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Geachte , 

 

Bij brief van 23 april 2012 heeft u het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, op 

grond van het bepaalde in artikel 51, tweede lid van de Wet bescherming persoonsgegevens te 

adviseren over het wetsvoorstel houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs 

(WEB) en de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) in verband met het opnemen van resultaten 

van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het basisregister onderwijs en het 

diplomaregister (BRON) (hierna: het voorstel). 

 

Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 

 

Wettelijk kader 

Het voorstel wijzigt de WEB en de WOT. Op grond van artikel 2.5.5a van de WEB is het bevoegd 

gezag van een mbo-instelling verplicht om van iedere student aan een beroepsopleiding bepaalde 

gegevens aan de minister te vertrekken. Deze gegevens worden vervolgens opgenomen in BRON. 

Het voorstel vult deze gegevens aan met de cijfers en het eindcijfer van bij ministeriële regeling 

aan te wijzen examenonderdelen. Dit geldt zowel voor bekostigde als niet-bekostigde instellingen. 

Voor de niet-bekostigde instellingen vloeit dit voort uit artikel 1.4.1, zesde lid, aanhef en onder a, 

van de WEB. De (eind)cijfers worden opgenomen in BRON en het diplomaregister. 

 

Aanleiding en inhoud 

Het kabinet stel hogere eisen aan de beheersing van basisvaardigheden in het primair onderwijs 

(po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hiertoe zijn voor alle 

mbo-opleidingen op een bepaald niveau generieke kwalificatie-eisen aan de beheersing van de 

basisvaardigheden Nederlands, rekenen en Engels voorgeschreven naast de specifieke 

beroepsgerichte kwalificatie-eisen. Bij het evalueren van het gevoerde beleid voor Nederlands, 

rekenen en Engels in mbo-opleidingen is informatie nodig over de behaalde examenresultaten 

van de studenten. Registratie in BRON maakt het mogelijk dat effecten gemonitord kunnen 

worden gedurende een reeks jaren.  

AAN De minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap
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Met de registratie in BRON van de examenresultaten in het mbo van Nederlands, rekenen en 

Engels kan het kabinetsbeleid worden geëvalueerd met betrekking tot de doorlopende leerlijn 

basisvaardigheden in het po, vo en mbo. De doorlopende leerlijn start met de centrale eindtoets 

en zet zich voort in het vo en mbo met de diagnostische tussentijdse toets en de centrale of 

centraal ontwikkelde toets. In het vo worden de examenresultaten van de onderdelen 

Nederlandse taal, wiskunde, Engels (en vanaf 2014 de rekentoets) reeds geregistreerd in BRON. 

De basis hiervoor is al gelegd in de wet- en regelgeving gericht op registratie in BRON van 

examenresultaten voor de huidige vakken in het vo. Voor het po is dan wel zal worden geregeld 

dat de resultaten op de eindtoets geregistreerd worden in BRON. Voor het mbo was dit nog niet 

geregeld.  

De registratie van de examenresultaten in BRON biedt mbo-instellingen de mogelijkheid van 

benchmarking. De instelling kan op basis hiervan zijn gevoerde beleid ten aanzien van taal en 

rekenen evalueren en zo nodig wijzigen. De cijfers worden ook opgenomen in het 

diplomaregister. Hierdoor kunnen ze met de overige diplomagegevens worden verstrekt aan de 

student zelf (artikel 24q, eerste lid, van de WOT). Verder kunnen ze worden verstrekt aan het 

College voor examen ten behoeve van de aanmelding, inschrijving en examinering van de 

betrokkene (artikel 24q, vierde lid, van de WOT). Op grond hiervan kunnen de gegevens worden 

gebruikt voor de planning van de afname van de digitale examens in het mbo door voormeld 

College. 

 

Beoordeling van het voorstel 

Nu het wetsvoorstel een aanvulling van het persoonsgebonden nummer betreft, is dit 

wetsvoorstel voorgelegd aan het CBP, aldus de memorie van toelichting.  

 

Oordeel  

Met dit wetsvoorstel worden enkel de mbo-examenresultaten van Nederlands, rekenen en Engels 

aan BRON toegevoegd. Nu het slechts een beperkte uitbreiding van dan wel aanvulling op het 

persoonsgebonden nummer betreft en de (belangen)afweging in dat kader reeds heeft 

plaatsgevonden, geeft het voorliggende voorstel geen aanleiding tot het maken van nadere op- of 

aanmerkingen.  

 

Advies 

Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. 

 

Hoogachtend, 

Het College bescherming persoonsgegevens, 

Voor het College, 

 

 

 

 

Mr. W.B.M. Tomesen 

Lid van het College 


