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Welkom

Vanuit de Eventspace Stadstuin in Utrecht
Webinarprivacy en gegevensdeling

• Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs

• Partners betrokken bij het webinar: PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, NJi, 

NVO, Ouders & Onderwijs en de VNG

• Praktijkvoorbeeld uit Goeree - Overflakkee

• Ruimte voor interactie via de chatfunctie



Programma

• Aanleiding webinar – Mike Jolink, Steunpunt Passend Onderwijs

• Toelichting modelconvenant & gegevensdeling rond casusoverleg – Harry Nijkamp

• De positie van externe partners – Marij Bosdriesz, Nederlands Jeugdinstituut

• De positie van leerlingen en ouders – Marieke Boon, Ouders & Onderwijs

• De praktijk: proces rond afspraken in Goeree-Overflakkee – Marleen van Berkum, 

swv Goeree-Overflakkee

• Afsluiting door Mike Jolink en Harry Nijkamp



Aanleiding webinar

• Veel vragen vanuit swv’s, gemeenten en schoolbesturen over gegevensdeling rond casusoverleg

• Hoe kunnen we op een goede wijze gegevens met elkaar delen? Hoe leggen we dat vast?

• Hoe betrek je ouders en leerlingen op een goede wijze?

• Soms stagnatie in de samenwerking door twijfel

• Modelconvenant waar je afspraken in vast kunt leggen

• Start: een thuiszittersconvenant, maar de vraagstukken waren breeder (jeugdhulp en school)

• Met elkaar samenwerken aan de ondersteuning (1 kind 1 plan)

• Wettelijke kaders en grondslagen uitgezocht

Vandaag nemen we jullie mee in de belangijkste zaken!



Modelconvenant ondersteunt door…



NijkampConsult

Toelichting model privacy convenant

& 

gegevensdeling rond casusoverleg

Harry Nijkamp
NijkampConsult



Privacy Convenant: doelgroep

Samenwerking tussen partijen in, om en buiten het onderwijs om jongeren goede 
ontwikkeling te geven die zowel thuis als in privé-situatie problemen ervaren 
(persoonlijk en/of gezinssituatie)

Zonder samenwerking bedreigt dit voortgang van gezonde ontwikkeling van de 
jongere. 

Doelgroep:

• Jongeren in onderwijs en vermoeden van wenselijkheid jeugdhulp (mdo)

• Jongeren in onderwijs en jeugdhulp (behoefte aan integraal plan)

• Jongeren die ‘thuiszitten’ met jeugdhulp-vragen of indicatie



Waarom privacy convenant nodig

• 13% jongeren heeft een vorm van jeugdhulp (stijgend in aantal en duur)

• Aantal jongeren dat thuis zit was 4800 in 2019

• Thuiszitten aanpakken vergt integrale benadering (veel jongeren hebben thuis 
problemen)

• School als vindplaats, jeugdhulp in de school, 1 loket

• Domeinoverstijgende aanpak bij schoolverzuim (MAS), meer preventief

Conclusie: 

Domeinoverstijgende samenwerking steeds meer nodig in belang van jongere

Privacy mag geen excuus zijn om niet samen te werken

Maar het moet wel zorgvuldig!!



Hof: Sharleyne (8) werd van flat geduwd, bijna 10 jaar cel voor moeder
11 januari 2021 13:09



Lessen casus Sharleyne

• Focus hulpverlening ging naar ruziënde ouders, belang kind stond niet centraal

• Informatie in 1-plan overleg werd niet onvoldoende gedeeld (geen goed 
gezamenlijk beeld van urgentie)

• Wisselende, incomplete samenstelling 1-plan overleg

• Geen goede integratieve analyse van gedragspatronen/helicopterview

• Gevolg: geen inschakeling raad kinderbescherming, geen OTS

• Nodig: samen de puzzel leggen!



Privacy-convenant: doelbinding in samenwerking

Belang leerling/jongere staat centraal:

• Realiseren ononderbroken ontwikkeling jongere

- Is bv. doel in zowel onderwijswetgeving als Jeugdwet

• Voorkomen/opheffen ernstige stagnatie ontwikkeling jongere (leer-, psychosociale en 
sociaal-emotionele ontwikkeling)

• Voorkomen/opheffen ernstige fysieke en/of psychische gezondheidsproblemen

• Oplossen complexe multi-problematiek jongere op meer dan één leefgebied

• Voorkomen/opheffen overlastgevend/crimineel gedrag of afglijden jongere



Privacy Convenant

• Helpt om privacy-vraagstukken op te lossen (mag ik dit wel doen van de AVG, verlegenheid, risico 
vanwege aansprakelijkheid)

