Internetconsultatie IAK
Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede
regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan op de tekst “Naar
het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
In de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO) en het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) die
beide op 1 juli 2020 in werking zijn getreden, is geregeld welke gegevens over leerlingen en
studenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dienst Uitvoering Onderwijs)
worden verzameld en opgenomen in het register onderwijsdeelnemers, wie deze gegevens mag
gebruiken en voor welke doelen dit gebruik is toegestaan. Met het wetsvoorstel worden de wettelijke
grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens uit het register uitgebreid. De aanleiding
hiervoor is drieledig. Allereerst is ten aanzien van particuliere, buitenlandse en internationale scholen
gebleken dat toezichthouders hun taken op het gebied van de aanpak van verzuim onvoldoende
effectief kunnen uitoefenen, omdat er – anders dan bij alle overige scholen die onder de Leerplichtwet
1969 (LPW) vallen – geen gegevens over leerlingen van deze scholen zijn opgenomen in het register
onderwijsdeelnemers. Ten tweede zijn er de afgelopen jaren bij het ministerie verzoeken
binnengekomen van diverse instanties om gegevensuitwisselingen mogelijk te maken zodat deze
instanties hun taken beter kunnen uitoefenen. Het register onderwijsdeelnemers is immers een bron
van betrouwbare informatie over onderwijsdeelname en behaalde onderwijsresultaten die voor de
taakuitvoering van diverse (overheids)instanties noodzakelijk is. Ten derde zijn door de komst van de
AVG de gegevensverstrekkingen die in de praktijk door de Dienst Uitvoering Onderwijs aan externe
partijen plaatsvinden tegen het licht gehouden. Geconstateerd is dat voor een aantal verstrekkingen
een expliciete wettelijke grondslag nodig is.
2. Wie zijn betrokken?
-

Ministerie van OCW (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
Onderwijsinstellingen, waaronder particuliere-, buitenlandse- en internationale scholen (B3- en B4scholen), instellingen voor hoger onderwijs, mbo-instellingen
Sectorraden: PO-raad, VO-raad, MBO raad, VH en VSNU; en andere organisaties, zoals Vereniging
Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs en Studiekeuze 123.
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Pensioenuitvoerders
De toezichthouder op de leerplicht in België (het AGODI)

3. Wat is het probleem?
Bepaalde (overheids)instanties hebben voor een goede taakuitoefening gegevens nodig uit het register
onderwijsdeelnemers. Zij kunnen echter op dit moment niet beschikken over die gegevens, omdat er nog geen
wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is.
4. Wat is het doel?
Met dit wetsvoorstel worden de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens uit het register
onderwijsdeelnemers uitgebreid. Met deze voorgestelde wijzigingen wordt het volgende beoogd:
 Ondersteuning van de taakuitvoering door organisaties, met name bij de overheid en in het onderwijs;
 Vermindering van administratieve lasten bij onderwijsinstellingen, onderwijsdeelnemers (leerlingen,
studenten), ouders, toezichthouders en overheidsinstanties;
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Het bieden van een expliciete wettelijke grondslag voor noodzakelijke gegevensverstrekkingen uit het
register onderwijsdeelnemers.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het wetsvoorstel dient het publieke belang. Het gaat om het terugdringen van verzuim door effectiever
toezicht ten aanzien van bepaalde particuliere scholen en tevens om het goed kunnen uitvoeren van bepaalde
taken door (overheids)instanties met name op het terrein van onderwijs. Gelet op de publieke en
maatschappelijke belangen die hiermee gediend zijn, is het noodzakelijk om de wettelijke grondslagen voor de
verwerking van gegevens uit te breiden.
6. Wat is het beste instrument?
Het beste instrument is het realiseren van een uitbreiding van de wettelijke grondslagen in de WRO voor de
verwerking van persoonsgegevens uit het register onderwijsdeelnemers. Deze wetswijziging is noodzakelijk
om te kunnen voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de AVG. Daarnaast is de wetswijziging ook
noodzakelijk gelet op het gesloten verstrekkingenregime van de WRO: in de wet en de onderliggende amvb
(BRO) is uitputtend geregeld aan wie en voor welke doeleinden persoonsgegevens uit het register kunnen
worden verstrekt. Verstrekking van gegevens is niet toegestaan, tenzij geregeld in de WRO en het BRO.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?






De betreffende (overheids)instanties worden in staat gesteld hun taken (zoals toezicht en terugdringen
van verzuim) goed uit te voeren;
Administratieve procedures worden eenvoudiger doordat de betreffende overheids(instanties) de gegevens
van het ministerie van OCW (DUO) ontvangen en deze niet meer via omslachtige procedures (en daarmee
ook met risico op foutgevoelige gegevens) hoeven op te vragen bij derden;
De verstrekte gegevens zijn betrouwbaar (en daarmee minder foutgevoelig);
De verwerking van gegevens geschiedt op een transparante wijze;
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