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Een school werkt samen met diverse partijen in de regio, zoals de jeugdhulp,  leerplichtambtenaar, jeugdgezondheids
zorg, JeugdGGZ, gemeente, politie, en wijkteams/CJG’s. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling.  
Er zijn vaak vragen over wat de school en de externe partners wel en niet mogen uitwisselen, zowel in een multi
disciplinair overleg als bilateraal. Privacy wordt soms gezien als een belemmering om samen te werken. Deze hand
reiking geeft uitleg over welke informatie welke partijen met elkaar kunnen delen, waarbij  privacy wordt gezien als een 
hulpmiddel in de samenwerking met ouders en leerling.

In de praktijk zal gegevensuitwisseling vaak plaatsvinden in een multidisciplinair overleg. Dit is een overleg dat 
 verschillende namen kan hebben, bijvoorbeeld ondersteuningsteam, zorgteam, ZAT of MDO, en waar diverse partijen 
van binnen en buiten het onderwijs aan kunnen deelnemen. De samenstelling hoeft niet bij elke bijeenkomst dezelfde 
te zijn en kan ook de vorm hebben van een bilateraal overleg. Deze handreiking is met name gericht op gegevens
uitwisseling in het kader van hulp en ondersteuning voor de leerling en de leefomgeving (o.a. de ouders) van de leerling. 
De handreiking gaat niet in op informatieuitwisseling in het kader van veiligheid. 

De school (en soms ook de andere partijen) beschikken elk over persoons gegevens van de leerling en zijn daarmee allen 
‘verantwoordelijke’ in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de persoonsgegevens die hun eigen 
 organisatie verzamelt en verwerkt. Voor alle partijen is van belang dat zij in een convenant, waarin de samenwerking 
tussen de partijen wordt vastgelegd, ook vastleggen welke gegevens zij in het kader van deze samenwerking verwerken, 
met welk doel en op welke wijze. Deze handreiking gaat er vanuit dat de school in het kader van deze samenwerking een 
convenant met deze samenwerkingspartners heeft afgesloten.  

In deze handreiking komt achtereenvolgens aan bod wat wordt verstaan onder het verwerken van persoonsgegevens, 
gegevensuitwisseling binnen de school, uitgangspunten voor gegevensuitwisseling met externe samenwerkings
partners,  doel binding en transparantiebeginsel, rechten van ouder(s) en/of leerling, de grond slagen voor rechtmatige 
verwerking, bijzondere persoonsgegevens en geheim houders, zo beperkt mogelijke gegevensuitwisseling en tot slot 
dossiervoering.

1 Inleiding 
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2 Verwerken van persoonsgegevens

Voor scholen gelden de onderwijswetten zoals de Wet op het primair onderwijs, 
de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet 
educatie en beroepsonderwijs. Voor het verwerken van persoonsgegevens 
gelden daarnaast de regels van de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

De Wbp stelt het begrip ‘verwerken’ centraal. Dit zijn alle handelingen die met 
betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden uitgevoerd. Verzamelen, 
opslaan op een computer, corrigeren, maar ook het verstrekken van gegevens 
aan anderen. Dezelfde regels gelden voor het mondeling en schriftelijk 
verstrekken van gegevens. Wanneer de school geen grondslag heeft om 
bepaalde gegevens schriftelijk te verwerken, mogen deze ook niet mondeling 
verstrekt worden.   

In de Wbp wordt bepaald dat persoonsgegevens in overeenstemming met 
de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden verwerkt. 
Persoons gegevens mogen slechts voor welbepaalde en uitdrukkelijk 
beschreven en gerechtvaardigde doeleinden  worden verzameld en verder 
verwerkt (art. 7 doelbindingsprincipe en art.9 lid 1 Wbp). Dit doelbindings
principe wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5.

> PERSOONSGEGEVENS ZIJN:

• Gegevens die informatie bevatten over een persoon én 
 Meestal zijn dit feitelijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, 

geboorte datum of geslacht. Persoonsgegevens zijn ook gegevens als deze 
gegevens een waardering over iemand geven, zoals iemands intelligentie
quotiënt (IQ), rapportcijfers of naar wat voor soort school iemand gaat 
zoals HAVO of een school voor moeilijk opvoedbare kinderen. 

• Gegevens die de persoon identificeren of identificeerbaar maken
 Met andere woorden gegevens over een persoon die tot die persoon 

herleidbaar zijn. Het weglaten van een naam zorgt er niet altijd voor dat 
de persoon niet meer identificeerbaar is, een combinatie van overige ge
gevens kan er toch toe leiden dat duidelijk is over wie het gaat. Daadwer
kelijke identificatie moet redelijkerwijs uitgesloten zijn.

 Gegevens over een groep mensen, waarbij niet duidelijk is over wie het 
gaat, vallen niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

> De Wbp is niet van toepassing bij het 

voorleggen van een anonieme casus voor 

advies. Anoniem betekent dat degene aan wie 

de casus wordt voorgelegd niet weet of kan 

achterhalen wie de casus betreft.
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3 Gegevensverwerking binnen de school

> Door het werken met een privacyreglement 
toont de school aan dat ze zorgvuldig omgaat 
met persoonsgegevens van ouders en leerling.

Een school verwerkt niet alleen persoonsgegevens, maar is ook degene die 
beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze. Dat 
betekent dat de school ‘verantwoordelijke’ is voor (de wijze van) het verwerken 
van de persoonsgegevens. Van belang is dat de school vastlegt welke gegevens 
zij verwerkt, met welk doel en op welke wijze. 

Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt is deze verplicht deze verwer
king te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In het Vrijstellingsbesluit 
Wbp zijn scholen echter vrijgesteld van het melden van bepaalde verwerkingen 
van persoonsgegevens. Een excerpt van het Vrijstellingsbesluit Wbp is te vinden 
in bijlage 1. Verwerkt de school meer persoonsgegevens dan zijn vermeld in het 
vrijstellingsbesluit dan moet de verwerking worden gemeld bij de Autoriteit 
 Persoonsgegevens. Zie hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/ 
melden/meldenverwerkingpersoonsgegevens. 

Scholen zijn niet wettelijk verplicht te beschikken over een privacyreglement. 
Het kan echter verstandig zijn toch een privacyreglement te hanteren, zodat 
uitdrukkelijk is omschreven welke gegevens worden verwerkt, met welk doel 
en op welke wijze. Dit mogen meerdere doelen zijn. Voor een voorbeeld van een 
privacyreglement voor de school zie https://www.kennisnet.nl/artikel/ alle
privacyhulpmiddelenvoorscholenopeenrij/. Dit privacyreglement is het 
privacyreglement voor de verwerkingen door de school. 

De verantwoordelijke (de school) moet er tevens voor zorgen dat de gegevens 
adequaat beveiligd zijn en onbevoegden geen toegang tot de gegevens hebben. 
Per 1 januari 2016 is de Wbp uitgebreid met een meldplicht datalekken. Als er 
een inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens dan geldt 
er onder omstandigheden een meldplicht van deze inbreuk bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Voor meer informatie over het melden van datalekken zie 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleids
regels_meldplicht_datalekken.pdf. 

Daarnaast is het van belang dat, indien  de school iemand anders inschakelt voor 
het bewerken van gegevens, zoals een softwareleverancier die de servers host 
of een applicatie levert, de school met deze leverancier een bewerkersovereen
komst afsluit waarin wordt vastgelegd hoe diegene met deze gegevens dient om 
te gaan en welke waarborgen deze dient te treffen ten aanzien van de beveiliging 
van de persoonsgegevens. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/
artikel/alleprivacyhulpmiddelenvoorscholenopeenrij/.

Gegevens die horen bij de taak van de school mogen worden uitgewisseld met 
diegenen die daarmee belast zijn, zoals de medewerkers die onderwijs en 
be geleiding van de leerlingen verzorgen, de leidinggevenden en de medewer
kers in ondersteunende functies zoals de administratie. Zij hebben toegang tot 
de leerling gegevens voor zover noodzakelijk voor het uitoefenen van hun taak. 
Zodra de school aan externen advies wil vragen en dus gegevens wil uitwisselen  
met een externe partner zoals  een medewerker van het wijkteam/CJG, de jeugd  
gezondheidszorg, of een hulpverlener van de JeugdGGZ, zijn er specifieke regels 
van toepassing. Deze situatie wordt in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt.

http://https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens
http://https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/melden-verwerking-persoonsgegevens
https://www.kennisnet.nl/artikel/alle-privacyhulpmiddelen-voor-scholen-op-een-rij/
https://www.kennisnet.nl/artikel/alle-privacyhulpmiddelen-voor-scholen-op-een-rij/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_meldplicht_datalekken.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_meldplicht_datalekken.pdf
https://www.kennisnet.nl/artikel/alle-privacyhulpmiddelen-voor-scholen-op-een-rij/
https://www.kennisnet.nl/artikel/alle-privacyhulpmiddelen-voor-scholen-op-een-rij/
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4 Algemene uitgangspunten uitwisseling   
persoons gegevens met externe partners

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen geldt een 
aantal algemene uitgangspunten.

