AVG Stichting Educare Psychologen & Orthopedagogen
In deze folder willen wij u informeren over de nieuwe privacywet en hoe wij omgaan met de gegevens.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) is veranderd in mei 2018 in de AVG. De regels zijn
strenger geworden om de privacy van cliënten (kinderen en ouders) nog beter te waarborgen. Binnen
de stichting willen wij als orthopedagogen en psychologen zorgvuldig omgaan met de privacy van
onze leerlingen en hun ouders. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van stichting EduCare waarbij
we ons verder beroepen op de beroepscode van de NVO en de NIP (www.nvo.nl en www.NIP.nl) . In
het reglement van de stichting Educare staat beschreven hoe er op de scholen omgegaan wordt met
gegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Technisch en formeel zijn maatregelen
genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten en extra
aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.
Als orthopedagogen en psychologen hebben wij binnen de stichting nog de volgende aanvullende
zaken te benoemen voor ons interne en externe werkzaamheden op de scholen:
Dossier en digitale gegevens:
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van
persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en het begeleiden van onze leerlingen, en voor de
organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, leerkrachten of van
andere organisaties die van belang zijn voor het onderzoek en/of de begeleiding. Er worden
bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste, veilige begeleiding van een
leerling, zoals medische gegevens (denk aan medicatie).
Waar staan de persoonsgegevens en wie hebben er toegang?
De leerling gegevens, vorderingen en afspraken van / over de leerlingen worden vastgelegd in ons
digitale systeem. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt d.m.v.
persoonlijke accounts tot medewerkers van onze stichting. Daarbij hebben we ook nog een papieren
leerling dossier. De dossierkasten zitten op slot en dossiers mogen alleen ingezien worden door de,
betrokken orthopedagoog/psycholoog.
Delen van informatie
We vragen u altijd toestemming of wij de informatie mogen delen met derden. U kunt als cliënt
toestemming (voor de toekomst) altijd weer intrekken. Beseft u wel dat wanneer u deze toestemming
heeft gegeven dat er informatie gedeeld kan zijn.

Rechten
Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan orthopedagogen en psychologen te
vragen of en hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar
gegevens worden verwerkt.
Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek
indienen om dit te corrigeren.
Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te
gebruiken.
Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om
gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens. Er zal hieraan worden voldaan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn
voor de verwerking.
Rechten van kinderen/jongeren en toestemming
Vanaf 12 jaar is toestemming nodig van ouders EN de leerling voor het doen van onderzoek en het
delen van informatie. Vanaf 16 jaar gaat het recht om toestemming te geven over op de leerling. Deze
moet dan ook toestemming geven aan ouders om het dossier in te kijken. We bespreken deze rechten
ook met onze leerlingen.
Bewaartermijnen
Gegevens worden gevraagd , opgeslagen volgens de wettelijke termijn van 15 jaar en verwerkt door
de Stichting met als doel het kunnen opstarten van een behandeling, het kunnen communiceren met u
als ouders van de minderjarige cliënt, het communiceren met de aanvrager (leerkracht, hulpverlener,
jeugdarts), ten behoeve van de start-stop van het onderzoek en/of de begeleiding in het belang van
het beter kunnen begeleiden van uw kind/de leerling.
Bijzondere persoonsgegevens mag de Stichting verwerken onder voorwaarden. Eén voorwaarde is dat
daar uitdrukkelijk toestemming voor is gekregen van betrokkenen (ouders met gezag en jeugdigen >
16 jaar). De Stichting laat u daarom een toestemmingsformulier tekenen voor de verwerking van
gegevens aan het begin van het traject. Tevens ontvangt u deze folder over de omgang mbt de
privacy.
Functionaris
Stichting Educare heeft een functionaris in dienst die de gegevensbescherming waarborgt, hij ziet
intern toe op de privacy en ondersteunt de bestuurder bij een veilige en juridisch correcte
gegevensverwerking.

Mijnschool Harderwijk
Specifieke taken en afspraken van de orthopedagoog:
•

CVB: de mentor van de leerling vraagt toestemming via de email wanneer er een verzoek is

om de leerling te bespreken De hulpvraag wordt in de commissie van begeleiding besproken met de
volgende personen: schoolmaatschappelijk werker; onderschoolse dagbehandeling/ schoolcoach; zorg
coördinator; gedragsbegeleider; orthopedagoog en directeur. De ouders worden geïnformeerd na het
overleg en krijgen toegang tot het verslag. Als extra begeleiding wordt gestart na aanleiding van het
overleg krijgen ouders ook daar informatie van.
•

Orthopedagoog: vraagt altijd toestemming voor begeleiding en informeert de ouders als

leerlingen jonger zijn dan 16 jaar. Een leerling van 16 jaar of ouder geeft zelf toestemming voor
begeleiding en hoeft zijn ouders niet noodzakelijk te informeren. De orthopedagoog is voor een
goede samenwerking met ouders, school en leerling en zal altijd aansturen op het informeren van
ouders wanneer dit in het belang van de leerling is.
•

Leerlingbespreking: de orthopedagoog is betrokken bij de leerlingbespreking en denkt mee

over stappen ter bevordering van de ontwikkeling van de leerlingen. Wanneer er een advies voor
begeleiding volgt, zal de orthopedagoog of de mentor altijd de ouders om toestemming vragen bij
leerlingen jonger dan 16 jaar.
•

IQ onderzoek: voor IQ onderzoek wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders. Ouders

worden van te voren geïnformeerd. Ouders krijgen automatisch de uitkomsten van het onderzoek bij
leerlingen jonger dan 16 jaar. Voor de schoolverlatersprocedure staat er informatie op de website en
de jongeren krijgen informatie mee. Jongeren ouder dan 16 geven zelf toestemming nadat zij
geïnformeerd zijn.
De ouders waarbij het kind het meest is in zake van scheiding wordt verwacht informatie te delen.

