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Verwerking persoonsgegevens
Artikel l Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

b.

verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking
tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,

bijwerken, wijzigen,opvragen, raadplegen, gebruiken,verstrekken door middel van doorzending, verspreidingof enige anderevorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar
in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;
c.

bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens
gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

d.

verantwoordelijke: het samenwerkingsverband,dat wil zeggen de rechtspersoon als bedoeld in
artikel 18a Wpo respectievelijk artikel 17a Wvo, dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

e.

bewerker: degene die ten behoeve en in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag onderworpen te zijn;

f.

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

g.

derde: ieder die gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken niet zijnde de betrokkene,

de verantwoordelijke of de bewerker;
h.

toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting
waarmee de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger aanvaardt dat hem betreffende
persoonsgegevens of die van de vertegenwoordigde worden verwerkt;

i.

de Autoriteit Persoonsgegevens: de autoriteit als bedoeld in artikel 28 van de Europese Privacy

richtlijn 95/46 EG;
j.

verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;

k.
l.

verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens;
leerling: een leerling die extra ondersteuning behoeft, of waarvan dit wordt vermoed, bij het

volgen van onderwijsop een school voor primair-, speciaal - ofvoortgezet (speciaal) onderwijs
zoals bedoeld in de Wpo, Wvo en Wee en die is aangemeld dan wel ingeschreven bij een school
gelegen in de regio of woont in de regio en is aangemeld of ingeschreven bij een school buiten
de regio;
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m. scholen (school): alle vestigingenvan basisscholen,van specialescholen voor basisonderwijs,
van scholen voor speciaal onderwijs, van scholen voor voortgezetonderwijs, van scholenvoor
voortgezet speciaal onderwijs en van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs,
voor zover daaraan speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd,
behorend tot cluster 3 en 4 bedoeld in de Wet op de expertisecentra en gevestigd in de regio;
n.

regio: het bij ministeriële regeling aan het samenwerkingsverband aangewezen aaneengesloten
gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doel verwezenlijkt;

o.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

p.

Wpo:Wet op het primaironderwijs;

q.

Wvo: Wet op het voortgezet onderwijs;

r.

Wee: Wet op de expertisecentra;

Artikel 2 Reikwijdte en doelstelling van het reglement

l.

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens het samenwerkingsverband P03002 (SWV Roosendaal-Moerdijk) worden verwerkt.

2.

Dit reglement heefttot doel:
a. vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt;
b. de persoonlijke levenssfeervan een betrokkene van wie persoonsgegevenswordenverwerkt
te beschermentegen misbruikvan die gegevensen tegen het verwerkenvan onnodige en onjuiste persoonsgegevens evenals tegen de verwerking op onjuiste of niet nauwkeurige wijze;
c. te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel
waarvoor ze verzameld zijn;
d. de rechten van een betrokkene te waarborgen.

Artikel 3 Categorieën van de personen in de verwerking (betrokkene(n))
Persoonsgegevens worden verwerkt van de bij het samenwerkingsverband aangemelde leerling.

Artikel 4 Doelstellingen van verwerking persoonsgegevens en toestemming

l.

De verwerkingvan persoonsgegevensgeschiedt(als bron van informatie en met in achtneming
van artikel 19 van het Vrijstellingsbesluit) ten behoevevan de realisatievan een samenhangend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen in de regio van het samenwerkingsverband opdat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

2.

De persoonsgegevens kunnen verder geanonimiseerd en niet meer herleidbaar tot een persoon
gebruikt worden voor door het samenwerkingsverband georganiseerde beschrijvende, evaluatieve en onderzoeksmatigedoeleinden inzake de geconstateerdeondersteuningsvraagvan
scholen en het aanbodvan het samenwerkingsverbandalsmede ten behoevevan beleidsvoering
ter verbetering van de kwaliteit noodzakelijk ter uitvoering van de doelstellingen. Hierbij wor-
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den geen gegevensverwerkt die betrekking hebben op naam, adres, postcode of gegevensdie
in combinatie met elkaar herleidbaar zijn tot betrokkene.
3.

Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van de leerling dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de leerling te verwerken, ten behoeve van:
a. het verdelen en toewijzen van ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan
de scholen,
b. het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs of tot het voortgezet
speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, en

c. het adviseren over de ondersteuningsbehoeftevan een leerling op verzoekvan het bevoegd
gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, waaronder het bieden van

orthopedagogische/didactischeondersteuning (OPDC)aan de leerling.

Artikel 5 Verantwoordelijke
Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de verwerking overeenkomstig de bepalingen
van de AVG, de Wpo, de Wvo en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en dit

reglement. De verantwoordelijke treft daartoe de nodige voorzieningen,waaronderin elk gevalzodanigeopslagvan persoonsgegevensdat deze niet voor onbevoegdentoegankelijk zijn.

