
Privacyverklaring 

Breekveldt Remedial Teaching is een praktijk voor individuele begeleiding van 

kinderen met leerproblemen in de basisschoolleeftijd. 

U kunt terecht voor hulp op het gebied van rekenen, spellen, lezen en taal. 

Ook kinderen met dyslexie en dyscalculie kunnen terecht. Om de juiste hulp te 

kunnen bieden is het meestal nodig om een diagnostisch onderzoek te doen. 

Hiervoor zijn persoonlijke gegevens nodig van het kind en de ouders. In deze 

privacyverklaring vindt u welke gegevens Breekveldt Remedial Teaching verzamelt 

en wat er mee gebeurt. 

 

Breekveldt Remedial Teaching 

Haviklaan 29 

2566 XC  Den Haag 

06 – 10 80 83 07 

 

nbreekveldt@ziggo.nl 

rekeningnummer: NL 

KVK: 522 84 646 

 

Geregistreerd lid van de LBRT, lidnummer: 161171, registratie nummer: 1110R0221 

Geregistreerd bij het SKJ als master orthopedagoog, registratienummer: 120002072 

Lid van de NVO, lidnummer 19832. 

 

Breekveldt Remedial Teaching is gehouden aan de beroepscode van de NVO (zie 

www.nvo.nl).  

 

Doel gegevens verzameling 

De gegevens die worden verzameld zijn nodig om handelingsgericht diagnostisch 

onderzoek te doen, om leerlingen te kunnen begeleiden op basis van 

handelingsplannen en om de begeleiding die is gegeven te evalueren door middel 

van toetsen en observaties. De gegevens worden verwerkt in onderzoeksverslagen 

en handelingsplannen. De NAW gegevens worden gebruikt voor verslaglegging en 

om facturen aan te kunnen maken. 

 

Welke gegevens worden verzameld 

De volgende gegevens worden verzameld: 

- Persoonlijke gegevens van de ouders/verzorgers van de leerling. Te denken 

valt dan aan adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en 

schoolgegevens 

- E- mailadressen en telefoonnummers van leerkrachten en intern begeleiders 

van de school van de leerling 

- E- mailadressen en telefoonnummers van andere hulpverleners die eventueel 

bij het kind betrokken zijn 

- Anamnese gegevens 

- toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem 

- gegevens van eerder diagnostisch onderzoek voor zover die relevant zijn 

- logboeken van de gegevens begeleidingen 

- toetsgegevens van handelingsgericht diagnostisch onderzoek en evaluaties 

van handelingsplannen 

- bepaalde kwantitatieve resultaten van toetsen worden gescoord op een 

digitale website van de uitgever of op papier.  
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Met wie worden de gegevens gedeeld 

Deze gegevens kunnen gedeeld worden met : 

- de betreffende leerling en zijn/haar ouders 

- de school van de leerling 

- orthopedagogen, psychologen of ambulante begeleiders die bij de leerling 

zijn betrokken. 

Daarbij moet worden aangetekend dat het delen van gegevens alleen wordt 

gedaan met schriftelijke toestemming(papier of e-mail), tenzij daar een 

administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel is. 

 

Bewaartermijn 

De bewaartermijn van gegevens verschilt. De NAW gegevens worden bewaard 

zolang de leerling in begeleiding is. De onderzoeksgegevens en handelingsplannen 

van leerlingen worden maximaal tot jaar 2 jaar na afloop van de begeleiding 

bewaard zodat deze gegevens zo nodig nog kunnen worden opgevraagd. Daarna 

worden ze vernietigd. Gegevens van leerlingen die vanuit de Jeugdwet worden 

begeleid, worden zoals wettelijk is voorgeschreven 15 jaar bewaard, waarna ze 

worden vernietigd. 

 

Rechten 

Ouders en kinderen hebben het recht: 

- het dossier van zichzelf in te zien 

- een afschrift op te vragen van het dossier 

- gegevens in het dossier te corrigeren 

- op overdracht van het dossier als ze overstappen naar een andere partij 

- de toestemming tot het delen van gegevens in te trekken. 

- de toestemming voor het gebruik van de gegevens in te trekken 

Een verzoek voor één van bovenstaande punten kunnen zij per mail of persoonlijk 

doen.  

Verder hebben ouders het recht een klacht in te dienen via de Autoriteit 

persoonsgegevens.  

 

Beveiliging gegevens 

De papieren versies van toetsen worden bewaard in de dossiermap van het kind in 

een afgesloten kast. Digitaal afgenomen toetsen worden via versleutelde 

verbindingen overgedragen. Deze gegevens kunnen alleen via inloggen via een 

versleutelde verbinding weer worden opgevraagd. Daarnaast worden de gemaakte 

onderzoeksverslagen en handelingsplannen opgeslagen op een harde schijf die is 

beschermd met wachtwoord en goede beveiligingssoftware. De verslagen worden 

opgeslagen in een PDF bestand. 
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