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Algemeen reglement 
 
Dit reglement is van toepassing op alle activiteiten van Taalbureau Olijhoek & Valk. 
 
1 Taalbureau Olijhoek & Valk verzamelt persoons- en/of bedrijfsgegevens om daarmee een juiste en 
efficiënte bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.  
 
2 Persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor contact/correspondentie met de persoon of 
het bedrijf in kwestie en voor de eigen administratie. Zie bijlage. 
 
3 Als een opdrachtgever de factuur voor een training betaalt, dan informeert Taalbureau Olijhoek & 
Valk de opdrachtgever op verzoek over presentie, vorderingen en evaluatie na afloop van de training. 
Zie bijlage. 
 
4 Gegevens worden te allen tijden vertrouwelijk behandeld en nimmer aan derden ter beschikking 
gesteld, tenzij dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bij vragen van derden waarbij 
het niet om wettelijke verplichtingen gaat, wordt eerst schriftelijk toestemming gevraagd aan de 
betrokkene.  
Als Taalbureau Olijhoek & Valk het materiaal dat gebruikt wordt in de les openbaar zou willen maken 
voor bijvoorbeeld de website, wordt hiervoor uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de betrokkene. 
 
5 Taalbureau Olijhoek & Valk, bestaande uit Vita Olijhoek & Anja Valk, is naast de beheerder van de 
database - te weten Roon IT - de enige partij die toegang heeft tot de verstrekte gegevens en er wordt 
alles aan gedaan om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.  
 
6 Eenieder heeft recht op inzage van de eigen gegevens. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden 
ingediend. Tevens kan een verzoek worden ingediend om de eigen gegevens te laten wijzigen en/of 
verwijderen. 
 
7 Taalbureau Olijhoek & Valk geeft in iedere offerte aan waar op de website dit privacyreglement te 
vinden is. Ook staat daar vermeld hoe men een eventuele klacht kan indienen en welke procedure 
Taalbureau Olijhoek & Valk dan volgt.  
 
8 Taalbureau Olijhoek & Valk bewaart uw naam en adresgegevens om na de training in contact te 
kunnen blijven. Zie bijlage voor onze borging hiervan.  
  
 
©2018, Taalbureau Olijhoek & Valk 
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Bijlage gegevensverwerking 

1 NT2-docentenopleiding 

1 Iemand meldt zich aan voor een NT2-docentenopleiding 
- Aanmelding vindt via het digitale inschrijfformulier op onze website. Deze gegevens komen in een 
online database die in beheer is bij Roon IT.  
- Iemand die zich per e-mail aanmeldt, ontvangt een mail terug met wat wij met de aanmelding doen: 
als iemand niet direct plaatsbaar is dan wijzen we erop dat we nu niets kunnen bieden. We geven aan 
wanneer informatie over een nieuwe groep op onze website te vinden is en we verwijderen de mail. In 
een enkel geval bewaren we de mail, maar alleen na instemming van de betrokkene. 
 
Een deelnemer geeft op het inschrijfformulier aan of hij akkoord gaat met onze voorwaarden en dus 
ook met onze wijze van gegevensverwerking. 
 
2 Iemand neemt deel aan de NT2-docentenopleiding 
We gebruiken de gegevens  om de benodigde lijsten samen te stellen voor onze opleiding, d.w.z.  
- een opleidingscontract en stageovereenkomst; 
- een presentielijst; 
- een deelnemerslijst (naam, e-mailadres en telefoonnummer t.b.v. de deelnemers zelf); 
- een stagelijst (naam, naam stageadres, naam stagebegeleider en e-mailadres/telefoonnummer) ; 
- certificaten per scholingsdag en/of overkoepelend. 
 
Daarnaast gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor een opleidingsdag of een gesprek (intake, voortgang, beoordeling) te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholingsdag toe te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen naar de individuele deelnemer; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
Iedere deelnemer ontvangt bij intake een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande 
akkoord gaat. Zo nee, dan zetten wij een vink in het daarvoor bestemde veld in onze database in Flint.  
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan de NT2-docentenopleiding 
Persoonsgegevens bewaren wij zolang Taalbureau Olijhoek & Valk bestaat. Hieronder vallen NAW-
gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum en –plaats. Ook bewaren we gegevens 
als bedrijfsnaam, aan welke groep iemand heeft deelgenomen en wat de start- en certificaatdatum zijn. 
 
We gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholingsdag toe te sturen; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
We bewaren de volgende gegevens en bestanden voor een termijn van 5 jaar: 
- de vragen van het intakeformulier zoals die zijn opgeslagen in Flint (vooropleiding, 
onderwijsbevoegdheid en –ervaring, stageplek en cv); 
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- de gecorrigeerde opdrachten; 
- de stageovereenkomst en het opleidingscontract; 
- gespreksverslagen (intake, voortgang, beoordeling). 
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
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2 In-company NT2-docentenopleiding 

1 Een instelling meldt een groep aan voor een in-company NT2-docentenopleiding 
Vanuit de instelling ontvangen wij een mail met namen en e-mailadressen van deelnemers. De 
instelling zelf heeft toestemming geregeld bij de deelnemers om ons deze gegevens toe te sturen en ze 
te laten gebruiken. 
 
2 Iemand neemt deel aan de in-company NT2-docentenopleiding 
We gebruiken de gegevens  om de benodigde lijsten samen te stellen voor onze opleiding, d.w.z.  
- een presentielijst; 
- een deelnemerslijst (naam, e-mailadres en telefoonnummer t.b.v. de deelnemers zelf); 
- een stagelijst (naam, naam stageadres, naam stagebegeleider en e-mailadres/telefoonnummer); 
- certificaten per scholingsdag en/of overkoepelend. 
 
Daarnaast gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor een opleidingsdag of een gesprek (intake, voortgang, beoordeling) te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholingsdag toe te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen naar de individuele deelnemer; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
Iedere deelnemer ontvangt bij de start een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande 
akkoord gaat. Zo nee, dan zetten wij een vink in het daarvoor bestemde veld in onze database in Flint.  
 
Als de werkgever op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang en het eindresultaat van de 
taaltraining, dan organiseert de werkgever bij de deelnemer de toestemming hiervoor. De werkgever 
stelt Taalbureau Olijhoek & Valk schriftelijk op de hoogte van de al dan niet verkregen toestemming.  
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan de in-company NT2-docentenopleiding 
Persoonsgegevens bewaren wij zolang Taalbureau Olijhoek & Valk bestaat. Hieronder vallen NAW-
gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum en –plaats. Ook bewaren we gegevens 
als bedrijfsnaam, aan welke groep iemand heeft deelgenomen en wat de start- en certificaatdatum zijn. 
 
We gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholingsdag toe te sturen; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
We bewaren de volgende gegevens en bestanden voor een termijn van 5 jaar: 
- de vragen van het intakeformulier zoals die zijn opgeslagen in Flint (vooropleiding, 
onderwijsbevoegdheid en onderwijservaring, stageplek en cv); 
- de gecorrigeerde opdrachten; 
- de stageovereenkomst en het opleidingscontract; 
- gespreksverslagen (intake, voortgang, beoordeling). 
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
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3 Losse scholing en/of intervisiebijeenkomst 

1 Iemand meldt zich aan voor een scholing of een intervisiebijeenkomst met open inschrijving 
- Aanmelding vindt via het digitale inschrijfformulier op onze website. Deze gegevens komen in een 
online database die in beheer is bij Roon IT.  
 
Een deelnemer geeft op het inschrijfformulier aan of hij akkoord gaat met onze voorwaarden en dus 
ook met onze wijze van gegevensverwerking. 
 
2 Iemand neemt deel aan een scholing of een intervisiebijeenkomst met open inschrijving 
We gebruiken de gegevens  om de benodigde lijsten samen te stellen voor de scholing of bijeenkomst, 
d.w.z.  
- een presentielijst; 
- een deelnemerslijst (naam, e-mailadres en telefoonnummer t.b.v. de deelnemers zelf); 
- een certificaat. 
 
Daarnaast gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor een scholing of intervisiebijeenkomst te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholing of intervisiebijeenkomst toe te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen naar de individuele deelnemer; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen; 
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
Iedere deelnemer ontvangt bij de start een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande 
akkoord gaat. Zo nee, dan zetten wij een vink in het daarvoor bestemde veld in onze database in Flint.  
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan een scholing of een intervisiebijeenkomst met open inschrijving 
Persoonsgegevens bewaren wij zolang Taalbureau Olijhoek & Valk bestaat. Hieronder vallen NAW-
gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum en –plaats. Ook bewaren we gegevens 
als bedrijfsnaam en aan welke scholing of bijeenkomst iemand heeft deelgenomen. 
 
