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Doel 
Opmaat groep heeft uniforme aanmeldformulieren uitgewerkt voor alle scholen. Deze formulieren 
voldoen aan de AVG en vragen niet meer informatie dan noodzakelijk aan ouders. 

Aanpak  
 
Vanuit de AVG 
Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet 
welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de 
persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee persoonsgegevens zijn 
verzameld. 
 
Voor bijzondere gegevens zoals over ras, gezondheid en geloofsovertuiging gelden extra strenge regels. 
Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een 
uitzondering is.  
(Bron: Autoriteit Persoonsgegevens) 
 
Aanmeldformulier 
We hebben gekozen voor 3 aanmeldformulieren, waarin we dezelfde informatie opvragen, maar soms 
met een iets andere terminologie of volgorde: 
1. Aanmeldformulier Esis 
2. Aanmeldformulier Parnasyss 
3. Aanmeldformulier AZC 
Voor het aanmeldformulier van het AZC geldt dat we minder informatie opvragen. 
 
De bovenstaande aanmeldformulieren zijn de verplichte aanmeldformulieren binnen de organisatie en 
worden door alle scholen gebruikt. Alle aanmeldfomulieren worden voorzien van het logo van de Opmaat 
groep en daarnaast het schoollogo. Per school komen er 2 versies beschikbaar: een papieren versie en een 
versie die digitaal ingevuld kan worden.  
 
Een aantal zaken in het aanmeldformulier worden bevraagd vanuit het leerlingadministratiesysteem, 
maar zijn voor ouders facultatief in te vullen, omdat deze niet noodzakelijke informatie bevatten voor de 



 

beslissing om een toekomstige leerling wel of niet aan te nemen. Sinds de uitfasering van de 
gewichtenregeling is het niet meer toegestaan om het opleidingsniveau van de ouders te vragen. 
 
Vragen over ras en geloofsovertuiging laten we buiten beschouwing, omdat we deze data volgens de AVG 
niet mogen gebruiken. Vragen over gezondheid stellen we alleen als het gaat over allergieën, gebruik 
medicatie of een indicatie waardoor een leerling speciale begeleiding nodig heeft. 
 
Vanuit de AVG is het niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van leerling en/of verzorgers 
te maken. De ouder moet deze meenemen tijdens het kennismakingsgesprek. Op het aanmeldformulier 
wordt aangetekend dat er een controle heeft plaatsgevonden en door wie. 
 
Intakeformulier 
Er zijn scholen die ervoor kiezen om tijdens het kennismakingsgesprek ouders nog een intakeformulier te 
laten invullen voor extra informatie. Dit formulier moet voldoen aan de regels van de AVG. De school mag 
dus om extra informatie vragen als die relevant is voor de start op de basisschool. 
 
Er mag niet gevraagd worden om bijzondere persoonsgegevens van het gezin zoals: 

 Ras of etnische afkomst 

 Godsdienst of levensovertuiging 

 Gezondheidsvragen die niet in het belang zijn van de aanname van een kind 
 
Een school moet duidelijk uit kunnen leggen aan de ouders waarom zij deze gegevens nodig heeft en waar 
deze worden bewaard. De school kan ouders niet verplichten een intakeformulier in te vullen.  

Informatie voor ouders 

 Het aanmeldformulier wordt geplaatst op de website van iedere school of is op te halen in de 
school. 

 Het is voor de ouders duidelijk dat alle ingevulde informatie ingevoerd wordt in het 
leerlingadministratiesysteem van de school. 

 Het is voor ouders duidelijk waar de papieren versie van het aanmeldformulier wordt bewaard. 

 Het is voor ouders duidelijk dat zij het intakeformulier vrijwillig invullen. 

 Het is voor ouders duidelijk wat er met de ingevulde informatie gebeurt en waar deze wordt 
opgeslagen. 

 Om te zorgen dat de gegevens in het leerlingadministratiesysteem actueel blijven, zijn ouders 
verplicht om wijzigingen door te geven aan de school. De school neemt hierin een actieve rol door 
ouders eenmaal per jaar, bijvoorbeeld tijdens de informatieavond of gesprekken te vragen om 
persoonsgegevens te controleren. 

 

Wat registreren in het systeem?  
De informatie die door ouders worden ingevuld op het aanmeldformulier worden door de school 
verwerkt in het leerlingadministratiesysteem. 
 
De papieren aanmeldformulieren worden na verwerking op een correctie wijze gearchiveerd of 
vernietigd. 
 
De gegevens van een intakeformulier worden op een veilige manier opgeslagen, zodat alleen die 
personen toegang hebben tot die gegevens die met de leerling werken. 
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