
 

 

 

 
 

INFORMATIE OVER HET ONDERZOEK EN VERWERKING 

PERSOONSGEGEVENS  

 

Betreft aanmelding en deelname aan normeringsonderzoek van  

de Bayley-4-NL en/of de Schlichting test voor taalproductie en taalbegrip.  

 

Onze opdrachtgevers en De Kinderacademie Groningen nemen uw privacy zeer serieus 

en gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw belangen om. In deze informatiebrief over het 

onderzoek en de verwerking van de gegevens, leggen wij uit welke gegevens wij 

verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit document lezen over 

uw rechten met betrekking tot onze verwerking van persoonsgegevens. We raden u aan 

dit document aandachtig door te nemen.  
 

Als u het eens bent met alles wat er staat, dan kunt u dit aangeven op het 

toestemmingsformulier dat u online kunt invullen en opsturen.  

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@dekinderacademie.com. 

 

Wie is De Kinderacademie Groningen? 

De Kinderacademie Groningen is de vennootschap onder firma De Kinderacademie 

Groningen, kantoorhoudende te (9718 JV) Groningen aan Kraneweg 72, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54224527.  

 

NORMERINGSONDERZOEKEN 

De Kinderacademie Groningen voert in opdracht van uitgevers (eigenaren van tests) 

normeringsonderzoek uit met als doel nieuwe tests te voorzien van leeftijdsnormen en om 

onderzoek te doen naar de validiteit en betrouwbaarheid van nieuwe tests. Voor deze 

onderzoeken kunnen ouders hun kinderen opgeven voor deelname aan het onderzoek en 

kunnen professionals zich opgeven om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het 

onderzoek. In beide gevallen moeten er in het kader van deze onderzoeken persoonsgegevens 

worden verzameld.  

De uitgever van de Bayley-4-NL is Pearson Benelux BV. 

De uitgever van de Schlichting test is Bohn Stafleu Van Loghum. 

 

Hieronder volgt informatie over het verkrijgen van uw gegevens door aanmelding voor een 

normeringonderzoek via de website en het invullen van een digitale vragenlijst.  
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Wat doen we met de gegevens? 

De eerste stap in het verwerken van persoonsgegevens is altijd het anonimiseren van de 

persoonsgegevens. Alleen de hoofdonderzoeker kan met een 2-staps verificatie methode de 

persoonsgegevens koppelen aan de anonieme databestanden. In de analyse en bewerking 

van de onderzoeksgegevens wordt alleen gewerkt met geanonimiseerde databestanden. De 

gegevens in deze bestanden zijn niet te herleiden tot het individu. We bekijken nooit 

individuele resultaten van deelnemers. De gegevens worden altijd geanonimiseerd 

samengevoegd met die van andere deelnemers. Voor het bewaren van deze bestanden zijn 

de onderzoekers gehouden aan zeer hoge standaarden met betrekking tot de beveiliging van 

persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden na de looptijd van het onderzoek 

(ongeveer 2 jaar) op een veilige manier vernietigd.  

 

Wat doen we niet met uw gegevens? 

De gegevens worden nooit verkocht aan andere personen of organisaties en de gegevens 

worden nooit gedeeld met andere organisaties die niet betrokken zijn bij dit onderzoek.  

 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden verstrekt aan De Kinderacademie Groningen en worden 

uitsluitend geanonimiseerd verwerkt in databestanden voor de genoemde 

onderzoeksdoeleinden. De Kinderacademie voert normeringsonderzoeken uit in opdracht 

van uitgevers. Testformulieren worden met beveiligde post of mail verstuurd. De uitgevers 

ontvangen de onderzoeksresultaten die volledig geanonimiseerd zijn. Alleen, in uitzonderlijke 

gevallen, kunnen de geanonimiseerde databestanden herleid worden tot de individuele 

persoonsgegevens door middel van een 2-stapsverificatie. Na afronding van het onderzoek 

worden alle persoonsgegevens vernietigd.  

Wat zijn uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal 

rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij De Kinderacademie Groningen over u zijn 

vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar 

aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij De Kinderacademie 

Groningen. U kunt verzoeken dat De Kinderacademie Groningen uw gegevens wijzigt, 

verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

 

 



 

Beperken van de verwerking 

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Kinderacademie 

Groningen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De 

Kinderacademie Groningen of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken 

tegen die verwerking. 
 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw 

toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Indien u zich wilt 

terugtrekken maar er al wel gegevens verzameld zijn, zullen deze gebruikt mogen worden 

voor de studie, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. De verzamelde gegevens zullen in dat 

geval vernietigd worden. 

Reactie door De Kinderacademie Groningen 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@dekinderacademie.com. De Kinderacademie 

Groningen zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) 

maand nadat De Kinderacademie Groningen een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De 

Kinderacademie Groningen uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom 

het verzoek wordt afgewezen. 

 

Kan dit document worden gewijzigd? 

Dit Privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy 

statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen? 

  Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy statement en de wijze waarop De 

Kinderacademie Groningen gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar 

info@dekinderacademie.com. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop De 

kinderacademie Groningen uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar 

info@dekinderacademie.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de 

bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is 

dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Waarvoor geeft u toestemming? 

Samengevat geeft u met uw instemming en het invullen van het toestemmingsformulier, 

toestemming voor het volgende: 

 

 

• Uw kind doet mee aan: 
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o Het Bayley-4-NL onderzoek en/of 

o Het Schlichting onderzoek 

• De Kinderacademie Groningen verzamelt persoonsgegevens van uw kind en de 

anonieme testresultaten op papier en digitaal zullen met beveiligde post of mail 

opgestuurd worden naar de uitgevers van de tests.  

• Alle gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en op beveiligde servers bewaard. 

• De gegevens die verzameld zijn in het kader van het Bayley-4-NL onderzoek of het 

Schlichting onderzoek worden ook uitsluitend voor deze onderzoeken gebruikt.  

 

Gedetailleerde informatie over welke persoonsgegevens verzameld worden en hoe deze 

worden verwerkt en beschermd, staat beschreven in bijlage A (Pearson Benelux BV) en 

bijlage B (Bohn Stafleu Van Loghum).  
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