Aanmeldingsprocedure LOP GENT Secundair Onderwijs 2022:
Bijkomende informatie persoonsgegevens
Welke informatie van ons gezin is in het aanmeldingsregister opgenomen?
In het aanmeldingsregister komt de informatie
•

•

die je bij het aanmelden invult, zoals de contactgegevens van de ouder(s), de
persoonsgegevens van het kind (inclusief het rijksregisternummer), de antwoorden op de
vragenlijst, de schoolkeuzes en de voorkeursvolgorde;
die noodzakelijk is voor de ordening van jouw kind in elke school die je kiest, namelijk of jouw
kind een broer of een zus op de school heeft, of (één van de) ouders op de school werkt en of
jouw kind indicator- of niet-indicatorleerling is.

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over jou of jouw
kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is
opgenomen, inzien en verbeteren?
Je kan jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. De eerste keer dat je
inlogt, maak je een gebruikersnaam en paswoord aan. Bewaar deze goed. Je hebt ze nodig als je jouw
gegevens wil nakijken of veranderen.
Wens je nog gegevens te wijzigen nadat je bericht gekregen hebt over de resultaten van de
aanmelding, dan kan je contact opnemen via meldjeaansecundair.gent@ond.vlaanderen.be of met de
school waar jouw kind is ingeschreven.

Waarvoor worden de gegevens van ons kind en ons gezin gebruikt?
•
•
•
•
•
•
•

Om jouw kind te ordenen en toe te wijzen aan een school.
Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van de aanmelding.
Om jouw kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens
nog eens moet doorgeven.
Om voor jouw kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te geven, als
daar later toch nog een plaats vrijkomt.
Om de werking van de aanmeldingsprocedure te evalueren (= anoniem).
Om jou te contacteren als er onduidelijkheden zijn of een fout geslopen is in je dossier.
Om jou te contacteren bij de evaluatie (via bijvoorbeeld een ouderbevraging).

Het rijksregisternummer wordt gebruikt om te vermijden dat op naam van jouw kind een tweede
dossier geopend wordt.

Wie kan welke gegevens van mijn kind en onze gezinssituatie inzien?
•

De personen die het aanmeldingsregister beheren en de medewerkers van de helpdesk.

•

•

De directeur en medewerkers die instaan voor de inschrijvingen van de school waaraan je kind
wordt toegewezen. Op die manier kan de inschrijving vlot verlopen. De school krijgt niet te
zien wat jouw voorkeursvolgorde is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde.
De directeur en medewerkers die instaan voor de inschrijvingen de school waaraan je kind op
de wachtlijst staat. Op die manier kunnen zij jou onder andere vlot contacteren als er een
plaats voor jou vrijkomt op de school. De school krijgt niet te zien wat jouw voorkeursvolgorde
is, noch voor welke andere scholen je jouw kind aanmeldde.
De toegang voor de scholen is beperkt tot de volgende gegevens:
o Naam en contactgegevens van de ouders;
o Persoonsgegevens (inclusief rijksregisternummer) van het kind die je invulde;
o Antwoorden op de vragen over:
•
•
•
•
•

•

het verslag buitengewoon onderwijs;
spreektaal van het kind;
diploma van de moeder (om de status indicator/ niet-indicator te bepalen);
schooltoeslag (om de status indicator/ niet-indicator te bepalen);
voorrang broer/zus, kind van personeel.

De personen betrokken bij de evaluatie van de aanmeldingsprocedure. Indien hier externe
personen (bijvoorbeeld onderzoekers) bij betrokken zijn dan is hun inzage beperkt tot
geanonimiseerde gegevens. Dat wil zeggen dat zij het rijksregisternummer van het kind, de
naam van het kind en van de aanmeldende persoon of de contactgegevens van de
aanmeldende persoon niet kunnen zien.

