
Privacy binnen IE Quest 
 
Algemeen: IE Quest medewerkers moet zich houden aan AVG. (Algemene verordening 
Gegevensbescherming). 
 
Orthopedagogen, sociaal pedagogen en toegepaste psychologen moeten zich houden aan 
de beroepscode NVO, SKJ, BPSW en NBTP (ook al zijn ze niet aangesloten bij de 
beroepsverenigingen NVO) onder andere omschreven in 'praktijkrichtlijnen voor psychologen 
en orthopedagogen in het onderwijs' en  ‘Privacytool passend onderwijs’. Dit omdat IE Quest 
veel samenwerkt met het onderwijs. 
Wellicht gelden voor niet orthopedagogen/sociaal pedagogen/ toegepaste psychologen 
andere regels binnen de AVG.   De beroepscode verwijst naar het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen zoals in AVG. Sectorspecifieke zaken in beroepscode of WGBO gaan voor 
AVG. 

 
Toestemmingsformulier 
Bij psychologisch onderzoek:  
• kinderen van 12 jaar en ouder moeten mede toestemming verlenen  
• Nodig om van beide gezag houdende ouders handtekening te hebben  

§ Bij gehuwde ouders: bij voorkeur 2 handtekeningen, bij goede communicatie 
volstaat 1 waarbij opgemerkt dat de ene ouder de ander informeert en mede 
voor de andere tekent. 

• Gescheiden ouders: altijd 2 handtekeningen. 
• Één ouder zegt alleen gezag te hebben -> schriftelijk document waaruit blijkt 

dat andere ouder geen gezag heeft. 
 
Als ouder zonder gezag informatie opvraagt is gedragswetenschapper verplicht deze 
informatie te verstrekken. Tenzij dit niet in het belang van het kind is. De ouder zonder gezag 
heeft een zelfstandig recht op informatie. Het gaat dan wel om informatie op hoofdlijnen. 
Volledige rapportages alleen verstrekken met toestemming van gezaghebbende ouder.! 
 
Psychologisch onderzoek:  
In het kader van onderzoek (NIP NVO) mag informatie niet vooraf gevraagd of gedeeld 
worden. NIP NVO geven duidelijk aan dat ouders eerst op de hoogte gesteld moeten worden 
van de uitslagen van het onderzoek voor met anderen te delen én ze moeten de rapportage 
hebben kunnen inzien en tijd hebben gehad om erop te reageren alvorens rapportages naar 
anderen gaan. 

 
Begeleiding - behandeling:  
In het kader van begeleiding/ behandeling (NVO, beroepsverenigingen) mag informatie niet 
vooraf gevraagd of gedeeld worden. NVO, beroepsverenigingen geven duidelijk aan dat 
ouders eerst op de hoogte gesteld moeten worden van de voortgang, evaluaties of resultaten 
voor met anderen te delen én ze moeten de rapportage hebben kunnen inzien en tijd hebben 
gehad om erop te reageren alvorens rapportages naar anderen gaan. 
 
Aanvullende vragen toestemming: 

• Mondelinge toestemming is goed, maar je moet indien nodig toestemming kunnen 
bewijzen. Dus wordt er een bevestiging per mail waarin verstuurd je schrijft we 
hebben afgesproken dat…. 

• Geheimhouding alleen doorbreken als het voor het kind nodig is en je dit met 
meerdere collega’s zorgvuldig hebt afgewogen en onderbouwd 

 
Bewaartijd gegevens: 
Als een traject opgesloten wordt, zullen de gegevens in het dossier bewaard worden volgens 
de wettelijke termijn die hiervoor staat. 


