
 

Privacy Bijsluiter 
Learnbeat 

 

Learnbeat, een product van Dedact BV, is een digitale leeromgeving voor het onderwijs waarbij 

persoonsgegevens worden verwerkt. In het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - 

Leermiddelen en Toetsen’ is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een 

onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verantwoordelijke’ is voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de 

gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Dedact BV is een ‘bewerker’, die uitvoering 

geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. 

Bij het gebruik en de levering van Learnbeat zijn gegevens nodig die te herleiden zijn tot 

personen (zoals leerlingen). In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe Dedact BV omgaat met deze 

gegevens. Er wordt antwoord gegeven op de vraag ‘wie, wat, waar, waarom en hoe’ wordt 

omgegaan met de privacy van de betrokken persoon wiens gegevens worden uitgewisseld. De 

afspraken die hiervoor gelden, zijn vastgelegd in de Bewerkersovereenkomst van Dedact BV. 

Deze Privacy Bijsluiter vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Bewerkersovereenkomst. In 

deze bijsluiter wordt specifieke informatie gegeven over Learnbeat en de bijbehorende 

gegevensverwerking. Daardoor wordt duidelijk welke opdracht u als onderwijsinstelling geeft aan 

Dedact BV om gegevens te verwerken.  

 

A. Algemene informatie 

Naam product:  Learnbeat 

Naam Bewerker en 

vestigingsgegevens: 

Dedact B.V. 

3e Binnenvestgracht 23k 

2312 NR LEIDEN 

Beknopte uitleg en werking product: Leerlingen krijgen via de digitale leeromgeving Learnbeat 

toegang tot digitaal lesmateriaal. Leerlingen 

beantwoorden de opdrachten digitaal en het systeem 

controleert geautomatiseerd de antwoorden van 

leerlingen op gesloten opdrachten. De docent heeft 

inzicht in de antwoorden, voortgang en scores van iedere 

leerling afzonderlijk. Voortgang en scores worden 

gebruikt voor het geautomatiseerd en op maat (adaptief) 

aanbieden van lesmateriaal aan leerlingen. Docenten 

hebben toegang tot de antwoorden van leerlingen en de 



 
door leerlingen gemaakte digitale aantekeningen bij het 

lesmateriaal.  

Link naar uitgever en/of 

productpagina: 

www.learnbeat.nl en www.dedact.nl 

Doelgroep: Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs 

Gebruikers: Leerlingen en docenten. 

 

B. De specifieke diensten 

1. Verwerkingen die een onlosmakelijk onderdeel vormen van Learnbeat 

De verwerkingen door Dedact BV zijn nodig om onderwijsinstellingen in staat te stellen om met 

gebruikmaking van Learnbeat onderwijs te geven en leerlingen te begeleiden. Bij het gebruik van 

Learnbeat vinden de volgende verwerkingen plaats, in lijn met artikel 5 van het Convenant 

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen:  

 

• het verlenen van toegang tot Learnbeat door identificatie, authenticatie en autorisatie; 

• het beveiligen, controleren en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik; 

• het voorkomen van onbetrouwbaarheid en inconsistentie in de verwerkte 

(persoons)gegevens en resultaten; 

• het waarborgen van de goede werking door middel van het maken van back-ups, het 

verbeteren van de leeromgeving en het ondersteunen van de gebruikers; 

• het geautomatiseerd beoordelen van de resultaten van een leerling waardoor het 

mogelijk wordt om inhoud en vragen ter beschikking te stellen die zijn aangepast aan het 

tot dan toe behaalde leerniveau van de leerling; 

• het geautomatiseerd beoordelen van de resultaten van een leerling (klas) in vergelijking 

met de resultaten van de hele klas (andere klassen op dezelfde school); 

• de opslag van door de leerling gegeven antwoorden op vragen, door de leerling gegeven 

scores, gemaakte aantekeningen en resultaten. Deze opslag is te raadplegen door de 

leerling en de docent; 

• de opslag van door de docent toegekende scores op door leerlingen gegeven 

antwoorden, aan leerlingen gegeven feedback, gemaakte aantekeningen en resultaten. 

