Privacyverklaring
OZC Orion is een samenwerkingsverband tussen:
• Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden -Leiderdorp, KvK 27362850, ook
genoemd PROOLeiden - Leiderdorp, en
• Stichting Cardea Jeugdzorg, KvK 28084849, ook genoemd Cardea.
OZC Orion is gevestigd op de Simon Smitweg 7, 2353 GA Leiderdorp.
Onderwijs Zorg Combinatie "Orion" biedt een geïntegreerde combinatie van speciaal onderwijs en
zorg aan kinderen in de Leidse regio.
In de kleine groepen op OZC Orion werken pedagogisch medewerkers van Cardea samen met
leerkrachten van PROOLeiden - Leiderdorp aan de ontwikkeling van de kinderen.
Het wettelijk kader voor de hulpverlening is met name de Wet op de expertisecentra, de Jeugdwet,
de WGBO en de privacywetgeving (AVG)1.
De gegevens van uw kind worden voor specifieke doeleinden verzameld:
• voor het onderwijs-zorgcombinatiedossier van uw kind;
• voor telling en financiering;
• voor doelmatig beheer en beleid (geanonimiseerde gegevens);
• voor klanttevredenheidsonderzoek;
• uw mailadres wordt gebruikt voor het toesturen van een nieuwsbericht.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Uw toestemming
•
•

•

•
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Door uw kind in te schrijven op OZC Orion geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de
manier waarop OZC Orion de gegevens van uw kind verwerkt zoals is beschreven in dit
document.
OZC Orion wil u graag zo goed mogelijk helpen. Daarvoor is het soms wenselijk om de
gegevens van uw kind te delen met iemand van een andere organisatie. De Wet op de
expertisecentra, art. 11 lid 1, zegt dat wij mogen overleggen met een hulpverlener, arts of
gemeenteambtenaar die betrokken is bij de hulpverlening aan uw kind. Met andere partijen
worden alleen met uw specifieke toestemming de gegevens van uw kind gedeeld. Deze
toestemming is beperkt tot het doel waarvoor de gegevens worden gedeeld. De te delen
gegevens worden beperkt tot de minimaal noodzakelijke gegevens.
Bij inschrijving geeft u al dan niet toestemming voor het maken van foto’s en video
opnamen.
U kunt een gegeven toestemming altijd intrekken.

Hoe de Jeugdwet omgaat met gegevensverwerking is te vinden door te googlen op ‘wetten.nl jeugdwet’ en dan par. 7.3 van de

Jeugdwet te kiezen.
Voor de WGBO vindt u de wetgeving door te googlen op ‘wetten.nl wgbo’, boek 7 open te klappen (op plusje klikken) en dan artikel
454 van de WGBO te kiezen.
De AVG is hier te vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016_-_679_definitief.pdf.
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Welke gegevens legt OZC Orion vast van uw kind?
•
•
•

Administratieve gegevens, waaronder naam, adres, geboortedatum, bsn en uw mailadres
Diagnoseverklaringen
Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden (handelingsplannen en
onderwijsperspectiefplannen)
• Adviezen aan ouders en leerling
• Het onderwijskundig rapport; voor schoolverlaters wordt Onderwijstransparant gebruikt
• Verslagen
• Correspondentie
Deze gegevens worden opgeslagen in het elektronisch cliëntdossier van Cardea. De bewaartermijn na
uitschrijving is 20 jaar conform de Jeugdwet. Om telling en financiering mogelijk te maken, worden
hiernaast de inschrijvingen opgeslagen in het leerlingvolgsysteem van PROO Leiden-Leiderdorp. Deze
gegevens worden tot 5 jaar na uitschrijving bewaard.

Wie hebben toegang tot de gegevens van uw kind?
•
•

Medewerkers van OZC Orion;
Enkele beheerders van het systeem.

