
Uitleg nieuwe werkwijze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
 
CJP heeft in samenwerking met Privaty (experts op het gebied van privacy-regels) de 
werkwijze rondom de omgang met persoonsgegevens van onder andere de leerlingen en 
docenten onder de loep genomen. Met als voornaamste doel om de dienstverlening te 
verbeteren en tot een werkwijze te komen die volledig voldoet aan de kaders van de AVG.  

Hoe ziet dat er voor dit schooljaar uit?  

Aanmelding en uploaden gegevens 
Alle scholen die al met CJP werken, of zich hiervoor in de toekomst aanmelden, kunnen een 
beperkte set aan persoonsgegevens in een speciaal hiervoor gemaakt portaal uploaden. Dit 
portaal is via een beveiligde website (scholen.cjp.nl) te bereiken. Stapsgewijs ziet het hele 
proces er als volgt uit: 
 

• De school meldt zich aan voor deelname aan de Cultuurkaart via scholen.cjp.nl; 

• In het portaal kan de contactpersoon van de school een beperkte set van 
persoonsgegevens uploaden vanuit de leerlingenadministratie; 

• Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres, BRIN-nummer van de 
school, leerjaar en klas van de leerling;  

• De contactpersoon kan ook gegevens invoeren van docenten, die ook gebruik kunnen 
maken van het CJP-lidmaatschap; 

• Het gaat daarbij om de voor- en achternaam, e-mailadres, BRIN-nummer van de 
school; 

• Deze gegevens worden op een server in Nederland (Eemshaven) opgeslagen. 

• De school kan vanuit het CJP-portaal een uitnodiging versturen, op dat moment 
maakt de database voor elke leerling een unieke token aan; 

• De school bepaalt wanneer de uitnodiging wordt verstuurd en aan welke leerlingen 
de uitnodiging gericht is. Ook kan de school zelf bepalen hoe vaak een uitnodiging 
verstuurd wordt. 

 
CJP doet met deze geüploade gegevens niets. De gegevens van leerlingen worden pas 
verwerkt nadat de leerling zich via de uitnodiging, die door de school verstuurd wordt, 
aanmeldt op de website van CJP: 
 

• De leerling (of ouder/verzorger van de leerling) kan met de uitnodiging het token 
activeren, op dat moment kan de leerling zelf zijn of haar lidmaatschap aanvragen. 
De leerling accepteert daarbij de algemene voorwaarden en wordt rechtstreeks lid 
van CJP. 

• In dat proces maakt de leerling zelf een wachtwoord aan, de leerling kan zijn of haar 
leeftijd invullen en akkoord gaan met diverse toestemmingsvragen. 

• Wanneer de leerling jonger dan 16 jaar is moet hij of zij een e-mailadres van de 
ouders opgeven ter verwittiging. 

 
 
Een lidmaatschap wordt voor het lopende schooljaar aangegaan, en kan eventueel het jaar 
daarna weer via school worden aangevraagd via bovenstaande werkwijze. Ook kan de school 



elk jaar alle leerlingen die voor een CJP-lidmaatschap in aanmerking komen opnieuw 
uitnodigen. De school moet daarvoor elk jaar opnieuw de leerling gegevens uploaden in het 
platform. 
 
Rolverdeling AVG 
Het stimuleren van cultuuronderwijs is een wettelijke taak. CJP faciliteert dit door het 
beschikbaar stellen van financiële middelen aan de scholen, lidmaatschappen aan leerlingen 
en docenten en door culturele instellingen te stimuleren educatief aanbod aan te bieden. 
Met een lidmaatschap kunnen leerlingen en docenten korting krijgen op toegangsprijzen of 
deelnemen aan acties van bij CJP aangesloten culturele instellingen. 
 
Zoals gezegd is het aanbieden van cultuuronderwijs en het stimuleren van cultuurbezoek 
een wettelijke taak. In dat kader is er een grondslag om een beperkte set gegevens (zoals 
hierboven beschreven) te delen met CJP. 
 
Omdat CJP zelf bepaalt hoe zij haar dienstverlening vormgeeft en alleen voor deze 
dienstverlening persoonsgegevens gebruikt is het niet nodig om een 
verwerkersovereenkomst te sluiten. Het CJP is om deze reden géén verwerker voor de 
school. De school heeft in het kader van cultuureducatie een geldige grondslag om gegevens 
te delen, dit omdat het cultuureducatie stimuleert (uitvoering wettelijke taak). Het CJP 
verwerkt nooit persoonsgegevens namens of voor de school. Het CJP is een 
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. 
 
Als een leerling ervoor kiest om een lidmaatschap te nemen ontstaat tussen de leerling 
(inmiddels aan te merken als lid) en het CJP een directe relatie. De school is van dat proces 
geen onderdeel meer. 
 
Vragen 
De beschreven werkwijze is tot stand gekomen in samenwerking met experts op het gebied 
van de privacywetgeving. We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze voldoet aan de kaders 
van de AVG. Als u toch nog vragen heeft over dit onderwerp dan horen wij dat graag. U kunt 
uw vraag via onze supportpagina stellen.  
 

https://educatie.cjp.nl/cjp-in-vo

