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Beste ouders, verzorgers van onze basisschool

We willen al onze leerlingen zo goed mogelijk onderwijs bieden en uw kind goed voorbereiden op de
toekomst. We kijken daarom o.a. naar de schoolresultaten van onze leerlingen om te zien hoe het gesteld
is met de leergroei en of bepaalde groepen leerlingen extra aandacht nodig hebben.                 Daarnaast
kijken we hoe onze school presteert in vergelijking met eenzelfde type scholen. Voor het in kaart brengen
van deze gegevens gaat het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) ons hier twee keer per jaar een
rapport over sturen. Het NCO verzamelt informatie van scholen in heel Nederland om het onderwijs te
verbeteren en te kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Met deze gegevens kunnen wij
weer de kwaliteit van ons eigen onderwijs verbeteren.

Welke gegevens worden gebruikt?
Scholen in Nederland sturen de resultaten van de taal- en rekentoetsen naar het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS). Voor de koppeling bij het CBS is het nodig dat er ook identificerende gegevens van uw
kind worden meegeleverd. Dit gebeurt uiteraard volgens de AVG. Na koppeling worden deze
identificerende gegevens direct vernietigd. Het gaat hier om het burgerservicenummer,
onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Het CBS gebruikt deze
identificerende gegevens alleen voor de koppeling aan onderwijsdata van het Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs. Het CBS zorgt ervoor dat deze onderwijsdata in een veilige omgeving worden opgeslagen.
Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen niet herkenbaar zijn voor andere mensen. Onderzoekers
zien dus niet om wie het gaat. Wij kunnen in de rapportage die wij ontvangen van het NCO ook nooit
individuele leerlingen herkennen. Ook in openbare publicaties zijn leerlingen of scholen niet te herkennen.
De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS,
volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere
statistieken die zij maakt.

Bezwaar tegen het delen van de gegevens van uw kind?
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen zonder dat de school hiervoor
expliciet uw toestemming moet vragen. Dat geldt ook voor de hierboven genoemde identificerende
persoonsgegevens. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’
persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld gegevens over de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen
die wel als bijzonder worden beschouwd. Voor het gebruik van bijzondere persoonsgegevens stelt de
wet strengere eisen en moet u wél actief toestemming geven. Dit is nu niet aan de orde. Mocht er in de
toekomst wel bijzondere persoonsgegeven worden verzameld voor het NCO, dan wordt u hier apart van
op de hoogte gebracht.

Doordat scholen volgens de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs blijvend te verbeteren,
mogen scholen de daarvoor verzamelde niet-bijzondere persoonsgegevens delen met het CBS. Mocht u
toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten
aan de school door een mail te sturen aan Nelleke de Weerd via info@denise.espritscholen.nl. We zorgen
er vervolgens voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

Met vriendelijke groet,
Luc Sluijsmans
Rector



November 30, 2021

Dear parents, guardians of our primary school,

We want to provide all our students with the best possible education and prepare your child well for the
future. We, therefore, look at the school results of our students to see how the learning progresses and
whether certain groups of students need extra attention. In addition, we look at how our school performs
compared to similar schools. For example, the National Cohort Study on Education (NCO) will send us a
report twice a year to map out these data. In addition, the NCO collects information from schools
throughout the Netherlands to improve education and use it for scientific research. With this data, we
can, in return, improve the quality of our education.

What data is used?
Schools in the Netherlands send the results of the language and math tests to “het Centraal Bureau voor
de Statistiek” (CBS). For the link with CBS, it is necessary to include identifying data of your child. This is
done according to the AVG (the Dutch Privacy Law). After linking, these identifying details are immediately
destroyed. They have the citizen service number, education number, gender, date of birth, zip code, and
house number. CBS only uses these data to link them to education data from the National Cohort Study
on Education. CBS ensures that these data are stored in a secure environment. CBS also provides that
other people cannot identify students. Researchers, therefore, do not see who they are. We can never
identify individual students in the reports we receive from the NCO. Students or schools cannot be
placed in public publications either. Personal data are only processed within the secure environment of
CBS, according to the legal rules and the strict regulations of CBS. CBS also does this for all other
statistics it produces.

Do you object to the sharing of your child's data?
Schools may send data on language and mathematics to the CBS without the school asking your explicit
permission. This also applies to the identifying personal data mentioned above. This is because these
data are not considered 'special' personal data, such as data about pupils' physical and mental health,
which are considered unique. For the use of specific personal data, the law imposes stricter
requirements, and you have to give permission actively. Unfortunately, this is not currently the case.
Should certain personal data be collected for the NCO in the future, you will be informed separately.

Because schools have a duty under education law to improve their education continuously, schools may
share non-specialist personal data collected for this purpose with CBS. If you object to using your own
child's data, please let the school know by sending an email to Nelleke de Weerd at
info@denise.espritscholen.nl. We will then ensure that your child's details are not sent to the CBS.

Kind regards,
Luc Sluijsmans
Principal DENISE


