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Wat doet LerenWerkt? 

LerenWerkt wil dat alle kinderen/jongeren de beste kansen krijgen. LerenWerkt zet zich in 

voor kinderen/jongeren in de regio Achterhoek (Gemeenten: Aalten, Berkelland, 

Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk). LerenWerkt doet dit vanuit de landelijk aangewezen regiogemeente 

Doetinchem. 

 

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen/jongeren en biedt meer 

mogelijkheden op een goede toekomst. LerenWerkt zet zich in om spijbelen (schoolverzuim) 

en voortijdig schoolverlaten (schooluitval) te voorkomen en helpt jongeren bij het halen van 

een diploma op startkwalificatieniveau (havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger). De 

leerplichtambtenaren en RMC-consulenten van LerenWerkt houden toezicht op naleving van 

de Leerplichtwet en de RMC regelgeving1.  

 

In het kader van dit toezicht verwerkt LerenWerkt persoonsgegevens. Je hebt er recht op dat 

wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan, conform de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet politiegegevens (Wpg). In deze 

privacyverklaring leggen we uit met welk doel we gegevens verzamelen, hoe we ze 

gebruiken en wat jouw rechten zijn.  

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Om onze taken goed uit te kunnen voeren krijgen wij diverse persoonsgegevens vanuit de 

gemeente of vanuit een landelijke registratie. LerenWerkt verwerkt persoonsgegevens van 

leer- en kwalificatieplichtige kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en van hun ouders of 

verzorgers. Daarnaast verwerkt LerenWerkt persoonsgegevens van jongeren tussen 18 en 23 

jaar zonder startkwalificatie. 

 

Welke gegevens gebruiken we? 

We gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, 

geboortedatum, gegevens over persoonlijke omstandigheden en gegevens over verzuim.  

 

 
1 De RMC-regelgeving is opgenomen in de Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra en 
de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2021-07-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2020-01-01


 

Wil je graag precies weten welke persoonsgegevens wij gebruiken? Neem dan contact 

met ons op  via info@lerenwerkt.nu. 

 

Als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze wettelijke taak, kunnen wij bijzondere 

persoonsgegevens, zoals medische gegevens of gegevens over religie/levensovertuiging 

gebruiken. Ook kunnen we strafrechtelijke gegevens gebruiken of persoonsgegevens die 

vallen onder de Wet politiegegevens. 

 

Waarom gebruiken we jouw gegevens? 

De grondslag voor de verwerking van jouw gegevens is de taak van algemeen belang en 

openbaar gezag. Dit staat o.a. in de Leerplichtwet 1969, de Wet op het voorgezet 

onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet educatie en beroepsonderwijs.  

 

LerenWerkt heeft als doel om schoolverzuim en schooluitval te voorkomen en om 

jongeren te begeleiden richting onderwijs en/of arbeidsmarkt. Op basis van deze taak 

gebruiken we persoonsgegevens. LerenWerkt voert deze taken uit namens de 

gemeenten.  

 

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens? 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens onder andere voor het: 

• Naleven van de Leerplichtwet en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten van leer- en 

kwalificatieplichtige jongeren onder de 18 jaar. In sommige gevallen gaat het daarbij om het opsporen 

van een overtreding van de Leerplichtwet, waarbij opmaken van een proces-verbaal of een halt-

verwijzing het vervolg is; 

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

• Vrijstellen van leerplichtigen die niet in staat zijn om een school geregeld te bezoeken;  

• Communiceren met betrokken leerling en/of ouder(s)/verzorger(s);  

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

• (Casus)overleg met gemeenten. 

 

Van wie krijgen we jouw gegevens 

Voor onze werkzaamheden maken we gebruik van de volgende gegevensbronnen: 

• Dienst uitvoering Onderwijs (DUO); 

• Basisregistratie Personen (BRP);  

• Informatie die jij of jouw ouders/verzorgers hebben verstrekt;  

• School; 

• Inlichtingenbureau. 

 

 

 

mailto:info@lerenwerkt.nu
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2022-07-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/2022-07-14
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2022-08-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-08-01


 

 

Wie heeft toegang tot jouw (persoons)gegevens? 

Alleen medewerkers die dit nodig hebben om hun werk te doen krijgen toegang tot jouw 

gegevens. We houden bij via logging wie welke gegevens raadpleegt zodat de integriteit 

en veiligheid van jouw gegevens is gewaarborgd. 

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de omschreven 

doeleinden. We hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen.  

 

Delen met derden 

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden, als: 

• We moeten voldoen aan een wettelijke verplichting 

• We hiervoor jouw toestemming hebben 

Gegevens blijven binnen de EU. Er worden binnen onze verwerkingen geen volledig 

geautomatiseerde besluiten genomen. Er is ook geen sprake van profilering.  

 

LerenWerkt mag gegevens uitsluitend verstrekken aan derden als daar een wettelijke 

basis voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Openbaar Ministerie.  