Privacyreglement, convenant en wet 
In de Wbp wordt bepaald dat persoonsgegevens in overeenstemming met 
de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te worden verwerkt. 
Als de school met externe partijen samenwerkt en gegevens over leerlingen 
uitwisselt sluiten zij daar bij voorkeur een convenant voor af en dan hoort 
daar ook een privacyreglement bij. Het privacyreglement bij een dergelijk 
convenant gaat specifiek over gegevensuitwisseling op basis van het 
convenant. 

In het privacyreglement van de school dient dan de werkwijze ten aanzien 
van de gegevensuitwisseling met externe partners en in het multidisciplinair 
overleg te zijn vermeld. In de schoolgids wordt vervolgens gewezen op het 
bestaan van het privacyreglement en het feit dat de school indien nodig 
deelneemt aan een multidisciplinair zorgoverleg en welke partijen daarin 
deelnemen. Een voorbeeld van relevante bepalingen in een convenant en een 
bijbehorend privacyreglement is opgenomen in bijlagen 2 en 3.
 
Indien de school gegevens wil uitwisselen met externe partijen zijn er naast 
de Wbp nog andere wetten van toepassing. Deze bijzondere wetgeving gaat 
voor de Wbp. Zo heeft een hulpverlener op grond van de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst een beroepsgeheim en staat in de Jeugdwet hoe 
jeugdhulpmedewerkers met gegevens van cliënten dienen om te gaan. De Wet 
politiegegevens bepaalt wat de politie met informatie mag doen en de Wet 
Gemeentelijke basisadministratie noemt tenslotte wat er met gegevens uit de 
basisadministratie van gemeenten mag gebeuren. 

Wat men vastlegt in een privacyreglement of convenant over het verwerken 
van persoonsgegevens (incl. het verstrekken van persoonsgegevens) kan nooit 
verder gaan dan de wetgeving toestaat. De wet is het kader waarbinnen een 
privacyreglement en een convenant dienen te passen. 

Anoniem
Een casus anoniem bespreken kan altijd. Het alleen weglaten van een naam is 
daarbij onvoldoende. Van belang is dat de casus dusdanig wordt geschetst dat 
de ander (of anderen) niet weten wie het betreft. Dit is een eenvoudige manier 
om advies te vragen aan externen zoals de gemeente, politie, Veilig Thuis, 
jeugd hulpverlening of (geestelijke) gezondheidszorg. Dit mag ook met een 
partij waarmee de school geen convenant heeft afgesloten.

‘Praten met’ in plaats van ‘praten over’
Is de situatie zodanig dat anoniem advies vragen onvoldoende is en dat het 
noodzakelijk is om persoonsgegevens uit te wisselen dan is het uitgangspunt 
‘praten met’ de leerling en/of ouders en alleen indien noodzakelijk ‘praten 
over’. Als een leerling vanwege problemen thuis, met de psychosociale 
ontwikkeling, leerproblemen, gezondheid of anderszins, niet goed 
functioneert op school dan is het wenselijk om de leerling en/of de ouders 

> Door het werken met een convenant en 

privacyreglement tonen de school en haar 

externe partners aan dat ze zorgvuldig omgaan 

met persoonsgegevens van anderen.
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zoveel mogelijk te betrekken bij het proces naar verbetering. Dit dient plaats 
te vinden afgestemd op het bevattingsvermogen van het kind (en de ouders) 
en is mede afhankelijk van de leeftijd van de leerling. Met name bij pubers is 
het van belang als uitgangspunt te hanteren ‘praten met’. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat de leerling aanwezig is bij een (telefoon)gesprek van de school 
met de hulpverlener van de leerling of deelname aan het multidisciplinair 
zorgoverleg. In het primair onderwijs zijn het meestal de ouders die 
uitgenodigd worden voor het multidisciplinair overleg en soms ook de leerling. 

Mondeling en schriftelijk
Voor het uitwisselen van informatie is het niet van belang of deze informatie 
mondeling of schriftelijk wordt uitgewisseld. Voor beide manieren van 
gegevensuitwisseling gelden dezelfde regels. Bij het mondeling uitwisselen 
van persoonsgegevens mag niet méér dan bij schriftelijke uitwisseling.

> Het is van belang met ouders en leerling 

om de tafel te gaan. Door samen te praten, in 

plaats van te praten over ouders en leerling, 

kom je tot een passende oplossing of actie met 

draagvlak.
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Naast deze algemene uitgangspunten die de basis zijn voor alle gegevens
uitwisseling, stelt de Wbp een aantal specifieke eisen, te weten doelbinding en 
het transparantiebeginsel.

5.1 Doelbinding
Persoonsgegevens worden verwerkt met een bepaald doel. Dit doel dient 
uitdrukkelijk te zijn omschreven in het privacyreglement van de school en 
in het convenant met de partijen met wie de school samenwerkt en gegevens 
wenst uit te wisselen. 

De doelen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn voor de school in 
beginsel gekoppeld aan de wettelijke taken van de school. Zo heeft de school 
ingevolge bijvoorbeeld de Wet op het primair onderwijs de wettelijke taak 
om onderwijs te verlenen dat ‘zich in elk geval (richt) op de emotionele en de 
verstandelijke ontwikkeling, en op ontwikkelingen van creativiteit, op het 
verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden’ (art. 8 lid 2 Wpo). Tevens heeft de school een zorgplicht voor de 
veiligheid op school (art. 4c Wpo). 

Mits voldaan aan een van de grondslagen van hoofdstuk 7 mogen persoons
gegevens binnen de omschreven doelen verwerkt worden. Verwerking van 
gegevens mag niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel 
waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Dat geldt ook voor het uitwisselen van 
gegevens. Het doel van samenwerking en daarmee voor het uitwisselen van 
persoonsgegevens wordt als volgt opgenomen in het convenant: 
• het versterken van de zorg voor en de begeleiding van de individuele leerling 

door samenwerking met partners buiten de school (zie verder bijlage 2).

Als de school gegevens uitwisselt dient de verstrekking te passen binnen het 
doel waarvoor de school de gegevens heeft verzameld. Dat houdt dus in dat 
het belang van de individuele leerling en het belang van zijn of haar optimale 
schoolloopbaan gediend moet zijn met de gegevensuitwisseling. 

Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens worden gebruikt, 
is tevens bepalend voor de hoeveelheid en de soort informatie die externe 
partners mogen delen. Vooraf dient dus goed  bepaald en vastgelegd te 
worden wat het gemeenschappelijke doel van de samenwerking is en of alle 
deelnemers in het kader hiervan informatie over personen mogen delen.  
 

5 Doelbinding en transparantie

In het kader van gegevensuitwisseling kunnen onderstaande vragen gesteld worden om na te gaan of de gegevens 
uitwisseling voldoet aan de eisen van doelbinding:
• Wat is het doel(en) waarvoor de school de persoonsgegevens heeft verzameld? 
• Wat is het doel(en) waarvoor de ‘partners’ de persoonsgegevens hebben verzameld? 
• Wat is het gezamenlijke doel(len) voor de gegevensuitwisseling? 
• Zijn deze doelen verenigbaar met elkaar?  

> Gegevens die voor een bepaald doel zijn 

verzameld, mogen alleen verder worden 

verwerkt als dat niet strijdig is met dat 

oorspronkelijke doel.
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5.2 Transparantiebeginsel
Verwerkt de school persoonsgegevens van een leerling en/of ouders dan 
dienen zij daarover geïnformeerd te worden. Dit betekent dat de school de 
leerling en/of ouders moet informeren over welke persoonsgegevens de school 
verwerkt en met welk doel. De algemene verwerking van persoonsgegevens 
staat vermeld in de schoolgids. Als de leerling deze heeft ontvangen zijn ze 
hierover geïnformeerd. Deze informatieplicht gaat niet zover dat de school 
zich ervan moet vergewissen of de leerling en/of ouders de schoolgids hebben 
gelezen. Het gaat erom dat de leerling en/of ouders op de hoogte zijn of ‘dat 
redelijkerwijs kunnen zijn’. 

Ook al is de mogelijke deelname van een school aan een multidisciplinair 
zorg overleg opgenomen in de schoolgids, het transparantiebeginsel vereist 
dat de school de leerling en/of ouders informeert indien de school de leerling 
daadwerkelijk wil bespreken in een multidisciplinair zorgoverleg. 

Het transparantiebeginsel is niet absoluut. Zo kan informatie aan leerling en/of 
ouders achterwege blijven indien de bescherming van de leerling of van rechten 
en vrijheden van anderen daarom vragen. Denk hierbij bijvoor beeld aan het 
uitstellen van het informeren van ouders over een melding kindermishandeling 
bij Veilig Thuis in verband met de veiligheid van de leerling. Ook indien 
gegevens verstrekking plaatsvindt in het kader van voorkoming, opsporing 
en vervolging van strafbare feiten hoeft de school de leerling/ouders niet te 
informeren. Dit zijn echter uitzonderingssituaties (art. 43 Wbp). 

> Ouders en leerling hebben het recht te 
weten welke persoonsgegevens door de school 
worden verwerkt.
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Het transparantiebeginsel is tevens van belang voor de rechten die de leerling 
en/of ouders hebben ten aanzien van de gegevensverwerking. Pas als leerling 
en/of ouders weten wat er met hun gegevens gebeurt, kunnen ze ervoor kiezen 
om hun rechten ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens uit te 
oefenen. De leerling en/of ouders hebben diverse rechten ten aanzien van de 
verwerking van hun persoonsgegevens, te weten:
• Recht op inzage: het recht om een afschrift te ontvangen van alle persoons

gegevens die worden verwerkt, het doel waarvoor ze worden verwerkt, de 
ontvangers van de gegevens en de herkomst van de gegevens.

