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Geachte , 
 
Bij brief van 14 juli 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 onder meer de Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen 
mede worden gebaseerd (herziening kwalificatiestructuur mbo) (hierna: het voorstel). Hiermee 
voldoe ik aan uw verzoek. 
 
Inhoud voorstel 
Keuzedelen beroepsopleiding 
Een van de belangrijkste kenmerken van de herziene kwalificatiestructuur is dat er sprake is van 
basisdelen, profieldelen en keuzedelen. Keuzedelen behoren niet tot de kwalificaties, maar staan 
er naast. Er zijn diverse opties voor de invulling van het keuzedeel. Het keuzedeel kan 
bijvoorbeeld beroepsgericht zijn en een verdieping leveren naast de kwalificatie. Beide zijn dan 
gericht op hetzelfde beroep. 
 
Doel  
Het doel van het voorstel is het leggen van de formele grondslag voor: 

- het keuzedeel als verplicht onderdeel van de kwalificatiestructuur mbo en van een 
beroepsopleiding; 

- het kunnen vaststellen van keuzedelen en van de koppeling van keuzedelen aan de 
onderscheiden kwalificaties; 

- de registratie van keuzedelen door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in het centraal 
register beroepsopleidingen (Crebo), het Basisregister Onderwijs (BRON) en het 
diplomaregister, alsmede de specificatie van de te registreren informatie; 

- de registratie door DUO in BRON en het diplomaregister van door de minister van 
Economische Zaken aangewezen certificaten voor certificeerbare eenheden met wettelijke 
beroepsvereisten; dit betreft certificaten voor certificeerbare eenheden voor het 
beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel. 
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Overheidsinterventie bij de herziening van de kwalificatiestructuur is nodig, omdat: 
- de overheid verantwoordelijk is voor de vaststelling van de kwalificatiestructuur 

(inclusief kwalificatiedossiers en verplichte keuzedelen); 
- de overheid een wettelijke basis moet creëren voor de invoering van keuzedelen, waarmee 

de instellingen verplicht worden deze aan te bieden. 
De invoering van keuzedelen bij de herziene kwalificatiestructuur heeft tot doel: 

- deelnemers – in aanvulling op de kwalificatie – een bredere of meer verdiepende 
toerusting voor de arbeidsmarkt te leveren of een betere voorbereiding voor 
vervolgonderwijs en 

- sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen en innovaties in het beroepenveld 
op de arbeidsmarkt en op de aansluiting op vervolgonderwijs, in het bijzonder in de eigen 
regio. 

 
Juridische grondslag 
De WEB biedt de formele basis om nieuwe kwalificatiedossiers vast te stellen die per dossier zijn 
opgebouwd uit een basisdeel en één of meer profieldelen. Voor de vaststelling van de keuzedelen, 
die – in tegenstelling tot basis- en profieldelen – geen onderdeel van de kwalificatie zijn, bevat de 
WEB nog geen grondslag. Deze grondslag wordt in het voorstel geregeld. 
 
Persoonsgegevens 
Artikel 2.5.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs biedt onder meer de grondslag voor het 
gebruik van het persoonsgebonden nummer door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling. 
De Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 bepaalt dat de instelling 
de inschrijvingsgegevens verstrekt overeenkomstig de nadere specificatie zoals opgenomen in de 
bijlage bij deze regeling. Bovenstaande is de grondslag voor het verstrekken van 
persoonsgebonden gegevens door de onderwijsinstelling aan DUO in het kader van de registratie 
van deze gegevens in Crebo, BRON en het diplomaregister.  
De aanlevering van gegevens door de onderwijsinstelling aan DUO in het kader van de registratie 
van deze gegevens in Crebo, BRON en het diplomaregister wordt uitgebreid voor het nieuw in te 
voeren keuzedeel. (Persoons)gegevens worden reeds geregistreerd op het niveau van de 
beroepsopleiding en worden met de invoering van het keuzedeel ook op dit niveau geregistreerd. 
De registratie van door de staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen certificaten is 
uitsluitend aan de orde ingeval certificaten en/of keuzedelen worden uitgereikt indien het 
diploma door de student niet is behaald. Ook hier geldt dat (persoons)gegevens reeds worden 
geregistreerd in het kader van het diploma en met de invoering van certificaten voor de groene 
onderwijssector ook aan certificeerbare eenheden of keuzedelen worden gekoppeld indien het 
betreffende diploma niet is behaald. 
 
Beoordeling van het voorstel 
Met dit voorstel worden (persoons)gegevens tevens op het niveau van keuzedelen geregistreerd, 
waarvan het doeleinde en de noodzaak in het voorstel voldoende zijn onderbouwd .  
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Het registreren van het keuzedeel betreft slechts een beperkte aanvulling op het 
persoonsgebonden nummer en de belangenafweging in dat kader heeft reeds plaatsgevonden. 
Het voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.  
 
Advies 
Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 
 
Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de functionaris voor de gegevensbescherming 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 
Hoogachtend, 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
Mr. W.B.M. Tomesen 
Lid van het College 
 
 
 
 
 

 


