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Geachte , 
 
Bij brief van 20 maart 2014 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, op 
grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) te adviseren over een voorstel van wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO) in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en 
praktijkonderwijs (pro) in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend 
onderwijs) (hierna: het voorstel). Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 
 
Aanleiding en inhoud voorstel 
Voor zover thans van belang en samengevat weergegeven. 
 
Algemeen 
Het voorstel vormt een uitwerking van het in het regeerakkoord van het kabinet Rutte II 
opgenomen voornemen om lwoo en pro onder te brengen in het stelsel van passend onderwijs. 
Het lwoo en pro zijn vormen van lichte ondersteuning in het voortgezet onderwijs (vo). Met de 
wetgeving passend onderwijs krijgen samenwerkingsverbanden van scholen in het vo vanaf 1 
augustus 2014 de verantwoordelijkheid voor onderwijsondersteuning. De beslissing over de best 
passende plek in het onderwijs wordt integraal en dichtbij de leerling gemaakt. Daardoor kan een 
samenhangende keuze worden gemaakt tussen alle mogelijke vormen van 
onderwijsondersteuning en komt de leerling op efficiënte wijze op de best passende plek in het 
onderwijs terecht. De wijzigingen in dit voorstel hebben betrekking op de wijze van het toewijzen 
van ondersteuning van leerlingen die in aanmerking komen voor lwoo en pro en de wijze van 
bekostiging. Met het onderbrengen van lwoo en pro in passend onderwijs is het stelsel van 
ondersteuning compleet en worden de samenwerkingsverbanden meer in staat integraal af te 
wegen welke onderwijsondersteuning nodig is en wordt het systeem efficiënter. 
 
De wetgeving passend onderwijs is op 5 november 2012 gepubliceerd in het Staatsblad en biedt 
kader voor het nieuwe stelsel van lichte en zware ondersteuning aan leerlingen in het primair 
onderwijs, het speciaal basisonderwijs, het vo, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs. Met de invoering van passend onderwijs krijgen schoolbesturen 
een zorgplicht. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra ondersteuning behoeft op een 
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bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo passend mogelijke plek in 
het onderwijs te bieden. Om voor alle leerlingen een zo passend mogelijke plek te kunnen bieden, 
werken scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs samen in 75 samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Om de ondersteuning aan leerlingen te financieren, ontvangen 
samenwerkingsverbanden specifiek een budget voor lichte als voor zware ondersteuning. Bij dit 
voorstel wordt lwoo en pro geïntegreerd in het stelsel van passend onderwijs door lwoo en pro 
onder te brengen bij de samenwerkingsverbanden. 
 
Bescherming van persoonsgegevens 
Om te kunnen bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het pro of aangewezen is op het lwoo, 
heeft het samenwerkingsverband informatie nodig over de leerling. Deze gegevens verkrijgt zij 
door middel van een aanvraag van scholen. De ondersteuningstoewijzing wordt gedaan aan de 
hand van landelijke criteria in een algemene maatregel van bestuur. De informatie die het 
samenwerkingsverband verwerkt, zijn gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon. Er is dus voldaan aan artikel 1 van de Wbp. Daarnaast gaat het om de 
verwerking van bijzondere persoonsgegevens, nu er een mogelijke relatie met de gezondheid van 
de persoon is. 
Het samenwerkingsverband heeft door de Wet passend onderwijs al de taak gekregen om te 
bepalen wat een passende plek in het onderwijs is voor een leerling met een zware 
ondersteuningsbehoefte. Met dit voorstel neemt het samenwerkingsverband de taak over van de 
RVC1 om te bepalen of een leerling toelaatbaar is tot het pro of lwoo. Het betreft weliswaar een 
taakuitbreiding voor het samenwerkingsverband, maar niet om een nieuw doel ten aanzien van 
de verwerking van persoonsgegevens; het neemt immers deze taak over van de RVC en sluit 
daarbij aan bij de taken die het samenwerkingsverband al heeft sinds de wetswijziging passend 
onderwijs. 
 
Resultaat privacy impact assessment (PIA) 
In dit geval wegen de belangen die de registratie dient op tegen de belangen van de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer die geschaad wordt. De informatie is noodzakelijk voor de 
beoordeling of een leerling is aangewezen op het lwoo of toelaatbaar is tot het pro, voor de 
advisering aan de scholen over de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en voor de 
toekenning van middelen voor extra ondersteuning en voorzieningen aan scholen ten behoeve 
van de ondersteuning van leerlingen. Aan derden, behalve de bevoegde gezagsorganen van de 
betrokken scholen, mogen de gegevens niet worden verstrekt. 
Het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling tot het pro of het aangewezen zijn op het 
lwoo brengt met zich dat het verantwoordelijke samenwerkingsverband persoonsgegevens van 
de betrokken leerling verwerkt. Het samenwerkingsverband dient immers vast te stellen of een 
leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing. Samenwerkingsverbanden zullen geen gebruik 
maken van het burgerservicenummer. 
Voor een deel gaat het bij de gegevensverwerkingen in het kader van passend onderwijs om 
‘gewone’ persoonsgegevens; naam, adres, woonplaats en contactgegevens van de leerling en zijn 
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ouders. Daarnaast betreft het om bijzondere persoonsgegevens, gegevens over de gezondheid als 
bedoeld in artikel 16 van de Wbp. Ook gegevens over IQ en sociaal-emotionele problematiek 
vallen onder het begrip gezondheid. De gegevensverwerkingen die in het kader van de inpassing 
van lwoo en pro in passend onderwijs plaatsvinden zijn niet nieuw. Ook in de huidige situatie 
vindt gegevensverwerking plaats bij de indicatiestelling voor het lwoo en pro. 
 
