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Onderwerpen

Gegevensdeling bij overstap en privacy

- Privacy en AVG

- Kinderopvang – onderwijs

- Onderwijs – onderwijs (bao/sbo/so/vo/vso/mbo)

- Overstap naar speciaal (basis)onderwijs (tlv)

- Gegevensdeling tussen onderwijs-jeugdhulp-gemeenten



Vragen

Waar wil je meer over weten?

Waar loop je tegen aan in de praktijk?

Heb je knelpunten of dilemma’s?



Belang privacy

• Fundamenteel mensenrecht/grondrecht (beschermd door europese verdragen/grondwet)
• Bescherming persoonlijke levenssfeer:

• Artikel 10 Grondwet:
‘Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op 
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

• 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• 16 mei 2018: Uitvoeringswet AVG



Privacy en gegevensdeling

Welke grondslag is er?

- wettelijke plicht

- algemeen belang

- toestemming ouders/leerling



Privacy en gegevensdeling

• Bij verwerken letten op:
• Welke grondslag
• Is er een vooraf bepaald doel
• Gebruik persoonsgegegens alleen voor dat doel (doelbinding)
• Dataminimalisatie (niet meer dan nodig)

• ‘Need to know’ en niet ‘nice to know’
• Transparantie (recht op informatie, correctie, wissen etc.)



Bijzondere persoonsgegevens
• Bijzondere gegevens zijn o.a. gegevens over gezondheid van betrokkene (kind).

• Is verboden, tenzij de instelling beschikt over 

• een wettelijke grondslag of

• uitdrukkelijke toestemming betrokkene (vrij om te geven, specifiek concreet doel)

• Geregeld voor scholen in Uitvoeringswet AVG:
• “indien dit met het oog op de speciale begeleiding van leerlingen of het treffen van bijzondere 

voorzieningen in verband met hun gezondheidstoestand noodzakelijk is”

• Er geldt geheimhoudingsplicht bij verwerken gezondheidsgegevens



Overstap kinderopvang - onderwijs

• Kinderopvang 0 – 4 jaar (dagopvang)
• Buitenschoolse opvang (voor- en naschools)
• Tussenschoolse opvang

• Info van kinderopvang ----) school (4 jaar)
• Info van school ----) BSO    (4-12 jaar)
• Info van kinderopvang -----) BSO   (4 jaar)

• Wie is verwerkingsverantwoordelijke? 
• Wet op kinderopvang: kinderdagverblijf voor dagopvang en BSO (niet tussenschoolse opvang)
• TSO: bevoegd gezag (schoolbestuur) verwerkingsverantwoordelijke tenzij uitbesteed



Grondslag: wettelijke plicht

• School -----) BSO
• School moet “de praktische informatie die nodig is voor de opvang van kinderen 

verstrekken” (artikel 45 lid 3 WPO)
• Kinderopvang -----) school (artikel 167 WPO over VVE)

• Kinderopvang verwerkt persoonsgegevens met doel bevordering goede 
doorstroom naar basisonderwijs

• Gevolgde programma van voorschoolse educatie
• Duur van het gevolgde programma
• Kinderopvang moet afspraken maken met basisscholen binnen gemeenten over 

wijze van gegevenslevering
• Niet geregeld: welke persoonsgegevens over kind worden uitgewisseld.



Wat wel wat niet?

• Hanteer hierbij AVG- principes: 

• Voor welk doel? (doorgaande leerlijn, 1 pedagogisch curriculum)

• Welke grondslag (toestemming)

• Is het nodig voor de school? (doel)

• Kan het met minder of anders? (dataminimalisatie)

• Verslagen oudergesprekken? Onderzoeksrapporten orthopedagoog?

• Bv buitenkantinformatie: wel DAT en niet WAT



Kindinformatie: toestemming ouders (grondslag)

Nodig bij uitwissseling: (uit kindvolgsysteem KO)

- Algemene kindgegevens;

- Cognitieve ontwikkeling kind;

- Redzaamheid

- Speel/werkgedrag

- Taal- en spraakontwikkeling

- Motorische ontwikkeling

- Sociaal-emotionele ontwikkeling kind

- Zorg- en ondersteuningsbehoefte kind (gezondheidsgegevens?) (beperking/handicap, dyslexie etc.)



Overdracht kinderopvang onderwijs

Overdrachtsdossier:

- KO overlegt met ouders wat in overdrachtsdossier komt

- Schriftelijke overdracht (electronisch/papier)

- Door KO met toestemming ouders naar school of door ouders zelf

- Warme overdracht bij extra ondersteuningsbehoefte (mondelinge 
overdracht door KO met toestemming ouders of met ouders)



Toelating, zorgplicht en aanmelding

• Wet eist schriftelijke aanmelding.

