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Privacyverklaring Stichting Aquila   

Inleiding 
Dit is de privacyverklaring van Stichting Aquila. In deze verklaring verschaft Stichting Aquila informatie 

over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het bieden van onderwijs door de scholen 

van Stichting Aquila en in het kader van het gebruiken van de websites van Stichting Aquila en die van 

haar scholen. De scholen die onderdeel zijn van Stichting Aquila, zijn namelijk: SBO Johan Seckel, 

SBO/VSO Boslust en Praktijkonderwijs De Maat.  

 

Stichting Aquila gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan 

de toepasselijke wet- en regelgeving. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve 

voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de 

bescherming van gegevens en privacy. Stichting Aquila is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy 

gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, 

dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14-10-2021. Bij wijzigingen wordt de nieuwe 

privacyverklaring op deze pagina gepubliceerd.  

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Aquila verzamelt en 

verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden onderwijsvormen en de daarmee verband 

houdende ondersteuning door middel van externe partijen.  

  

Stichting Aquila verwerkt ook persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verwerken deze 

gegevens onder andere op grond van de onderwijsovereenkomst. Als u jonger bent dan 16 jaar en 

gebruik maakt van onze website dan mag u slechts persoonsgegevens aan Stichting Aquila verstrekken 

indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen 

ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de 

online activiteiten van kinderen onder de 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Daarnaast verzoeken wij u daarom geen gegevens 

aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen. 

  

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud 

of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van 

de betreffende website te lezen. 

  

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens? 
Stichting Aquila, gevestigd te (7731 BL) Ommen aan De Schammelte 3  en ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 40060527, is de verantwoordelijke voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. 

 

Stichting Aquila heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor 

de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met de wet- 

en regelgeving. U kunt contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming via 

onderstaande contactgegevens:  

 

REIN Advocaten & Adviseurs  

t.a.v. de heer P.M. Suk  

Zwedenlaan 20 

9403 DE ASSEN  
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Postbus 622 

9400 AP ASSEN  

 

 

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?  
De persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen, 

vanwege de uitvoering van de onderwijsovereenkomst en tevens in het kader van 

communicatieactiviteiten. Stichting Aquila verwerkt voor een deel ‘gewone’ persoonsgegevens. Denk 

hierbij aan naam, adres, woonplaats en overige contactgegevens van zowel leerlingen als de ouders. 

Daarnaast verwerkt Stichting Aquila ook ’bijzondere’ persoonsgegevens in verband met het speciaal 

onderwijs dat Stichting Aquila aanbiedt, zoals medische gegevens. Voorbeelden hiervan zijn gegevens 

over de geestelijke of lichamelijke gezondheid, zoals een handicap of sociaal-emotionele problematiek.  

 

Stichting Aquila verkrijgt de persoonsgegevens doordat ouders, medewerkers van de scholen van 

Stichting Aquila, maar ook externe deskundigen gegevens kunnen aanleveren ten behoeve van de 

leerlingendossiers. U verstrekt bijvoorbeeld als ouders persoonsgegevens bij het aanmelden van uw kind 

voor onze onderwijsvormen en het gebruiken van onze website. Daarnaast kunnen externe deskundigen 

gegevens aanleveren ten behoeve van de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.  

 

U bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan Stichting Aquila te verstrekken. Echter, indien bepaalde 

persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt, dan kunnen wij de leerlingen wellicht niet optimaal 

ondersteunen en begeleiden binnen onze onderwijsvormen. Onderstaand kunt u lezen welke 

persoonsgegevens Stichting Aquila van u verwerkt en voor welk doel.  

 

Organiseren en geven van onderwijs 

Om op een juiste manier onderwijs te organiseren en te geven hebben wij enkele persoonsgegevens 

van u en uw kind nodig. Wanneer u uw kind wil aanmelden voor één van onze onderwijsvormen dan 

kan dat via ons inschrijfformulier. Deze gegevens heeft Stichting Aquila nodig om de inschrijving van uw 

kind te voltooien. De gegevens die wij via het inschrijfformulier ontvangen slaan wij op in Parnassys of 

Magister. Dit zijn onze leerlingenadministratiesysteem. Per school verschilt het welke wij gebruiken. Wij 

verzamelen voor de inschrijving onder andere de volgende gegevens:  

• Personalia (van kind en ouder) 

o Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam) 

o Geslacht 

o Geboortedatum 

o Nationaliteit en geboorteplaats 

o Opleidingsniveau 

o Pasfoto 

• Locatiegegevens 

o Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) 

• Mobiel telefoonnummer  

• E-mailadres 

• Onderwijsdeelnemer-nummer 

• Medische gegevens (voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning) 

• Godsdienst (voor zover die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning) 

• Studievoortganggegevens 

o Klas/leerjaar/ILT code 

o Examinering 

o Studievoortgang en/of studietraject 

o Begeleiding onderwijsdeelnemers, incl. handelingsplan 

o Aanwezigheidsregistratie 
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• Keten ID (ECK-ID) 

• BSN-nummer (onderwijsnummer/PGN) 

Telefoonlijst 

Binnen de scholen van Stichting Aquila kan het voorkomen dat per klas een klassenlijst wordt gemaakt. 