• Recht op correctie: verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op 
een andere manier ervoor zorgen dat de onjuiste gegevens niet meer worden 
gebruikt.

• Recht van verzet: het recht om bezwaar te maken, in verband met de 
bijzondere persoonlijke omstandigheden van de leerling, tegen een gegevens
verwerking als deze gegevensverwerking plaats vindt op grond van een 
publiek rechtelijke taak of in het kader van een gerechtvaardigd belang 
van school of een derde (zie verder hieronder bij rechtmatige verwerking 
persoonsgegevens onder 7.5 en 7.6. De school dient binnen 4 weken na 
ontvangst van het bezwaar te beoordelen of het verzet terecht is. Als het 
verzet terecht is moet de verwerking per direct worden stopgezet. Wordt er 
geen gebruik gemaakt van het recht van verzet, dan mogen de persoons
gegevens worden verwerkt. Dit laatste wordt ook wel instemming genoemd.

Deze rechten worden uitgeoefend door degene wiens persoonsgegevens het 
betreffen of diens wettelijk vertegenwoordiger. De rechten van leerling en/of 
ouders zijn niet absoluut. Zo kan de school besluiten om bepaalde persoons
gegevens niet te verwijderen indien de school deze gegevens nodig heeft om 
aan een wettelijke plicht te voldoen.

6 Rechten van leerling en/of ouders

> Pas als ouders en leerling weten welke 
gegevens worden verwerkt kunnen ze over die 
gegevens hun rechten uitoefenen.
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Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt indien er sprake is van een 
van de onderstaande situaties:
a de betrokkene heeft zijn ondubbelzinnige toestemming verleend; 
b de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele 
maatregelen n.a.v. een verzoek van betrokkene en die noodzakelijk zijn voor 
het sluiten van een overeenkomst;

c de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen;
d de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de 

betrokkene;
e de verwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiek

rechtelijke taak;
f de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd 

belang van de school of van een derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt, tenzij het belang of rechten en vrijheden (in het bijzonder het 
recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van betrokkene 
prevaleert 1.

7.1 Ondubbelzinnige toestemming betrokkene
Er dient sprake te zijn van gerichte toestemming. Voor betrokkene moet 
duidelijk zijn waar toestemming voor wordt gegeven. Uitgelegd moet worden 
waarom de school gegevens wil uitwisselen, welke gegevens en met wie. Dit 
brengt ook met zich mee dat deze toestemming niet het eeuwige leven heeft, 
maar beperkt is in de tijd, te weten maximaal voor dat schooljaar.

Tot slot moet er sprake zijn van ondubbelzinnige toestemming. Dit betekent 
dat de school zeker moet weten dat betrokkene toestemming geeft. Een 
instemmend knikje is onvoldoende, dat kan namelijk ook betekenen dat 
diegene begrepen heeft wat is verteld. De school mag geen twijfel hebben over 
wat betrokkene bedoelt.

In beginsel is toestemming vormvrij. De school is echter degene die moet 
aantonen dat er sprake is van toestemming. Vanuit dit oogpunt kan het 
wenselijk zijn te werken met een toestemmingsformulier voor het uitwisselen 
van gegevens met anderen. In bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen van een 
dergelijk toestemmingsformulier. Een dergelijk formulier wordt pas gebruikt 

7 Grondslagen voor rechtmatige verwerking 
persoonsgegevens

Scholen hebben in het kader van uitwisseling van gegevens met name 
te maken met a) ondubbelzinnige toestemming, e) goede vervulling 
publiek rechtelijke taak en f) gerechtvaardigd belang. Onderstaand 
worden de grondslagen nader toegelicht.

1  Bij e) en f) geldt het recht van verzet van de leerling en/of ouders, zie Hoofdstuk 6. 
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op het moment dat duidelijk wordt dat het noodzakelijk is om gegevens uit te 
wisselen over de leerling. 

Betrokkene is degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Indien 
de persoonsgegevens die worden uitgewisseld de ouders betreffen dienen 
zij toestemming te geven. Worden persoonsgegevens van ouders en leerling 
uitgewisseld, dan dienen beiden toestemming te geven. Indien de persoons
gegevens de leerling betreffen is het afhankelijk van de leeftijd van de leerling, 
of de ouders of de leerling toestemming dienen te geven. 

Als in deze handreiking de term “ouder” wordt gebruikt wordt bedoeld de 
“ouder met ouderlijk gezag” of de “voogd”. 

Indien de ouders degenen zijn aan wie toestemming wordt gevraagd kan daarbij 
volstaan worden met het vragen van toestemming aan één van de ouders 
waarbij deze de verantwoordelijkheid heeft de andere ouder te informeren. Zijn 
de ouders gescheiden en hebben ze beide ouderlijk gezag dan is het van belang 
dat de school aan beide ouders toestemming vraagt. De school mag er dan niet 
vanuit gaan dat de mening van de ene ouder tevens de mening van de andere 
ouder vertegenwoordigt. Voor meer informatie zie bijvoorbeeld het artikel “De 
positie van de school ten opzicht van gescheiden ouders” (zie literatuurlijst). Er 
zijn daarbij altijd uitzonderingen mogelijk in het verband met bijvoorbeeld de 
veiligheid van de leerling.

7.2 Overeenkomst
Dit speelt bijvoorbeeld in de hulpverlening. Zo verkrijgt een instelling 
voor (geestelijke) gezondheidszorg, ingevolge de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO), persoonsgegevens voor de uitvoering van 
een behandelovereenkomst met hun cliënt.

7.3 Wettelijke plicht
De school is in het kader van de leerplichtregelgeving bijvoorbeeld verplicht 
ongeoorloofd verzuim van een schoolplichtige leerling door te geven aan het 
verzuimloket dat de leerplichtambtenaar informeert.

• leerlingen jonger dan 12 jaar: de ouders
• leerlingen vanaf 12 jaar tot 16 jaar: de ouders. Naarmate de leerling ouder wordt neemt het belang van diens 

instemming toe 2.
• leerlingen vanaf 16 jaar: de leerling. Gezien het opvoedingsbelang (naarmate de leerling ouder wordt zal 

dit belang afnemen) zal het veelal wenselijk zijn ouders te informeren en hun zienswijze te vernemen. Als 
de ouders grote bezwaren hebben tegen het verstrekken van gegevens aan een derde (terwijl de leerling 
toestemming heeft verleend), dan maakt de school een afweging. Daarbij speelt mee of de ouders weigeren uit 
eigen belang of in het belang van hun kind. 

2 Ingevolge de WGBO is bij 12 tot 16 jarigen dubbele toestemming vereist voor het verstrekken van 
(medische) informatie. Dit betekent toestemming van de leerling én de ouders. In uitzonderings
gevallen prevaleert de wens van de leerling.

> Gescheiden ouders hebben over het 

algemeen gedeeld ouderlijk gezag. Dat 

betekent dat beide ouders toestemming 

moeten geven. Je mag niet uitgaan van 

toestemming van een van beide ouders.
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7.4 Vitaal belang betrokkene
Het uitgangspunt blijft vragen om toestemming. Krijgt de school geen 
toestemming dan kan een vitaal belang van betrokkene reden zijn om toch 
gegevens te verwerken c.q. te verstrekken. Als voorbeeld wordt hier wel 
genoemd een dringende medische noodzaak, een dringende situatie van leven 
of dood. Een dergelijke noodsituatie zal dan ook niet snel grond zijn voor het 
verstrekken van gegevens door een school. 

7.5 Goede vervulling publiekrechtelijke taak
Bij deze optie komt men pas als toestemming voor het delen van informatie 
niet kan worden verkregen. Indien toestemming niet wordt verkregen kan 
verwerking van persoonsgegevens toch plaatsvinden als deze verwerking 
noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak. 
Een publiekrechtelijke taak is een taak die bij wet is opgelegd aan een 
bestuurs  orgaan. Zo heeft de school ingevolge bijvoorbeeld de Wet op het 
primair onderwijs de wettelijke taak om onderwijs te verlenen dat ‘zich in 
elk geval (richt) op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op 
ontwikkelingen van creativiteit, op het vererven van noodzakelijke kennis 
en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden’ (art. 8 lid 2 Wpo). 
Openbare scholen worden gezien als een bestuursorgaan, maar bijzonder 
onderwijs en nietopenbare scholen niet. Dit betekent dat alleen openbare 
scholen een beroep kunnen doen op deze grondslag voor het verwerken van 
persoonsgegevens. Andere scholen kunnen terugvallen op de grondslag 
gerechtvaardigd belang (zie 7.6 van deze handreiking).

Indien de school kiest voor informatieuitwisseling op grond van een goede 
vervulling van de publiekrechtelijke taak van de school, dan hebben ouders en/
of leerling het recht van verzet (zie hoofdstuk 6 van deze handreiking).

