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Introductie

De Vlaamse Onderwijsinspectie met maatschappelijke zetel te Koning Albert II laan 15, 1210
Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u
terecht op het hierboven vermelde adres of op het e-mailadres DPO@onderwijsinspectie.be.
De Onderwijsinspectie gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te
maken en de inhoud van de site beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. We
vinden het belangrijk dat u zelf controle hebt over uw online privacy én willen de
gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website verbeteren. We vinden het
belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.
Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten die de Onderwijsinspectie aanbiedt.
De Onderwijsinspectie kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld
gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het
gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf
het moment dat deze bekendgemaakt wordt.
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Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig, klein bestand met persoonsgegevens dat met de pagina’s van
onderwijsinspectie.be wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw
computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin verzamelde informatie kan bij een
volgend bezoek opnieuw naar onze servers of die van de betreffende derde partij
teruggestuurd worden.
Onder cookies worden ook zogenaamde ‘scripts’ verstaan. Een script is een programmeercode
die wordt gebruikt om onze website optimaal en interactief te laten functioneren.
Tot slot vallen eveneens ‘webbeacons’, ‘pixeltags’ of ‘sociale media cookies’ onder de term
‘cookies’. Deze worden gebruikt voor de integratie van diverse sociaalnetwerksites op
onderwijsinspectie.be. Ingebedde elementen van derden of met andere woorden inhoud bij
een derde partij opgeslagen, kunnen namelijk ook op onze website worden getoond.
Daarnaast kan de inhoud van onderwijsinspectie.be via sociaalnetwerksites worden gedeeld
door middel van de aanwezige buttons op de diverse pagina’s.
Cookies worden op uw computer of ander apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst
heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen
als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de
informatie (met inbegrip van uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid
van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.
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Wie plaatst deze cookies?
•
•
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Eerste partij cookies (first party) zijn cookies die rechtstreeks door de
Onderwijsinspectie op de website geplaatst worden.
Derde partij cookies (third party) zijn cookies die een derde partij plaatst en beheert,
met name doordat onderwijsinspectie.be elementen van andere websites
incorporeert.

Hoe lang blijven cookies bestaan?
•
•
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Tijdelijke cookies (of ‘session’ cookies) worden tijdelijk opgeslagen in je browser of
app. Zodra je je browser of app sluit worden die cookies automatisch gewist.
Permanente cookies (of ‘persistent’ cookies) blijven op je computer of ander apparaat
staan, ook als je de browser of de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen
tijdens latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is,
een nieuwe versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.

Welke soorten cookies gebruiken we?
•

•

•

•

•

Functionele cookies: zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal
functioneren. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de
beveiliging van de website, zoals cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van
aanvragen aan een webserver over een aantal computers), en voor de aanpassing van
de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten). Deze
cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.
Website settings: slaan uw voorkeuren op om de website gebruiksvriendelijker te
maken. Bijvoorbeeld, een cookie die bijhoudt welke keuze u maakte op een
keuzescherm, een cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan
een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen, en een
cookie die bijhoudt of u zich al dan niet akkoord verklaard hebt met de cookiewaarschuwing bij het eerste bezoek aan de website. Deze cookies zijn niet strikt
noodzakelijk voor het functioneren van de site.
Anonieme en third party analytics cookies: analyseren de gebruikers van onze website.
Third party analytics cookies worden door derden geplaatst die tools aanbieden voor
het analyseren van de gebruikers op onze website.
Third party tracking cookies: Deze cookies worden door YouTube geplaatst als u een
filmpje bekijkt op onze website. Het doel van tracking cookies is het verzamelen van
informatie over gebruikers, hun surfgedrag en hun interesses. Wanneer u surft kunnen
bepaalde websites die cookie herkennen en u gepersonaliseerde advertenties en
gerichte online reclame tonen.
Niet-functionele cookies: worden geplaatst voor statistische en sociale doeleinden en
staan los van de technische ondersteuning van onderwijsinspectie.be en voldoen niet
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aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw
uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de plaatsing van deze cookies.
Niet-functionele technische cookies zorgen ervoor dat uw gebruikersvoorkeuren
bekend blijven. Jubel.be is hierdoor gemakkelijk toegankelijk en u hoeft niet steeds
dezelfde informatie in te voeren bij meerdere bezoeken aan de site.
Analytische cookies geven weer hoe u onderwijsinspectie.be gebruikt. Op basis van
deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de
structuur, navigatie en inhoud van onderwijsinspectie.be gebruiksvriendelijker te
maken en te verbeteren.
Sociale media cookies bieden de mogelijkheid om buttons van sociale netwerksites op
te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool
om
webpagina’s
te
promoten
zoals
‘liken’
en
‘pinnen’.
Indien sociaalnetwerksites via onderwijsinspectie.be deze cookies plaatsen om (uw)
gegevens te verzamelen, heeft onderwijsinspectie.be geen invloed op het gebruik van
en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent
vindt u in de privacyverklaringen van de sociale netwerksites, die telkens opgegeven
worden in onderstaande lijst van actieve cookies. Houd er rekening mee dat deze
privacyverklaringen op elk moment door de sociale netwerksites gewijzigd kunnen
worden.

