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Privacyerklaring Udens College 

Introductie 
Als leerling van het Udens College deel je allerlei persoonsgegevens met ons. Wanneer je 
je aanmeldt als leerling ontvangen we veel gegevens over jou. Ook wat je vertelt tijdens 
een gesprek met je coach is persoonlijke informatie. Dat geldt ook voor de feedback of 
cijfers die je krijgt bij toetsen. Met al deze persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om.  

In deze privacyverklaring lees je in het kort hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wil je 
uitgebreide informatie? Dan kun je meer lezen in ons privacyreglement. 

Persoonsgegevens van leerlingen  
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen 
gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze 
leerlingen, en voor de organisatie die daarbij nodig is.  

Zo hebben we bijvoorbeeld gegevens nodig als een leerling zich inschrijft. We ontvangen 
dan informatie van de basisschool en van ouders. Daarnaast registreren docenten en 
ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld 
cijfers en vorderingen.  

Op verzoek van ouders registreren we soms ook bijzondere persoonsgegevens van een 
leerling als dat nodig is voor de juiste begeleiding, zoals gezondheidsgegevens of 
ondersteuningsbehoeften. In het privacyreglement kun je precies lezen voor welke doelen 
wij persoonsgegevens registreren (hoofdstuk 5). 

Delen van gegevens  
In een aantal gevallen zijn wij verplicht om de gegevens van de leerling te delen met 
andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO, de leerplichtambtenaar, de 
onderwijsinspectie, het samenwerkingsverband en accountant. 

Ook zijn er leveranciers, zoals Magister, die de gegevens verwerken. Met hen hebben we 
duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag 
de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik 
van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.  

Bewaren van de gegevens  
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor 
we de persoonsgegevens verzamelen. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons 
(digitale) administratiesysteem en leerlingvolgsysteem Magister. Ook staan gegevens 
opgeslagen in onze elektronische leeromgeving Peppels.  
 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 
beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 
identificeren als die inlogt.  

Beveiligen van de gegevens en melden van datalekken  
De school beveiligt alle programma’s en locaties waar persoonsgegevens worden 
bewaard. De toegang tot de gegevens is beperkt tot de medewerkers van de school. We 
nemen ook maatregelen om te voorkomen dat deze gegevens op een verkeerde plek 
terecht komen.  
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Mocht het gebeuren dat er bijvoorbeeld persoonsgegevens van leerlingen verloren zijn 
gegaan, of in verkeerde handen vallen, dan behandelt een team dit zogenoemde datalek. 
Het doel is om de risico’s en gevolgen te beperken en te zorgen dat het niet nog een keer 
kan voorkomen.   

Als ouders en leerlingen vermoeden dat er niet veilig omgegaan wordt met 
persoonsgegevens, dan kunnen zij dit doorgeven bij het meldpunt datalekken: 
cert@udenscollege.nl. 

Rechten 
Ouders en leerlingen hebben diverse rechten als het gaat om de persoonsgegevens. 
Leerlingen vanaf 16 jaar mogen ook zelf de rechten uitoefenen. Ouders en leerlingen vanaf 
16 jaar:   

• hebben recht op informatie over wat de school met leerlinggegevens doet.  
• kunnen inzage krijgen in de persoonsgegevens. 
• kunnen onjuiste gegevens laten aanvullen of verbeteren. 
• kunnen gegevens laten wissen, tenzij de school wettelijke toegestane redenen 

heeft om de gegevens te houden.  
• kunnen vragen om tijdelijk geen gegevens van de leerling te gebruiken of bezwaar 

maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. 
• hebben het recht om te vragen om de gegevens over te dragen (bijvoorbeeld aan 

een opvolgende school). 

Meer lees je in het privacyreglement in hoofdstuk 8. Voor vragen of het uitoefenen van 
deze rechten, kun je contact opnemen met de leerlingcoach, of met de sectordirecteur.  

Goed om te weten: de school heeft de plicht om de ouders te informeren over de 
vorderingen van de leerling totdat de leerling meerderjarig is.  

Jaarlijks toestemming geven op enkele privacyvragen 
We vragen ouders en leerlingen ieder jaar om enkele privacy-vragen in Magister te 
beantwoorden. Zij kunnen (al dan niet) toestemming geven voor onderwerpen als: het 
gebruik van foto’s/video’s waarop de leerling herkenbaar te zien is, een CJP-cultuurkaart 
op naam en het maken klassenfoto’s. De toestemming kan gedurende het schooljaar altijd 
aangepast worden. Voor het maken van een pasfoto om een leerling mee te kunnen 
identificeren hebben we overigens geen toestemming nodig.  

Privacybeleid  
Om de privacy van leerlingen en medewerkers te waarborgen, heeft het Udens College 
beleid rondom privacy, zoals het genoemde privacyreglement. Wij houden ons daarbij aan 
de richtlijnen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Contact  

Privacyteam: de school heeft een privacy officer; het eerste aanspreekpunt voor privacy. 
Daarnaast heeft het Udens College een privacyteam dat zich bezig houdt met het 
privacybeleid en -vraagstukken. Het team en de privacy officer zijn te bereiken via: 
privacy@udenscollege.nl.  

Functionaris gegevensbescherming: Eric Dirkx is de functionaris gegevensbescherming 
voor het Udens College. Hij houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Hij is 
te bereiken via: fg@orionscholen.nl. 
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Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je daarvoor 
terecht bij het privacyteam (privacy@udenscollege.nl) of bij de directie 
(info@udenscollege.nl).  Ook is het mogelijk om het door te geven aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
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