7.6 Gerechtvaardigd belang school of derde
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd 
belang van de school of van een derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt. Op basis van dit gerechtvaardigd belang mag de school informatie 
verstrekken, tenzij het belang of rechten en vrijheden (in het bijzonder 
het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van de leerling 
zwaarder weegt. 

Het belang van school kan zijn gelegen in de bedrijfsvoering, dat bepaalde 
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, maar eerder 
zal het belang gelegen zijn in de noodzaak tot het verwerken van persoons
gegevens met het oog op de verzorging, opvoeding of emotionele ontwikkeling 
van de leerling. Daarmee raakt het gerechtvaardigde belang van de school 
meestal aan de taak van de school. Het gerechtvaardigd belang van een 
ander kan een belang zijn van een jeugdgebiedsteam om te beschikken over 
onderzoeken die de school heeft uitgevoerd, zodat zij de juiste hulp kunnen 
inzetten. De school dient voor verstrekking van gegevens de afweging te 
maken of onder meer het recht op privacy van de leerling niet zwaarder weegt 
dan het gerechtvaardigd belang. 

Indien de school kiest voor informatieuitwisseling op grond van een gerecht
vaardigd belang van de school of een derde, dan hebben ouders en/of leerling 
het recht van verzet (zie hoofdstuk 6 van deze handreiking).

> Pas als geen toestemming wordt verkregen 

of kan worden gevraagd komt de school 

toe aan de grondslagen goede vervulling 

publiekrechtelijke taak of gerechtvaardigd 

belang.
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Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens van de leerling over 
diens godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, 
seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke 
gegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen 
waarvoor een verbod is opgelegd (bijv. een straatverbod). Bijzondere 
persoons gegevens mogen niet worden verwerkt, tenzij er een uitzondering 
is opgenomen in de wet. In de diverse onderwijswetten zijn uitzonderingen 
opgenomen, waaronder voor het vastleggen van de nationaliteit (ras). 

In de Wbp is in zijn algemeenheid vermeld dat scholen persoonsgegevens 
over de gezondheid van de leerling mogen verwerken ‘voor zover dat met het 
oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere 
voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk 
is’. Dit is echter een verwerkingsgrond die zeer beperkt dient te worden 
uitgelegd. Het betreft alleen die verwerkingen van gezondheidsgegevens, die 
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van leerlingen 
tot het (voort)gezet speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs, 
het ondersteuningsplan en de bijbehorende middelen ten behoeve van 
de ondersteuning van leerlingen. Aan derden, behalve de bevoegde 
gezagsorganen van de betrokken scholen, mogen deze gegevens niet worden 
verstrekt. Het uitwisselen van persoonsgegevens tussen de school en 
haar externe partners zoals in deze handreiking uitgewerkt, valt daarom 
grotendeels niet onder deze uitzonderingsgrond. Wil de school toch bijzondere 
persoonsgegevens verwerken c.q. uitwisselen met externe partners dan kan 
dat onder meer indien:
• De school daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgt van de ouder(s) en/of 

leerling (zie paragraaf 7.1 van deze handreiking)
• Deze door de ouder(s) en/of leerling duidelijk openbaar zijn gemaakt 

(bijvoorbeeld een openbaar blog van de leerling over zijn ervaringen met 
depressie)

• Er sprake is van vitale belangen en toestemming vragen onmogelijk blijkt 
(zie paragraaf 7.4 van deze handreiking). 3

8.1  Verwerking gezondheidsgegevens betekent    
geheimhoudingsplicht

Bijzondere persoonsgegevens betreffende de gezondheid mogen alleen 
verwerkt wordt door personen met een geheimhoudingsplicht. Geheim
houders zijn bijvoorbeeld zorgverleners zoals artsen en verpleegkundigen, 
mede werkers van jeugdzorginstellingen, maatschappelijk werkers, leerplicht
ambtenaar, politieagent of een reclasseringsambtenaar. Als de school 
gezondheids gegevens verwerkt dienen deze gegevens te worden verwerkt 
door een geheimhouder. Een geheimhoudingsplicht kan ook bij overeenkomst 
worden opgelegd. Het is aan te bevelen om in het arbeidscontract van mede
werkers van de school die toegang hebben tot gezondheidsgegevens van de 
leerling een geheimhoudingsplicht op te nemen.

8 Bijzondere persoonsgegevens

3  Genoemd zijn de voor de school meest relevante grondslagen. Voor een volledige opsomming van 
grondslagen om bijzondere persoonsgegevens te verwerken zie art. 23 Wbp. 

> Er gelden strengere regels voor het 
uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens, 
zoals gezondheidsgegevens.
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8.2 Verstrekken gezondheidsgegevens door personen met een 
beroepsgeheim
Geheimhouders in de zorg, zoals een arts, hebben een geheimhoudingsplicht 
op basis van hun (medisch) beroepsgeheim. Dit betekent dat zij geen 
informatie over de leerling aan anderen mogen verstrekken. Deze geheim
houdings plicht is niet absoluut. Specifiek voor het uitwisselen van persoons
gegevens door zorgverleners met een beroepsgeheim gelden de volgende 
uitzonderingen:
• Toestemming 
 Zie verder paragraaf 7.1 van deze handreiking;
• Wettelijke plicht
 Bijvoorbeeld door hulpverleners met een beroepsgeheim in het kader van 

overlijden van een cliënt, gedwongen opname of infectieziekten tot het 
informeren van specifiek in de wet benoemde instanties of functionarissen;

• Betrokken bij de behandeling
 Uitwisseling van gegevens met degenen die noodzakelijkerwijs betrokken 

zijn bij de behandeling. Dit moet beperkt worden geïnterpreteerd. Het 
betreft de beroeps krachten die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering 
van de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hieronder valt niet 
het uitwisselen van informatie met de woningbouwvereniging, school of 
wijkagent;

• Conflict van plichten
 De geheimhouder moet zwijgen, maar er is een ander zwaarwegend belang 

dat noodzaakt tot het verstrekken van gegevens. Deze afweging maakt 
een geheimhouder niet alleen, maar heeft daarover overleg binnen de 
organisatie. Bij deze afweging dienen de volgende vragen te worden gesteld:
• Is alles in het werk gesteld om toestemming te verkrijgen?
• Verkeert de geheimhouder in gewetensnood door handhaven van de 

geheimhoudingsplicht (slapeloze nachten)?
• Er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhoudingsplicht om 

het probleem op te lossen?
• Levert het niet doorbreken van de geheimhoudingsplicht ernstige schade 

op voor de cliënt of voor een ander?
• Is het vrijwel zeker dat doorbreking van de geheimhoudingsplicht de 

schade kan beperken of voorkomen?
Als al deze vragen positief worden beantwoord kan de geheimhoudingsplicht 
worden doorbroken. 
• Goed hulpverlenerschap
 Dit is een verbijzondering van het conflict van plichten. Doorbreking van 

geheimhouding is bijvoorbeeld mogelijk indien het beschermingsbelang 
voorgaat. Dit speelt bijvoorbeeld bij bemoeizorg, kindermishandeling en 
huiselijk geweld.

Deze strengere eisen voor geheimhouders ten aanzien van gezondheids gegevens 
zorgen ervoor dat partners van de school niet altijd de informatie kunnen 
verstrekken waar de school om vraagt, dan wel eerst de informatie die ze willen 
inbrengen willen voor bespreken met ouders en/of leerling. Het is van belang dat 
de school in de samenwerking met externe geheimhouders rekening houdt met 
deze beperkingen in de gegevensuitwisseling. Hanteer ook hier het uitgangspunt 
‘praten met in plaats van praten over’. De school kan dus het beste leerling en/of 
ouders en de hulpverlener uitnodigen voor een gezamenlijk gesprek.

> Externe partners van de school die werkzaam 

zijn in de zorg of hulpverlening beschikken per 

definitie over gezondheidsgegevens en zijn dus 

gebonden aan de daarbij behorende strengere 

regels voor het verstrekken van informatie.
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Deze gronden voor het verwerken van gegevens zijn geen vrijbrief voor 
het verstrekken van gegevens. Bij het verstrekken van persoonsgegevens 
gelden altijd de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, en het 
noodzakelijkheidsvereiste.

Subsidiariteit en proportionaliteit
Bij elke verstrekking moet gekeken worden of er een minder ingrijpend 
alternatief voor gegevensverstrekking voorhanden is (subsidiariteitsbeginsel). 
Vervolgens moet de schade als gevolg van de gegevensverstrekking (schending 
privacy) in verhouding staan tot het voordeel dat de gegevensverstrekking 
(schending privacy) met zich meebrengt (proportionaliteitsbeginsel).

Noodzakelijkheidsvereiste
De gegevens die vervolgens worden uitgewisseld dienen toereikend, ter zake 
dienend en niet bovenmatig te zijn (noodzakelijkheidsvereiste). Ofwel: te veel 
gegevens (bijvoorbeeld complete leerling dossiers of ‘handige’ informatie) 
verstrekken mag niet, maar de informatie dient wel voldoende te zijn voor de 
andere partij om te kunnen adviseren dan wel handelen.

Buitenkantinformatie wordt ook wel geduid als ‘dat’ informatie, maar geen 
‘wat’ informatie. Een hulpverlener kan dan mededelen dat de leerling in zorg 
is, sinds wanneer, bij wie en welk gedrag van de leerling rekening mee moet 
worden gehouden, maar niet waarvoor de leerling in zorg is (diagnose).

