
Privacy Bijsluiter Digitale leermiddelen 

Boom voortgezet onderwijs is een educatieve uitgeverij 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 voortgezet onderwijs 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 voortgezet onderwijs is een ‘bewerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van 

een onderwijsinstelling. 

De afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Bewerkersovereenkomst van Boom 

voortgezet onderwijs. In deze Privacy 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 voortgezet 

onderwijs om gegevens te verwerken. Deze Privacy Bijsluiter stelt u tevens in staat om ouders en 

leerlingen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. 

 

A. Algemene informatie 

Deze Privacy Bijsluiter heeft betrekking op de digitale leermiddelen van Boom voortgezet onderwijs. 

Naam Bewerker en vestigingsgegevens:  

Boom voortgezet onderwijs B.V., Groningen. Boom voortgezet onderwijs is een aanbieder van 

digitale leermiddelen. 

Beknopte uitleg en werking product en dienst:  
De digitale producten van Boom voortgezet onderwijs zijn er in drie soorten: 
 

1. Een aanvullende variant voor gebruik naast de boeken. Deze variant maakt als 
platform gebruik van ‘Het Schakelbord’ van Van Dijk Educatie. 

2. Een boekvervangende variant. Deze maakt net als de aanvullende variant als platform 
gebruik van ‘Het Schakelbord’ van Van Dijk Educatie. Daarnaast zijn er bladerboeken 
met hyperlinks beschikbaar. 

3. Een boekvervangende variant speciaal voor de iPad. Deze maakt a ls platform gebruik 
van de App4Learning, eveneens van Van Dijk Educatie. Daarnaast zijn er 
bladerboeken met hyperlinks beschikbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vandijk.nl/webshop/content/privacy


In alle gevallen kunnen leerlingen vanuit de digitale omgeving doorlinken naar drie 
verschillende zaken: 
 

1. Een voorleesfunctie waarbij teksten uit het boek worden voorgelezen en waar de 
leerling kan meelezen. 

2. Uitlegvideo’s waarin een persoon uitleg geeft aan de hand van een 
PowerPointpresentatie 

3. Drillster, een applicatie waarmee adaptief nieuw geleerde stof geoefend kan worden. 
 

Bij zowel de voorlezer als de video’s is er alleen maar sprake van het afspelen van een 
geluids- of videofragment en wordt er dus geen informatie vastgelegd van de gebruiker. Bij 
Drillster is dit anders. Omdat het systeem adaptief is moet er wel degelijk gebruiksdata 
worden vastgelegd omdat dit noodzakelijk is voor het goed gebruik van de applicatie. Als de 
gebruiker via het Schakelbord naar Drillster gaat worden voor- en achternaam van de 
gebruiker doorgegeven aan het systeem maar geen mailadres, l ink naar school, klas, docent 
of iets anders van de gebruiker. In de contractuele afspraken met Drillster staat dat die 
alleen conform de geldende wetgeving mogen worden gebruikt.  

Voor App4Learning gaat de koppeling naar Drillster via een code door, (bv: E duApp gebruiker 
201408281022657052). Voor de App4 Learning gebruikers is er dus op geen enkele manier 
een link te maken naar een te identificeren natuurlijk persoon.  

Drillster is overigens aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens en is 
vanwege het gebruik in het onderwijs, de bancaire sector en andere grote bedrijven 
uiteraard zeer prudent met alle gebruikersgegevens.  
 

B. Contactgegevens 

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacy Bijsluiter of de werking van onze digitale 

leermiddelen, kunt u terecht bij: Boom voortgezet onderwijs, Ubbo Emmiussingel 19, 9711 BB 

Groningen. Meer informatie treft u op https://boomvoortgezetonderwijs.nl/contact.  

 

C. Informatie over cookies 
 
Voor het verbeteren van onze website, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
(tekst) bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen 
ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te 
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Sommige cookies, 
zogenaamde sessie cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere 
cookies, de zogenaamde permanente/tracking cookies, worden met uw toestemming door 
uw browser blijvend op uw computer opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend 
bezoek en kunnen er bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclameboodschappen worden 
getoond. 
 

U kunt uw browser vooraf zo instellen dat u cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg 
hebben dat de website niet optimaal functioneert. 

 

Deze bijlage is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2018. 

https://www.drillster.com/info/nl/privacypolicy
https://www.drillster.com/info/nl/privacypolicy
https://boomvoortgezetonderwijs.nl/contact