• Een mail “Hierbij meld ik mijn kind aan” is ook schriftelijke aanmelding.

• Aanmeldingsformulier niet achterhouden (denk aan Inspectie: calculerend 
gedrag: leerling afwijzen voordat ll. Is aangemeld!)

• In intakegesprek niet alvast verwijzen naar andere school (“ik denk dat 
school Y veel geschikter is voor uw kind”).

• Zorgplicht is onderzoeksplicht! Transparant zijn over de stappen die volgen 
na aanmelding, eerst onderzoek, dan besluit over toelating (“geen gouden 
bergen beloven”)

• In aanmeldingsformulier vragen of leerling extra ondersteuning nodig heeft.



Toelating en zorgplicht
• Stap 1: Wat is de ondersteuningsbehoefte van de leerling?

• Stap 2: Wat kan de school bieden?

• (SOP, Schoolteam, Zorg binnen school, SWV etc.)

• Stap 3: Informatie opvragen bij vorige school, voorschool en ouders.

• Vorige school: Onderwijskundig Rapport 

• Voorschool: toestemming ouders

• Ouders: ouders zijn niet verplicht tot verstrekken gevoelige informatie (bv medische diagnose)

• Stap 4: Beslissing:

• Toelating

• Aanmelding niet in behandeling nemen (onvoldoende informatie ouders)

• Weigering toelating + passend onderwijsaanbod (eventueel TLV SWV regelen)

• Ouders kunnen bezwaar maken bij schoolbestuur aanmelding

• Ouders kunnen naar GeschillenCommissie Passend Onderwijs

• Ouders kunnen naar rechter of naar College rechten van de mens



Mag school medische informatie opvragen?

Wat als ouders hun kind niet willen ‘labelen’?

• AVG: gezondheidsinformatie alleen bij specifieke onderwijsbehoefte

• AVG: concrete aanleiding, specifiek, vooraf bepaald doel (need to know, nice to know)

• Is met beschikbare informatie een OPP op te stellen?

• Evt handelingsgerichte informatie opvragen zonder diagnose

• Indien nodig voor OPP mag school medische informatie opvragen

• Ouders niet verplicht om medische informatie te geven

• Observatieplaatsing overwegen (sbo/so)



Onvoldoende info bij aanmelding

• Ouders in gelegenheid stellen aanmelding aan te vullen met extra info
• Daarna:

• Besluiten of er voldoende info beschikbaar is.
• Zo ja: 

• besluit tot toelating (OPP binnen 6 weken)
• Besluit tot weigering toelating (met passend aanbod, kan tlv inhouden 

speciaal onderwijs)
• Zo nee:

• Besluit tot toelating met basisondersteuning OF
• Besluiten om aanmelding niet in behandeling te nemen
• Ouders hierover informeren (zie bv artikel 63 lid 4 WPO)



Overgang school - school

School aanmelding vraagt OKR op; huidige school is verplicht om OKR te verstrekken

Wat moet er staan in OKR:(besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens)

• administratieve gegevens;

• onderwijshistorie, leerresultaten en stage- en werkervaring;

• de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag;

• gegevens mbt gegeven of geïndiceerde begeleiding (OPP)

• de verzuimhistorie



Informatie in OKR

Onderwijsgegevens:

•de feitelijke onderwijsloopbaan van een leerling, waaronder de overstap tussen 
scholen en eventueel zittenblijven;

•onderwijsresultaten, waaronder uitkomst van toetsen die gericht zijn op het 
vervolgen van het onderwijs;

•de inhoud van schooladviezen, zoals het basisschooladvies;

•de cognitieve prestaties en het cognitieve vermogen van de leerling



Informatie in OKR

Sociaal-emotionele ontwikkeling

• gegevens uit het leerlingvolgsysteem of een vergelijkbare systematiek om een leerling 

sociaal-emotioneel te beoordelen 

• de beoordeling van de leerkracht

• gedrag, leer-/werkhouding (o.a. huiswerkgedrag, concentratie, doorzettingsvermogen,

zelfstandigheid)

• aard sociaal-emotionele problematiek indien van toepassing



Informatie in OKR

Begeleidingsgegevens

• Belemmeringen leerling in relatie tot onderwijsdeelname en –prestaties;

• Gediagnosticeerde beperkingen leerling 

• Verstrekte begeleiding (OPP);

• gegevens thuissituatie als punt van zorg

• beschrijving ingrijpende gebeurtenis als punt van zorg 



Informatie in OKR

Verzuimhistorie

• Gegevens relatief verzuim tot 1 jaar terug

• Geoorloofd verzuim (ziekte)

• Ongeoorloofd verzuim (16 uur, 4 weken)



Ouders en OKR

School overlegt met ouders over info in OKR

- ouders mogen vragen om correctie of verwijdering persoonsgegevens kind

OKR is verantwoordelijkheid school

Evt. zienswijze ouders opnemen in OKR

Ouders ontvangen afschrift OKR



OKR bij overgang verplicht: 