9 Zo beperkt mogelijke gegevensuitwisseling

> DE SCHOOL KAN ZICH DE VOLGENDE VRAGEN STELLEN:

• Is anoniem advies onvoldoende toereikend of niet mogelijk?  
Geen  toestemming verkregen of kunnen vragen ? Pas dan beoordelen of 
 gegevensuitwisseling op een van de andere gronden van hoofdstuk 7  
kan plaatsvinden.

• Is het belang van gegevensverstrekking belangrijker dan de privacy van 
de leerling? Aan wie moet de informatie worden verstrekt? Hier kiest 
de school voor de partij of partijen die het doel dat de school nastreeft 
met de informatieverstrekking kunnen realiseren. De informatie wordt 
 vervolgens alleen aan deze partij(en) verstrekt.

• Hoeveel informatie verstrekken? Betreft het benodigde informatie of 
handige informatie? Is de hoeveelheid toereikend voor de andere partij 
om het doel van de gegevensverstrekking te bereiken? Is buitenkant
informatie voldoende?
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Gegevensuitwisseling met anderen dient te worden vastgelegd in het leerling
dossier (meestal het leerlingvolgsysteem) van de school. Welke gegevens 
worden uitgewisseld, met wie, met welk doel de uitwisseling plaats vindt en 
of dit met toestemming van de ouder(s) en/of leerling gebeurd is of op een 
andere grond (minst ingrijpende alternatief) en waarom hiervoor is gekozen 
(onderliggende motivatie).

Leerlinggegevens worden verwerkt in een leerlingdossier / leerlingvolg
systeem. In dit dossier legt de school naast de leervorderingen  ook gegevens 
vast over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, zoals het gedrag in 
de klas, de ondersteuningsbehoeften en hulpvragen en het daarbij passende 
aanbod aan extra ondersteuning en of jeugdhulp voor het kind en/of gezin. 
Daarmee kunnen bijzondere gegevens, zoals gezondheidsgegevens, onderdeel 
uitmaken van het leerlingdossier. Het is van belang dat de toegang tot het 
leerlingdossier en met name dit gedeelte daarvan,  goed beveiligd is en beperkt 
toegankelijk is tot daartoe bevoegde personen, bijvoorbeeld door autorisaties 
in het elektronisch systeem. 

Het convenant met externe partijen leidt tot twee soorten registraties van 
persoons gegevens. De eerste registratie is de registratie van persoons
gegevens in de eigen systemen/dossiers van de school en de partners. Voor 
de school betekent dit registratie in het leerlingvolgsysteem. De tweede 
registratie van persoonsgegevens is die ten behoeve van het multidisciplinair 
overleg. Daarbij heeft het de voorkeur dat er niet wordt gewerkt met notulen, 
maar met een registratiesysteem, denk bijv. aan een online omgeving. Hierin 
kunnen de persoonsgegevens en de afgesproken acties worden vastgelegd per 
leerling. Toegang tot dergelijke gegevens is dan beperkt tot de partners die 
daadwerkelijk te maken hebben met deze leerling. Een dergelijke registratie 
dient door de verantwoordelijke, meestal de school, te worden gemeld bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

10 Dossiervorming

> Een online registratie systeem kan de 
informatie uitwisseling tussen school en 
externe partners faciliteren.
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1. De school sluit een convenant af over de samenwerking met externe samenwerkingspartners
a. In het convenant is een gedeeld doel voor gegevensuitwisseling opgenomen
b. Onderdeel van het convenant is een privacyreglement

2. Voor schriftelijk of mondeling uitwisselen van gegevens gelden dezelfde regels

3. Anoniem advies vragen indien mogelijk (casus is niet tot de persoon herleidbaar)

4. Is het belang van de individuele leerling en het belang van zijn of haar optimale schoolloopbaan gediend met 
gegevens uitwisseling?

5. Transparantiebeginsel: plicht om ouder(s) en/of leerling te informeren over gegevensverwerking (incl. 
gegevens uitwisseling) en het doel daarvan

6. Praten met in plaats van praten over
a. Dit brengt met zich mee dat toestemming de grondslag voor gegevens uitwisseling is

7. Is toestemming geweigerd of kan deze niet worden gevraagd?
a. Gegevensuitwisseling op basis van publiekrechtelijke taak school of gerechtvaardigd belang van school of derde
b. Recht van verzet van ouder(s) en/of leerling

8. Levensbedreigende situatie? Gegevensuitwisseling op grond van vitaal belang leerling

9. Gegevensuitwisseling alleen met die partijen die nodig zijn om het doel van de gegevensuitwisseling te bereiken

10. Noodzakelijkheidsvereiste: niet meer informatie verstrekken dan nood zakelijk (toereikend, ter zake dienend). Is 
buitenkantinformatie voldoende?

11. Bijzondere persoonsgegevens van geheimhouders verkrijgen? Toestemming, conflict van plichten of goed 
hulpverlenerschap als grond slag voor gegevensverstrekking

12. Dossiervoering in het leerlingdossier en bijvoorbeeld het medisch dossier van de leerling. Daarnaast een online 
registratie van persoonsgegevens ten behoeve van het multidisciplinair zorgoverleg. Deze verwerking van 
persoonsgegevens moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoons gegevens.

11 Samenvatting uitwisseling gegevens met externe 
samenwerkingspartners
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Als een organisatie persoonsgegevens verwerkt moet dit meestal gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens 4. 
Scholen zijn middels het Vrijstellingsbesluit Wbp vrijgesteld van het melden van bepaalde verwerkingen van persoons
gegevens. Alle andere verwerking van persoonsgegevens moet wel worden gemeld. Onderstaand een overzicht van 
de vrijstellingen.

Vrijstelling onderwijsinstellingen
Instellingen voor onderwijs, opleidings of trainingsinstituten (hierna: school) zijn vrijgesteld van het melden van het 
verwerken van persoonsgegevens van hun leerlingen, deelnemers of studenten (hierna: leerlingen) en hun docenten en 
begeleiders (hierna: docenten), indien de verwerking voldoet aan de volgende eisen:
• De verwerking plaats vindt voor bepaalde doelen
• Alleen bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt
• Die gegevens mogen onder bepaalde voorwaarden worden verstrekt aan anderen
• Persoonsgegevens op de website worden onder voorwaarden verstrekt aan anderen
• Adequate toegangsbeveiliging van de website én afdoende bescherming van persoonsgegevens tegen verdere 

verwerking door zoekmachines
• Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan tot 2 jaar na het beëindigen van de studie

Verwerking voor bepaalde doelen
1. Verwerking van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden voor de volgende doelen:

a. De organisatie of het geven van onderwijs, de begeleiding van leerlingen en het geven van studieadviezen
b. Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen
c. Het bekend maken van informatie op de website over:

(i)  de organisatie (zie 1a), 
(ii)  de leermiddelen (zie 1b)
(iii) de leerlingen 
(iv) activiteiten van de school

d. Het berekenen, vastleggen en innen van de inschrijvingsgelden, school en lesgelden en bijdragen of vergoedingen 
voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder het inschakelen van bijvoorbeeld een incasso bureau 
voor het innen van deze vorderingen

e. Het behandelen van geschillen bijv. met ouders en voor de accountantscontrole
f. De uitvoering of toepassing van een andere wet.

Verwerking van bepaalde persoonsgegevens
2. Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt:

a. Van de leerling: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 
telefoon nummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijv. emailadres) en bank en giro
rekeningnummer.

b. Een administratienummer. Dit nummer mag geen toegang geven tot meer informatie dan genoemd onder a)
c. Nationaliteit en geboorteplaats
d. Van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen: de gegevens onder 2a)
e. Gegevens die noodzakelijk zijn het oog op de gezondheid of het welzijn van de betrokkene
f. Voor zover noodzakelijk voor het onderwijs ook gegevens over de godsdienst of levensovertuiging van de leerling
g. Gegevens over de aard en het verloop van het onderwijs, en de behaalde studieresultaten
h. Gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of te beschikking stellen van leermiddelen

Bijlage 1 Excerpt Vrijstellingsbesluit  
Wet bescherming persoonsgegevens

  4  Voorheen genoemd het College bescherming persoonsgegevens. 
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i. Gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school en lesgelden en 
bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten

j. Foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de school
k. Gegevens van docenten voor zover van belang voor de organisatie van de school en het gegeven van onderwijs
l. Andere gegevens indien vereist of noodzakelijk met het oog op de toepassing van een andere wet

Voorwaarden voor verstrekken van die persoonsgegevens aan anderen
3. En de bij 2 genoemde persoonsgegevens mogen alleen onder de volgende voorwaarden worden verstrekt  

aan bepaalde anderen:
a. Aan degenen die leiding geven of belast zijn met de activiteiten genoemd onder 2 én diegenen die daarbij 

noodzakelijk zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de leerling administratie en de financiële 
administratie of degenen die de website van de school onderhouden. Dit mogen ook derden zijn (dus anderen dan 
medewerkers van de school).

b. Anderen als er sprake is van
(i)  Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
(ii)  Een wettelijke verplichting
(iii) Een vitaal belang van betrokkene
(iv) Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

c. Anderen indien
(i)  Het gegevens betreft van de leerling genoemd onder 2a) én
(ii)  Noodzakelijk voor een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak of
(iii) Noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens
  worden verstrekt

1. In deze situaties moet het voornemen tot het verstrekken van de gegevens medegedeeld worden zodat 
deze zijn recht van verzet kan uitoefenen. Er moet een redelijke termijn zijn tussen het mededelen van het 
voornemen en het daadwerkelijk verstrekken van die gegevens, zodat de leerling de mogelijkheid heeft om 
zijn recht van verzet uit te oefenen.