Artikel 6 Opname van gegevens en informatieplicht
l. Over de personen, zoals bedoeld in artikel 3, kunnen uitsluitend gegevens worden opgenomen
voor zover verstrekt door de betrokkene, diens wettelijk vertegenwoordiger, de school, deskundigen of deskundige instanties. Persoonsgegevens verkregen op andere dan de in de eerste volzin bedoelde wijze kunnen slechts worden opgenomen indien de betrokkene daar toestemming1
voor geeft en voor zover de gegevens zich daarvoor lenen en voor zover dat noodzakelijk is voor
de doelstelling van de verwerking.
2.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt doet de verantwoordelijke daarvan mededeling
aan de betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger en deelt hij de doeleinden van de
verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd aan de betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordige r mee, tenzij de betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan
reeds op de hoogte is.

3.

In alle gevallen worden in de verwerking uitsluitend persoonsgegevensopgenomen die noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van het doel waarvoor zij worden verzameld. De verantwoordelijke

Indiende betrokkeneminderjarigis en de leeftijd van zestienjaren nog niet heeft bereikt, ofonder
curatele is gesteld dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in
de plaats van de toestemming van de betrokkene
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treft de nodige maatregelen opdat de verzameling en verwerkingvan de persoonsgegevensop
juiste en nauwkeurigewijzegeschiedt.

Artikel 7 Soorten van gegevens

Met betrekkingtot de in artikel 3 genoemde personen worden geen andere persoonsgegevensverwerkt dan:

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van de betrokkene;
c. nationaliteit;

d. gegevens als bedoeld onder a, van de wettelijk vertegenwoordiger of verzorger van de leerling;
e. gegevens betreffende de gezondheid of het welzijn van de leerling voor zover die noodzakelijk
zijn voor de ondersteuning;

f. gegevens betreffendede godsdienstof levensovertuigingvan de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning;
g. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs en ondersteuning, alsmede
de behaalde studieresultaten;

h. gegevens met het oog op de organisatie van de ondersteuning (waaronder OPDC) en het verstrekken of ter beschikkingstellen van ondersteuningsmiddelenofvoorzieningen;

i. schoolgegevens(waarondernaamschool, naamondersteuningscoördinator/mentor/intern
begeleider, klas/groep waarin de leerling zit, tijdstip van inschrijving bij deze school, naam van
de indienervan de aanmelding bij het samenwerkingsverband,schoolloopbaan en rapportage
vanuit primair en voortgezet onderwijs);
j. aanleidingvoor de aanmeldingbij het samenwerkingsverband,relevante screenings-en onderzoeksgegevensen omschrijvingvan de problematiek die aan de orde is;
k. activiteiten die door de school zijn ondernomen rond de betreffende leerling, alsmede de
resultaten hiervan;

l. bestaandeof (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten en de namen van contactpersonen;

m. relevante persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot
de aangemelde problematiekvan de betreffende leerling;
n. het opgestelde onderwijskundige rapport en/of het ontwikkelingsperspectief van de aangemelde leerling;

o. gegevensovervoortgang, de evaluatie en de afsluitingvan de ingestelde ondersteuning;
p. andere dan de onder a tot en met o bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.
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Artikel 8 Toegang tot persoonsgegevens
l. De verantwoordelijke voor de verwerking verleent slechts toegang tot de in de verwerking opgenomen persoonsgegevens aan:

a. de bewerker en de derde die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke, of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken alsmede de deskundigen, bedoeld in

artikel 18a Wpo lid 11 en in artikel 17a Wvo lid 122.
b. degenen aan wie krachtens wettelijk voorschrift toegang dient te worden verleend, echter
niet dan deugdelijke legitimatie.
2. Degenen genoemd in lid l van dit artikel worden door het samenwerkingsverband geregistreerd in
het ondersteuningsplan.
Artikel 9 Verstrekking van gegevens
l. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt persoonsgegevens uit de verwerking slechts
aan anderen dan de in artikel 8 genoemde personen uitsluitend en voor zover:
a. de verantwoordelijke daartoe op grond van enige wettelijke bepaling verplicht is;
b. de betrokkene op wie de te verstrekken gegevens betrekking heeft of diens wettelijk vertegen-

woordigerdaarin heeft toegestemd.
2. De verantwoordelijke verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 4 lid 3 van dit reglement, niet aan
derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling
is aangemeld of ingeschreven.
3. Van de verstrekking van gegevens als bedoeld in dit artikel houdt de verantwoordelijke deugdelijk
aantekening.
Artikel 10 Beveiliging en geheimhouding
l. De verantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter
voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de
te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
2. Indien sprake is van elektronische verwerking van persoonsgegevens zal het samenwerkingsverband via een coderings- en wachtwoordbeveiliging de verschillende personen, als bedoeld in ar-

tikel 82, toeganggeven tot bepaaldegedeeltenvan de persoonsgegevensoftot alle persoonsgegevens al naar gelang hun werkzaamheden dit vereisen.

