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BIJLAGE 1: PRIVACY BIJSLUITER Bareka Online Rekentoetsen 
 
Scholen maken in toenemende mate gebruik van digitale toepassingen binnen het onderwijs. Bij het 
gebruik en levering van deze producten en diensten zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot 
personen (zoals leerlingen). Scholen moeten met Bewerkers afspraken maken over het gebruik van 
die Persoonsgegevens. Deze bijsluiter geeft scholen informatie over de dienstverlening die bewerker 
verleent en welke persoonsgegevens de Bewerker daarbij verwerkt. Alles bij elkaar eigenlijk over de 
vraag “wie, wat, waar, waarom en hoe” wordt omgegaan met de privacy van de betrokken personen 
wiens gegevens worden uitgewisseld.  

Het gebruik van deze Privacy Bijsluiter helpt Onderwijsinstellingen om beter te begrijpen wat de 
werking van het product en/of dienst is en welke gegevens daarvoor worden uitgewisseld.  

In het kader van de herkenbaarheid is het wenselijk dat Bewerkers zo veel mogelijk op uniforme wijze 
gebruik maken van de Privacy Bijsluiter. Afwijkingen van dit model zijn weliswaar mogelijk, maar dienen 
bij voorkeur beperkt te blijven. Indien de ruimte in deze bijlage onvoldoende is om de benodigde 
informatie te beschrijven, is het mogelijk de informatie op te nemen in separate Bijlage(n), welke als 
volgt genummerd worden: “Bijlage 1A”, “Bijlage 1B”, etc.. Deze Bijlagen worden aan de 
Bewerkersovereenkomst gehecht. 

 

A. Algemene informatie 

 

Naam product en/of dienst:    

Deze Privacy Bijsluiter heeft betrekking op alle toets- en oefeninstrumenten die Bandstra Speciaal 

Rekenadvies ontwikkelt voor het primair en voortgezet onderwijs. Een overzicht van alle toets- en 
oefeninstrumenten die vallen onder deze Privacy Bijsluiter is te vinden op: www.bareka.nl  

 

Naam Bewerker en vestigingsgegevens:    

Bandstra Speciaal Rekenadvies; De Fûke 30 te Grou.  

 

Beknopte uitleg en werking product en dienst:  

De verwerking van persoonsgegevens binnen deze producten en diensten, zoals hierboven aangegeven, 
heeft betrekking op:  

- het toegang krijgen tot producten door middel van een inlogprocedure;  

- het werken met toetsen; de gegevens die leerlingen invullen bij het gebruik van het toets- en 

oefeninstrument, worden verwerkt door Bandstra Speciaal Rekenadvies;  

- het terugkoppelen van resultaten van het gebruik door leerlingen aan de leerling zelf.  

- het terugkoppelen van resultaten van het gebruik door leerlingen aan een leerkracht. Daardoor is 

het bijvoorbeeld mogelijk voor een leerkracht om te zien wat het resultaat is van ieder van zijn 
leerlingen. 

Doelgroep: PO / VO / MBO 

Gebruikers: De digitale leermiddelen zijn gericht op gebruik door leerlingen, leraar, ict-coördinatoren, 
intern begeleiders, remedial teachers en directeuren. 

Voor uitgebreide informatie zie: www.bareka.nl 

    

 

  

http://www.bareka.nl/
http://www.bareka.nl/
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B. De specifieke diensten 

Bandstra Speciaal Rekenadvies maakt een onderscheid tussen verwerkingen die een onlosmakelijk 
onderdeel vormen van de aangeboden dienst, en optionele verwerkingen. 

 

1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst: 

De verwerkingen door Bandstra Speciaal Rekenadvies vinden primair plaats om met gebruikmaking van 

de toets- en oefeninstrumenten leerlingen te kunnen volgen en begeleiden en zowel leerlingen als 
leerkrachten te adviseren. 