Voor meer informatie over 3b) en 3c) zie de handreiking gegevensuitwisseling voor scholen.

Verstrekken persoonsgegevens op de website
4. Persoonsgegevens op de website worden onder voorwaarden verstrekt aan anderen

a. Aan degenen die leiding geven of belast zijn met de activiteiten genoemd onder 2 én diegenen die daarbij 
noodzakelijk zijn betrokken. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van de leerling administratie en de financiële 
administratie of degenen die de website van de school onderhouden. Dit mogen ook derden zijn (dus anderen dan 
medewerkers van de school).

b. Anderen als er sprake is van
(i)  Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
(ii)  Een wettelijke verplichting
(iii) Een vitaal belang van betrokkene
(iv) Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

1. Hierbij geldt dat anderen deze gegevens alleen mogen krijgen voor zover zij daartoe door het bevoegd gezag 
(de school) zijn geautoriseerd.

Adequate toegangsbeveiliging website
5. De school moet zorgen voor adequate toegangsbeveiliging van de website én voor afdoende bescherming van 

persoonsgegevens tegen verdere verwerking door zoekmachines

Bewaartermijn persoonsgegevens
6. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan tot 2 jaar na het beëindigen van de studie

a. Tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het voldoen aan een wettelijke bewaarplicht
b. Persoonsgegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene (degene wiens 

persoonsgegevens het betreft dus de leerling, ouder of docent) of de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene 
daarom verzoekt.
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Verwerking persoonsgegevens inzake leerplicht
Ook in het kader van de leerplicht geldt er een vrijstelling voor het melden van verwerkingen van persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens mogen dan onder de volgende voorwaarden worden verwerkt:

1. De verwerking vindt alleen plaats voor
a. De uitvoering en toepassing van de Leerplichtwet 1969
b. De behandeling van geschillen (in het kader van de leerplicht)

2. Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt
a. Van de leerplichtige: naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige (bijv. 
emailadres)

b. Een administratienummer. Dit nummer mag geen toegang geven tot meer informatie dan genoemd onder a)
c. Nationaliteit en geboorteplaats
d. Van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige: de gegevens onder 2a)
e. Gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige
f. Gegevens over het schoolverloop, het schoolverzuim en het beroep op een vrijstelling van de leerplicht
g. Andere gegevens indien vereist of noodzakelijk met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een 

andere wet

3. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. Aan degenen die leiding geven of belast zijn met de activiteiten genoemd onder 1 én diegenen die daarbij 

noodzakelijk zijn betrokken. Dit mogen ook derden zijn (dus anderen dan medewerkers van de school).
b. De hoofden van scholen binnen en buiten de gemeente
c. De Arbeidsinspectie
d. In de gemeente werkzame schoolartsen
e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
f. Anderen als er sprake is van

(i)  Ondubbelzinnige toestemming van betrokkene
(ii)  Een wettelijke verplichting
(iii) Een vitaal belang van betrokkene
(iv) Verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

g. Anderen, maar dan alleen de gegevens van de leerling zoals genoemd onder 2a), indien
(i)  Het gegevens betreft onder 2a) én
(ii)  Noodzakelijk voor een goede vervulling van een publiekrechtelijke taak of
(iii) Noodzakelijk voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens 
  worden verstrekt

1. In deze situaties moet het voornemen tot het verstrekken van de gegevens medegedeeld worden zodat 
deze zijn recht van verzet kan uitoefenen. Er moet een redelijke termijn zijn tussen het mededelen van het 
voornemen en het daadwerkelijk verstrekken van die gegevens, zodat de leerling de mogelijkheid heeft om 
zijn recht van verzet uit te oefenen.

Voor meer informatie over 3f) en 3g) zie de handreiking gegevensuitwisseling voor scholen.

4. De persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard na het eindigen van de leerplicht
a. Tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht
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Scholen werken geregeld samen met andere partijen in de regio waar ze gevestigd zijn. Het is aan te bevelen een (of 
meerdere) convenant(en) te sluiten met deze partijen over de samenwerking en hierin tevens enkele bepalingen op te 
nemen over de gegevensuitwisseling, zodat voldaan wordt aan de eisen van de Wbp. 

Convenantpartijen kunnen zijn:
• School, scholen, samenwerkingsverbanden
• GGD/jeugdgezondheidszorg 
•  maatschappelijk werk
• leerplichtambtenaar / RMC 
• JeugdGGZ
• Aanbieder geïndiceerde jeugdhulp
• Verslavingszorg
• Wijkteams / CJG’s  / gemeenten 
• Politie
• HALT

De samenwerking moet gericht zijn c.q. passen bij de wettelijke taken van de school. Zo heeft de school ingevolge 
bijvoorbeeld de Wet op het primair onderwijs de wettelijke taak om onderwijs te verlenen dat ‘zich (richt) in elk geval 
op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling, en op ontwikkelingen van creativiteit, op het vererven van 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden’ (art. 8 lid 2 Wpo). 

Voorbeeldbepaling overwegingen:
Partijen overwegen dat:
• Er sprake kan zijn van complexe problematiek bij jongeren welke alleen adequaat aangepakt kan worden in 

samenwerking tussen schoolinterne en schoolexterne begeleiders, waarbij aansluiting tussen de werkzaamheden 
van de sectoren onderwijs, zorg en hulpverlening en daar waar nodig voor de hulpverlening politie, noodzakelijk is 
om een jongere adequaat te helpen;

• De begeleiding gericht dient te zijn op een onbelemmerde schoolloopbaan en het voorkomen en terugdringen van 
voortijdige schooluitval van deze jongeren;

• De participanten ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, betrokken zijn bij de begeleiding van 
de jongeren;

• De begeleiding van de jongeren gebaat is bij een goed coördinatie;
• Jongeren en hun ouders gediend zijn met eenduidige procedures;
• Het maatschappelijk en economisch belang gediend is met een effectieve en efficiënte begeleiding van de jongeren;
• Een kwalitatieve verbetering van de schoolinterne en schoolexterne begeleiding van jongeren als het in de regio XXX 

wenselijk is.

Voorbeeldbepaling 
Partijen komen overeen:
In gezamenlijkheid een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan, gericht op de instelling en instandhouding van:
• Een multidisciplinair overleg ten behoeve van de begeleiding van leerlingen van school/scholen/SWV  XXX

Bijlage 2 Relevante privacy bepalingen in 
convenant(en) met samenwerkingspartijen
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Met als algemeen doel:
Het goed en snel oplossen van gesignaleerde problemen van leerlingen van de participerende school/scholen 
door effectieve en efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met organisaties voor hulp, zorg, en 
dienstverlening en politie daar waar nodig voor de hulpverlening.

Voorbeeldbepaling verwerking persoonsgegevens:
Verwerking persoonsgegevens in een multidisciplinair zorgoverleg:
1. Onderdeel van het convenant is een privacyreglement zoals opgenomen in bijlage 1.
2. In het privacyreglement zijn de afspraken vastgelegd over gegevensverwerking in het multidisciplinair zorgoverleg.
3. Iedere convenantpartij onderschrijft het privacyreglement.
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MODEL privacyreglement verwerking persoonsgegevens in een multidisciplinair zorgoverleg
 
Artikel 1  Begripsbepalingen
1.1 Beheerder
 Degene die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke de dagelijkse zorg heeft voor de gegevens die  

zijn opgenomen in het bestand en die de autorisaties die toegang geven tot het bestand toekent, zijnde de directie 
van de school.

1.2 Bestand
 Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft 

op verschillende personen. In de onderwijspraktijk wordt hierbij gesproken over een dossier. Deze term zal verder 
gebruikt worden.

1.3 Betrokkenen
 Degene over wie persoonsgegevens in het dossier zijn opgenomen. Personen zoals bedoeld in artikel 3. 
1.4 Bijzondere persoonsgegevens
 Persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele 

leven, alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over hinderlijk en onrechtmatig gedrag in 
verband met een opgelegd verbod en persoonsgegevens over het lidmaatschap van een vakvereniging.

1.5 Buitenkant informatie
 Persoonsgegevens over een betrokkene houdende: of hij bekend is bij een instelling van een deelnemer, of er 

momenteel contacten zijn met de betrokkene, wanneer deze contacten zijn begonnen, of de contacten door de 
betrokkene tussentijds zijn afgebroken en wanneer de contacten zijn afgesloten.

1.6 Dossier
 Het dossier betreffende een leerling van de school. Dit dossier bestaat uit een leerlingdossier en een zorgdossier. 

Hierin worden primair de persoonsgegevens opgeslagen die worden uitgewisseld in het multidisciplinair zorg
overleg. Persoonsgegevens kunnen tevens worden opgeslagen in een dossier van een samenwerkingspartner.