• In de regio van swv 1 centrale afspraak over privacy tussen onderwijs – gemeenten – jeugdhulp

• Op OOGO niveau: SWV en gemeente(n)

• SWV tekent zelf en namens schoolbesturen (via machtigingen)

• College BenW tekent

• Bij SWV VO is MBO ook partner (update convenant)

• Jeugdhulp sluit zich hierbij aan (via gemeenten) via toetredingsformulier casusoverleg



Grondslag uitwisseling

• Elke partij heeft een grondslag om persoonsgegevens te verwerken, nodig voor eigen taak

• Per partij is de grondslag in convenant opgenomen (wettelijke taak, algemeen belang, vitaal belang, 
gerechtvaardigd organisatiebelang)
• Artikel 2.7 Jeugdwet: gemeente treedt zo nodig in overleg met schoolbestuur voor treffen van 

individuele voorziening
• Spiegelbepaling in onderwijswetgeving: schoolbestuur treedt voor leerlingen die extra ondersteuning 

behoeven zo nodig in overleg met gemeente/zorginstellingen (artikel 8 lid 4 WPO, artikel 17b lid WVO)

• Bijzondere persoonsgegevens (gezondheid): alle partijen mogen dit verwerken onder bepaalde 
voorwaarden
• Gemeenten: Artikel 30 lid 1 onder a Uitvoeringswet AVG “nodig voor wettelijke taak” + Artikel 7.4.0 

Jeugdwet: bijzondere gegevens voor wettelijke taken Jeugdwet
• Schoolbesturen: Artikel 30 lid 2 onder a Uitvoeringswet AVG: gezondheidsgegevens verwerken voor 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
• Jeugdhulpaanbieders: Artikel 7.3.8 Jeugdwet “bijzondere gegevens op grond van dossierplicht in kader 

goede hulpverlening”
• Samenwerkingsverbanden: Artikel 18a lid 13 WPO/artikel 17a lid 4 WVO gezondheidsgegevens voor tlv, 

advies ondersteuningsbehoefte, en toewijzing ondersteuning



Grondslag uitwisseling

• Stel geen expliciete grondslag in wet om gegevens uit te wisselen, wat dan?
• Algemeen belang

• Gerechtvaardigd (organisatie)belang 

• Vitaal belang

• Toestemming (niet bij overheid/sociaal domein volgens Autoriteit Persoonsgegevens)

• Grondslag algemeen belang of openbaar gezag, in het kader van uitoefening eigen wettelijke taak

• Om eigen taak goed te kunnen vervullen kan het nodig zijn om samen te werken op casusniveau 
• Bv onderwijs stagneert door persoonlijke problemen jongere

• Bv jongere zit thuis door persoonlijkheids- of gezinsproblematiek

• Bv leerplicht heeft SWV nodig voor vinden andere passende onderwijsplek

• Altijd met betrokkenheid en deelname ouders



Uitwisseling persoonsgegevens

• Uitwisseling persoonsgegevens:
• Niet meer dan nodig is (dataminimalisatie, wat heeft de ander voor zijn/haar taak nodig van mij)

• Bij voorkeur buitenkant informatie (bv dat in plaats van wat bij gezinsinformatie)

• Altijd met ouders en jongere vanaf 12 jaar erbij

• Alleen die gegevens meenemen uit overleg nodig voor eigen taak

• Elke partij verwerkt persoonsgegevens op basis van eigen professionele of wettelijke relatie met 
jongere

• Verwerking gebeurt in eigen systeem (verwerkingsregister) (LVS, cliëntsysteem, leerplicht), op 
beveiligde wijze

• Uitwisseling tussen partijen in casusoverleg: mondeling, schriftelijk via meerfactor-authenticatie 
(beveiligd met wachtwoorden, gebruik meerdere devices, e-mail met 2FA en encryptie)

• Waar mogelijk: anonimiseren, pseudonimiseren



Casusoverleg: vooraf regelen

• Wie zijn deelnemers?

• Wat is het doel?
• Bv in kaart brengen problematiek en wie kan helpen

• Bv een integraal onderwijs/zorg-arrangement maken

• Bv een route uitstippelen voor terugkeer naar eigen school

• Bv met school en SWV passend aanbod zoeken voor thuiszitter

• Altijd ouders/jongere uitnodigen (jongere hoorrecht).

