GEU is de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en
educatieve dienstverlening in Nederland. Wij dragen graag bij aan de consultatie
over het wetsvoorstel 'pseudonimiseren van leerlinggegevens ten behoeve van de
toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen'. Hierbij staat centraal dat
wij voorstander zijn van pseudonimisering. Wij pleiten daarbij voor een
eenduidig pseudoniem en heldere voorwaarden. Hieronder vindt u onze
belangrijkste punten, inclusief toelichting:
1. Eén pseudoniem voor alle onderwijssectoren, sowieso voor het vo en mbo.
De GEU roept met klem op om te komen tot één pseudoniem voor alle
onderwijssectoren, en sowieso voor het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs,
omdat er onderwijsinstellingen bestaan die zowel voortgezet onderwijs als mbo
aanbieden. Wanneer binnen een onderwijsinstelling wordt gewerkt met verschillende
pseudoniemen voor één leerling, dan zal dit verwarring en problemen veroorzaken en
afbreuk doen aan de uniformiteit en bruikbaarheid van het pseudoniem.
In de toelichting op het wetsvoorstel komt naar voren dat het pseudoniem
mogelijkheden biedt voor ondersteuning van sectorovergangen (p. 8). In de tekst
over de werking van het pseudoniem staat echter dat een uitgegeven pseudoniem
sectorspecifiek is (p. 13). Een sectorspecifiek pseudoniem druist in tegen het
overheidsbeleid om te komen tot beter doorlopende leerlijnen en doorlopend leren.
Het is juist de bedoeling dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan kunnen
worden ondersteund met voor hen passend (al dan niet adaptief) lesmateriaal. Alleen
door te werken met één pseudoniem kan dat binnen basisonderwijs, voortgezet
onderwijs tot en met middelbaar beroepsonderwijs gerealiseerd worden.
2. Heldere voorwaarden voor gebruik van pseudoniem.
Een pseudoniem of centrale nummervoorziening mag niet leiden tot additionele
kosten voor onderwijsinstellingen of aanbieders. Daarom is het van belang dat in de
wet of bij ministeriële regeling wordt vastgelegd dat de uitwisseling van het
pseudoniem kosteloos plaatsvindt.
3. Verbreding van de reikwijdte van het pseudoniem.
De GEU pleit voor verbreding van de reikwijdte van het pseudoniem tot
onderwijsinformatiesystemen (zoals leerlingadministratiesystemen, elektronische
leeromgevingen en leerlingvolgsystemen). Deze systemen bevatten immers ook
belangrijke en privacygevoelige informatie over leerlingen. Om deze reden is eerder
al de reikwijdte van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy verbreed
tot dergelijke systemen.
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Met de invoering van een pseudoniem worden belangrijke stappen gezet om te
komen tot dataminimalisatie, probleemloos gebruik van digitale leermiddelen en
privacybescherming van leerlingen. Wij steunen de strekking van de wet daarom van
harte. Uiteraard zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting.
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