A
Naam
taak/soort
1 activiteiten
Jeugd

B
C
Naam verwerking Eindveran
twoordelij
ke
Verwijzing/
College
bepaling door
wettelijke verwijzer

D
E
Verwerkingsdoelei Rechtmatige
nden
grondslag

F

Het behandelen van Wettelijke
een
verplichting
jeugdhulpaanvraag/
verwijzing van een
wettelijke verwijzer

Jeugdwet

Jeugd

Jeugdhulpmelding: College
1. spoedeisend 2.
ouder volgens de
jeugdwet

Het behandelen van Wettelijke
een (spoedeisende) verplichting
melding voor
jeugdhulp

Jeugdwet

Jeugd

Individuele
College
jeugdhulpvoorzieni
ng

Het (her)beoordelen Wettelijke
van een aanvraag
verplichting
voor een individuele
jeugdhulpvoorzienin
g

Jeugdwet

Jeugd

Individuele
College
jeugdhulpvoorzieni
ng toekennen,
herzien, buiten
behandeling laten
of beëindiging

Het uitvoeren van
Wettelijke
een besluit van een verplichting
jeugdhulpvoorzienin
g

Jeugdwet

Jeugd

Bezwaar en Beroep College
Jeugdzorg

Het behandelen van Wettelijke
een bezwaar en
verplichting
beroepschrift
Jeugdzorg

Jeugdwet

Kinderopvang Gastouderbureau, College
Gastouder,
Kinderdagverblijf of
BSO inschrijving

Het beoordelen van Wettelijke
de inschrijving van
verplichting
een
gastouderbureau,
gastouder,
kinderdagverblijf of
buitenschoolse
opvang (BSO) in het
Landelijk Register
Kinderopvang (LRK).

Wet innovatie en
kwaliteit
kinderopvang;
Wet
Kinderopvang;
Besluit registers
kinderopvang,
WABO

Kinderopvang Kinderopvang
College
handhaven toezicht

Het verwerken van Wettelijke
het resultaat van
verplichting
toezicht op een
kinderopvangvoorzie
ning

Kinderopvang Gastouderbureau, College
Gastouder,
Kinderdagverblijf of
BSO mutatie
verwerking

Het beoordelen van
een mutatie met
betrekking tot een
gastouderbureau,
gastouder,
kinderdagverblijf of
BSO in het Landelijk
Register
Kinderopvang (LRK)
Het beoordelen van
de fusieeffectrapportage
(FER) voor twee of
meer scholen binnen
het primair of
voortgezet onderwijs
Het beoordelen van
een aanvraag voor
een vrijstelling van
de leerplicht
Het beoordelen van
een melding van
leerplichtverzuim

Wet innovatie en
kwaliteit
kinderopvang;
Wet
Kinderopvang;
Besluit registers
Wet innovatie en
kwaliteit
kinderopvang;
Wet
Kinderopvang;
Besluit registers
kinderopvang

Uitleg

2

3

4

5

6

G
Categorieën van
Persoonsgegevens

H
Bijzondere en gevoelige
persoonsgegevens

I
Categorieën van
Ontvangers

J
Doorgifte aan derden
(landen buiten EU)

K
L
Soort
Herkomst
verwerking gegevens

Categorieën BRP: familienaam,
voornamen, geslacht, positie van elk
persoon in het gezin, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit, burgerlijke
staat, adres, datum van vestiging in
de gemeente, vorige woonplaats,
vertrek uit de gemeente.
Categorieën BRP: familienaam,
voornamen, geslacht, positie van elk
persoon in het gezin, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit, burgerlijke
staat, adres, datum van vestiging in
de gemeente, vorige woonplaats,
vertrek uit de gemeente.
Categorieën BRP: familienaam,
voornamen, geslacht, positie van elk
persoon in het gezin, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit, burgerlijke
staat, adres, datum van vestiging in
de gemeente, vorige woonplaats,
vertrek uit de gemeente.
Categorieën BRP: familienaam,
voornamen, geslacht, positie van elk
persoon in het gezin, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit, burgerlijke
staat, adres, datum van vestiging in
de gemeente, vorige woonplaats,
vertrek uit de gemeente.
Categorieën BRP: familienaam,
voornamen, geslacht, positie van elk
persoon in het gezin, geboortedatum
en -plaats, nationaliteit, burgerlijke
staat, adres, datum van vestiging in
de gemeente, vorige woonplaats,
vertrek uit de gemeente.
Basispersoonsgegevens; naam,
adres, telefoon, e-mail

BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst,
religieuze overtuigingen,
strafrechtelijke situatie,
maatregel opgelegd door de
rechtbank, seksuele
gegevens
BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst,
religieuze overtuigingen,
strafrechtelijke situatie,
maatregel opgelegd door de
rechtbank, seksuele
gegevens
BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst,
religieuze overtuigingen,
strafrechtelijke situatie,
maatregel opgelegd door de
rechtbank, seksuele
gegevens
BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst,
religieuze overtuigingen,
strafrechtelijke situatie,
maatregel opgelegd door de
rechtbank, seksuele
gegevens
BSN, medische gegevens,
ras of etnische afkomst,
religieuze overtuigingen,
strafrechtelijke situatie,
maatregel opgelegd door de
rechtbank, seksuele
gegevens
ID ter identificatie,
diploma's, KvK nummer,
risico-inventarisatie en
beleid voor Veiligheid en
Gezondheid

Jeugdige, ouders/
Nee, tenzij gezaghebber Handmatig
voogden,
buiten Nederland
betrokkenen, huisarts verblijft

Direct en indirect
via wettelijke
verwijzer (zoals
huisarts)

Jeugdige, ouders/
Nee, tenzij gezaghebber Handmatig
voogden,
buiten Nederland
betrokkenen, huisarts verblijft

Direct en indirect
via wettelijke
verwijzer (zoals
huisarts)

Jeugdige, ouders/
Nee, tenzij gezaghebber Handmatig
voogden,
buiten Nederland
betrokkenen, huisarts verblijft

Direct en indirect
via wettelijke
verwijzer (zoals
huisarts)

Jeugdige, ouders/
Nee, tenzij gezaghebber Handmatig
voogden,
buiten Nederland
betrokkenen, huisarts verblijft

Direct en indirect
via wettelijke
verwijzer (zoals
huisarts)

bezwaarcomNee, tenzij gezaghebber Handmatig
missie, betrokkenen, buiten Nederland
rechtbank, jeugdigen, verblijft
ouders

Direct en indirect
via wettelijke
verwijzer (zoals
huisarts)

Ambtelijke
organisatie, GGD,
DUO

Nee

Handmatig

Direct

Basispersoonsgegevens; naam,
adres, telefoon, e-mail

KvK nummer,
(handhavings)rapporten

Houder, ambtelijke
organisatie, GGD,
DUO

Nee

Handmatig

Direct

Basispersoonsgegevens; naam,
adres, telefoon, e-mail

KvK nummer, risicoAmbtelijke
inventarisatie en beleid voor organisatie, GGD,
Veiligheid en Gezondheid
DUO

Nee

Handmatig

Direct

7

8

9
Onderwijs

Scholen fusieeffectrapportage
(FER) beoordeling

College

Onderwijs

Leerplichtvrijstelling College

Onderwijs

Leerplichtverzuim
melding

College

Onderwijs

Leerplicht extra
verlof

Onderwijs

Voortijdig
schoolverlater 18+
melding

Wettelijke
verplichting

Wettelijke
verplichting

Wet op het primair Basispersoonsgegevens; naam,
onderwijs;Wet op adres aanvrager (vaak namens
het voortgezet
schoolbestuur)
onderwijs;
ministeriele
besluiten

Geen

Aanvrager, ambtelijke Nee
organisatie,
onderwijsinstellingen,
college

Handmatig

Direct

Wettelijke
verplichting

Leerplichtwet
1969

Basispersoonsgegevens;ouders en
kinderen: naam, adres. Gegevens
m.b.t. kind(eren): leeftijd

Ouders, leerlingen,
onderwijsinstellingen

Nee

Handmatig

Direct

Wettelijke
verplichting

Leerplichtwet
1969

Basispersoonsgegevens;ouders en
kinderen: naam, adres. Gegevens
m.b.t. kind(eren): leeftijd

Onderwijsinstellingen Nee

Handmatig

Direct

College

Het behandelen van Wettelijke
een verzoek om
verplichting
extra verlof van de
leerplicht

Leerplichtwet
1969

Basispersoonsgegevens; naam,
adres. Gegevens m.b.t. kind(eren):
leeftijd

Ouders, leerlingen,
onderwijsinstellingen

Nee

Handmatig

Direct

College

Het beoordelen van
de melding van een
voortijdig
schoolverlater 18+

Wet op het
Basispersoonsgegevens; naam,
voortgezet
adres schooverlater
onderwijs;Wet op
de
expertisecentra;W
et educatie en
beroepsonderwijs;
Regeling meld- en
coördinatiefunctie

Burgerservicenummer;Relig
ieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging;Gezondheid;
Burgerservicenummer;Gezo
ndheid, Strafrechtelijke
veroordelingen en strafbare
feiten;
Burgerservicenummer;
Religieuze of
levensbeschouwelijke
overtuiging; persoonlijke
omstandigheden
Burgerservicenummer;
uitschrijving onderwijs,
gegevens SUWI

Leerlingen, Ministerie Nee
OCW.

Handmatig

Direct
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13

14

Wettelijke
verplichting

