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Binnen de Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun 
ouders. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. 

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens die 
nodig zijn voor het lesgeven aan en het begeleiden van 
de leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig 
is. De gegevens ontvangen we meestal van de school 
of van de jeugdarts die verbonden is aan de school, in 
ieder geval alleen indien ouders toestemming hebben 
gegeven. Indien de leerling 16 jaar is of ouder hebben we 
ook de toestemming van de leerling zelf nodig. Benodigde 
gegevens zijn de NAW-gegevens, geboortedatum van de 
leerling en telefoonnummer(s) van de ouders en/of die van 
de 16+-leerling. Deze gegevens worden ten hoogste vijf 
jaar bewaard.

Omdat we werken voor, met en bij zieke leerlingen is een 
medische indicatie nodig. Wij gaan er van uit dat deze 
bekend is bij de jeugdarts van de school. De school en de 
jeugdarts moeten over voldoende informatie beschikken 
om te kunnen besluiten een leerling, met toestemming van 
de ouders, bij ons aan te melden. Voor de uitvoering van 
ons werk is het nodig te weten hoe belastbaar een leerling 
is. Hierbij gaat het om informatie die de docent in staat stelt 
de leerling de optimale één-op-één begeleiding te geven. 
Denk aan: concentratievermogen, eventuele beperkingen 
t.g.v. pijn en/of medicatie of om andere medische gegevens 
of beperkingen die direct van invloed zijn op het leer- en 
prestatievermogen (bijv. ADHD, ADD, dyslexie). 

De persoonsgegevens worden door de coördinator in 
overleg met ouders geverifieerd. Ze worden alleen, met 
toestemming van de ouders, doorgegeven aan de docenten 
die daadwerkelijk met de leerling gaan werken. Docenten 
die voor de Stichting lessen aan huis geven, werken op 
basis van de gedragscode waarin ook de afspraken m.b.t. 
de omgang met de privacy van leerlingen en hun ouders 
geformuleerd staan. Ouders en scholen krijgen bericht 
welke docenten van ons huisonderwijs met hun zoon/
dochter gaan werken en die derhalve de nodige gegevens 
ontvangen. 

Ten behoeve van de financiële verantwoording en het 
jaarverslag van de Stichting worden alleen anonieme 
gegevens gebruikt. 

Van leerlingen en hun omgeving maken docenten 
geen beeld- en/of geluidsopnames. Eventuele foto’s of 
teksten van leerlingen t.b.v. het jaarverslag of de website 
worden alleen gemaakt en gepubliceerd met expliciete 
toestemming van de familie. Deze toestemming kan op elk 
gewenst moment worden ingetrokken. 

Ouders, leerlingen en scholen dienen de privacy van onze 
docenten eveneens te respecteren.
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