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U hebt er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is 

vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving. 

 

Welke gegevens gebruiken we 

Als u gebruik maakt van diensten of producten van LerenWerkt, verwerken wij de volgende 

(persoons)gegevens van u: 

• naam, adres en woonplaats 

• telefoonnummer 

• geboortedatum 

• e-mailadres 

• geslacht 

• BSN 

• geboorteplaats 

• naam school, onderwijssoort en –niveau en onderwijsverloop 

• naam ouders 

• in sommige processen inkomstengegevens 

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor het: 

• Voorkomen voortijdig schoolverlaten leerplichtigen (<18 jaar); 

• Voorkomen voortijdig schoolverlaten MBO-kwalificatieplicht (16-17 jarigen); 

• Begeleiden van niet-leerplichtigen 18-23 jaar zonder startkwalificatie; 

• Monitoren van jongeren in een kwetsbare positie (JIKP); 

• Overleg met gemeenten. 

 

Waar ontvangen wij uw gegevens van 

Voor onze werkzaamheden maken we gebruik van de volgende gegevensbronnen: 

• Dienst uitvoering Onderwijs (DUO); 

• Basisregistratie Personen (BRP);  

• informatie die u zelf heeft verstrekt;  

• informatie die uw ouders / voogd hebben verstrekt;  

• leerplichtambtenaren; 

• school; 

• in sommige gevallen het Inlichtingenbureau. 
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Hoe lang bewaren we uw gegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren daarbij de wettelijke 

bewaartermijnen. 

 

Delen met anderen 

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden, als: 

• wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting 

• wij dit met u hebben afgesproken 

 

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden is het noodzakelijk om uw gegevens te delen met 

de woongemeente en de school waarop u of uw kind zit. Wij hebben met scholen en de 

gemeenten afspraken vastgelegd over het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. 

 

Daarnaast kan het, afhankelijk van de situatie, noodzakelijk zijn om gegevens te delen met de 

onderstaande partijen: 

• Maatschappelijk werk 

• GGD 

• Verwijs-index 

• Raad voor Kinderbescherming (RvK) 

• Politie 

• Openbaar Ministerie 

• Jeugdzorg 

• Jeugd Interventie Team (JIT) 

• Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

• Onafhankelijke Psycholoog 

• Sociaal recherche 

• Wijkagent 

• ROC 

• Zorgadviesteams 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u, of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek 

gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd. 

 

U kunt uw verzoek om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens indienen via het 

formulier op de website van gemeente Doetinchem. 

 

Het is om privacy redenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te 

passen of te verwijderen. We handelen uw verzoek binnen 1 maand af. 

 

Informatiebeveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Wilt u een algemene 

vraag stellen of melding doen over het gebruik van persoonsgegevens door ons? Meld dit bij ons 

via info@lerenwerkt.nu. 

https://www.doetinchem.nl/formVerzoekPersoonsgegevens
https://www.doetinchem.nl/formVerzoekPersoonsgegevens
mailto:info@lerenwerkt.nu
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Cookies 

 

Functionele cookies 

Dankzij cookies hoef je als gebruiker van een site niet steeds dezelfde informatie in te voeren of 

te downloaden. De opgeslagen informatie ondersteunt de functies van een website. 

 

Analytische cookies 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe u onze sites gebruikt. We 

gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze sites te verbeteren, 

gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De cookies verzamelen 

anonieme informatie over uw activiteiten op onze sites, inclusief de pagina’s die u bezoekt en de 

webpagina die u naar onze sites heeft verwezen. 

 

Social media 

Op onze website is een knop opgenomen naar onze LinkedIn pagina. Deze knop wordt 

gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de diverse netwerken zelf. Leest u de 

privacyverklaring van LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze 

code verwerken. Houdt er rekening mee dat de privacyverklaringen regelmatig wijzigen. 

 

Ter bescherming van uzelf adviseren we u om geen persoonsgegevens of andere persoonlijke 

informatie, bijvoorbeeld adresgegevens, openbaar via sociale media met ons te delen. Wilt u 

dergelijke gegevens met ons delen stuur ons dan een privébericht via sociale media of neem op 

een andere manier contact met ons op. 

 

Bewakingscamera's 

LerenWerkt maakt gebruik van de faciliteiten van het stadhuis van gemeente Doetinchem. In en om 

haar gebouwen maakt de gemeente gebruik van videocameratoezicht. Dit is nodig om de veiligheid 

van bezoekers en medewerkers te beschermen. Ook is dit (video)cameratoezicht nodig voor de 

beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen, de bewaking van zaken die zich in gebouwen 

of op terreinen bevinden en het vastleggen van incidenten. 

 

Voor het gebruik van deze camera's is een protocol opgesteld. Dit protocol beoogt de privacy van 

medewerkers én bezoekers van het stadhuis te waarborgen. 

 

Klacht indienen over uw privacy 

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Bent u niet tevreden over de manier 

waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met de (onafhankelijke) 

Functionaris Gegevensbescherming mevrouw Anne-Marie Nas. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
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Onze functionaris gegevensbescherming (FG)  

Anne-Marie Nas 

E: fg@doetinchem.nl 

T: (0314) 37 73 77 

 

Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan. Daarvoor 

kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar van de gemeente Doetinchem. Zie hiervoor de website 

klacht over de gemeente. 

 

Meer informatie 

Meer informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons via info@lerenwerkt.nu. 

 

 

https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/klacht-over-de-gemeente_829.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:info@lerenwerkt.nu

