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Net als op andere scholen zijn ook bij Piter Jelles allerlei gegevens van leerlingen 

geregistreerd. Dit gaat in eerste instantie om administratieve gegevens (naam, adres, 

geboortedatum, etc.). Daarnaast gaat het om gegevens die nodig zijn voor een goed 

verloop van het onderwijs en die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid en het 

welzijn van leerlingen. De gegevens zijn slechts toegankelijk voor mensen van Piter Jelles 

die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs, de begeleiding van 

leerlingen of het geven van studieadviezen (schoolleiding, leerlingbegeleiders, mentoren 

en de administratie).  

 

Delen van gegevens in zorg-advies-team 
 
Tijdens besprekingen in een zorg-advies-team worden slechts die gegevens uitgewisseld 

die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de betrokken leerling. Slechts na 

nadrukkelijke toestemming van ouders/verzorgers en de leerling worden gegevens aan 

externe instanties verstrekt.  

 

Verwijsindex 

De Verwijsindex is een landelijk (digitaal) systeem waar professionals uit het onderwijs 

en de jeugdhulpverlening gebruik van maken. Hierin delen zij hun zorgen over een 

jongere met elkaar en overleggen over de beste vorm van begeleiding.  

De Verwijsindex is een zwaar beveiligd internetprogramma, waar alleen mensen mee 

kunnen en mogen werken die daarvoor zijn uitgekozen. Een melding in het systeem is 

alleen beschikbaar voor de mensen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dit is 

wettelijk geregeld en wordt streng gecontroleerd. Een melding blijft nooit langer dan 

twee jaar in het systeem staan. Daarna verdwijnt de melding automatisch en definitief.  

 

Foto’s en filmmateriaal van leerlingen 

Regelmatig worden er tijdens (niet) lesgebonden situaties foto’s (soms ook 

videomateriaal) gemaakt door de school, bijvoorbeeld op schoolfeesten, tijdens excursies 

en sportdagen of bij projecten. Deze foto’s worden soms gebruikt in online en/of offline 

publicaties over Piter Jelles. Als u hier als ouder(s)/verzorger(s) bezwaar tegen hebt, 

kunt u dat kenbaar maken bij de schoolleiding. Dit wordt geregistreerd op de betreffende 

school. Piter Jelles houdt zich uiteraard aan de geldende regels voor privacy.  

Meer informatie hierover is te vinden op de site www.mijnprivacy.nl. 

 

Intellectueel eigendom leerlingen 

Werkstukken die door de leerlingen gemaakt worden in opdracht van de school zijn 

intellectueel eigendom van de leerling. Dit betekent dat de school bij gebruik van de 

werkstukken, voor bijvoorbeeld publicaties, vooraf toestemming vraagt aan de leerling. 

http://www.mijnprivacy.nl/