• Toestemming i.v.m. geheimhouding regelen (toestemmingsformulier).
• Hulpverlener mag niet zonder toestemming client persoonsgegevens delen met derden

• tenzij wettelijk verplicht



Casusoverleg: wat nog meer regelen? 

• Bepalen wie casusregisseur is (bv school), hangt af van type overlegtafel (bv thuiszitterstafel of 
MDO)
• Partijen bij elkaar roepen, ouders uitnodigen, jongere horen

• Agenda, toestemming regelen i.v.m. geheimhoudingsplicht

• Voortgang bewaken, evalueren, bijstellen etc.

• Fasen: aanmelding, beeld verrijken, planvorming, uitvoeren plan, evalueren plan

• Hoe gaan we om met verslaglegging? (anonimiseren, pseudonimiseren, alleen actiepunten per 
partij)

• Veilig delen van persoonsgegevens



De positie van externe partners van scholen
‘Werken met het Model Privacyconvenant’

Marij Bosdriesz

24 maart 2021





De school en externe partners

Samenwerking van scholen met externe partners vraagt speciale 
aandacht:

• Andere doelen

• Andere wetgeving

• Andere grondslagen

• Beroepscode 

• Tuchtrecht

• Beroepsgeheim

• Dossiervorming 

Bovendien gaat het vrijwel altijd om ‘bijzondere gegevens’.



Bijzondere persoonsgegevens

• Ras/etnische afkomst, seksuele oriëntatie, politieke gezindheid, 
gezondheid, religie, vakbond, gezondheidsgegevens, genetische en 
biometrische gegevens …

• Verbod op verwerking, tenzij …
o Uitzondering in wet 

• Scholen: passend onderwijs
• Hulpverlening: behandeling en zorg

o Overige uitzonderingen:
Toestemming, gegevens openbaar, vitaal belang en 
toestemming vragen onmogelijk, noodzakelijk
voor onderbouwing rechtsvordering

o Verbod opgeheven? Wel grondslag nodig!
o Toch verwerken? Geheimhoudingsplicht!

(Scholen moeten dat regelen, bv in arbeidscontract)



Verschillende wetten…

Specifieke wetgeving gaat altijd voor …

• Wet op het primair onderwijs (WPO)

• Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)

• Wet op de Expertisecentra (WEC)

• Jeugdwet

• Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

• Leerplichtwet

• Enz.



Specifieke positie hulpverleners 

Gebonden aan beroepscode, waar tuchtrecht achter zit
• Juiste informatie geven

• Geheimhoudingsplicht 

• Toestemming vragen voor delen informatie met derden (bij 
behandelrelatie)

• Voor MDO kunnen vertrouwen op toestemmingsprocedure scholen

• In rol van adviseur school of personeel: geen toestemming nodig

• Ook niet bij vitaal belang, of meldrecht

• Conflict van plichten en tenzij-clausule 

• Eigen dossier bijhouden; alleen met toestemming verkregen info

• Toezien op goede afspraken bij multidisciplinaire samenwerking



Doelbinding

• Doel waarvoor de school de gegevens nodig heeft of geeft

• Doel waarvoor de partners de gegevens nodig hebben of geven

• Gezamenlijk doel gegevensuitwisseling vaststellen/vastleggen

“Versterken onderwijs, zorg en begeleiding leerling door 
samenwerking tussen partners” 

• Modelconvenant voorziet hier al in

• Daarnaast specifiek doel/hulpvraag 

vaststellen per overleg



Grondslagen voor gegevensverwerking

Convenant gaat er van uit dat alle partners al een grondslag hebben om, zo 
nodig, gegevens uit te wisselen met of te verstrekken aan partners 

• Voldoen aan wettelijke plicht (bv ongeoorloofd verzuim doorgeven)

• Bescherming vitaal belang (bv spoedeisende hulp)

• Uitvoering van overeenkomst (bv behandelovereenkomst hulpverleners)

• Algemeen belang of uitoefening openbaar gezag (bv gemeente en 
onderwijs)

• Behartiging gerechtvaardigd belang (bv verzorging, bedrijfsvoering)

• NB Hulpverleners hebben toestemming nodig om beroepsgeheim 

te doorbreken



Toestemming voor doorbreken geheimhouding

• Vrij gegeven

• Specifiek en geïnformeerd (doel duidelijk + met wie delen) 

• Ondubbelzinnig 

• Vormvrij, maar aantoonbaar

• Geldig totdat inhoud vraag verandert of deelnemende partijen

Primair: nodig ouders / jongere uit bij mdo! Praten mét ipv praten ‘over!!!