Overgangen tussen

Bao-sbo-so-vso-vo

Overgang vo-mbo

- Toestemming leerling (begeleidingsgegevens/warme overdracht)

- Onderwijsovereenkomst deelnemer-instelling



Verwijzing sbo/(v)so, pro en tlv

• Bij verwijzing naar (V)SO,sbo, praktijkonderwijs, lwwo is tlv/aanwijzing SWV nodig

• Geen toestemming ouders nodig

• Wettelijk geregeld om zorgplicht school mogelijk te maken (school moet passend 
aanbod kunnen doen)

• Wel zo veel mogelijk in overleg met ouders

Ouders betrekken bij elke stap, communicatie!!

Zienswijze ouders opnemen in aanvraag tlv school aan SWV



School en SWV
• School en SWV:

• School kan advies vragen van SWV
• School kan arrangement vragen van SWV
• School kan tlv vragen van SWV

• SWV verwerkt dus persoonsgegevens

• Wet passend onderwijs: SWV mag zonder toestemming ouders persoonsgegevens 
verwerken, nodig voor bovenstaande 3 taken (advies, toekennen arrangement, 
beoordelen tlv-aanvraag)

• Betekent niet ZONDER ouders! Ouders betrekken bij en informeren over.

• SWV heeft dus wettelijke grondslag voor gegevensverwerking!!

• SWV bewaart persoonsgegevens maximaal 3 jaar



Model Privacy convenant onderwijs-jeugdhulp-
gemeenten
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/

document/modelconvenant-privacy-

gegevensuitwisseling-onderwijs-gemeenten-jeugdhulp/

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/modelconvenant-privacy-gegevensuitwisseling-onderwijs-gemeenten-jeugdhulp/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/modelconvenant-privacy-gegevensuitwisseling-onderwijs-gemeenten-jeugdhulp/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/document/modelconvenant-privacy-gegevensuitwisseling-onderwijs-gemeenten-jeugdhulp/


Waarom privacy convenant

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



Integrale aanpak nodig

Thuiszitten aanpakken vergt integrale benadering (veel jongeren hebben zelf en/of thuis problemen)

School als vindplaats, jeugdhulp in de school, 1 loket

Domeinoverstijgende aanpak bij schoolverzuim (MAS), meer preventief

Meer Onderwijszorgarrangementen (OZA) om thuiszitters terug te dringen

Conclusie:

domeinoverstijgende samenwerking steeds meer nodig in belang van jongere

Voorbeeld:

Rapport Terug naar leren (sept 2021) van Inspectie Onderwijs en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
over OZA:

“Belangrijke succesfactor is integrale aanpak dankzij goede samenwerking tussen onderwijs en 
jeugdhulp”



Wat regelt convenant?
Zorgvuldig uitwisseling persoonsgegevens in casusoverleg (multidisciplenair onderwijs/jeugdhulp/gemeente)

Doelbinding algemeen:

- ononderbroken ontwikkeling jongere

- opheffen/voorkomen ernstige stagnatie in ontwikkeling

- voorkomen/opheffen overlastgevend gedrag jongere

Doelbinding specifiek (casusoverleg):

• Signaleringsoverleg/preventief

• Thuiszittersoverleg (absoluut/relatief verzuim)

• 1 plan overleg 

• OZA

Grondslag voor elke partij geregeld in convenant



Casusoverleg: waartoe, wat, wie
• Welk doel (kan dus per type overleg en jongere verschillen)

• Met Wie?
• Wie is nodig voor het te bereiken doel? 

• Wat heb ik nodig van de ander om met mijn taak verder te kunnen?
• School en zorgpartners, gemeente/leerplicht

• SWV, school en gemeente (absoluut verzuim/relatief verzuim)

• Convenant: altijd met ouders/jongere

• Geeft schriftelijk vooraf toestemming voor doorbreken geheimhoudingsplicht

• Welke gegevens?
• Alleen gegevens die nodig zijn voor vervulling eigen taak
• Buitenkant/binnenkant informatie
• Need to know/nice to know (dataminimalisatie) (kan het met minder of anoniem)



Slot
• Handel altijd in het belang van de leerling

• Wat heeft de vervolgschool nodig om goed onderwijs en juiste begeleiding te geven 
aan de leerling?

• Betrek ouders op tijd bij uitwisseling van persoonsgegevens

• Handel vanuit je professionele verantwoordelijkheid

• Geef ouders de gelegenheid hun zienswijze op schrift te zetten (bij verschil van inzicht 
wat nodig is aan informatie)

• Medische informatie alleen vragen als het echt nodig is (handelingsgericht ipv diagnose 
gerichte informatie)