1.7 Dossier samenwerkingspartner
 Het dossier betreffende een leerling van de school, dat een samenwerkingspartner bij houdt omtrent de leerling, in 

de hoedanigheid van verantwoordelijke, waar gegevens afkomstig uit het multidisciplinair zorgoverleg in kunnen 
worden verwerkt. Betrokkene wordt door de verantwoordelijke organisatie geïnformeerd in geval van verwerking 
van persoonsgegevens afkomstig uit dit multidisciplinair zorgoverleg.

1.8 Leefomgeving leerling
 Hiermee wordt bedoeld de ouder(s) met en zonder gezag en/of de voogd(en) van de leerling.
1.9 Leerlingdossier
 Alle gegevens die verzameld en opgeslagen worden ten behoeve van de didactische en pedagogische taken van de 

school.
1.10 Multidisciplinair zorgoverleg
 Multidisciplinair zorgoverleg is een overleg tussen de school en een of meer van de samenwerkingspartners over 

de leerling (en zo nodig de leefomgeving van de leerling) teneinde het doel genoemd in artikel 4 te behalen.
1.11 Persoonsgegeven
 Ieder gegeven dat direct of indirect te herleiden is tot een individuele persoon.
1.12 Registratiesysteem
 De samenwerkingspartners leggen de onderling afgesproken acties en relevante persoonsgegevens voor 

het behalen van het doel in artikel 4 vast in een registratiesysteem. Tot dit systeem hebben alleen de 
convenantspartijen toegang. De toegang van een partij is  beperkt tot de persoonsgegevens van de leerling(en) 
waarbij de partij betrokken is.

1.13 Toestemming betrokkene
 Iedere vrije, specifieke en op voldoende door of namens de verantwoordelijke verstrekte informatie berustende 

wilsverklaring waaruit blijkt dat betrokkene (en of zijn wettelijk vertegenwoordiger) er mee instemt dat 
persoonsgegevens over hem door de verantwoordelijke worden verwerkt. 

Bijlage 3 Privacyreglement convenant
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1.14 Verantwoordelijke
 Het bestuur van de onderwijsinstelling waar het multidisciplinair zorgoverleg aan verbonden is dat wil zeggen, 

de rechtspersoon die zeggenschap heeft over het leerling dossier en die verantwoordelijk is voor de naleving van 
dit reglement. Dit laat onverlet het feit dat alle deelnemers van het overleg verantwoordelijke zijn in de zin van de 
Wbp voor de gegevens die zij verwerken.

1.15 Verstrekken van gegevens uit het dossier
 Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen 

of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
1.16 Verwerken van persoonsgegevens
 Iedere handeling, of ieder geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval 

het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, door
zending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1.17 Voorzitter
 De functionaris die in opdracht van de verantwoordelijke het multidisciplinair zorgoverleg leidt en organiseert en 

de voortgang van de uitvoering van de afspraken bewaakt.
1.18 Wettelijk vertegenwoordiger
 De ouder of de voogd die het gezag over een jeugdige uitoefent.
1.19 Zorgdossier
 Als zodanig aangemerkt deel van het leerlingdossier waarin gegevens worden verzameld en opgeslagen ten 

behoeve van bepaalde leerlingen voor speciale begeleiding. Het gaat hier om persoonsgegevens die privacy
gevoelige elementen bevatten en die vanwege de Wbp extra zorgvuldigheid met betrekking tot de verwerking 
vereisen.

 
Artikel 2  Reikwijdte
2.1 Dit reglement maakt onderdeel uit van het convenant  “titel convenant”  en heeft betrekking op de verwerking van 

persoonsgegevens in het multidisciplinair zorgoverleg van de volgende school:
• Naam school die als houder van de persoonsregistratie fungeert

Artikel 3  Betrokkenen
3.1 Persoonsgegevens worden verwerkt van bij het multidisciplinair zorgoverleg aangemelde leerlingen, hun ouders/

verzorgers en gezinsleden. 

Artikel 4  Doel en doelgroep multidisciplinair zorgoverleg 
4.1 Goed en snel oplossen van gesignaleerde problemen van leerlingen van de participerende  school/scholen door 

effectieve en efficiënte begeleiding te realiseren in samenwerking met  organisaties voor hulp, zorg en dienst
verlening en waar nodig politie vanuit hun hulpverlenende taak. De doelgroep bestaat uit leerlingen, incl. de 
leefomgeving, die zijn ingeschreven bij de school die verantwoordelijke is van het multidisciplinair zorgoverleg.

Artikel 5  Verantwoordelijke
5.1 De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement en voor alle wettelijke verplichtingen 

met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, voor zover dat binnen zijn 
bevoegdheid valt en onverlet de eigen verantwoordelijkheden van de samenwerkingspartners zoals benoemd in 
artikel 6.

5.2 De verantwoordelijke treft voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de persoons
gegevens van de betrokkene die door het multidisciplinair zorgoverleg worden verwerkt. 

5.3 De verantwoordelijke ziet er op toe dat ten aanzien van de beveiliging van de persoonsgegevens van betrokkene 
afdoende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen staan beschreven in het beveiligingsplan van de 
verantwoordelijke. 

5.4 De verantwoordelijke ziet er tevens op toe dat uitsluitend de voor het doel van het multidisciplinair zorgoverleg 
noodzakelijke persoonsgegevens worden verwerkt en dat zij niet langer worden verwerkt of bewaard dan voor dit 
doel noodzakelijk is.
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Artikel 6  Verantwoordelijkheden samenwerkingspartners
6.1  In het dossier worden ongeacht de verantwoordelijkheden van de verantwoordelijke voor een zorgvuldige 

verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 5, draagt ook iedere samenwerkingspartner die aan 
het multidisciplinair zorgoverleg deelneemt er zorg voor dat:  
• de persoonsgegevens die hij op basis van dit reglement verwerkt juist en volledig en ter zake dienend zijn en dat 

deze gegevens rechtmatig zijn verkregen;
• afdoende maatregelen worden genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die hij op basis van dit 

reglement verwerkt;
• de persoonsgegevens afkomstig van andere organisaties waar hij via het multidisciplinair zorgoverleg kennis 

van neemt of die hem worden verstrekt, niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in artikel 
4 van dit reglement en dat deze gegevens uitsluitend worden door verstrekt indien de wet of dit reglement 
doorverstrekking mogelijk maakt.

Artikel 7 Beveiliging persoonsgegevens en meldplicht datalekken
7.1 Voor zover de school en de samenwerkingspartners voor het realiseren van het doel van artikel 4 

persoonsgegevens verwerken dragen zij er zorg voor dat deze persoonsgegevens worden beveiligd tegen verlies of 
enige vorm van onrechtmatige of onnodige verwerking. 

7.2 Bij het treffen van beveiligingsmaatregelen wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds de stand van de techniek 
en de kosten van de tenuitvoerlegging en anderzijds de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen 
gegevens met zich meebrengen. 

7.3 Partijen werken volgens de Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.4 Partijen zijn ieder verantwoordelijke in het kader van de Wbp en verplicht een datalek te melden aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens als het datalek/de inbreuk leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens. Of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Partijen werken volgens de Beleidsregels 
Meldplicht Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

7.5 Indien sprake is van een datalek met betrekking tot gegevens verkregen conform dit privacyreglement, informeert 
de betrokken organisatie de andere samenwerkingspartners hierover.

Artikel 8  Grondslag verwerking persoonsgegevens
8.1 Indien anoniem advies vragen onvoldoende bijdraagt aan het realiseren van het doel in 4 dan wordt de leerling 

besproken met ondubbelzinnige toestemming van de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger. 
8.2 Indien ondubbelzinnige toestemming niet kan worden verkregen, wordt bezien of gegevens uitwisseling 

noodzakelijk is voor de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak van de school dan wel noodzakelijk is 
voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de school of een samenwerkingspartner. Er wordt een 
afweging gemaakt tussen het gerechtvaardigd belang van de school of partij en het belang of de fundamentele 
rechten en vrijheden van de leerling, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

8.3 In geval van uitwisseling van gegevens op grond van 8.2 heeft de leerling en/of diens wettelijk vertegenwoordiger 
het recht van verzet.

8.4 Indien een dringend gezondheidsbelang van de leerling daarom vraagt kan gegevensverwerking plaatsvinden voor 
zover noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de leerling. Er dient sprake te zijn van een levens
bedreigende situatie.

8.5 Voor partijen, anders dan de school, geldt boven de Wbp bijzondere wet en regelgeving waaronder de Wet genees 
kundige behandelingsovereenkomst, de Jeugdwet, de Wet politiegegevens en de Wet Gemeentelijke basis
administratie. 

8.6 Samenwerkingspartners met een beroepsgeheim hanteren als grondslag voor het verstrekken van 
persoonsgegevens 8.2, de leer van het conflict van plichten dan wel enig andere verwerkingsgrond gebaseerd op 
de voor die partij geldende wet en regelgeving. Is geen van deze gronden van toepassing en naar het oordeel van 
de geheimhouder informatieverstrekking op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk, dan wordt alleen 
buitenkant informatie verstrekt. 

