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Bijlage overzicht digitale leermiddelen 
 

Leverancier Omschrijving dienst Privacy bijsluiter 
Stichting Basispoort Portaal ten behoeve van ontsluiten 

van digitaal lesmateriaal van o.a. 
Heutink Primair Onderwijs BV, de 
Rolf Groep, L.C.G. Malmberg BV, 
Noordhoff Uitgevers, Reinders 
Oisterwijk BV, ThiemeMeulenhoff 
BV, Uitgeverij Zwijsen BV 

http://info.basispoort.nl/Privacy (zie 
bewerkersovereenkomst - bijlage 1) 

Bandstra Speciaal 
Rekenadvies 
 

digitale leermiddelen https://www.bareka.nl/beveiliging-en-
privacy/ 

Bazalt digitale leermiddelen http://www.bazalt.nl/over- 
bazalt/privacy-statement/privacy- 
statement-digitale-leermiddelen 

Iep Digitale toetsen https://www.bureau-ice.nl/privacy-
statement/ 

Dedicon digitale leermiddelen https://dedicon.nl/privacyverklaring 

Delubas digitale leermiddelen https://www.delubas.nl/digitaal/privac
y/ 

Parnassys leerlingadministratie- en 
leerlingvolgsysteem 

https://www.parnassys.nl/privacystate 
ment 

Parro Ouder communicatie app https://parro.education/privacy 
Schoolpoort Digitale portfolio, 

oudercommunicatie 
https://schoolpoort.nl/privacy/ 

Schoolsupport digitale leermiddelen https://schoolsupport.nl/nl/privacy 

Nieuwsbegrip digitale leermiddelen http://www.cedgroep.nl/over- 
ons/over-de-ced- 
groep/copyright/privacy.aspx 

Malmberg BV digitale leermiddelen https://www.malmberg.nl/artikelen/p 
rivacy-bijsluiters-primair- 
onderwijs.htm 

Oefenweb Digitale leermiddelen https://www.oefenweb.nl/over- 
oefenweb/privacy/ 

Noordhoff Uitgevers digitale leermiddelen https://www.noordhoffuitgevers.nl/no 
ordhoff-uitgevers/privacy- 
statement/privacy-bijsluiters- 
basisonderwijs 

Stichting Snappet digitale leermiddelen https://nl.snappet.org/privacy/ 

Cloudwise digitale leermiddelen https://cloudwise.nl/privacy/ 

Gynzy digitale leermiddelen https://www.gynzy.com/privacy/ 

Thieme Meulenhoff BV digitale leermiddelen https://www.thiememeulenhoff.nl/pri 
vacy 
(zie de privacy bijsluiter) 
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Uitgeverij Zwijsen BV digitale leermiddelen https://www.zwijsen.nl/verwerking- 
persoonsgegevens-digitale- 
leermiddelen 

A- Vision digitale toets https://route8.nl/privacy-en-digitale- 
veiligheid/ 

Faqta digitale leermiddelen https://drive.google.com/file/d/19b6j 
EM54vEt0A-TsCV128rPNKNRlQbgt/view 

Cito digitale toetsen http://www.cito.nl/contact/privacyver 
klaring_website_cito 
(zie privacy bijsluiter) 

Acadin digitale leermiddelen https://edv- 
edventure.s3.amazonaws.com/acadin/ 
medialibrary/2018/02/170017_Privacyr 
eglement_Acadin_2018_AVG.PDF 

Fenom digikeuzebord digitale leermiddelen https://www.digikeuzebord.nl/downlo 
ads/privacyverklaring.pdf 

Kanvas kanjertraining digitale leermiddelen https://www.kanjertraining.nl/kennisc 
entrum/kanvas/ 

Pearson digitale leermiddelen https://www.pearson.com/legal-
information/privacy-notice.html 

123 zing digitale leermiddelen https://www.123zing.nl/privacyverklari
ng/ 

Lexima digitale leermiddelen https://www.lexima.nl/media/2665/pri
vacystatement-lexima.pdf 

Blink digitale leermiddelen https://blink.nl/privacy/privacyverklari
ng-verwerking-persoonsgegevens-
leerlingen-primair-onderwijs/ 

NIB digitale leermiddelen https://www.nib.nl/verwerkersovereenk
omst.html 

Pi-Spello Methode dyslexie https://www.pi-
spello.nl/uploads/1/4/6/1/14614170/pri
vacy_policy_pi-spello.pdf 

Rezulto Onderwijs advies https://www.rezulto.nl/privacy-
verklaring/ 

Squla digitale leer en werkomgeving https://www.squla.nl/privacy 

Van Buurt edu Lesmateriaal digitale vaardigheden https://vbeducatief.nl/voorwaarden 

Veilig Verkeer 
Nederland 

digitale leermiddelen https://vvn.nl/privacyverklaring 
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