Deze opslag is te raadplegen door de docent en door de bijbehorende leerling; 

• het anonimiseren van alle resultaten om onderzoek te doen naar verbetering van 

Learnbeat en verbetering van het onderwijs. 

 



 
 

 

C. Categorieën en soorten persoonsgegevens  

 

Omschrijving van de verwerkte persoonsgegevens: 

 

Learnbeat wordt via de tussenhandel of rechtstreeks geleverd.  

 

Via tussenhandel. 

Levering geschiedt via Edu-iX. De leerling kan met één login bij de leermiddelen van verschillende 

uitgeverijen. De tussenhandel levert de benodigde gegevens aan Edu-iX en Edu-iX levert deze aan 

Dedact. Aanvullend levert de school gegevens over de klas waarin een leerling zit en welke 

docent lesgeeft aan de betreffende klas. De benodigde persoonsgegevens en opgeslagen 

gegevens worden door Dedact bewaard om problemen te kunnen oplossen en gebruikers te 

kunnen ondersteunen. Dedact verwerkt de gegevens (antwoorden en aantekeningen) die 

leerlingen invullen bij het gebruik van Learnbeat. De leeromgeving Learnbeat zorgt op 

geautomatiseerde wijze voor het terugkoppelen van de resultaten van de leerlingen naar de 

docent, waardoor de docent kan inspelen op deze resultaten en zijn onderwijs kan aanpassen aan 

de resultaten van de leerling of groep van leerlingen. 

 

Rechtstreeks. 

Om Learnbeat te kunnen leveren dient de onderwijsinstelling de volgende persoonsgegevens te 

leveren aan Dedact:  

• Naam en adres school, naam contactpersoon en e-mailadres contactpersoon 

• Van elke klas: naam en e-mailadres docent, namen van de leerlingen 

De benodigde persoonsgegevens en opgeslagen gegevens worden door Dedact bewaard om 

problemen te kunnen oplossen. Dedact verwerkt de gegevens (antwoorden en aantekeningen) die 

leerlingen invullen bij het gebruik van Learnbeat. De leeromgeving Learnbeat zorgt op 

geautomatiseerde wijze voor het terugkoppelen van de resultaten van de leerlingen naar de 

docent, waardoor de docent kan inspelen op deze resultaten en zijn onderwijs kan aanpassen aan 

de resultaten van de leerling of groep van leerlingen. 

 

Optionele persoonsgegevens 

Voor de ondersteuning van leerlingen in het gebruik van de leeromgeving kan een e-mailadres 

worden toegevoegd. 

 

Soorten van gegevens 

Behalve de hierboven genoemde gegevens worden er geen andere gegevens verwerkt. 



 
 

D. Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen:  

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de 

Bewerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden verwerkt binnen Nederland en België. Een 

overzicht van de plaats van opslag en verwerkingen door subbewerkers treft u hieronder aan. 

 

E. Subbewerkers 

Voor de verwerking van persoonsgegevens worden door Dedact BV subbewerkers ingeschakeld. 

 

Naam: Omschrijving: Land van opslag en 

verwerking: 

Edu-iX Inlogprocedure Nederland 

 

F. Contactgegevens 

 

Dedact BV 

3e Binnenvestgracht 23k 

2312 NR LEIDEN 

+31 (0)20-7009854 

privacy@dedact.nl 

 

G. Versie 

Versie 1.1 voor het laatst aangepast op 24-10-2016. 

 

Deze privacy bijsluiter maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant 

Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen -, een initiatief van de PO-Raad, 

VO-raad, de verschillende betrokken ketenpartijen (GEU, KBb-e en vDOD), het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van Economische Zaken. 