8.7 Bijzondere persoonsgegevens die door de school of een andere samenwerkingspartner middels het multidisciplinair 
zorgoverleg worden verkregen, worden alleen door die partijen verwerkt indien dat noodzakelijk is voor het doel 
genoemd in artikel 4 én wettelijk is toegestaan of ingeval van ondubbelzinnige toestemming van de leerling en/of 
diens wettelijk vertegenwoordiger.
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Artikel 9  Informeren betrokkene
9.1 Voordat persoonsgegevens van de betrokkene ten behoeve van het multidisciplinair zorgoverleg worden vast

gelegd in het dossier, wordt hij, of indien hij nog geen 16 jaar oud is, zijn wettelijk vertegenwoordiger, vooraf 
geïnformeerd over: de verwerking van zijn persoonsgegevens, het doel van deze verwerking, de identiteit van de 
verantwoordelijke en de rechten die hij ten aanzien van deze verwerking kan uitoefenen.

9.2 De voorzitter kan beslissen dat een betrokkene niet vooraf over het multidisciplinair zorgoverleg wordt 
geïnformeerd zoals bedoeld in lid 1, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de bescherming 
van de betrokkene of van rechten of vrijheden van anderen. 

9.3 Beslist de voorzitter op grond van lid 2 dat de betrokkene vooraf niet wordt geïnformeerd, dan maakt hij hiervan 
een aantekening in het dossier van betrokkene met vermelding van de reden van zijn besluit.

Artikel 10  Vormen gegevensverwerking 
10.1 Waar mogelijk wordt gekozen voor het anoniem bespreken van een casus. Anoniem betekent dat de casus dusdanig 

wordt geformuleerd dat de leerling wie het betreft, buiten de adviesvrager, voor geen van de aanwezige partijen 
herleidbaar c.q. identificeerbaar is.

10.2 In beginsel vindt gegevensverwerking in een multidisciplinair zorgoverleg mondeling plaats, zo nodig onder
steund met schriftelijke persoonsgegevens. Een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt is 
opgenomen in artikel 12.

10.3 De gegevens die worden verstrekt door partijen zijn accuraat en toereikend. Er wordt niet meer informatie 
verstrekt dan noodzakelijk voor het doel in artikel 4.

10.4 De gegevens worden alleen gedeeld met de partij of partijen die deze gegevens nodig hebben voor de realisatie van 
het doel in artikel 4.

10.5 In beginsel vindt gegevensuitwisseling tussen partijen plaats in aanwezigheid van de leerling en/of diens wettelijk 
vertegenwoordiger. Hierbij geldt het uitgangspunt ‘praten met’ in plaats van ‘praten over’.

Artikel 11  Opslaan van persoonsgegevens in het dossier
11.1  In het dossier worden niet meer persoonsgegevens van betrokkene opgenomen dan noodzakelijk is voor het vast

stellen en volgen van de realisatie van de doelstelling genoemd in artikel 4. daarbij worden inhoudelijke gegevens 
over een strafrechtelijk of zorgtraject alleen vastgelegd indien het niet mogelijk is om het doel genoemd in artikel 
4.1 te realiseren zonder deze gegevens.

11.2 De persoonsgegevens kunnen verder geanonimiseerd gebruikt worden voor beschrijvende, evaluatieve en 
onderzoeks doeleinden van de school, inzake de geconstateerde hulpvraag en gerealiseerde ondersteuning van 
leerlingen middels het multidisciplinair zorgoverleg.

11.3 Persoonsgegevens die worden gedeeld in een multidisciplinair overleg worden primair in het dossier van de 
school verwerkt. Indien samenwerkingspartners noodzakelijke persoonsgegevens opnemen in hun dossier over 
betrokkene wordt betrokkene hierover door de betreffende samenwerkingspartner geïnformeerd.

11.4 Indien een samenwerkingspartner, conform artikel 11.3, bepaalde persoonsgegevens wenst op te nemen in een 
eigen dossier betreffende betrokkene, handelt deze partij conform de daarvoor geldende regelgeving waaronder in 
ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens. De samenwerkingspartner legt niet meer gegevens vast dan 
noodzakelijk voor het doel genoemd in artikel 4.

11.5 Afgesproken acties en de noodzakelijke persoonsgegevens voor het behalen van het doel in artikel 4 worden 
vastgelegd in een registratie systeem. Een partij heeft alleen toegang tot de persoonsgegevens van de leerling(en) 
en zijn (hun) leefomgeving indien de partij een rol heeft bij het realiseren van het doel in artikel 4. De voorzitter 
meldt deze verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Artikel 12  Soorten van gegevens
12.1 Met betrekking tot de in artikel 3 genoemde personen worden ten hoogste de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a personalia leerlingen/ouders/gezinsleden (naam, geboortedatum, geslacht, woonadres, telefoonnummer, BSN);
b schoolgegevens (naam school, naam IB’er/zorgcoördinator/mentor, klas waarin de leerling zit, tijdstip van 

inschrijving bij deze school, naam van de initiatiefnemer voor het multidisciplinair zorgoverleg), school
loopbaan en rapportage vanuit kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs);

c aanleiding voor bespreking in het multidisciplinair zorgoverleg, gesignaleerde ondersteuningsbehoeften, 
belemmerende en bevorderende factoren, relevante screenings en onderzoeksgegevens en eventueel het te 
verwachten uitstroomprofiel; 
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d activiteiten die door de schoolinterne zorg zijn ondernomen rond de betreffende leerling/ouders/verzorgers/
gezinsleden, alsmede de resultaten hiervan;

e buitenkantinformatie over bestaande of (relevante) afgesloten hulpverleningscontacten, de namen van 
contact  personen en of met deze personen overleg is geweest over de bespreking in het multidisciplinair zorg
overleg;

f relevante (noodzakelijke) persoonsgegevens die door externe partijen worden verstrekt met betrekking tot de 
aangemelde problematiek van de betreffende leerling; 

g handelingsplannen en eventueel een OPP (Ontwikkelingsperspectief) betreffende de in te zetten extra of 
speciale ondersteuning voor de aangemelde leerling;

h gegevens over de voortgang, de evaluatie en de afsluiting van de ingestelde hulp/behandeling voor en rond het 
kind, op school en thuis;

i contacten met de betrokkene over het vastleggen van zijn gegevens in het dossier en over het al dan niet 
verlenen van toestemming.

12.2 De in 12.1 vermelde gegevens zijn afkomstig van:
• aanmeldings en/of intakeformulieren;
• gesprekken met leerlingen, ouders/verzorgers/gezinsleden en teamleden van de school;
• leerlingdossier van de school;
• dossiers van de aan het multidisciplinaire zorgoverleg participerende samenwerkingspartners;
• besprekingen in het multidisciplinair overleg.

12.3  Voor wat betreft rechten van de betrokkenen met betrekking tot inzage, recht op correctie, verbetering en 
verwijdering wordt verwezen naar het privacyreglement van de verantwoordelijke en voor zover relevant het 
privacy reglement van de bij het multidisciplinair zorgoverleg betrokken samenwerkingspartners.

 
Artikel 13  Geheimhouding
13.1 Een ieder die op grond van dit reglement kennis neemt van persoonsgegevens van een betrokkene, is verplicht tot 

geheimhouding daarvan, tenzij de wet, dit reglement of zijn taakuitoefening hem noodzaakt tot verstrekking van 
persoonsgegevens aan een ander.

 
Artikel 14  Klachten
14.1 Als de betrokkene of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger van mening is dat de bepalingen van dit reglement 

niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft, dient hij zich te wenden tot de verantwoordelijke. 
14.2 Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens kan de betrokkene zich tevens wenden tot de rechter of 

de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Artikel 15  Uitoefening rechten
15.1  De rechten van betrokkende worden ingevolge artikel 5 lid 1 Wbp gegeven door de wettelijk vertegenwoordiger 

indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, of onder curatele is 
gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld. 

15.2  Bijzondere wet en regelgeving kan anders bepalen dan 15.1.

Artikel 16  Slotbepalingen
16.1 Dit reglement treedt in werking op …….
16.2 Het reglement ligt ter inzage bij de verantwoordelijke
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Dit toestemmingsformulier wordt gebruikt op het moment dat het noodzakelijk is dat persoonsgegevens van de leerling 
worden uitgewisseld in een multidisciplinair zorgoverleg.

In het kader van het versterken van de zorg voor en de begeleiding van <naam leerling >, <geboortedatum> geven 
ouder(s) en/of leerling toestemming voor gegevens uitwisseling tussen <naam school> en <externe partners betrokken 
bij het multidisciplinair zorgoverleg>

Uitgangspunten informatie-uitwisseling:
• Ouder(s) en/of leerling zijn zoveel als mogelijk aanwezig bij de uitwisseling van informatie;
• Is aanwezigheid van ouder(s) en of leerling niet mogelijk, worden zij door de school geïnformeerd over de uitkomst 

van het overleg.

Ouder(s) en/of leerling hebben informatie ontvangen over de wijze van samenwerking tussen de school en externe 
partners en over hun rechten ten aanzien van de gegevensuitwisseling.

Bijlage 4 Toestemmingsformulier informatie 
uitwisseling

Datum

Naam functionaris school

Naam moeder

Naam vader

Naam leerling (vanaf 12 jaar)

Plaats

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Handtekening
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