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Bij brief van 22 mei 2008 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzocht op 
grond van artikel 51, tweede lid, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) advies uit te brengen 
over het concept-wetsvoorstel tot het gebruik van het persoonsgebonden nummer bij de 
uitwisseling van leer- en begeleidingsgegevens tussen scholen. Het CBP voldoet hiermee aan uw 
verzoek.  
 
Inhoud van het wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel voorziet in het wijzigen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de 
Wet verzelfstandiging informatiseringsbank.  
 
Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan het realiseren van een doorlopende leerlijn voor iedere 
onderwijsdeelnemer, waarbij de overgang van leerlingen naar het vervolgonderwijs zo soepel 
mogelijk gemaakt dient te worden. Voor het bieden van zorg en begeleiding aan leerlingen is het 
van belang dat gestandaardiseerde leer- en begeleidingsgegevens van een leerling tussen scholen 
uitgewisseld kunnen worden.  
 
In bovengenoemde sectorwetten is geregeld dat het persoonsgebonden nummer gebruikt wordt 
in het contact tussen scholen ten behoeve van de in –en uitschrijving van een leerling. Daarbij is 
echter niet uitdrukkelijk bepaald dat een persoonsgebonden nummer gebruikt mag worden bij de 
uitwisseling van leer – en begeleidingsgegevens die bij de in- en uitschrijving kan plaatsvinden. Het 
wetsvoorstel maakt expliciet dat het gebruik van het persoonsgebonden nummer voor dat doel is 
toegestaan.  
 
Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat een school bij inschrijving van een nieuwe leerling met het 
persoonsgebonden nummer van die leerling de gegevens kan opvragen die zijn opgenomen in het 
basisregister onderwijs (BRON). In de huidige situatie is het zo dat de leerling geacht wordt die 
gegevens zelf aan de nieuwe school te verstrekken. Bij de gegevens in BRON gaat het naast de 
personalia onder meer om gegevens over schoolsoort, profiel, leerweg en cijfers voor 
schoolexamens en centrale examens. Voordeel van de toetsing van de in BRON aanwezige 
persoonsgegevens aan de gemeentelijke basisadministratie (GBA) is dat de identificatie van de 
leerling zeker wordt gesteld. 
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Beoordeling 
Het CBP heeft twee opmerkingen.  
 
Zoals u zelf reeds aangeeft maakt de wetswijziging expliciet wat reeds gebruikelijk is: het 
uitwisselen van leerling- en begeleidingsgegevens tussen scholen en onderwijsinstellingen via een 
persoonsgebonden nummer. Door dat nu duidelijk in de wet vast te leggen, wordt voldaan aan 
artikel 24, eerste lid van de Wbp, waarin wordt gesteld dat een nummer (zoals het 
sofinummer/burgerservicenummer) dat ter identificatie van een persoon dient, bij de verwerking 
van persoonsgegevens slechts wordt gebruikt ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor 
de doeleinden bij de wet bepaald.  
 
Ten tweede merkt het CBP op dat in artikel III. Wijziging van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs (artikel 103b, zevende lid) wordt bepaald dat “het bevoegd gezag (…) het 
persoonsgebonden nummer van een leerling in het contact met een andere school of instelling 
voor ander onderwijs ten behoeve van de in- en uitschrijving van die leerling [gebruikt]. Voor 
zover in dit contact, met instemming van de ouders van de leerling dan wel van de leerling, 
indien deze meerderjarig en handelingsbekwaam is, leer- en begeleidingsgegevens over de 
leerling worden uitgewisseld, gebruikt het bevoegd gezag daarvoor het persoonsgebonden 
nummer van de leerling.”  
 
Het CBP wijst u erop dat de Wbp bepaalt dat personen vanaf zestien jaar zelf zeggenschap hebben 
over de verwerking van hun persoonsgegevens. De school of onderwijsinstelling zal dan ook aan 
de leerling toestemming moeten vragen voor het doorsturen van zijn leer- en 
begeleidingsgegevens middels het persoonsgebonden nummer, indien die leerling minimaal 
zestien jaar oud is. U dient de tekst in het artikel daarop aan te passen.   
 
Het wetsvoorstel geeft geen reden tot verdere opmerkingen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
mw. mr. dr. J. Beuving 
collegelid 


