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Nieuwsbrief september 2018
Een nieuwe start … vergeet niet onze website te raadplegen!
Het startschot is gegeven, het nieuwe schooljaar is op gang getrokken …
Ook Diesterweg’s Hulpkas staat weer paraat om leerlingen financieel te ondersteunen.
Voor nieuwe directies en coördinatoren is het echter niet altijd duidelijk hoe aanvragen voor tussenkomst moeten gebeuren.
Bovendien kunnen onze criteria wijzigen, afgestemd op de evoluerende noden in de scholen of op de
veranderende wetgeving.
Raadpleeg dus vooraf steeds onze website om na te gaan welke de criteria zijn om van een tussenkomst te kunnen genieten!
En aarzel niet om ons te contacteren via info@diesterwegshulpkas.be bij onduidelijkheden of indien
je bijkomende vragen hebt!

Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dit houdt o.a. in dat organisaties toestemming moeten krijgen van mensen om persoonsgegevens
door te geven en te verwerken en dat ze ook via documenten moeten kunnen bewijzen dat ze geldige toestemming hebben gekregen (voorwaarden terug te vinden in de verordening zelf).
Concreet betekent dit dat ouders, bij een aanvraag tot tussenkomst aan Diesterweg’s Hulpkas vzw,
aan de school de toestemming moeten geven om die persoons- en achtergrondgegevens te verstrekken die gevraagd worden op het aanvraagformulier.
Zonder deze gegevens kunnen wij geen beslissing tot tussenkomst nemen …
Het is de verantwoordelijkheid van de school om de ouders te informeren over het doel van de gegevens en om een bewijs van toestemming voor te leggen (informed consent)
Hiervoor wordt op het aanvraagformulier de volgende verklaring toegevoegd en door de directie ondertekend:
“en dat de ouder(s) op de hoogte is/zijn van de AVG 25 05 2018”
De aangepaste aanvraagformulieren zijn op de website te vinden zijn en moeten bij aanvang van het
nieuwe schooljaar 2018 – 2019 gebruikt worden.

Criteria voor tussenkomst in de onkosten meerdaagse buitenlandse reizen (S.O.)
Diesterweg’s Hulpkas verleent, vanaf het schooljaar 2018 – 2019, slechts tussenkomst indien een buitenlandse reis aan volgende criteria voldoet:
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Het betreft een praktijkstage, zoals bedoeld en beschreven in het opleidingsprogramma van
een specifieke opleiding.
De activiteiten tijdens het buitenlands verblijf zijn bewijsbaar en rechtstreeks gekoppeld aan
het ontwikkelen van specifieke competenties, opgenomen in de eindtermen van de opleiding
en onontbeerlijk voor het behalen van het diploma.
Deze specifieke (deel)competenties dienen niet alleen concreet omschreven te zijn; er moet
bovendien onomstotelijk aangetoond worden dat het verwerven van deze competenties niet
in België kan verworven worden.

Deze voorwaarden zijn duidelijk opgenomen in onze criteria (zie website), zodat er geen misverstanden mogelijk zijn.
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