 

LerenWerkt heeft met sommige partijen een nauwe samenwerking. Persoonsgegevens 

kunnen aan deze partijen worden verstrekt als daar een zwaarwegend algemeen belang 

is. De gegevens moeten dan nodig zijn voor de doelen en wettelijke taken zoals benoemd 

in paragraaf ‘Waarvoor gebruiken we jouw gegevens’.  

 

Wil je weten welke partijen hiertoe horen? Neem dan contact op met ons via 

info@lerenwerkt.nu. 

 

Wanneer sprake is van handhaving c.q. een strafrechtelijke vervolging, kunnen gegevens 

gedeeld worden met de onderstaande partijen: 

• Openbaar Ministerie 

• Bureau HALT 

• (direct) toezichthouder (de toezichthouder en direct toezichthouder zijn  respectievelijk de 

hoofdofficier van justitie en de korpschef van de nationale politie)   
 

 

 

 

 

mailto:info@lerenwerkt.nu


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten 

verwijderen. Gebruiken wij niet de juiste gegevens van jou, of zijn ze niet compleet? Dan 

kunnen wij op jouw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Je kunt hiervoor 

gebruik maken van het formulier ‘rechten van betrokkene’.  

 

Wij handelen jouw verzoek binnen één maand (AVG) en binnen zes weken (Wpg) af. Deze 

termijn kan onder voorwaarden worden verlengd. Hierover krijg je van ons bericht. In een 

aantal situaties mogen wij jouw verzoek afwijzen. Een verzoek kan ook worden 

afgewezen als het kennelijk een ongegrond of buitensporig verzoek is.  

 

Voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen zullen wij jouw identiteit vaststellen. 

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

aan te passen of te verwijderen. Uitzondering hierop is als je een verzoek doet voor jouw 

kind. 

 

Informatiebeveiliging 

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed 

beveiligd zijn? Wil je een algemene vraag stellen of melding doen over het gebruik van 

persoonsgegevens door ons? Meld dit bij ons via info@lerenwerkt.nu. 

 

Toezicht  

LerenWerkt heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Deze houdt intern 

toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder voor de privacywetgeving. 

 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestandje dat onze website op je computer, smartphone of 

tablet zet op het moment dat je onze site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is 

om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. 

 

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.  

 

https://formulieren.doetinchem.nl/formulier/nl-NL/GemeenteDoetinchem/scVerzoekPersoonsgegevens.aspx/fIntro
mailto:info@lerenwerkt.nu


 

Deze functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website te laten functioneren, 

de pagina’s te laten zien en de stappen in het digitale invulformulier goed te doorlopen. 

Voor deze cookies hoeven wij geen toestemming aan jou te vragen.  

 

Andere partijen hebben geen toegang tot de informatie van deze cookies. 

 

Analytische cookies 

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe jij onze site 

gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om onze site te 

verbeteren, gebruiksvriendelijker te maken en de werking ervan te controleren. De 

cookies verzamelen anonieme informatie over jouw activiteiten op onze site, inclusief de 

pagina’s die je bezoekt en de webpagina die jou naar onze site heeft verwezen. Omdat wij 

werken met geanonimiseerde gegevens hoeven wij voor deze cookies geen toestemming 

aan jou te vragen.  

 

Hoe kun je cookies uitzetten of beheren? 

Voor meer informatie over de opties voor het uitzetten of beheren van cookies raadpleeg 

de helpfunctie van jouw internetbrowser of kijk op de website van bijvoorbeeld de 

Consumentenbond of Veiliginternetten voor uitleg. 

 

Social media 

Op onze website is een knop opgenomen naar onze LinkedIn pagina. Als je op deze 

deelbutton klikt verlaat je onze website. De privacyverklaring en het cookiebeleid van 

onszelf gelden dan niet meer. Lees de privacyverklaring van LinkedIn om te zien wat zij 

met jouw persoonsgegevens doen. 

 

Ter bescherming van jouzelf adviseren we jou om geen persoonsgegevens of andere 

persoonlijke informatie, bijvoorbeeld adresgegevens, openbaar via sociale media met ons 

te delen. Wil je gegevens met ons delen neem dan 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.  

 

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

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. 

 

Vraag of klacht over jouw privacy 

Wij doen er alles aan om jouw privacy goed te beschermen. Heb je een vraag of ben je 

niet tevreden over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan? Dan kun je contact 

opnemen met de (onafhankelijke) Functionaris Gegevensbescherming mevrouw Anne-

Marie Nas. 

 

Email: fg@doetinchem.nl  

Telefoon: (0314) 37 73 77 

 

Als wij er niet uitkomen kun je een klacht indienen over de manier waarop wij met jouw 

privacy omgaan. Daarvoor kun je terecht bij de klachtenbehandelaar van de gemeente 

Doetinchem. Zie hiervoor de website klacht over de gemeente. Ook kun je altijd een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

 

Meer informatie 

Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons via info@lerenwerkt.nu. 

 

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

