
Aanvraag reisgegevens bij inschrijving voor een buitenlandse reis 
 

Waarom vraagt de school gegevens op? 

Als een leerling mee gaat op een reis naar het buitenland dan willen wij als school graag de 
juiste informatie hebben om de reis succesvol te laten verlopen. Daarbij moeten wij ook 
rekening houden met eventuele zaken die mis kunnen lopen in het buitenland. 
 

Welke gegevens vragen wij op? 

 
Allergieën: Deze gegevens vragen we in verband met onverhoopte medische 

(on)gevallen. Indien u het risico hiervan hoog inschat , verzoeken we u 
contact op te nemen met de organisatoren van de reis. 

Medicijngebruik De gegevens met betrekking tot medicijngebruik vragen we in verband 
met onverhoopte medische (on)gevallen.  

Kopie paspoort/ ID Deze vragen wij op om de leerlingen te kunnen inboeken voor 
eventuele vliegtickets (paspoortnummer moet herkenbaar zijn) en om 
bij verlies van het origineel tijdens de reis te kunnen handelen (foto 
moet herkenbaar blijven). Het BSN nummer dient doorgehaald te 
worden. Tevens kan aangegeven worden dat een kopie betreft (voor 
meer informatie over het maken van kopieën van deze gegevens 
verwijzen we u naar www.derijksoverheid.nl).  

 Op blad 3 treft u algemene info over het veilig maken van kopieën  
Kopie Intern. zorgpas Deze gegevens vragen we in verband met onverhoopte medische 

(on)gevallen. 
GSM-nr leerling I.v.m. bereikbaarheid leerling tijdens de reis 
Noodnummer ouders Om bij onverhoopte incidenten de meest recente informatie 

beschikbaar te hebben om ouders/verzorgers te kunnen bereiken. 

 

Wie beheert de gegevens? 

Per reis wordt één medewerker aangewezen die de gegevens onder beheer heeft. In de 
brief over de reis wordt die naam kenbaar gemaakt. 
 

Bewaartermijn gegevens? 
Binnen twee weken na de reis zullen de formulieren vernietigd worden. 
 

Hoe lever ik die gegevens het meest eenvoudig aan? 
Op de volgende bladzijde treft u eenvoudige voorbeeld brief aan  

http://www.derijksoverheid.nl/


Naam leerling:  Jantje van de Buren 
Telefoonnummer leerling:  06 12345678 
Thuisnummer/noodnummer: 013 1234567 
 
Allergieën:  nv.t 
 
 
 
Medicatie:   gebruikt paracetamol…. 
 
 
 
Kopie Paspoort of Nederlandse Identiteitskaart:  alleen de voorzijde 
 

  
 
 
 
 
Kopie zorgpas: alleen de achterzijde 
  



Veilige kopie identiteitsbewijs 

Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens 
voorkomen. U moet bijvoorbeeld uw  Burgerservicenummer afdekken of 
doorstrepen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: 

• Maak in de kopie uw Burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks 
onderaan. 

• Schrijf in de kopie dat het een kopie is. 
• Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. 
• Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft. 

Veilige kopie maken met KopieID app 

Een kopie van uw legitimatiebewijs kunt u met hulp van de KopieID app 
beveiligen. Zo staat u niet meer persoonlijke informatie af dan strikt nodig. U kunt 
de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows 
Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

 

 

 
 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/kopieid/id932970330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milvum.kopieid
http://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/kopieid/c62fe2f1-57f3-4f03-82f1-537e7a5f02c7
http://www.windowsphone.com/nl-nl/store/app/kopieid/c62fe2f1-57f3-4f03-82f1-537e7a5f02c7
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/ministeries/bzk/2015/idfraude/idfraude-kopie-paspoort-op-mobiel.jpg
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/ministeries/bzk/2015/idfraude/idfraude-kopie-paspoort-bsn-onleesbaar.jpg
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/ministeries/bzk/2015/idfraude/idfraude-kopie-paspoort-voor-hotel.jpg