Daaronder wordt verstaan: 

- de opslag van leer- en testresultaten; 

- het terugontvangen door de onderwijsinstelling van leer- en testresultaten; 

 

Verder kunnen de gegevens worden verwerkt ten behoeve van: 

- het geleverd krijgen/in gebruik kunnen nemen van de toets- en oefeninstrumenten; 

- het verwerken van gegevens tot volledig geanonimiseerde data om daarmee de kwaliteit van de 

toets- en oefeninstrumenten te verbeteren; 

- de beveiliging, controle en preventie van misbruik en oneigenlijk gebruik, en het voorkomen van 

inconsistentie en onbetrouwbaarheid in de verwerkte persoonsgegevens; 

- het beschikbaar stellen van gegevens voor zover noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke eisen die worden gesteld aan toets- en oefeninstrumenten. 

 

2. Omschrijving van de optionele Verwerkingen die de bewerker aanbiedt: 

Tevens worden door Bandstra Speciaal Rekenadvies persoonsgegevens verwerkt voor doeleinden 

waarvoor wij specifiek toestemming vragen aan de onderwijsinstelling in het kader van: 

- extern onderzoek en analyse op basis van strikte voorwaarden zoals vastgesteld binnen het 

Ketenplatform van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en 

Toetsen’. 

 

C. Doeleinden voor het verwerken van gegevens 

Bandstra Speciaal Rekenadvies is leverancier van een digitaal product en/of digitale dienst bestaande 
uit leerstof en/of toetsen. 

De mogelijke doelstellingen van deze producten en diensten zijn omschreven in het daarop betrekking 
hebbende onderdeel van artikel 5 lid 1 van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0.  

 

D. Categorieën en soorten persoonsgegevens  

Omschrijving en opsomming categorieën Persoonsgegevens die gebruikt worden: 

De namen van de leerlingen worden aangeleverd door de school, waarna de school de beschikking 
krijgt over unieke inlogcodes voor de leerling en de leerkracht. Na het inloggen worden door Bandstra 

Speciaal Rekenadvies vervolgens de gegevens verwerkt die gebruikers invullen bij het gebruik van het 
toets- en oefeninstrument. Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk voor een leerkracht om te zien wat het 

resultaat is van ieder van zijn leerlingen. 

Optionele persoonsgegevens: 

Naast de naam van de leerling kan de school er optioneel voor kiezen om ook de geboortedatum en het 

geslacht van de leerling in te voeren. 
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Soorten van gegevens: 

In onze toets- en oefeninstrumenten worden in beginsel geen ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwerkt 
in de zin van artikel 16 van de Wbp. Leerresultaten en de gegevens van onze gebruikers beschouwen 

wij echter als gevoelige gegevens, waarbij wij hoge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en veiligheid 
van onze systemen. 

 

E. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:  

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage 2 bij de 
Bewerkersovereenkomst.  

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de 

Bewerkersovereenkomst. 

Persoonsgegevens worden door Bandstra Speciaal Rekenadvies verwerkt binnen Nederland. 

Een overzicht van de opslag en verwerking van sub-bewerkers, die worden ingeschakeld door Bandstra 

Speciaal Rekenadvies treft u hieronder. 

 

F. Sub-bewerkers 

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden door Bandstra Speciaal Rekenadvies sub-bewerkers 

ingeschakeld. 

Naam: Bunq 

Dassenlaan 17, 

1216 EJ Hilversum 

KvK: 32164066 

Omschrijving: Serviceprovider 

Land van opslag en verwerking: Nederland 

De gegevens zijn opgeslagen bij Digital Ocean in Amsterdam (https://www.digitalocean.com/). 

 

G. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, kunt u 
terecht bij:  Bandstra Speciaal Rekenadvies; De Fûke 30; 9001NH Grou.  

Bij vragen over deze Privacy Bijsluiter stuur een email naar p.bandstra@home.nl.  

Meer informatie treft u op www.bareka.nl. 

 

H. Versie 2; laatst bijgewerkt op 1 feb. 2017 

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Digitale 
Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de verschillende betrokken 
ketenpartijen (GEU, KBB-e en VDOD) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer 
informatie hierover vindt u hier: http://ww.privacyconvenant.nl. 

 

 

 

mailto:p.bandstra@home.nl
http://www.bareka.nl/
http://ww.privacyconvenant.nl/

