
Veelgestelde vragen over de 
onderzoeken van Leeruniek

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde 
vragen over het onderzoek van Leeruniek. Staat 

jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact op 
via onze contactpagina.

Waarom ondersteunen en doen jullie onderzoek?
Leeruniek is een maatschappelijke onderneming die zich sterk maakt 
voor gelijke kansen in het basisonderwijs. Wij geloven dat ieder kind in 
Nederland recht heeft op een goede en eerlijke start. Eén van de manieren 
waarop we bij Leeruniek hieraan proberen bij te dragen, is door het 
ondersteunen en doen van onderzoek.

Onderzoek is belangrijk. Hierdoor kunnen complexe onderwerpen met 
een groot maatschappelijk belang beter in kaart worden gebracht. Denk 
bijvoorbeeld aan het identificeren van oorzaken voor leervertraging. 
Meer inzichten hierin kunnen direct bijdragen aan gerichte en effectieve 
oplossingen. 

Op welke manier doen jullie onderzoek?
We doen onderzoek op basis van volledig geanonimiseerde gegevens. 
Dit betekent dat gegevens op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot een 
leerling of een school. Op het moment dat gegevens geanonimiseerd zijn, 
is dat niet meer terug te draaien. Eens geanonimiseerd, betekent voor altijd 
geanonimiseerd.

Het anonimiseren van gegevens is een van de ‘verwerkingen’ die Leeruniek 
in opdracht van scholen uitvoert. Eenmaal geanonimiseerd ziet de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit niet meer als 
persoonsgegevens.

Wie heeft toegang tot de geanonimiseerde gegevens?
De onderzoekers krijgen toegang tot een selectie van de geanonimiseerde 
gegevens met betrekking tot de vraag die onderzocht wordt. En alleen 
voor dat doeleinde.  

Wat gebeurt er met gegevens na afloop van een onderzoek?
Onderzoeksgegevens worden na afronding van een onderzoek vernietigd. 

Zijn de gebruikte gegevens te herleiden tot een specifieke 
school, leerkracht of leerling?
Nee, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) wordt onderzoek op basis van geanonimiseerde gegevens 
uitgevoerd. Dit betekent dat gegevens op geen enkele wijze herleidbaar 
zijn tot een leerling, leerkracht of school. Op het moment dat 
gegevens geanonimiseerd zijn, is dat niet meer terug te draaien. Eens 
geanonimiseerd, betekent voor altijd geanonimiseerd.

https://leeruniek.nl/contact/


Komt het ook voor dat gegevens voorafgaand aan een specifiek 
onderzoek niet volledig geanonimiseerd zijn?
Ja, dat komt voor, en dat zal altijd op expliciete instructie zijn van het 
bevoegd gezag van de onderwijsinstelling (bijvoorbeeld een school-
leider of bestuurder) die intern eindverantwoordelijk is voor de 
gegevensverwerking. 

Hoe gaan jullie om met dataverwerking? Wat is jullie 
privacybeleid?
Het garanderen van privacy is essentieel voor Leeruniek. We vinden het 
dan ook van groot belang om transparant te zijn over onze omgang met 
data en de manier waarop wij privacy borgen. 
 
Leeruniek is verwerker in de zin van de privacywet (AVG - zie ook https://bit.
ly/2Q9qSC1) en is aangesloten bij het Privacy Convenant Onderwijs. In dit 
convenant zijn afspraken met de hele onderwijssector gemaakt over hoe 
om te gaan met privacy en gegevensverwerking. Kern van het convenant is 
een modelverwerkingsovereenkomst die ook Leeruniek hanteert.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordelijke-en-verwerker#welke-verantwoordelijkheden-heb-ik-als-verwerker-7422https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verwerkers#welke-verantwoordelijkheden-heb-ik-als-verwerker-7422
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verantwoordelijke-en-verwerker#welke-verantwoordelijkheden-heb-ik-als-verwerker-7422https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/verwerkers#welke-verantwoordelijkheden-heb-ik-als-verwerker-7422

