
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat 
betekent dat er vanaf die datum nog maar één privacywet geldt in de hele Europese Unie. De AVG 
zorgt onder meer voor: 

• Versterking en uitbreiding van privacyrechten 
• Meer verantwoordelijkheden voor organisaties, dus ook voor scholen 

De Vereniging Hervormde Scholen Ede stelt tijdig richtlijnen en procedures vast conform de 
bepalingen van de AVG. Hieronder valt onder meer een privacyreglement voor onze scholen. 

De AVG beschermt uw privacy. In de AVG staat wat er allemaal wel en niet mag met uw 
persoonsgegevens en wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. Als school moeten wij 
voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Alle persoonsgegevens worden op school geregistreerd in het 
leerlingdossier. Hierin wordt de informatie bewaard voor de onderwijskundige en algemene 
begeleiding van de leerling. De gegevens van leerlingen worden afgeschermd voor derden. 

Het leerlingdossier bestaat uit twee componenten, de leerlingadministratie en het leerlingdossier. 

Leerlingadministratie 
Met de leerlingadministratie wordt voldaan aan de verplichtingen van artikel 6, lid 1 van het 
bekostigingsbesluit Wpo (wet op het primair onderwijs) tot het voeren van een overzichtelijke 
administratie van de inschrijving, de uitschrijving en het verzuim van de leerling. De administratie 
bevat persoonsgegevens, die vallen onder de AVG, bijvoorbeeld over iemands geloof of 
levensovertuiging, ras en politieke gezindheid. In de leerlingadministratie komen een aantal van deze 
gegevens voor. Deze gegevens worden slechts met toestemming van de ouder(s) verstrekt aan 
derden. 

De bewaartermijn van deze gegevens is vastgelegd in het bekostigingsbesluit Wpo en is vastgesteld 
op vijf jaar. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd. 

Leerlingdossier 
Het leerlingdossier bevat rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem, verslagen van gesprekken met ouders en afspraken die er over een leerling zijn 
gemaakt. De verwerking dient alleen voor de organisatie of het geven van onderwijs en de 
begeleiding van de leerling. Het onderwijs valt onder het Vrijstellingsbesluit, dat onderdeel uitmaakt 
van de AVG. Hiermee is geregeld dat er meer gegevens dan enkel de persoonsgegevens mogen 
worden bewaard. Deze gegevens worden op deugdelijke wijze bewaard. 

Ook gegevens uit deze administratie worden slechts na toestemming van de ouders aan derden 
verstrekt. 

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag het leerlingdossier de volgende gegevens bevatten: 

• gegevens over in- en uitschrijving 
• gegevens over afwezigheid 
• adresgegevens 
• gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel geld de school krijgt 
• het onderwijskundig rapport 
• gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen 



• gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling 
• verslagen van gesprekken met de ouders 
• de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek 

De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat het kind van school is gegaan. De 
volgende gegevens moet de school langer bewaren, conform de bepaling Wpo:  

• gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft 
uitgeschreven); 

• gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 
jaar na vertrek van de leerling). 

• Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van 
reünies. 

Ouders hebben recht tot inzage in al deze gegevens. Er wordt binnen de termijn van vier weken 
voldaan aan dit verzoek. Ook bestaat er kopierecht, dat wil zeggen dat ten behoeve van de ouders 
kopieën van de gegevens gemaakt mogen worden. De school mag hier een vergoeding voor vragen. 

Er bestaat daarnaast nog het recht tot corrigeren van de gegevens en verwijdering van de gegevens. 
Dit houdt in dat ouders het recht hebben op verbeteren, aanvullen, verwijderen, afschermen of op 
een andere manier ervoor te zorgen dat onjuiste gegevens niet langer gebruikt worden. Er is alleen 
een verplichting om dit ook daadwerkelijk te doen als er sprake is van feitelijk onjuiste, onvolledig of 
niet ter zake doende gegevens of gegevens die in strijd zijn met een voorschrift van de AVG. 

Ouders mogen het leerlingdossier niet meenemen buiten de school. 

Ten aanzien van collega-scholen worden dezelfde richtlijnen gehanteerd. Zonder toestemming van 
ouder(s) mag het dossier niet worden ingezien en verstrekt. 

School, zorgteam en privacy 
De school respecteert de privacy van leerling en ouders en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens 
strikt vertrouwelijk blijven, conform de AVG. 

Indien leerlingen extra zorg en begeleiding nodig hebben, mogen regionaal samenwerkende partijen 
volgens genoemde wet informatie uitwisselen over een leerling, mits er sprake is van een zorgvuldige 
aanpak door de school en de andere partij. 

Belanghebbenden worden geïnformeerd over het gebruik van leerling-gegevens met betrekking tot 
extra zorg en begeleiding en kunnen hier eventueel bezwaar tegen maken. 

Indien de school voor een leerling externe hulp moet inschakelen, mag zij ervan uit gaan dat ouders 
het leerrecht (leerplicht) van hun kind respecteren en hierbij binnen de grenzen van de redelijkheid 
en billijkheid ondersteuning en begeleiding bieden. 

Verstrekken persoonsgegevens van leerlingen aan derden 
In het kader van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht: de plicht een passende onderwijsplek 
te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heeft ook consequenties voor het 
verstrekken van persoonsgegevens van leerlingen. Als school gaan wij hier zorgvuldig mee om. Wij 
voldoen aan de bepalingen van de AVG inzake het communiceren van gegevens naar 
vervolgonderwijs bij de overgang van leerlingen (school, zorgteam en privacy). Bij de overgang naar 
het VO wordt het overdrachtsformulier met de ouders besproken. Zij ondertekenen het formulier en 
ontvangen hiervan een exemplaar.  



De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
De AP houdt toezicht op gebruik van persoonsgegevens door organisaties. In de onderwijssector 
neemt de informatisering en het verzamelen en gebruiken van leerlinggegevens toe. Er worden veel 
persoonsgegevens over heel veel personen uitgewisseld. Tussen scholen onderling en tussen scholen 
en de lokale en centrale overheid. Al dan niet wettelijke voorschriften en algemene en individuele 
invulling van de onderwijstaak bepalen welke soorten en aantallen persoonsgegevens worden 
uitgewisseld. 

In de loop der tijd is de taak van scholen ruimer geworden. Deze beperkt zich niet meer tot 
kennisoverdracht. Scholen spelen een grote rol in het jeugdbeleid. Andere organisaties willen graag 
met scholen samenwerken. Bijvoorbeeld gemeenten in het kader van achterstandsbeleid en 
jeugdbeleid. 

Op grond van de AVG zijn onderwijsinstellingen verplicht ouders te informeren en uit te leggen welke 
gegevens van de leerling gebruikt worden en aan wie de onderwijsinstelling wanneer welke gegevens 
wil verstrekken en met welk doel. 

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens 

Internet:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Bezoekadres:  Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag  

Postadres:   Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

Telefonisch spreekuur: 0900 200 12 01 (maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur) 

Functionaris Gegevensverwerking (FG) 
Elke school is verplicht een FG te hebben. Onze vereniging heeft er voor gekozen om daarvoor 
iemand van een externe partij in te zetten met kennis en ervaring. Enkele dagdelen per maand zal die 
persoon fysiek op een van onze scholen aanwezig zijn.  