Wbp 
Een eis die de Wbp aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, is dat deze gebaseerd is op 
een grondslag. Voor samenwerkingsverbanden is deze grond gelegen in artikel 8, onderdeel e, 
van de Wbp, voor zover het betreft het toelaatbaar verklaren van de leerlingen tot pro en het 
aanwijzen van leerlingen op lwoo, en in artikel 8, onderdeel f, Wbp, voor zover het het toekennen 
van middelen betreft voor extra ondersteuning aan scholen, ten behoeve van de ondersteuning 
van leerlingen.  
Voor samenwerkingsverbanden bevat artikel 17a, veertiende lid, van de Wet op het voortgezet 
onderwijs juncto artikel 23, eerste lid, onderdeel f van de Wbp, de grondslag voor verwerking van 
gezondheidsgegevens. Deze bepaling ziet alleen op de verwerking van gezondheidsgegevens, 
voor zover noodzakelijk voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de leerlingen tot pro en 
de aanwijzing van leerlingen op het lwoo. De genoemde grondslag voor verwerking van 
persoonsgegevens is eveneens van toepassing indien het samenwerkingsverband zich bij de 
uitvoering van zijn taak laat adviseren door deskundigen. Het samenwerkingsverband is in die 
gevallen de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. 
Benadrukt is in de communicatie naar scholen en samenwerkingsverbanden dat zij bij de 
uitvoering van passend onderwijs en ook het voorstel de eisen van de Wbp in acht moeten 
nemen. Onder meer is in dit kader gewezen op de artikelen 10, 11, 13 en 33 tot en met 36 van de 
Wbp. 
 
Beoordeling van het voorstel 
 
Samenwerkingsverbanden worden met ingang van de Wet passend onderwijs per 
1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van zware 
onderwijsondersteuning. Het CBP heeft bij brief van 9 juni 2011 advies uitgebracht over deze 
wet2. Met onderhavig voorstel worden ook lwoo en pro in passend onderwijs geïntegreerd, zodat 
de samenwerkingsverbanden voor alle onderwijsondersteuning verantwoordelijk worden. 
Anders dan dat het samenwerkingsverband de taak overneemt van de RVC om te bepalen of een 
leerling toelaatbaar is tot het pro of lwoo, vindt er geen inhoudelijke wijziging of uitbreiding ten 
aanzien van de verwerking van persoonsgegevens plaats3. 
 
Bij voormeld advies van 9 juni 2011 heeft het CBP geadviseerd in de memorie van toelichting toe 
te lichten op welke wijze scholen en samenwerkingsverbanden inhoud geven aan hun 
verplichtingen uit hoofdstuk 5 van de Wbp en welke voorzieningen zijn getroffen met betrekking 
tot de rechten van betrokkenen uit hoofdstuk 6 van de Wbp. In paragraaf 16, onder F, van de 

                                                        
2 Zaaknummer z2011-00468, www.cbpweb.nl. 
3 Zie ook de begeleidende brief van de staatssecretaris van OC&W. 
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memorie van toelichting bij de Wet passend onderwijs4 is de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap op voormeld onderdeel van het advies ingegaan, voor zover het de rechten van 
betrokkenen uit hoofdstuk 6 van de Wbp betreft. Op welke wijze scholen en 
samenwerkingsverbanden inhoud geven aan hun verplichtingen uit hoofdstuk 5 van de Wbp is in 
de memorie van toelichting niet nader ingegaan. 
 
Ook in het onderhavige voorstel wordt in de memorie van toelichting geen aandacht besteed aan 
de wijze waarop (scholen en) samenwerkingsverbanden inhoud geven aan hun 
transparantieverplichtingen voortvloeiend uit de Wbp (hoofdstuk 5). Het CBP adviseert u hieraan 
in de memorie van toelichting de nodige aandacht te geven.  
 
Advies 
 
Het CBP adviseert u aan het vorenstaande op passende wijze aandacht te schenken. 
 
Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het advies, dan is het CBP daartoe bereid.  
Voorts verneem ik graag op welke wijze u gevolg gaat geven aan het advies.  
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 

                                                        
4 Pg. 72, TK 2011-2012, 33 106, nr. 3. 

 