Alle medewerkers en beheerders hebben getekend voor geheimhouding.
Ten behoeve van beleidsinformatie voor de overheid worden er persoonsgegevens van uw kind en
van betrokken gezinsleden verstrekt aan het Centraal Bureau Statistiek (CBS). De levering en
verwerking van deze gegevens is strikt geregeld in de Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit van de
Jeugdwet. Daarin is bepaald welke persoonsgegevens verwerkt mogen worden en met welk doel.
Daarnaast regelt de CBS-wet op welke wijze het CBS de gegevens mag verwerken en welke
voorschriften van toepassing zijn als het gaat om het publiceren van deze gegevens.
OZC Orion is wettelijk verplicht volgens Artikel 164a Wet op de expertisecentra om de
inschrijvinggegevens te verstrekken aan de rijksoverheid. Deze gegevens worden opgenomen in het
basisregister onderwijs ten behoeve van bekostiging en beleidsvoorbereiding. De Inspectie maakt
van het basisregister onderwijs gebruik ten behoeve van toezicht op de scholen.
Ook verstrekt OZC Orion leerlinggegevens aan de leerplichtambtenaar van de gemeente, die toezicht
houdt in het kader van de leerplichtwet.
Het feit dat uw kind is ingeschreven bij OZC Orion wordt gedeeld met de regionale verwijsindex
Jeugdmatch. Als twee verschillende organisaties een melding hebben gedaan in Jeugdmatch,
ontvangen zij beide een mail als signaal dat ze bij dezelfde cliënt/leerling zijn betrokken. Dit moet
voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken. Alleen met uw toestemming wordt vervolgens
inhoudelijke informatie over uw kind gedeeld met de andere instantie.
Waar nodig hanteert OZC Orion de Meldcode Kindermishandeling.
Andere dan de genoemde partijen zullen zonder uw toestemming geen inzage krijgen in de
individuele gegevens van uw kind.
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Er is geen geautomatiseerde besluitvorming van toepassing op basis van de gegevens van uw kind2.

Foto’s, films en digitale leermiddelen
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen.
Bij de inschrijving van uw kind vraagt OZC Orion u om toestemming voor het gebruik van foto- en
videomateriaal. U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar
maken via een mail aan de directeur.
Het is voor ouders niet toegestaan om foto’s/video’s van andere leerlingen te publiceren op sociale
media of voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit
U heeft als ouder recht op inzage in het dossier van uw kind. Uw kind heeft het recht om inzage te
krijgen in zijn/haar dossier vanaf de leeftijd van 12 jaar. Als uw kind jonger is, is hiervoor
toestemming nodig van de ouders. Als u of uw kind gebruik wil maken van het recht op inzage, kan
dit worden aangeven aan de hulpverlener of docent.
Als u vindt dat bepaalde gegevens niet correct zijn en u deze wilt laten wijzigen, overlegt u dit met de
groepsleerkracht van uw kind.
U heeft het recht om gegevens die u zelf aanlevert, in elektronische vorm mee te nemen naar
bijvoorbeeld een andere hulpverlenende organisatie of om die gegevens zelf te houden. Dit recht uit
de AVG heet het recht op dataportabiliteit.

Organisatie
OZC Orion is een samenwerkingsverband, opgezet door onderwijsinstelling PROOLeiden - Leiderdorp
en jeugdzorginstelling Cardea Jeugdzorg. Sommige medewerkers worden betaald door PROOLeiden Leiderdorp, andere door Cardea. PROOLeiden - Leiderdorp en Cardea zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Functionaris gegevensbescherming (FG) voor OZC Orion is de heer J. van der Kamp, e-mail
j.vanderkamp@cardea.nl. U kunt contact opnemen met de FG voor vragen en klachten over privacy
voor het geval u er met de groepsleerkracht niet uitkomt. Ook kunt zich wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens
•
•
•
•

De gegevens van uw kind worden opgeslagen in Nederland in een beveiligd rekencentrum.
Alle dataverbindingen zijn versleuteld.
De toegang tot systemen is beveiligd met 2-factor authenticatie (inlogcode/wachtwoord plus
een app).
OZC Orion richt zich naar de norm NEN7510, de norm voor informatiebeveiliging.

Elektronisch communiceren
Als u veilig wilt e-mailen met OZC Orion, kunt u Zorgmail gebruiken, d.w.z. u kunt veilig antwoorden
op een veilige e-mail (met sms code) van een OZC Orion medewerker.
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Duidelijkheid geven over geautomatiseerde besluitvorming is een onderwerp in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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Als u wilt whatsappen, zal uw hulpverlener u aanraden niet Whatsapp te gebruiken, maar in plaats
daarvan de ‘veilige Whatsapp’ genaamd Signal private messenger. Whatsapp is namelijk van
Facebook, dat zodoende zicht heeft op alle contacten van u en uw hulpverlener dus ook kan
achterhalen wie er leerling is en dat gegeven kan toevoegen aan het ‘profile’ van uw kind. OZC Orion
probeert het gebruik van Whatsapp terug te dringen.
Leiderdorp, 10 november 2020
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