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PRIVACYCONVENANT

PRIVACY CONVENANT: 
AFSPRAKEN OVER 
INFORMATIE DELEN

Welke informatie over leerlingen mogen we 

wel en niet delen? En welke voorwaarden 

gelden daarbij? Eind september 2021 

tekenden de wethouders van de gemeenten 

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, de 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 

in deze regio en bestuurders van onderwijs- 

en jeugdhulporganisaties een privacy 

convenant. We praten met drie kartrekkers 

van deze ontwikkeling: Karin van der Velden, 

directeur-bestuurder samenwerkingsverband 

Nieuwe Waterweg Noord V(S)O, Bea Tuitert 

en Martine van Bokkem, respectievelijk 

jurist en onderwijsbeleidsadviseur 

van de gemeente Vlaardingen.

De jeugdhulpverlener die sinds de 

invoering van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) vrijwel 

geen informatie over jongeren durft 

te delen, de ib’er die met de beste 

bedoelingen een casus met externen 

bespreekt zonder dat de ouders daar 

toestemming voor hebben gegeven, de 

ondersteuningscoördinator die niet weet 

wat hij moet doen omdat ouders niet willen 

dat hij informatie deelt, terwijl dat voor de 

veiligheid van het kind noodzakelijk is.

DE PRAKTIJK EN DE WET

Het is uit het leven gegrepen, zo 

weten de geïnterviewden, die zulke 

situaties in de praktijk van passend 

onderwijs regelmatig tegenkomen. Ook 

de Rekenkamer concludeerde in 20211 

dat het delen van informatie tussen 

professionals vaak moeizaam verloopt 

doordat er veel onduidelijkheid bestaat 

over de privacywetgeving en het delen van 

persoonlijke gegevens. Goede redenen om 

hierover, met de wet in de hand, duidelijke 

regionale afspraken te maken, zo besloten 

de bij passend onderwijs betrokken partijen 

in de regio Maasluis-Vlaardingen-Schiedam.

Allereerst wilde men zich een beter beeld 

vormen van de vragen en behoeften hierover 

in de praktijk, vertelt Van der Velden. 

“We hebben ons daarbij gericht op het 

interdisciplinaire casusoverleg in scholen. 

Er zijn multidisciplinaire werkgroepen 

gevormd van professionals die betrokken 

zijn bij extra ondersteuning vanuit school, 

zoals ib’ers en ondersteuningscoördinatoren, 

maar ook de gezinsspecialist van het 

wijkteam, de jeugdverpleegkundige en de 

leerplichtambtenaar. Waar lopen zij in het 

1   Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen.
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casusoverleg tegenaan als het gaat om 

het delen van informatie? En wat zouden 

zij graag geregeld zien om dat beter te 

kunnen doen? Terugkijkend op het proces 

heeft deze aanpak, die wél veel tijd kost, 

het draagvlak enorm versterkt. Maar ook 

heeft het inhoudelijk veel opgeleverd. De 

uitkomsten van de inventarisatie vormen 

de basis van ons convenant. Vervolgens 

hebben we de wetgeving ernaast gelegd: 

welke informatie mag je volgens de wet met 

elkaar delen? En wat zijn de voorwaarden?”

MODEL PRIVACY CONVENANT

Op basis van deze bronnen – de behoeften 

van professionals en de wet – is de regio 

aan de slag gegaan met de ontwikkeling 

van een privacy convenant. Belangrijke 

leidraad en steun daarbij was het Model 

Privacy Convenant dat het Steunpunt 

Passend Onderwijs heeft ontwikkeld. 

“Dat landelijke model heeft ons enorm 

geholpen, omdat het tijdens het proces 

structuur en houvast gaf”, vertelt Tuitert. 

“We hebben het modelconvenant passend 

gemaakt voor onze eigen regio en we 

hebben bijlagen toegevoegd, bijvoorbeeld 

over situaties waarin de ouders of de 

jongere geen toestemming geven om 

informatie te delen. In de werkgroepen was 

gebleken dat daar veel vragen over zijn.”

“Dat model is ook zeer nuttig,” voegt 

Van Bokkem toe, “omdat zo’n convenant 

echt een juridisch verhaal is. Het is heel 

lastig om dat als niet-jurist op te stellen. 

Naast het model, is ook de rol van Bea 

daarin belangrijk geweest. Omdat zij 

de bijeenkomsten van de werkgroepen 

heeft bijgewoond, kon zij de input uit de 

praktijk vertalen in juridisch correcte 

afspraken. Sowieso hebben we ervaren dat 

je in zo’n proces zowel onderwijskundige 

als juridische expertise nodig hebt.”

POWERPOINT

Kern van het convenant is dat het de 

grondslagen benoemt op basis waarvan 

scholen, samenwerkingsverbanden en 

jeugdhulporganisaties informatie met elkaar 

mogen delen en welke voorwaarden daarbij 

gelden. Een belangrijk uitgangspunt van het 

convenant is dat professionals niet over, 

maar met jongeren en ouders praten. 

Toen alles op papier was gezet, kon het 

convenant eind september 2021 aan de 

regio worden gepresenteerd. “Maar dan 

begint het eigenlijk pas,”, zegt Van Bokkem. 

“Het convenant staat nadrukkelijk op 

de agenda van het regionaal educatief 

overleg waar alle schoolbesturen, de 

samenwerkingsverbanden, de drie 

gemeenten, leerplicht en jeugdhulp 

vertegenwoordigd zijn, maar de grote vraag 

is hoe we ervoor gaan zorgen dat het in al 

die organisaties gaat landen op de werkvloer. 

Want het gaat er natuurlijk om dat de 
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professionals die met kinderen en jongeren 

werken weten dat het convenant er is en 

dat zij er in hun werk wat aan hebben.”

“We realiseerden ons dat die vertaalslag 

naar de praktijk niet vanzelf gaat”, zegt Van 

der Velden. “De kans is klein dat mensen 

zo’n lijvig en taai document op hun vrije 

zondagmiddag gaan lezen. Je moet dus 

actie ondernemen om bekendheid te geven 

aan het convenant. Daarom is er door één 

van de schoolbesuren een praktijkgerichte 

powerpointpresentatie ontwikkeld die 

het convenant kort en bondig samenvat 

en illustreert met casussen. We hebben 

deze presentatie eerst uitgeprobeerd met 

een groep ondersteuningscoördinatoren 

om te kijken hoe het wordt ontvangen 

en wat voor soort vragen er worden 

gesteld. De komende tijd gaan we de 

powerpoint breed verspreiden. Het is de 

bedoeling dat alle scholen en aangesloten 

instellingen ervoor zorgen dat hun 

professionals er kennis van nemen.”

BIJVANGST

Een mooie bijvangst van dit proces is dat 

het gesprek over privacy in organisaties 

op verschillende niveaus wordt gevoerd en 

dat het thema op de werkvloer sterker is 

gaan leven, ziet Van Bokkem. “Toen de AVG 

werd ingevoerd, hebben alle bestuurders 

natuurlijk aandacht besteed aan dit thema, 

maar het is best moeilijk gebleken om het 

op de werkvloer goed levend te krijgen en 

te houden. We zien dat het thema dankzij 

het convenant al meer is gaan leven en 

we werken er met alle partners aan dat 

professionals in casusoverleggen de 

juiste informatie delen, zodat er voor alle 

kinderen die extra ondersteuning nodig 

hebben een goed plan wordt gemaakt.”

MEER INFORMATIE

Karin vd Velden

kvdvelden@samenwerkingsverbandnwn.nl
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