
 
 

PRIVACYVERKLARING HET ONDERWIJSBUREAU B.V. 
 

Privacyverklaring  
Het Onderwijsbureau BV (gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Brand 22) is actief in het onderwijs, met 

name op (basis)scholen. Wij verrichten voor onze opdrachtgevers de volgende diensten: het verstrekken van adviezen aan, 

het coördineren van projecten van en het verlenen van bestuurlijke en ondersteunende diensten, het bemiddelen in 

(interim-)managers en freelancers en werving en selectie van personeel. Daarnaast heeft Het Onderwijsbureau BV een 

aantal online services waaronder kwaliteitsbieb.nl en ons online feedbackinstrument waarvoor deze privacyverklaring tevens 

geldt. Om onze dienstverlening mogelijk te maken, is het nodig dat wij (persoons)gegevens verwerken, zowel van 

sollicitanten als van vertegenwoordigers van scholen, schoolbesturen en overige opdrachtgevers waarvoor wij werken. 

Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt. 

 

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Het Onderwijsbureau BV worden zorgvuldig 

behandeld en beveiligd. Het Onderwijsbureau BV houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming en 

overige privacy wet- en regelgeving. 

 

Wanneer je gebruik maakt van één van de diensten van Het Onderwijsbureau BV dan worden je persoonsgegevens 

verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren voor verschillende doeleinden. 

 

Als je gebruikt maakt van diensten van Het Onderwijsbureau BV vragen we je om akkoord te gaan met de verwerking van 

persoonsgegevens zoals omschreven in de privacyverklaring hieronder. 

 

We vinden transparantie belangrijk en hechten aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Daarom 

verwerken we jouw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring 

lichten wij dat graag verder toe. 
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Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je wilt gebruiken, kan Het Onderwijsbureau BV de volgende 

persoonsgegevens verwerken:  

▪ Voor- en achternaam; 

▪ E-mailadres; 

▪ Wachtwoord voor je persoonlijke account; 

▪ Woonplaats/locatie; 

▪ Telefoonnummer; 

▪ Gegevens in je curriculum vitae; 

▪ Specifieke kenmerken (o.a. wat voor werk zoek je en waar); 

▪ Sollicitatiegegevens: je brief, cv en begeleidend schrijven; 

▪ Aantekeningen van gesprekken. 
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Berichten die je aan ons verstuurt via o.a. mail en website 
Als je een reactie stuurt via een reactieformulier ontvangen wij daarbij je naam en emailadres. Dit gebruiken wij om contact 

met je op te nemen. In sommige gevallen vragen wij meer gegevens, omdat deze nodig zijn voor het beoordelen van je 

vraag of het reageren op je verzoek. Als je solliciteert via de mail of onze website dan stuur je jouw CV en motivatiebrief op. 

Je persoonsgegevens heb je hierbij opgenomen in je CV. Als je deze gegevens aan ons stuurt, geef je ons toestemming om 

jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens (o.a. je CV en motivatiebrief) slaan we op in ons recruitmentsysteem. 

Zodra de reactietermijn verloopt, bestuderen wij de gegevens voor een selectie. Hierna vinden eventueel gesprekken plaats 

waarbij wij je gegevens bij een positieve reactie doorsturen naar de organisatie waarvoor je hebt gesolliciteerd. Ook worden 

er tijdens de sollicitatiegesprekken aantekeningen gemaakt die wij opslaan in ons recruitmentsysteem. Deze aantekeningen 

worden, waar wij nodig achten, mondeling gedeeld met de organisatie waarbij je solliciteert.  

 

Bewaartermijn 
Het Onderwijsbureau BV bewaart persoonsgegevens zolang dit bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen en 

zolang nodig en relevant is voor de diensten die we leveren. Dit volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  

 

Je CV, motivatiebrief en aantekeningen van een gesprek blijven hoogstens twee jaar in ons systeem opgeslagen. Als je wilt 

dat we je CV en motivatiebrief eerder uit ons systeem wissen, dan kun je dat per mail aan ons kenbaar maken. 

 

Verwerking van gegevens door derde, verwerkende partijen 
Het Onderwijsbureau BV maakt voor de verwerking van gegevens gebruik van derde partijen die hierin zijn gespecialiseerd. 

Deze verwerkende partijen helpen ons bij het uitvoeren van onze diensten, bijvoorbeeld bij:  

▪ het verzenden van mailings; 

▪ hosting van onze website, mail en online diensten; 

▪ het verzamelen van statistieken; 

▪ het verzamelen van reviews; 

▪ het verbeteren van de website. 

 

Met deze verwerkende partijen heeft Het Onderwijsbureau BV verwerkersovereenkomensten afgesloten. Hierin zijn afspraken 

gemaakt over het veilig en beschermd verwerken van persoonsgegevens. Zo mogen zij in geen geval gegevens gebruiken 

voor eigen doeleinden. 

 

Beveiliging 
Het Onderwijsbureau BV respecteert de privacy van haar gebruikers en behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en 

met de grootste mogelijke zorgvuldigheid. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen 

om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijzigingen. Onderdeel van de 

maatregelen is bijvoorbeeld dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens. Toegang tot 

persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan 

onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis. Accounts worden aangemaakt in een beveiligde omgeving welke alleen 

toegankelijk is met een persoonlijk wachtwoord. 

 

Jouw rechten 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan jouw (reeds gegeven) 

toestemming voor verwerking intrekken of om beperking van verwerking verzoeken. Je kan ons verzoeken om inzage, 

verwijdering en rectificatie. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid; het opvragen van jouw 

persoonsgegevens, zodat je ze aan een andere organisatie ter beschikking kan stellen. Je hebt het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Nieuwsbrief 
Je ontvangt een nieuwsbrief van Het Onderwijsbureau BV. Het Onderwijsbureau BV gebruikt met jouw toestemming je             

e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Je kunt je hier altijd voor uitschrijven via de knop ‘afmelden’.  

 

Beveiliging gegevens 
Het Onderwijsbureau BV gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonlijke gegevens, onder meer om te 

voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Je persoonlijke gegevens worden bewaard op veilige 

servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op via ons kantoor of via info@hetonderwijsbureau.nl  

 

mailto:info@hetonderwijsbureau.nl
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen naar 

info@hetonderwijsbureau.nl  

 

Het Onderwijsbureau BV zal binnen een week op een verzoek tot inzien, aanpassen of verwijderen reageren. In geval van 

een verzoek tot verwijdering zal Het Onderwijsbureau BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk 

verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) 

dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Het Onderwijsbureau BV stuurt je na uitvoering van een 

verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Je kunt door middel van het sturen van een bericht aan 

info@hetonderwijsbureau.nl bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe 

marketingdoeleinden of andere verwerkingen.   

 

Wijzigingen 
Het Onderwijsbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom 

regelmatig deze privacyverklaring voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 25 mei 2018. 

 

Vragen of klachten 
Als je nog vragen of klachten hebt over ons privacy beleid kun je contact met ons opnemen via 

info@hetonderwijsbureau.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Eventueel overgebleven vragen kun je melden via onderstaande contactinformatie: 

 

Het Onderwijsbureau BV 

De Brand 22 

3823 LJ Amersfoort  

033-8887888 

info@hetonderwijsbureau.nl  

 

Contactpersoon gegevensbescherming:  

De heer H.M. Boersema 

henk.boersema@hetonderwijsbureau.nl 
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