
Privacyverklaring CVO Zuid-West Fryslân 
 
1. Inleiding 
Op de scholen van CVO Zuid-West Fryslân (csg Bogerman, Marne college en De Diken) gaan wij 
zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen (en hun 
ouders/verzorgers) gaan, noemen wij persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig 
om leerlingen onderwijs te geven en te begeleiden. Wij verwerken deze persoonsgegevens 
uitsluitend voor dit doel: onderwijs geven en begeleiden. Onder verwerken wordt verstaan het 
opslaan, wijzigen, ordenen, opvragen, bewaren, bijwerken, vastleggen, verwijderen enzovoort. Bij de 
verwerking van deze persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
2. Persoonsgegevens, doel en grondslag van de verwerking 
De meeste persoonsgegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving bij de school), maar ook 
leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en 
afwezigheid). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of 
ADHD), geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van onze leerlingen. Voor de 
verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om.  
 
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor een bepaald doel en als daar een grondslag voor 
is. Dit betekent dat alleen die gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het doel en 
dat deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor die medewerkers die een rol hebben bij dit doel: het 
verzorgen van onderwijs of de begeleiding van leerlingen. De grondslag voor de verwerking is in veel 
gevallen een wettelijke basis of een gerechtvaardigd belang. In gevallen waarbij dit niet het geval is 
zullen wij u als ouder of de leerling – indien 16 jaar of ouder – expliciet om toestemming vragen.  
 
3. Derden 
Soms deelt de school bepaalde persoonsgegevens van onze leerlingen met organisaties of 
programma’s met het oog op het verzorgen van onderwijs. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens de lessen 
gebruik gemaakt van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens 
nodig om een leerling te identificeren en zo toegang te verschaffen tot deze digitale leermiddelen. 
Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de 
persoonsgegevens die ze van de school krijgen. Dit is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. In 
deze overeenkomst zijn de verplichtingen die wij hebben in het kader van de AVG – als het gaat om 
verwerking, geheimhouding en de beveiliging van die gegevens – aan die leverancier opgelegd. De 
leverancier mag dus alleen die gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn en de verwerking 
moet conform de AVG gebeuren, zodat een onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens 
wordt voorkomen.   
 
4. Bewaartermijn 
De gegevens van leerlingen worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Zodra de leerling de 
school verlaat worden de gegevens die niet meer nodig zijn direct vernietigd. De overige gegevens 
worden na twee jaar vernietigd, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht geldt. In het kader van 
reünies bewaren wij alleen de adresgegevens van leerlingen. 
 
5. Rechten van betrokkenen 
Ouders en – indien ouder dan 16 jaar – leerlingen hebben het recht om de persoonsgegevens in te 
zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het 
uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de CLA (Centrale Leerlingen 
Administratie), deze is bereikbaar via cla@cvo-zwfryslan.nl. 
 
6. Beveiliging 
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CVO Zuid-West Fryslân neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de 
persoonsgegevens van leerlingen te beschermen. De programma’s die worden gebruikt zijn beveiligd 
en toegang tot die gegevens is beperkt tot die medewerkers van onze school die de gegevens 
daadwerkelijk nodig hebben. Ook geldt een geheimhoudingsplicht voor medewerkers van de school 
over de persoonsgegevens.    
 
7. Gebruik van foto’s en beeldmateriaal 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de 
school of in de nieuwsbrief, vraagt CVO Zuid-West Fryslân vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. 
Ouders en leerlingen – indien 16 jaar en ouder – mogen altijd besluiten om die toestemming niet te 
geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven 
wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto 
te plaatsen. 
 
Er worden ook video-opnames gemaakt in de klas met het oog op de begeleiding van docenten, 
stagiaires en leraren in opleiding. Hierbij maakt CVO Zuid-West Fryslân onderscheid tussen twee 
situaties: 

• de video-opnames worden uitsluitend binnen de scholen van CVO gebruikt met het oog op de 
begeleiding van de betrokken medewerkers en worden na gebruik vernietigd. In dat geval zijn wij 
van oordeel dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang: verbetering kwaliteit van het 
onderwijs. Wij vragen hiervoor vooraf geen toestemming, maar informeren ouders en/of 
leerlingen. Daarbij kunnen ouders of leerlingen aangegeven niet in beeld te worden gebracht; 

• de video-opnamen worden ook gebruikt door stagiaires en leraren in opleiding bij hun eigen 
opleidingsinstituten en verlaten dus de scholen van CVO. De opleidingsinstituten zijn in dit geval 
zelf verwerkingsverantwoordelijke. In deze situatie vragen wij vooraf toestemming aan ouders of 
leerling.  
 

8. Verdere informatie en contact 
 
Functionaris Gegevensbescherming  
CVO Zuid-West Fryslân heeft een Functionaris Gevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is 
ondergebracht bij de Lumen Group. De heer S.S. Sarneel vervult deze functie en is bereikbaar via 
stijn.sarneel@lumengroup.nl. De FG houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen 
de school en op de naleving van de AVG. De taken en bevoegdheden van de FG zijn vastgelegd in een 
reglement dat u hier kunt vinden.   
 
Privacy officers 
Naast de FG zijn er twee medewerkers belast met de taken van een privacy officer. Zij dragen zorg 
voor een correcte uitvoering van de AVG. Mocht u vragen hebben over de privacy of van oordeel zijn 
dat er niet zorgvuldig wordt gehandeld dan kunt u contact met hen opnemen. Zij zijn bereikbaar via 
privacy@cvo-zwfryslan.nl. 
 
Privacyreglement 
CVO heeft een privacyreglement opgesteld waarin u kunt lezen welke gegevens zijn opgeslagen met 
welk doel en welke rechten u kunt uitoefenen. Dit reglement is hier te vinden. 
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