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1 Inleiding  

Wanneer leerlingen van het Dr. Nassau College 16 en 18 worden krijgen zij meer invloed op hun 
eigen gegevens. Deze procedure voorziet in een werkwijze 16+ en 18+ op het Dr. Nassau College.  
 
2   Als een leerling 16 wordt 

Leerlingen krijgen vanaf hun 16e zeggenschap over hun eigen persoonsgegevens. Zij hebben vanaf 
dat moment recht op inzage in de gegevens die de school van hen verwerken en ze mogen de school 
verzoeken om de gegevens die van hen worden verwerkt te corrigeren of aan te vullen. Als de school 
andere gegevens wil verwerken dan die waar de school op grond van de wet toe is verplicht of als de 
school gegevens op een andere manier wil verwerken dan waarvoor de school deze heeft ontvangen, 
dan vraagt de school daar toestemming voor aan de leerling. Toestemming die in het verleden door 
de ouders is verleend kunnen door de leerling ten allen tijde weer worden ingetrokken.  
 
3  Als een leerling 18 wordt  

Leerlingen die 18 worden zijn voor de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Ouders hebben 
vanaf dat moment geen inzage meer in het dossier van hun kind  tenzij de leerling de school 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de ouders te blijven informeren zoals dat tot dat 
moment gangbaar was. Leerlingen ontvangen van de leslocatie een brief met een 
toestemmingsformulier waarop de leerling kan aangeven hoe de informatievoorziening naar ouders 
eruit moet zien. Ouders blijven financieel verantwoordelijk totdat hun kind 21 is. Als er zich 
problemen voordoen op school blijft de school ouders daarover informeren.    
 
4  Draaiboek 16+ 

In de maand dat leerlingen 16 worden verstuurt de leslocatie een informatieflyer 16 + naar ouders 
(met het groene kader) en naar de leerling (met het blauwe kader). Deze flyers geven informatie over 
de veranderingen die gelden voor de leerling en de ouders vanaf dat moment.  
 

Maandelijks 

Wat Wanneer Wie 
Medewerkers op de leslocatie controleren maandelijks 
welke leerlingen 16 jaar worden 

maandelijks leslocaties 

Wanneer een leerling 16 wordt, worden twee flyers 
verstuurd: 

• De flyer met het groene kader naar de ouders 
• De flyer met het blauwe kader naar de leerling 

maandelijks leslocaties 

 

  



5 Draaiboek 18+ 

In de maand dat leerlingen 18 worden verstuurt de leslocatie een brief met toestemmingsfomulier 
en een 18+ flyer (met het blauwe kader) naar de leerling. In de brief wordt de leerling gevraagd om 
aan te geven wat zijn wensen zijn met betrekking tot de informatievoorziening van de school naar 
ouders. De locatie stuurt tegelijkertijd een 18+ flyer (met het groene kader) naar de ouders waarin 
een en ander wordt toegelicht.    
 

Maandelijks 

Wat Wanneer Wie 
Medewerkers op de leslocatie controleren maandelijks 
welke leerlingen 18 jaar worden 

maandelijks leslocaties 

Wanneer een leerling 18 wordt, worden twee flyers 
verstuurd: 

• De flyer met het groene kader naar de ouders 
• De flyer met het blauwe kader naar de leerling 

 
De flyer voor de leerling wordt vergezeld van een brief met 
toestemmingsformulier  

maandelijks leslocaties 

  



Bijlagen  
 

Bijlage I Voorbeeldbrief leerling 18+   
 
 

Beste leerling,  

Binnenkort bereik je de leeftijd van 18 jaar. Vanaf dat moment ben je meerderjarig en word je voor 
ons het eerste aanspreekpunt voor schoolzaken. Je kunt je zelf ziekmelden en je ouders hebben geen 
inzage meer in jouw dossier.  

Uit ervaring blijkt dat veel leerlingen het op prijs stellen als wij hun ouders blijven informeren zoals 
we dat gewend waren. Wij vinden het belangrijk om hier goede afspraken met je over te maken en 
verzoeken je om via het formulier op de achterkant van deze brief aan te geven wat jouw wensen 
zijn. We vragen jou dit met je ouder(s) te bespreken en om je ouders ook op de hoogte te stellen van 
de keuze die je maakt.  

Het Dr. Nassau College heeft de volgende uitgangspunten: 

• Als een leerling zich niet aan de regels houdt, zal er contact opgenomen worden met de 
ouder(s). Dit geldt zowel voor een leerling die nog geen 18 jaar is, als voor een 18+ leerling. 

• De school houdt zich, ook bij 18+ leerlingen, aan de kaders van de Leerplicht en past - indien 
nodig - het vastgestelde sanctiebeleid toe.  

• Je ouder(s) zijn tot je 21e financieel verantwoordelijk. Ze blijven daarom debiteur.  
 
We gaan ervan uit dat je, samen met je ouder(s) een weloverwogen beslissing zult nemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

  



Bijlage II Toestemming leerling 18+ 
 
 

Hierbij verklaart ……………………………………..………………………, uit klas ………….…………. dat:  

□ de huidige situatie waarbij de ouders/verzorgers geïnformeerd worden door de school zoals 
dat tot nu toe gangbaar was blijft bestaan;  

□ hij/zij vanaf nu zelf verantwoordelijk is voor alle schoolzaken. Ouders/verzorgers worden niet 
meer geïnformeerd door school.* 

* Als een leerling zich niet aan de regels houdt, zal er contact opgenomen worden met de ouder(s). Dit geldt ook voor een 18+ leerling. De 
school houdt zich aan de kaders van de Leerplicht en past - indien nodig - het vastgestelde sanctiebeleid toe. Ouders zijn financieel 
verantwoordelijk totdat de leerling 21 wordt. Ze blijven daarom debiteur.  

 

Ondertekening 

 

Naam:   ……………………………………..… 

Plaats:   ……………………………………..… 

Datum:   ……………………………………..… 
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