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Bijlage A: PRIVACY BIJSLUITER DURF TE DENKEN – BOOM UITGEVERS 

AMSTERDAM B.V. 

Boom uitgevers Amsterdam is een educatieve dienstverlener, die verschillende digitale producten en 
diensten (‘digitale leermiddelen’) aanbiedt voor gebruik in het onderwijs waarbij persoonsgegevens 
worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. 

Boom uitgevers Amsterdam heeft het Privacyreglement van haar brancheorganisatie GEU en het 
‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ onderschreven. In dit 
convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in 
juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en 
houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. 
Boom uitgevers Amsterdam is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een 
onderwijsinstelling.  

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Bewerkersovereenkomst van Boom uitgevers 
Amsterdam. Deze Privacy Bijsluiter vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Bewerkersovereenkomst. In 
deze bijsluiter richten wij ons tot u als onderwijsinstelling om u meer specifiek te informeren over onze 
digitale leermiddelen en de bijbehorende gegevensverwerkingen. Daardoor wordt duidelijk welke 
opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan Boom uitgevers Amsterdam om gegevens te verwerken. Deze 
Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en studenten/leerlingen te informeren over de 
verwerking van persoonsgegevens. 

Deze Privacy Bijsluiter gaat er van uit dat Boom uitgevers Amsterdam Subbewerker is en Van Dijk Educatie 
als distributeur Bewerker. 

A. Algemene informatie 

Naam dienst Distributie van en toegang tot digitale leermiddel: “Durf te 

Denken” 

Naam Subbewerker en 

vestigingsgegevens      

Boom uitgevers Amsterdam, Prinsengracht 747-751, Amsterdam 

Beknopte uitleg en werking 

dienst               

Het verzorgen van de bestelling en de levering van de digitale 

leermiddelen en het verzorgen van de eerste keer toegang tot, 

oftewel het activeren van, het digitale leermiddel in het door de 

Onderwijsinstelling gekozen portaal. 

Link naar Boom uitgevers 

Amsterdam, Durf te Denken 

www.boomuitgeversamsterdam.nl / www.boomdurftedenken.nl  

Doel verwerking  

(zie Convenant 5.1.a en 5.1.c) 

Het met gebruikmaking van het Digitale Onderwijsmiddel geven 

en volgen van onderwijs en het begeleiden en volgen van 

leerlingen. 

 

http://www.boomuitgeversamsterdam.nl/
http://www.boomdurftedenken.nl/
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Het verkrijgen van toegang tot de aangeboden digitale  

leermiddelen, waaronder de identificatie, authenticatie en  

autorisatie 

 

Doelgroep Voortgezet onderwijsinstellingen in Nederland 

Gebruikers De digitale leermiddelen zijn gericht op het gebruik door leerlingen 

en docenten van onderwijsinstellingen 

             

B.  De specifieke diensten 

Uitgever maakt een onderscheid tussen verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de  
aangeboden dienst, en optionele verwerkingen.  
 
Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van de aangeboden dienst: 
 
De Onderwijsinstelling zal voor de contractduur, zoals opgenomen in de looptijd van de Product 
en Diensten overeenkomst, digitale leermiddelen van Distributeur afnemen. Als gevolg van deze  
overeenkomst verwerkt Distributeur persoonsgegevens bij de distributie (het bestellen en het leveren) en  
het eerste keer toegang verlenen tot (oftewel het activeren van) het digitale leermiddel. Uitgever verwerkt 
in deze keten en in het kader van genoemde doelen ook persoonsgegevens. 
 

Bij de distributie van en het toegang verlenen tot digitale leermiddelen vinden altijd de volgende 

verwerkingen plaats, die volledig volgen uit het doel van de verwerking: 

 

 Bestellen van (digitaal) leermiddel bij de betreffende uitgever, nadat de 

onderwijsinstelling / leerling het betreffende artikel heeft besteld bij de distributeur. 

 

 Informeren van de Onderwijsinstelling over de verwerking van persoonsgegevens bij 

het gebruik van digitale leermiddelen en bevestigen aan de Onderwijsinstelling dat 

leveringen conform de bestelling zijn uitgevoerd.  

 

 Leveren van het digitale leermiddel van de betreffende Uitgever in het door de 

Onderwijsinstelling gekozen portaal (Electronische LeerOmgeving). 