Dit doen wij om praktische redenen. Het is daardoor makkelijker om te overleggen met ouders. 

Bijvoorbeeld als de kinderen (buiten schooltijd) met elkaar willen afspreken of als er vragen zijn rondom 

school, huiswerk of de overblijf. Wij verzamelen daarvoor onder andere de volgende gegevens:  

 Naam 

 Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) 

 Mobiele telefoonnummer 

 

Ondersteuningsbehoeften leerlingen en verantwoordingsplicht aan externe partijen 

Wij zullen op sommige momenten multidisciplinair overleg hebben met externe partijen over de 

ondersteuningsbehoeften van een leerling op de school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven. 

Tijdens deze overleggen kunnen door ons persoonsgegevens worden verzameld. Daarnaast dienen wij 

ons ook te verantwoorden aan organisaties als DUO, de onderwijsinspectie en de accountant. Wij 

verzamelen daarvoor onder andere de volgende persoonsgegevens:  

 Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam) 

 Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land) 

 Studievoortganggegevens  

o Advies voortgezet onderwijs 

o Resultaatgegevens (Citoscore) 

o Onderwijsbegeleidingsgegevens 

 Verzuimgegevens 

 Medische gegevens 

 

Berekenen, vastleggen en innen van ‘gelden’  

Stichting Aquila verwerkt tevens persoonsgegeven met het oog op het berekenen, vastleggen en innen 

van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en 

buitenschoolse activiteiten. Wij verzamelen daarvoor onder andere de volgende gegevens:  

 Financiële gegevens 

o bankrekeningnummer 

 

Op grond van welke grondslag verwerkt Stichting Aquila uw persoonsgegevens? 
Om uw kind goed onderwijs te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Stichting Aquila bovenstaande 

gegevens van u nodig heeft. De verwerking van uw persoonsgegevens, die door u aan Stichting Aquila 

zijn verstrekt, worden uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van 

de AVG verwerkt: 

 wettelijke verplichting;  

 uitvoering van een overeenkomst;  

 verkregen toestemming van betrokkene(n);  

 gerechtvaardigd belang.  

 

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?  
Stichting Aquila deelt uw persoonsgegevens of die van uw kind alleen met derde partijen, zoals de 

overheid, CITO en expertisebureau ’s, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van goed onderwijs 

met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het door een 

externe partij laten uitvoeren van bepaalde technische werkzaamheden of het bijhouden van bepaalde 

gegevens en informatie omtrent leerlingen in leerlingenvolgsystemen.  
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Met de (externe) partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens worden (voor zover mogelijk) de 

gegevens geanonimiseerd en worden er aparte verwerkersovereenkomsten gesloten ter waarborging 

van geheimhouding en rechtmatige omgang met persoonsgegevens. Deze derde partij is op die manier 

eveneens gehouden tot naleving van de AVG.  

 

Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden 

die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Stichting Aquila 

hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale 

autoriteiten en opsporingsinstanties. Stichting Aquila zal in dergelijke gevallen passende maatregelen 

nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden 

beschermd.  

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?  
Stichting Aquila hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en 

zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische 

maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  

 

In het geval Stichting Aquila gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal 

Stichting Aquila in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een 

verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
Stichting Aquila bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde 

doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving vereist is.  

 

Stichting Aquila kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien 

dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Stichting Aquila verplicht is, en het bewaren van deze 

gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.  

 

Cookies  
Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser 

worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon. Deze cookies zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en deze goed te laten functioneren. Stichting Aquila maakt 

geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele 

bezoeker te achterhalen. 

 

Doorgifte buiten de EU 
Uw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische 

Ruimte. Indien Stichting Aquila wel uw persoonsgegevens doorgeeft aan instanties buiten de Europese 

Economische Ruimte, dan zal Stichting Aquila passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn 

om adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering  
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw 

persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, 

onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft 

het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven 

voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U ontvangt zo spoedig mogelijk en in ieder geval 

binnen één maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.  
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Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat 

wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen per 

e-mail worden verstuurd naar bestuur@stichtingaquila.nl of per post naar : 

 

Stichting Aquila  

De Schammelte 3 

7731 BL OMMEN  

Postbus 118 

7730 AC OMMEN  
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