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Ik blijf uitzien naar het moment waarop ik 
de kamer binnen kom lopen en roep: 
“Mama, je raadt nooit wat ik nu gehaald 
heb op biologie!” en mijn moeder van 
verbazing van haar stoel valt, omdat ze 
daar nog niet vanaf wist.
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Het blijft voor mij altijd een klein geluksmomentje als ik mijn ouders kan mededelen dat ik een goed cijfer
heb gehaald bij Engels of dat geschiedenis beter uitpakte dan verwacht. Met lagere cijfers wacht ik liever een dag of twee, 
zodat ik het zelf ook verwerkt en geaccepteerd heb. Het schooladministratiesysteem Magister ontneemt mij die vrijheid. 
Dat kan ik niet waarderen.

Ik sta er prima voor, wat cijfers betreft, maar toch is het niet leuk om bij thuiskomst gevraagd te worden of je je cijfer al hebt gezien. 
Het voelt bedreigend, indringerig en opjagend. 

De nieuwe pushmeldingen van schoolsysteem Magister bezorgen dus ellende en het erge vind ik:
bij mij verschijnen ze niet, maar bij mijn moeder wel.



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
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Grenzen privacy

• Kan het recht op privacy van de leerling botsen met het recht op inzage van de ouders?

• Bescherming persoonlijke levenssfeer leerling

• Conflicten tussen ouders

• Conflict tussen ouders en school

• Ethische vraagstukken

• Is school verplicht altijd alles met ouders te delen? Wanneer kan het belang van de leerling 
zich hiertegen verzetten?

• Ouders moeten privacy kind ook respecteren: Kinderrechtenverdrag art. 16: “geen 
onrechtmatige inmenging in prive-leven van het kind” (bv lezen dagboek kind) (bv geen 
foto’s kind op internet)
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Inzagerecht en informatieplicht

• Betrokkene heeft recht op inzage 

• Betrokkene: 

• Leerling (verwerken leerlinggegevens)

• Ouder (verwerken oudergegevens)

• AVG: Tot 16 jaar: wettelijk vertegenwoordiger (ouder met gezag) (toestemming als grondslag)
• Uitoefenen rechten dossier Jeugdwet:

• tot 12 jaar: ouder, 

• 12-16 ouder + jongere, 

• vanaf 16 jaar jongere zelf handelingsbekwaam in en buiten rechte

• Uitoefenen rechten medische dossier/behandeling: idem 

• Pedagogen/psychologen: beroepscode neemt deze leeftijdsgrenzen over (NVO/NIP)

• Persoonsgegevens: alles wat over de leerling wordt vastgelegd (leerlingdossier, lladministratie, 
toetsen, verslagen gesprekken ouders, ond. rapport, LVS)

• Recht op inzage is in beginsel onbeperkt
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Persoonsgegevens leerling

• gegevens over in- en uitschrijving;

• gegevens over afwezigheid;

• adresgegevens;

• gegevens die nodig zijn voor betaling ouderbijdrage;

• het onderwijskundig rapport;
• Bv sociaal-emotionele aspecten, welbevinden, thuissituatie, belemmerende (leer)factoren

• gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor speciale begeleiding of voorzieningen;
• fysieke maar ook psychische gezondheid (bv angststoornissen, depressieve gevoelens, eetstoornis etc.)

• gegevens over de vorderingen en de resultaten van de leerling;

• verslagen van gesprekken met de ouders;

• de resultaten van eventueel psychologisch onderzoek.
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Vastleggen persoonsgegevens

• Welke persoonsgegevens leerling worden verwerkt? Vastleggen!

• Medezeggenschap: regeling verwerken van en bescherming van persoonsgegevens 
ouders/leerlingen (instemmingrecht van ouder cq leerlinggeleding, art.14 lid 2 onder f en lid 3 
onder d WMS)

• Medezeggenschap: beleid tav uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en ouders
(instemming oudergeleding, art. 14 lid 2 onder g WMS)
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Informatieplicht school

• Artikel 11 WPO/artikel 23b WVO:

• WPO Artikel 11. Rapportage vorderingen van leerlingen

• Het bevoegd gezag rapporteert met inachtneming van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in 
artikel 8, zesde lid, over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders.

• WVO

• Artikel 23b. Rapportage vorderingen van leerlingen

• Het bevoegd gezag rapporteert over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers, 
dan wel aan de leerlingen zelf indien zij meerderjarig en handelingsbekwaam zijn.

• Tot 18 jaar: ouders moeten geïnformeerd worden

• Recht op inzage is groter dan informatieplicht ouders 
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Grens aan inzagerecht

• Niet met gezag belaste ouders heeft recht op inzage tenzij (artikel 1:377c BW)

• Deze informatie op gelijke wijze ook niet aan met gezag belaste ouder wordt verstrekt en/of

• Belang kind verzet zich tegen verstrekken van informatie

• Niet gezaghebbende ouder kan evt naar rechter stappen

• Gaat om “belangrijke feiten en omstandigheden die de leerling betreffen”

• School hoeft deze informatie pas “desgevraagd” te geven.

• Leerling 16 – 18: toestemming leerling nodig voor delen informatie.

• Uitvoeringswet AVG (artikel 41 lid 1 onder j):

• Geen inzagerecht ter waarborging van “de bescherming van de betrokkene of van de rechten van vrijheden van 
anderen”

• Hierbij afwegen:

• Doel van de verwerking

• Soorten persoonsgegevens;

• Risico’s voor rechten en vrijheden van betrokkene

• Recht van betrokkene om van de beperking op de hoogte te worden gesteld.
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Dilemma’s in de praktijk

• Vrouwkje 15 jaar, ernstig verliefd op een mede-leerling

• Regelmatig zoenend in het fietsenhok

• Vertelt aan mentor: “mijn ouders mogen dit niet weten, want die vinden mij nog veel te jong voor verkering”

• Moeder ontdekt zuigvlekken in de hals en meldt zich bij school. Wat nu?
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Dilemma’s

• Lage cijfers zijn aanleiding tot mentorgesprek

• Leerling Jasper vertelt over slechte thuissituatie (ouders maken steeds ruzie, vader is alcoholist)

• Mentor maakt hiervan aantekening in leerlingdossier

• Vader wil van school weten wat zijn zoon “allemaal voor onzin heeft verteld over hem”. 

• Wat nu?
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Dilemma’s

• Lia is 16 jaar en ongewenst zwanger geworden. Ouders weten van niets. Zij laat abortus 
uitvoeren. De schoolmaatschappelijke werker weet hiervan.

• Daarna wordt ze heel depressief, schoolprestaties laten te wensen over, spijbelt veel. 

• Ouders begrijpen niet wat er aan de hand is met hun dochter (“zo ineens ging het mis”) en vragen 
gesprek met school. 

• Wat nu?
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Dilemma’s

• Corine wordt na schooltijd regelmatig opgehaald door een jongen die bij school bekend staat als 
‘loverboy’. 

• Schoolprestaties zijn (nog) prima.

• Moet school actief ouders informeren hierover? 

• Maakt het nog verschil of Corine 15 of 16 jaar is?
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Principes bij hulpverleners (beroepscodes, 
wetgeving jeugdwet, medische ovk)

• Goed hulpverlenerschap

• Conflict van plichten

• Ernstige benadeling van betrokkene voorkomen

• Vitaal (levens)belang
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