
 

 

Datum 6 oktober 2022 
Onderwerp Van Dijk Educatie 
  

Behandeld door Alinka Spijkers  
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Tijdens de ouderavond van leerjaar 1 is door een aantal ouders gevraagd naar de 

werkwijze van Van Dijk Educatie rondom de bezorging van boeken bij de leerlingen en 

ouders thuis. Vraag was met name hoe Van Dijk Educatie aan de adressen van de 

leerlingen en ouders kon komen. Graag licht ik dit toe. 

 

In verband met de samenwerking tussen OSG Sevenwolden en het Bornego College zijn 

er voor onze locatie voor de zomervakantie duidelijke afspraken gemaakt met Van Dijk 

Educatie over de werkwijze voor het uitleveren van de boeken. OSG Sevenwolden en het 

Bornego College hebben namelijk een werkwijze die van elkaar verschilt. Afgesproken is 

dat alle leerlingen van Plein Joure de boeken via school zouden ontvangen volgens de 

werkwijze zoals het Bornego College die hanteert. Ook was afgesproken dat de leerlingen 

de boeken niet thuis zouden ontvangen, zoals bij OSG Sevenwolden gebruikelijk is. 

Helaas bleek in de laatste week van de zomervakantie dat dit is misgegaan en meerdere 

leerlingen toch een deel van de boeken thuis hadden ontvangen. We hebben uitgezocht 

waar het mis is gegaan en daaruit blijkt dat de collega die zorg draagt voor de bestelling 

van de boeken de adresgegevens van de OSG-leerlingen van Plein Joure aan Van Dijk 

Educatie heeft verstrekt.  

 

Op verzoek van ondergetekende hebben de Privacy Officer (PO) en Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) naar deze gang van zaken gekeken, mede om te 

onderzoeken of hierbij sprake is van een datalek. Normaal gesproken leveren de ouders 

de adresgegevens zelf aan bij Van Dijk Educatie, echter heeft onze medewerker dit nu op 

voorhand al gedaan. De conclusie van de PO en FG is dat het een niet gangbare manier 

van handelen is geweest. Echter had Van Dijk Educatie deze adresgegevens uiteindelijk 

alsnog verkregen doordat u deze dan zelf zou hebben moeten verstrekken om de boeken 

te kunnen ontvangen. 

 

Het spijt ons dat deze gang van zaken u verrast heeft en dat er een fout is gemaakt door 

een van onze medewerkers. Het betreft hier geen datalek, maar met zorgvuldiger 

handelen had de ontstane situatie wel voorkomen kunnen worden.  

 

Op dit moment komen er bijna dagelijks nog nalevering van boeken via Van Dijk 

Educatie bij ons binnen. De boeken die binnenkomen delen we direct uit aan de 

leerlingen. We hopen ook de laatste boeken die nog ontbreken voor de herfstvakantie te 

ontvangen en aan de leerlingen uit te kunnen reiken.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
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8500 AA Heerenveen 
 
 
www.pleinjoure.nl 

http://www.pleinjoure.nl/