Dit zijn de deskundigen die advies geven over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het SBO of

(V)SOzoalseen orthopedagoogen door een tweede deskundigeals een kinder-ofjeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijkwerker, een arts of een kinderpsychiater.
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3. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over

persoonsgegevenswaarvanhij hetvertrouwelijke karakterkent of redelijkerwijskanvermoeden
en voor wie niet reeds uit hoofdevan beroep, functie of wettelijk voorschriftter zakevan de

persoonsgegevenseengeheimhoudingsplichtgeldt, isverplichttot geheimhoudingdaarvan.Dit
geldt niet indienenigwettelijkvoorschrift hem tot bekendmakingverplichtof uit zijntaak bij de
uitvoeringvan dit reglement de noodzaaktot bekendmakingvoortvloeit.

Artikel 11 Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet

l. Elke betrokkene dan wel dienswettelijk vertegenwoordigerheeft het recht op inzage.Aan een
verzoekom inzage kunnen kosten wordenverbonden.
2. Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mo-

gelijk aandeverzoekerschriftelijk naderegegevensinzakezijn identiteitte verstrekken ofeen
geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

3. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die binnen vier weken
na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert middels het tenminste ter beschikking
stellen van een volledig overzicht van de hem betreffende persoonsgegevens in een begrijpelijk
vorm en een omschrijving van de doeleinden van de verwerking met inlichtingen over de herkomst daarvan.

4. Indien de betrokkene dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger de verantwoordelijke verzoekt
tot verbetering, aanvulling, verwijderingof afscherming(correctie) omdat bepaaldeopgenomen

gegevensonjuist c.q. onvolledigzoudenzijn, danwelvoorde doelstellingvan deverwerkingonvolledig of niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement of een wettelijk voorschrift,
neemt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordigerdit verzoek heeft ingediend, hierovereen beslissing.
5. De verantwoordelijke bericht de verzoeker schriftelijk of en in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

6. Deverantwoordelijkedraagtzorgdateen beslissingtot verbetering, aanvulling,verwijderingof
afschermingzo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
7. De verantwoordelijke is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn
verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering, aanvulling, verwijdering ofafscherming,tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningkost.
8. Wanneerdeverwerkingvan persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslagvan de vereisten van
de AVG, dat wil zeggen dat die verwerking:

a. noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke verrichte publiekrechtelijke taak, of

b. noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde, kan
betrokkene dan wel dienswettelijk vertegenwoordigerschriftelijkverzet aantekenen tegen de
verwerking van de gegevens, op basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. De ver-

antwoordelijkedient binnenvierweken na ontvangstvan hetverzette beoordelenof hetverzet
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terecht is. Isdat hetgeval, dandient deverwerkingvan persoonsgegevensonmiddellijkte worden beëindigd.

9. Voor het in behandeling nemen van een verzet kan de verantwoordelijke een vergoeding van kosten vragen, welke vergoeding wordt teruggeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.

Voor het maken van kopieën kan een redelijke vergoeding in rekening gebracht worden.
10. Een beslissingop eenverzoekom inzage,een beslissingalsvermeld in lid 4 van dit artikel en de
beoordeling alsvermeld in lid 8 van dit artikel zijn besluiten in de zinvan de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 12 Bewaartermijnen

l. De persoonsgegevensworden doordeverantwoordelijke bewaardtot driejaar na afloopvan:
a. de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerling tot het onderwijs aan een speciale school
voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband oftot het (voortgezet) speciaal onderwijs,
b. de advisering over de ondersteuningsbehoefte van de leerling aan het bevoegd gezagvan de
school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven, of

c. de toewijzing van ondersteuningsmiddelen of ondersteuningsvoorzieningen aan de school, voor
zover het voor die toewijzing nodig was gegevens van de leerling te verwerken.

2. Deverantwoordelijke bewaartdegegevensop een plaatsdie uitsluitendtoegankelijkisvoor het
samenwerkingsverbanden de deskundigen,bedoeld in artikel 18aWpo lid 11en in artikel 17a
Wvo lid 12.6

Artikel 13 Klachten

l. Als de betrokkene dan wel dienswettelijk vertegenwoordiger van mening is dat de bepalingen van
de AVG zoals uitgewerkt in dit reglement niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen
heeft, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke.

2. Overeenkomstigde AVGkan de betrokkene ofdienswettelijkvertegenwoordigerzichwendentot
de rechterof hetCollege beschermingpersoonsgegevens.
Artikel 14 Slotbepalingen

l. Dit reglement kanaangehaaldwordenals "privacyreglementverwerkingpersoonsgegevenssamenwerkingsverband P03002 (SWVRoosendaal-Moerdijk ) en treedt in werking op 25-5-2018.
2. Hetsamenwerkingsverbandmaakt het reglement (digitaal)openbaar.
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