Zelf beheren van cookies

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen en kunt u zelf
aangeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. U kunt bovendien uw
internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt
geplaatst. Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vindt u terug in de instructies van de
Help-functie van uw browser.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web en iOS

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische
elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt
gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die de
Onderwijsinspectie op zijn websites Cookies
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn
geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. De
Onderwijsinspectie vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar content
kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Raadpleeg het
cookiebeleid van de Onderwijsinspectie.
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Geschillen

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik
van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de
rechtbanken van Brussel (België) en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken
kunt brengen.
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Gebruikte cookies
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Cookie

Description

Duration

Type

has_js

This cookie is used to indicate whether the
user's browser has enabled JavaScript.

_ga

This cookie is installed by Google Analytics.
The cookie is used to calculate visitor,
session, campaign data and keep track of
site usage for the site's analytics report. The
cookies store information anonymously and
assign a randomly generated number to
identify unique visitors.

2 years

Analytics

_gid

This cookie is installed by Google Analytics.
The cookie is used to store information of
how visitors use a website and helps in
creating an analytics report of how the
wbsite is doing. The data collected including
the number visitors, the source where they
have come from, and the pages viisted in an
anonymous form.

1 day

Analytics

_gat

This cookies is installed by Google Universal
Analytics to throttle the request rate to limit
the colllection of data on high traffic sites.

1 minute

Performance

__utma

This cookie is set by Google Analytics and is
used to distinguish users and sessions. The
cookie is created when the JavaScript library
executes and there are no existing __utma
cookies. The cookie is updated every time
data is sent to Google Analytics.

2 years

Performance

__utmc

The cookie is set by Google Analytics and is
deleted when the user closes the browser.
The cookie is not used by ga.js. The cookie is
used to enable interoperability with
urchin.js which is an older version of Google
analytics and used in conjunction with the
__utmb cookie to determine new
sessions/visits.

__utmz

This cookie is set by Google analytics and is
used to store the traffic source or campaign
through which the visitor reached your site.

6
months

Performance

__utmt

The cookie is set by Google Analytics and is
used to throttle request rate.

10
minutes

Performance
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__utmb

The cookie is set by Google Analytics. The
cookie is used to determine new
sessions/visits. The cookie is created when
the JavaScript library executes and there are
no existing __utma cookies. The cookie is
updated every time data is sent to Google
Analytics.

30
minutes

Performance

VISITOR_INFO
1_LIVE

This cookie is set by Youtube. Used to track
the information of the embedded YouTube
videos on a website.

5
months

Advertisement

YSC

This cookies is set by Youtube and is used to
track the views of embedded videos.

GPS

This cookie is set by Youtube and registers a
unique ID for tracking users based on their
geographical location

30
minutes

Analytics

IDE

Used by Google DoubleClick and stores
information about how the user uses the
website and any other advertisement before
visiting the website. This is used to present
users with ads that are relevant to them
according to the user profile.

1 year

Advertisement
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