VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING PIRLS 2021 LEREN LEZEN VRAGENLIJST
(De proefmeting wordt uitgevoerd in 2020 en de hoofdmeting zal plaatsvinden in 2021)

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken:
Expertisecentrum Nederlands
Toernooiveld 9
6525ED Nijmegen
Telefoon: +31 24 382 3232
E-mail: pirls@expertisecentrumnederlands.nl
en
IEA
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
The Netherlands
Telefoon: +31 20 625 3625
E-mail: secretariat@iea.nl

Voor welk doel worden gegevens verzameld en verwerkt?
De gegevens die tijdens de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2021) worden
verzameld, zullen uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. PIRLS is een
onderwijsonderzoeksproject dat geïnitieerd wordt door de International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA).
Welke informatie wordt gevraagd?
Aan de ouders of verzorgers van leerlingen uit groep 6 van de deelnemende scholen wordt gevraagd
de PIRLS 2021 Leren Lezen Vragenlijst in te vullen om het onderzoek van informatie te voorzien over
taal en taalactiviteiten thuis, het werk, geboorteland en de opleidingsachtergrond van
ouders/verzorgers, de boeken en apparaten thuis, en meningen over de school van het kind.








Deelname aan PIRLS is vrijwillig.
U zult op geen enkele wijze benadeeld worden door het niet invullen van de vragenlijst; u
mag afzonderlijke vragen overslaan en te allen tijde stoppen met het beantwoorden van de
vragen.
Toestemming voor verzameling en verwerking van de gegevens is vereist. Van een dergelijke
toestemming wordt blijk gegeven door de vragenlijst in te vullen en deze ingevuld terug te
sturen.
De toestemming voor de verwerking van gegevens kan zonder opgave van reden worden
ingetrokken tot 13 mei 2020.
Een verzoek tot intrekking van de toestemming kan worden gericht aan
j.gubbels@expertisecentrumnederlands.nl. De tot die datum verzamelde gegevens zullen
niet langer verwerkt worden en de gegevens die reeds opgeslagen zijn, zullen worden
gewist. Intrekking van de toestemming zal geen nadelige gevolgen hebben.
Neem bij vragen over gegevensbeschermingskwesties contact op met Raymond OvermarsMarx (r.overmars-marx@kbanijmegen.nl).

Welke soorten gegevens worden verzameld?
Gegevens van antwoorden die ouders/verzorgers van een deelnemende leerling op de vragen
geven, worden verzameld en opgeslagen. Dit gebeurt in de vorm van getallen die keuzes
vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een multiplechoicevraag of een ja/nee-keuze).
Deze informatie kan op zichzelf niet worden gebruikt om individuele respondenten bij naam te
identificeren. Wel wordt een leerling-ID vastgelegd om elke leerling eenduidig te identificeren. De
relatie tussen dit ID en de naam van de leerling is alleen bekend bij de leerkracht en wordt niet
gedeeld met het Expertisecentrum Nederlands, IEA of andere derden.

Waar, hoe en hoelang worden gegevens van PIRLS opgeslagen?
PIRLS-gegevens worden veilig opgeslagen en externe personen of systemen hebben daar geen
toegang toe. Bovendien zijn alle IEA-medewerkers die voor verwerking toegang hebben tot de
gegevens, op passende wijze ingelicht over wat een aanvaardbare behandeling van gegevens
inhoudt en hebben zij een geheimhoudingsovereenkomst ondertekend.

De gegevens worden als volgt opgeslagen:
Antwoordgegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen zodat ze beschikbaar blijven voor
analyse. Deze antwoorden leiden uiteindelijk tot een database die onderzoekers in staat stelt om
onderwijssystemen wereldwijd te vergelijken (zie Publieke toegankelijkheid hierna).
Gegevens worden centraal verwerkt bij de IEA in Hamburg, Duitsland. Alle gegevens die worden
verstrekt voor gegevensverwerking, worden zonder namen ingediend; alleen de ID-nummers van de
leerlingen worden meegeleverd.

Met wie en hoe worden gegevens van PIRLS gedeeld?
Antwoordgegevens worden verzonden van het Expertisecentrum Nederlands naar het IEA via een
beveiligd protocol voor bestandsoverdracht (sftp) en in gepseudonimiseerde vorm Dit betekent dat
de gegevens zodanig bewerkt zijn dat de persoonsgegevens niet meer aan individuele deelnemers
kunnen worden gekoppeld zonder gebruikmaking van aanvullende informatie (waarbij deze
aanvullende informatie apart wordt bewaard en er technische en organisatorische maatregelen
worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld).
PIRLS wordt aangestuurd door het International Study Center (ISC, internationaal
onderzoekscentrum) dat gevestigd is in het Boston College (VS). De gegevensanalyse vindt met name
daar plaats. Antwoordgegevens die nodig zijn voor de analyse worden via een beveiligd protocol
voor bestandsoverdracht (sftp) en in gepseudonimiseerde vorm naar het ISC verzonden. ISCmedewerkers die voor analyses toegang hebben tot de gegevens, hebben een
geheimhoudingsovereenkomst ondertekend. De doorgifte van de gegevens naar de VS, als een
derde land, wordt gewaarborgd door toepasselijke en geschikte (beveiligings)maatregelen zoals een
specifieke Gegevensverwerkingsovereenkomst en Europese standaardcontractbepalingen.
De door het ISC geanalyseerde gegevens worden vervolgens teruggestuurd naar het
Expertisecentrum Nederlands dat PIRLS uitvoert in Nederland. Ook deze gegevens worden verstuurd
via een beveiligd protocol voor bestandsoverdracht.

Gerelateerde gegevens
Behalve de Leren Lezen Vragenlijst worden ook de schooldirecteuren, leraren en leerlingen gevraagd
om een vragenlijst in te vullen. Informatie uit deze bronnen wordt gekoppeld aan die van ouders in
de definitieve internationale onderzoeksdatabase (IDB).

Publieke toegankelijkheid
De definitieve internationale onderzoeksdatabase zal voor het publiek toegankelijk zijn vanaf de
volgende websites:
https://www.iea.nl/data (Hamburg, Duitsland)
https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, VS)
Alle gegevens in de database zijn gepseudonimiseerd en kunnen niet worden gekoppeld aan
individuen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, inclusief profilering, zoals genoemd in artikel
22 AVG.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen zich beroepen op de rechten als bepaald in artikel 15 t/m 20 AVG.
Betrokkenen hebben het recht om een bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Laan van Nieuw Oost Indië 300
2593 Den Haag, Java-gebouw
E-mail: info@nro.nl