Om geheimhoudingsplicht te kunnen doorbreken moet die toestemming

voor hulpverleners aantoonbaar zijn! 

• Gebruik daarom toestemmingsformulier bij convenant of Nji

• Als hulpverlener al een behandelrelatie met jeugdige heeft: 

zelf toestemming vragen aan jongere/ouders



Toestemming delen informatie met derden

• Leerling < 12 jaar:   

o Ouders / voogd

• Leerling 12 tot 16 jaar:  

o Ouders / voogd

o Maar belang instemming leerling neemt toe (hoorrecht)

• Leerling vanaf 16 jaar: 
o Leerling

o Ouders hebben recht op informatie school bij leerling tot 18 jaar

• Hulpverlening: 
o Vanaf 12 jaar toestemming

o 12-16 jaar: ouders en jongere (dubbele toestemming)

o Voor multidisciplinair overleg op school > 16: ouders/voogd, leerling hoorrecht



Toestemming ouders

• Beide gezagdragende ouders formeel dezelfde zeggenschap
o Stel bij eerste contact (aanmelding) en na scheiding vast wie gezag draagt / 

dragen
o Raadpleeg evt. Centraal Gezagsregister) 
o Betrek van meet af aan beide gezagdragende ouders
o Bij weigering in gesprek vanuit gezamenlijk belang voor kind
o Geen dubbele toestemming? 

Weeg af of verwerking zonder toestemming noodzakelijk is

• Ouder zonder gezag, Jeugdbeschermer OTS (vh. Gezinsvoogd); wel recht op 
informatie, geen toestemming

• Voogd: dezelfde bevoegdheden als ouder met gezag

• Pleegouder: geen gezag, geen recht op informatie zonder toestemming 
ouders



Niet altijd toestemming nodig…

• Meldrechten
o Veilig Thuis - Verwijsindex risicojongeren - Raad voor de kinderbescherming

o Gezinsvoogd uitvoering OTS
• Hulpverlening: trachten toestemming te krijgen

• Anderen: informeren

• Samenwerkingsverband passend onderwijs
o Informatie voor

• Verdeling ondersteuningsmiddelen/toekennen arrangementen

• Bepalen toelaatbaarheid

• Adviseren ondersteuningsbehoefte

• Opstellen ontwikkelingsperspectief (OPP)
o Geen toestemming nodig voor analyse dossier, wel voor nader onderzoek

o Instemming handelingsdeel OPP, niet uitstroomprofiel



Zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens

• Rechtmatigheid (volgens de wet), behoorlijk en transparant

• Transparantie

• Data-minimalisatie

• Data-integriteit

• Opslagbeperking (bewaartermijnen)



Meer informatie

Over informatie delen tussen onderwijs en jeugdhulp en privacybescherming: 
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Afspraken-over-privacy

PrivacyApp voor jongeren – ouders - professionals
https://privacy.jeugdconnect.nl/

Over rechten van ouders:
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/

Handreiking voor pedagogen in het onderwijs:
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7948-
1/NVO_Handreiking_voor_pedagogen_in_het_onderwijs.pdf

Info over toestemmingsvereisten ouders en jeugdigen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/11/11/handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-
kindermishandeling

Marij Bosdriesz   m.bosdriesz@nji.nl 06 25 660 673

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/Afspraken-over-privacy
https://privacy.jeugdconnect.nl/
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/
https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_nieuwe_website_2015_-_2016/Producten/7948-1/NVO_Handreiking_voor_pedagogen_in_het_onderwijs.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/11/11/handreiking-toestemmingsvereiste-voor-hulp-bij-kindermishandeling
mailto:m.bosdriesz@nji.nl


Marieke Boon

24 maart 2021

De positie van leerlingen en ouders



Uitgangspunten

• Bescherming persoonlijke levenssfeer van jongere en zijn ouders

• Ouders/leerling altijd aan tafel

• Driehoek ouders/leerling-onderwijs-jeugdhulp/zorg

• Tot 12 jaar ouders, 12-16 jaar leerling met ouders, 16 jaar leerling

• Informatieplicht school om ouders te informeren tot 18 jaar

• Casusoverleg: deelname ouder + leerling vanaf 12 jaar

• Hoorrecht jongere kinderen (bv vanaf groep 6)

• Ondersteuner voor ouders/leerling

• Alleen instanties die daadwerkelijk bij leerling betrokken zijn





Samen sterk voor de leerling

• Als ouders/kind niet achter de aanpak staan of ontevreden zijn over de plek, dan is 
het geen duurzame oplossing

