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1. Inleiding
Het SWV PO Midden Limburg verzorgt toeleiding tot passend onderwijs in de gemeente
Roermond en omgeving. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel
persoonsgegevens genoemd. Respect voor privacy van ouders en leerlingen is voor SWV PO
Midden Limburg een belangrijk uitgangspunt. Het SWV PO Midden Limburg zal uw
persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid en
conform de geldende privacywetgeving.
Het SWV PO Midden Limburg heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om haar taken
goed te kunnen uitoefenen. De wet passend onderwijs (artikel 18a lid 13 Wpo, artikel 17a
Wvo) heeft dit geregeld door onder meer te bepalen dat het samenwerkingsverband bevoegd
is om zonder toestemming van de betrokken leerling of diens wettelijk vertegenwoordiger
persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn voor het vervullen van de wettelijke taak van
het samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverbanden verwerken voor een deel ‘gewone’ persoonsgegevens, dat wil
zeggen gegevens die niet zijn aan te merken als bijzondere persoonsgegevens als bedoeld
in de AVG. Te denken valt aan naam, adres en woonplaats en overige contactgegevens van
de leerling. Daarnaast gaat het bij de gegevensverwerkingen in het kader van passend
onderwijs om zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid als
bedoeld in de AVG.1
2. Grondslag voor gegevensverwerking
Om persoonsgegevens te mogen verwerken stelt de AVG de eis dat de verwerking gebaseerd
dient te zijn op een grondslag als genoemd in artikel 6 AVG. Die grondslag is voor
samenwerkingsverbanden primair gelegen in de wettelijke verplichting om taken uit te voeren
ten behoeve van de aangesloten schoolbesturen. Het gaat wettelijk om 3 taken in dit
verband:





Het toelaatbaar verklaren van leerlingen tot speciaal onderwijs, het speciaal
basisonderwijs en het praktijkonderwijs en het geven aan aanwijzingen voor
Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO);
Het geven van adviezen aan de aangesloten scholen over de
ondersteuningsbehoefte van leerlingen;
Het toekennen van middelen voor extra ondersteuning en -voorzieningen aan
scholen, ten behoeve van de ondersteuning van leerlingen.

De wetgever geeft voor het vervullen van deze taken in de wet passend onderwijs een
wettelijke grondslag aan samenwerkingsverbanden om hiertoe persoonsgegevens te
bewerken. Voor bovenstaande drie taken mogen samenwerkingsverbanden en aangesloten
scholen/schoolbesturen zonder toestemming van ouders persoonsgegevens uitwisselen.
Ouders dienen wel op de hoogte te zijn van het feit dat dit gebeurt en moeten in staat worden
gesteld om gegevens in te zien of te corrigeren. Aan derden, behalve de bevoegde
gezagsorganen van de betrokken scholen, mogen deze gegevens niet worden verstrekt.
3.
Algemeen belang als grondslag
De AVG formuleert ook de grondslag ‘nodig in het algemeen belang’ of ‘nodig voor een
gerechtvaardigd belang’. Samenwerkingsverbanden die persoonsgegevens verwerken voor
Het begrip gezondheid dient ruim te worden opgevat en omvat alle gegevens die de geestelijke of
lichamelijke gezondheid van een persoon betreffen.
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andere taken dan de drie taken die hierboven zijn genoemd, dienen zich te kunnen beroepen
op een van de volgende grondslagen van de AVG: ‘bescherming vitaal belang betrokkene’,
‘nodig in het algemeen belang’ of ‘nodig voor een gerechtvaardigd belang’. Bij het laatste
belang moet het samenwerkingsverband kunnen aantonen dat het belang van het
samenwerkingsverband zwaarder weegt dan het belang van betrokkene om bescherming van
persoonsgegevens.
4.
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Het SWV PO Midden Limburg is conform de AVG een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en geen
‘verwerker’. Een verwerkingsverantwoordelijke is het orgaan die zelf met een bepaald doel en
bepaalde middelen persoonsgegevens bewerkt. Het samenwerkingsverband is een orgaan met
een wettelijke opdracht waartoe het nodig is om persoonsgegevens te bewerken en daarmee
een ‘verwerkingsverantwoordelijke’.
5.
Principes en verantwoordingsplicht
In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot gegevens die noodzakelijk en
proportioneel zijn voor de omschreven doeleinden;
 u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te mogen
verwerken in gevallen waarin deze toestemming is vereist;
 uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de
overeengekomen taken te kunnen leveren of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met die partij om er o.a. voor
te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen;
6.
Functionaris Gegevensbescherming
De AVG introduceert de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Het SWV PO Midden
Limburg heeft Het Privacy Huys BV aangesteld als externe FG. Deze functionaris verricht zijn
werkzaamheden onafhankelijk en geeft adviezen over de inrichting van de
gegevensverwerking.
7.
Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden, in overeenstemming met de wet passend onderwijs, door de
verwerkingsverantwoordelijke bewaard tot drie jaar na afloop van:
 de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale
school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs;
 de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezag
van de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of;
 de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de
school, voor zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te
verwerken.
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8.
Verstrekking aan derden
Wanneer wij uw gegevens namens ons aan derden verstrekken dan leggen wij in een
verwerkersovereenkomst vast dat deze gegevens niet voor andere doeleinden mogen worden
gebruikt en op ons eerste verzoek moeten worden verwijderd en passend beveiligd worden.
Daarbuiten zullen we uw gegevens uitsluitend doorgeven aan derde partijen wanneer wij
daartoe wettelijk verplicht zijn.
9.
Beveiliging en bewaren
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang is afgeschermd en dat onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Indien nodig zullen we de gegevens
versleutelen en de toegang loggen.
10.
Rechten
Verzoeken ten aanzien van het recht om eigen persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen kunnen worden aangemeld via de bekende
contactgegevens. We streven ernaar om de verzoeken binnen 3 weken af te handelen.
11.
Klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder met klachten over de verwerking van persoonsgegevens.
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens (voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
12.
Wijziging en inwerkingtreding
Het SWV PO Midden Limburg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is dus
raadzaam om deze geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte
bent. Deze versie is in werking met ingang van 05 november 2019.
13.
Contacteer ons
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens bij ons, vindt u onze
contactgegevens op de website.
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