We gebruiken we de gegevens om 
- uitnodigingen voor andere scholings- of terugkomdagen te sturen; 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholingsdag toe te sturen; 
- (geanonimiseerd) dieetwensen door te geven aan de opleidingslocatie;  
- deelnemers te attenderen op vacatures; 
- een nieuwjaarswens te sturen. 
 
We bewaren de volgende gegevens en bestanden voor een termijn van 5 jaar: 
- de gecorrigeerde opdrachten. 
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
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4 In-company losse scholing en/of intervisiebijeenkomsten 

1 Een instelling meldt een groep aan voor een in-company scholing of intervisiebijeenkomst 
Vanuit de instelling ontvangen wij een mail met namen en e-mailadressen van deelnemers. De 
instelling zelf heeft toestemming geregeld bij de deelnemers om ons deze gegevens toe te sturen en ze 
te laten gebruiken. 
 
2 Iemand neemt deel aan een in-company scholing of een intervisiebijeenkomst  
We gebruiken de gegevens  om de benodigde lijsten samen te stellen voor de scholing of bijeenkomst, 
d.w.z.  
- een presentielijst; 
- een certificaat. 
 
Daarnaast gebruiken we de gegevens om 
- informatie of opdrachten na afloop van een scholing of intervisiebijeenkomst toe te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen naar de individuele deelnemer. 
 
Iedere deelnemer zet bij aanvang van de scholing of intervisiebijeenkomst zijn handtekening of paraaf 
voor aanwezigheid en geeft tevens aan dat hij akkoord gaat met bovenstaande.  
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan een in-company scholing of een intervisiebijeenkomst  
Wij bewaren eventueel ingeleverde en gecorrigeerde opdrachten en de presentielijst om nog 
correspondentie over de scholing of bijeenkomst te kunnen voeren.  
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
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5 Taaltraining met eigen aanmelding 

1 Iemand meldt zichzelf aan voor een taaltraining 
- Aanmelding vindt plaats via e-mail. Persoonsgegevens komen na akkoord van de offerte in een Access 
database te staan die in beheer is bij Taalbureau Olijhoek & Valk.  
 
2 Iemand neemt deel aan een taaltraining 
We gebruiken de gegevens  om iemand 
- een uitnodiging te sturen; 
- informatie en opdrachten te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen; 
- een nieuwjaarswens te sturen.  
 
Iedere deelnemer ontvangt bij intake een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande 
akkoord gaat. Wij bewaren het formulier bij de intakegegevens. 
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan een taaltraining 
Persoonsgegevens bewaren wij zolang Taalbureau Olijhoek & Valk bestaat. Hieronder vallen NAW-
gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum en –plaats.  
 
We bewaren de volgende gegevens en bestanden voor een termijn van 5 jaar: 
- de vragen van het intakeformulier; 
- de gecorrigeerde opdrachten; 
- een logboek van de training. 
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
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6 Taaltraining na aanmelding door een opdrachtgever 

1 Een opdrachtgever meldt iemand aan voor een taaltraining 
- Aanmelding vindt plaats via e-mail. Persoonsgegevens komen na akkoord van de offerte in een Access 
database te staan die in beheer is bij Taalbureau Olijhoek & Valk.  
 
2 Iemand neemt deel aan een taaltraining 
We gebruiken de gegevens  om iemand 
- een uitnodiging te sturen; 
- informatie en opdrachten te sturen; 
- gecorrigeerde opdrachten terug te sturen; 
- een nieuwjaarswens te sturen.  
 
Iedere deelnemer ontvangt bij intake een formulier waarop hij kan aangeven of hij met bovenstaande 
akkoord gaat. Wij bewaren het formulier bij de intakegegevens. 
 
Als de werkgever op de hoogte wil worden gehouden van de voortgang en het eindresultaat van de 
taaltraining, dan organiseert de werkgever bij de deelnemer de toestemming hiervoor. De werkgever 
stelt Taalbureau Olijhoek & Valk schriftelijk op de hoogte van de al dan niet verkregen toestemming.  
 
3 Iemand heeft deelgenomen aan een taaltraining 
Persoonsgegevens bewaren wij zolang Taalbureau Olijhoek & Valk bestaat. Hieronder vallen NAW-
gegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), geboortedatum en –plaats.  
 
We bewaren de volgende gegevens en bestanden voor een termijn van 5 jaar: 
- de vragen van het intakeformulier; 
- de gecorrigeerde opdrachten; 
- een logboek van de training. 
 
Na deze termijn verwijderen we de digitale bestanden en vernietigen we alle papieren in de 
papierversnipperaar. 
 
 

 