• Ouders zijn ervaringsdeskundige en weten het meest over hun kind, hebben 
relevante kennis

• 1 plan werkt het beste als ouders en school op 1 lijn zitten

• Ouders als educatief partner van de school

• Kritische ouders zijn bezorgde ouders



Oog voor zorgen en perspectief ouders

• Ouders willen kind niet levenslang labelen

• Ouders willen niet dat persoonsgegevens overal ‘blijven hangen’

• Ouders willen meedoen, meepraten en meebeslissen over toekomst van hun kind

• Ouders mogen erop rekenen dat hulpverleners hun privacy respecteren 
(bescherming persoonlijke levenssfeer)

• Ouder bepalen daarom via toestemming welke informatie wel/niet wordt gedeeld 
met derden door hulpverlener ivm geheimhoudingsplicht



Met ouders de puzzel leggen

Verwerken persoonsgegevens met als doel:

• borgen recht op onderwijs van de jongere

• versterken zorg voor en begeleiding van de jongere door samenwerking tussen 
onderwijs, gemeente en jeugdhulp

School heeft een beeld van de leerling.

Ouders hebben een beeld van de leerling.

Gedrag thuis en school kan verschillend zijn.

Soms gehele of maar gedeeltelijke herkenning.

Belangrijk om beelden bij elkaar te leggen en streven naar gezamenlijk beeld.



Rechten en plichten ouders 

• Ouders/leerling bepalen welke informatie wordt gedeeld met school

• Scholen wettelijke taak om bepaalde gegevens te delen: informeer ouders

• Doorbreken geheimhoudingsplicht: altijd toestemming ouders/leerling

• Specifieke toestemming: waarvoor en met wie

• Onthouden toestemming zonder gevolgen

• Toestemming op ieder moment intrekken

• Bedenktijd

• Ook bij aanwezigheid overleg vooraf schriftelijke toestemming

• Ouders en leerling rekenen op zorgvuldige omgang en goede beveiliging

• Goede informatie is de helft!



Dilemma

• Ouders/leerling geven geen toestemming. Wat doe je?



Dilemma

• Er zijn teveel of onterecht gegevens gedeeld. Wat doe je?



Dilemma

• We hebben verschillenden beelden van de leerling of de situatie. Wat doe je? 



Vragen?

Bedankt voor uw aandacht!
Zijn er nog vragen?

088 – 605 01 01

marieke.boon@oudersenonderwijs.nl 

U kunt ons telefonisch bereiken tussen 09:30 – 12:30 en 13:00 – 16:00 uur. 
Of mail uw vraag naar vraag@oudersenonderwijs.nl



Privacy convenant invoeren in de praktijk

Een voorbeeld

Marleen van Berkum



Kenmerken:

• PO en VO

• Totaal ca. 7.600 leerlingen

• 1 gemeente

• Eiland

Intensieve samenwerking

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
Goeree-Overflakkee



Context

Onderwijs ondersteuningsstructuur



Context

Verbinding onderwijs en jeugdhulp

Samen werken en samenwerken

• Gezamenlijke visie op verbinding o/jh

• Voorveld/preventie/licht curatief

• Reorganiseren/efficiënter inrichten

• → Gezamenlijke taal (GIZ)

• → Klantreis

• → Gezamenlijke Loket

• → Afstemmen monitoring/overleggen



Context

Onderwijs ondersteuningsstructuur

Schoolondersteuningsteam: SMW en CJG 
+ kernteam SWV GO

Van: overleg met alle experts, spreken over 

Naar: schakelfunctionaris geeft expert 
casusregie, met ouders in gesprek, juiste experts 
sluiten aan

Eén loket in de verbinding onderwijs en 
jeugdhulp



Uitvoering

Vastleggen werkwijze



Uitvoering

Hoe kan je het aanpakken?



Uitvoering

Netwerkorganisatie

• Netwerkorganisatie in een netwerkorganisatie

✓Partijen → afspraken maken over agenderen in eigen 
organisatie (personeel, OPR, IB-netwerk, deelnemersraad, RvT)

✓Inzetten op draagvlak en urgentiebesef (samen met FG’s)

✓Communicatiekanalen gebruiken



Ondertekening convenant



Contact?

Marleen van Berkum

m.vanberkum@swvgo.nl

06 – 104 73 688

mailto:m.vanberkum@swvgo.nl


Afsluiting

• Openstaande vragen en terugkijken webinar

• Handreiking over gegevensdeling voor scholen

• Terugblik pagina met alle nuttige documenten en links

Dank voor het kijken!


