Internetconsultatie Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens
Doel van de consultatie
Het Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens is nog niet definitief. Met de consultatie wil
het ministerie van OCW onderzoeken of leerlingen, scholen, ouders en hun vertegenwoordigers het
conceptbesluit helder en werkbaar vinden.
Wat regelt het besluit?
Het besluit regelt straks welke informatie scholen onderling uit mogen wisselen over leerlingen die
naar een andere school overstappen. Die informatie (contactgegevens, rapportcijfers, of een
leerling dyslectisch is) helpt de nieuwe school om zo goed mogelijk aan te sluiten op het niveau en
de behoeften van de leerling. Dat maakt een soepele overgang mogelijk.
Omdat het om privacygevoelige informatie gaat, is het niet verantwoord om alle informatie door te
geven. Daarom maakt het besluit ook duidelijk en transparant welke leergegevens scholen níet uit
mogen wisselen over een leerling. Bijvoorbeeld gegevens over ras, geboorteland, seksuele
voorkeur of godsdienst. Alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de begeleiding van een
leerling mogen worden doorgegeven aan de nieuwe school. De school moet voor het
overstapdossier dus maatwerk leveren, in de vorm van een verantwoorde selectie uit de
leergegevens die door het besluit zijn toegestaan.
Waarom een besluit?
Een aanpassing van de onderwijswetten is nodig om wettelijk te regelen dat de overstapgegevens
worden gekoppeld aan het burgerservicenummer van de leerling. Het onderwijs heeft daar om
gevraagd. Scholen wisselen namelijk steeds vaker elektronisch overstapinformatie uit, waardoor de
kans op vergissingen toeneemt. Een persoonsnummer kan voorkomen dat bij elektronische
uitwisseling informatie over bijvoorbeeld leerlingen met algemene achternamen wordt verwisseld.
In aanvulling op die wet maakt het besluit duidelijk welke informatie dan mag worden uitgewisseld
samen met het burgerservicenummer, en welke dus niet. Het wetsvoorstel dat nodig is voor het
besluit ligt nu bij de Eerste Kamer.
De techniek
Het besluit regelt welke gegevens uit mogen worden gewisseld, maar niet hoe dat gebeurt, dus
met welk ICT-systeem. Het is de verantwoordelijkheid van het onderwijsveld zelf om de
elektronische uitwisseling van overstapdossiers tussen scholen zodanig vorm te geven dat aan alle
eisen ten aanzien van beveiliging, bescherming van de privacy en rechten van de ouders en
leerlingen is voldaan. Uitgangspunten daarvoor zijn de regels van de Wet beveiliging
persoonsgegevens en de onderwijswetgeving.
De PO-Raad en VO-Raad ontwikkelen daarom een Overstapservice Onderwijs (eerder bekend als
het Elektronisch Leerdossier). De overstapservice wordt een landelijk systeem, waarmee scholen
eenvoudig en veilig informatie uit kunnen wisselen. Het gebruik van deze overstapservice wordt
niet verplicht voor scholen. Scholen kunnen ervoor blijven kiezen dat het overstapdossier van de
leerling bijvoorbeeld op papier (door de ouders) aan de volgende school wordt doorgegeven.

Uitnodiging
Vanzelfsprekend nodigen wij ook u uit om mee te doen aan deze internetconsultatie
www.internetconsultatie.nl/leer_en_begeleidingsgegevens . Uw reactie zal worden gebruikt om het
besluit te verbeteren. Na afloop van de consultatie verschijnt een kort verslag op
www.internetconsultatie.nl. Daarna zal het besluit nog worden voorgelegd aan de ministerraad en
de Raad van State. Ten slotte zullen de Eerste en Tweede Kamer hun oordeel geven in een
‘nahangprocedure’. De verwachting is dat het besluit medio 2012 ingaat.
We zijn zeer geïnteresseerd in uw feedback en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

