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PRIVACYREGLEMENT VERHEIJDEN ONDERWIJSADVIES 
 
 

1. Aanhef 
Overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens is door Verheijden 
Onderwijsadvies een privacyreglement vastgesteld. In dit reglement wordt de werking en het beheer 
van de persoonsregistratie beschreven met betrekking tot gegevens over personen die door 
Verheijden Onderwijsadvies, rechtstreeks of in opdracht van derden, begeleid worden op het gebied 
van coaching, teamontwikkeling of interim-managementwerkzaamheden.  
 
 

2. Reikwijdte en doelstelling  
Dit reglement stelt regels over de verwerking van persoonsgegevens binnen schoolorganisatie(s), waar 
Verheijden Onderwijsadvies werkzaamheden verricht. Dit reglement is tevens van toepassing op alle 
persoonsgegevens van de betrokkene(n) die door Verheijden Onderwijsadvies worden verwerkt.  
 
Dit reglement heeft tot doel: 

a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en 
    onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens;  
b. vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
c. de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
d. de rechten van betrokkene te waarborgen. 

 
 

3. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens  
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Verheijden Onderwijsadvies zich aan de relevante 
wetgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om een persoon binnen een 
schoolorganisatie te kunnen begeleiden, trainen, coachen of ontwikkelen is het noodzakelijk om een 
goed inzicht te verkrijgen in diens capaciteiten, mogelijkheden en behoeften. Hiertoe wordt een 
persoonsregistratie en persoonsdossier aangelegd. 
 
 

4. Soorten persoonsgegevens die worden geregistreerd 
De navolgende persoonsgegevens die betrekking hebben op een persoon kunnen worden 
geregistreerd en/of opgeborgen in een persoonsdossier: 
 

- Personalia; 
- Aangeleverde gegevens van de opdrachtgever; 
- Opleidingsgegevens, diploma’s en certificaten; 
- Curriculum vitae; 
- Kopie identiteitsbewijs/paspoort; 
- Assessment en testrapportages; 
- Gespreksverslagen 

 
De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor zij zijn 
overlegd. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover dat gebruik verenigbaar is met de 
omschreven doelen van de verwerking. Verheijden Onderwijsadvies verwerkt niet meer gegevens dan 
noodzakelijk is om die vastgestelde doelen te bereiken 
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5. Vrijstelling meldingsplicht  

De in artikel 4 genoemde gegevensverwerkingen vallen onder het vrijstellingsbesluit Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en hoeven niet worden aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens. 
 
 

6. Bewaartermijnen 
Verheijden Onderwijsadvies bewaart de gegevens niet langer dan dat zij noodzakelijk zijn voor het 
vervullen van het doel waarvoor zij zijn verkregen, tenzij er een andere wettelijke verplichting is die het 
langer bewaren van de gegevens verplicht stelt 
 
 

7. Beveiliging en geheimhouding  
Verheijden Onderwijsadvies neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
om te voorkomen dat de persoonsgegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig 
worden verwerkt. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking 
van persoonsgegevens te voorkomen. Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met 
de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. Daarbij houdt Verheijden 
Onderwijsadvies rekening met de concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de verwerkte 
persoonsgegevens.  
Verheijden Onderwijsadvies zorgt ervoor dat opdrachtgevers niet meer inzage of toegang hebben tot 
de persoonsgegevens dan zij strikt noodzakelijk acht voor een goede rapportage van de uitgevoerde 
werkzaamheden.  
Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement, en daarbij de beschikking krijgt over 
persoonsgegevens die vertrouwelijk zijn of geheim moeten worden gehouden (zoals bijvoorbeeld 
organisatiegegevens), en voor wie niet reeds uit hoofde van beroep, functie of wettelijk voorschrift een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die persoonsgegevens daarvan. 
 
 

8. Verstrekken gegevens aan derden 
Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan Verheijden Onderwijsadvies de persoonsgegevens 
verstrekken aan derden. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan alleen plaats vinden 
na toestemming van de betrokkene. 
 
  

9. Rechten betrokkenen 
De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft de betrokkene een aantal rechten.  
Verheijden Onderwijsadvies erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten. 
 

a. Transparantie 
Verheijden Onderwijsadvies informeert de betrokkene over de verwerking van zijn persoonsgegevens. 
Indien het type verwerking dat vraagt, informeert Verheijden Onderwijsadvies iedere betrokkene apart 
over de details van die verwerking. Verheijden Onderwijsadvies informeert de betrokkene – op 
hoofdlijnen – ook over de afspraken die gemaakt zijn met derden en bewerkers die persoonsgegevens 
van de betrokkene ontvangen. 
 

b. Inzage 
Elke betrokkene heeft recht op inzage van de door Verheijden Onderwijsadvies verwerkte 
persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben. Verheijden Onderwijsadvies kan vragen om 
een geldig identiteitsbewijs ter verificatie van de identiteit van de verzoeker. Deze worden kosteloos 
verstrekt. 
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c. Verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming 

Betrokkene kan een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn 
persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning zou vergen. 
 
 

10. Overdracht en vernietiging van persoonsgegevens 
De verkregen persoonsgegevens worden bewaard zolang de schoolorganisatie wordt begeleid door 
Verheijden Onderwijsadvies. Alle op de persoon herleidbare gegevens, data en/of resultaten worden 
na beëindiging van de gesloten overeenkomst of opdracht ter beschikking gesteld aan de 
opdrachtgever. De persoonsgegevens van een persoon die niet zijn overgedragen, worden in het 
derde kalenderjaar na beëindiging van de opdracht vernietigd, tenzij door de opdrachtgever anders 
wordt geëist. In dat laatste geval worden de eisen van de opdrachtgever gevolgd. 
 
 

11. Klachten 
Wanneer u van mening bent dat het doen of nalaten van Verheijden Onderwijsadvies niet in 
overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens of zoals dat is uitgewerkt in dit 
reglement is, dan dient u zich te wenden tot Fort Verheijden, eigenaar Verheijden Onderwijsadvies. 
Overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens kan de betrokkene zich eveneens wenden 
tot de rechter of het College Bescherming Persoonsgegevens. 
 
 

12. Onvoorziene situatie  
Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement, dan neemt de 
verantwoordelijke de benodigde maatregelen. 
 
 

13. Openbaarmaking reglement  
Dit privacyreglement is gepubliceerd op de website www.verheijdenonderwijsadvies.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roermond, 25 mei 2018 
 
Fort Verheijden  
Eigenaar Verheijden Onderwijsadvies 