 Faciliteren van activatie (toegang) van het geleverde digitale leermiddel,  waardoor 

de Onderwijsinstelling / de leerling het digitale leermiddel kan gaan gebruiken. 

 

 Testen van de toegang tot het digitale leermiddel. 

 

 Controleren of er geen misbruik is, of wordt, gemaakt van het digitale 

onderwijsmiddel, en toezien op bijvoorbeeld het door een bewerker kunnen maken 

van een back-up van de gegevens.  
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 Toezien op het verwerken van persoonsgegevens door een servicedesk van de 

Distributeur en subbwerker die voor de uitvoering van de verwerking toegang nodig 

heeft tot de persoonsgegevens, bijvoorbeeld om storingen te verhelpen of om 

ondersteuning te bieden als een leerling geen toegang krijgt tot het digitale 

onderwijsmiddel. (Onder deze doelstelling valt nadrukkelijk niet het verwerken van 

gegevens ten behoeve van de productverbetering van de ketenpartijen). 

 

 

Optionele verwerkingen in opdracht van de Onderwijsinstelling: 

Onderwijsinstellingen kunnen een expliciete opdracht verstrekken aan Distributeur en Uitgever voor het 

verrichten van andere verwerkingen van persoonsgegevens. Het betreft verwerkingen in het kader van het 

beschikbaar stellen van gegevens aan Derden danwel verwerkingen gericht op 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. Categorieën en soorten persoonsgegevens  

Voor het toegang verlenen tot de digitale leermiddelen worden door Uitgever altijd de volgende 

persoonsgegevens verwerkt (zie kolom II): 

  

 Het doel in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt  

(zie ‘Doel verwerking, onder A; Algemene informatie’) 

Doel verwerking II. 

Het verkrijgen van toegang tot de aangeboden digitale leermiddelen, 

waaronder de identificatie, authenticatie en autorisatie 

Persoonsgegeven Voor gebruik Distributeur school, Edu-iX en Uitgevers 

Voornaam X 

Tussenvoegsel X 

Achternaam X 

Postcode X 

Besteller-ID * X 

GebruikerSchool-ID ** X 

Klas X 

E-mailadres X 

 

* unieke ID dat tijdens het distributieproces wordt aangemaakt 

** unieke ID van een gebruiker binnen het portaal van de school   

 

In het ketenplatform worden door ketenpartijen momenteel afspraken voorbereid over  

pseudonimisering (zoals benoemd in convenant 6.1), die zullen leiden tot verdere 

minimalisatie van uitwisseling van persoonsgegevens tussen ketenpartijen. 

 

Bij het gebruik van een digitaal leermiddel vinden eventueel additionele verwerkingen van  

persoonsgegevens plaats. Die zijn benoemd in de privacybijsluiter van het betreffende digitale leermiddel.  



4 
 

De uitgever van het digitale leermiddel in dat geval de bewerker van de persoonsgegevens. 

Elk digitaal leermiddel heeft in beginsel een privacy bijsluiter waarin staat vermeld welke  

persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van het digitale leermiddel.  

Uitgever zal ieder jaar voor 1 september informatie aan Distributeur beschikbaar stellen over de 

privacybijsluiters van de door de Onderwijsinstelling gewenste digitale leermiddelen via 

https://www.boomuitgeversamsterdam.nl/privacy_policy. Deze privacybijsluiters zijn opgesteld door de 

desbetreffende Uitgever van de digitale leermiddelen en hierin is informatie opgenomen over de 

verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van het digitale leermiddel.  

 

D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen  

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt verwezen naar Bijlage B bij de Bewerkersovereenkomst.  

E. Subbewerkers  

Uitgever maakt gebruik van de volgende Subbewerkers:  

• Hosting: Cyso. 

• Softwareleverancier: FreshBits. 

• Toegangbeheer: Eduroute. 

 

F. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over deze bijsluiter of de werking van dit product of deze dienst, kunt u 

terecht bij: Klantenservice Boom uitgevers Amsterdam, klantenservice@boomfilosofie.nl   

G. Versie 

Versie 1.0 

Juni 2016 

 

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant  

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -, een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, de 

verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-e en vDOD), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen en het ministerie van Economische Zaken. 

https://www.boomuitgeversamsterdam.nl/privacy_policy
mailto:klantenservice@boomfilosofie.nl

