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Advies Besluit gegevenslevering lerarenregister 

   

Geachte , 

 

Bij brief van 11 oktober 2016 heeft u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in 

artikel 51, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevraagd te adviseren over het 

Besluit gegevenslevering voor het lerarenregister en het registervoorportaal (hierna: het voorstel). 

 

Aanleiding en doel voorstel 

In 2017 treedt de wetgeving met betrekking tot het lerarenregister en het registervoorportaal in werking 

(hierna: de wet). Deze houdt in dat de omschrijving van het beroep van leraar en diens professionele 

ruimte in de school in de sectorale onderwijswetten voor het primair en voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs worden opgenomen. Daarbij is voorts bepaald dat de bekwaamheid van de 

leraar dient te blijken uit het lerarenregister en registervoorportaal. De basisgegevens worden op grond 

van de wet door schoolbesturen verstrekt aan de minister. De leraar verstrekt ten behoeve van het 

lerarenregister aanvullende informatie aan de minister. 

 

Het lerarenregister en registervoorportaal bevatten derhalve informatie van en over leraren. Dit besluit 

regelt dat een deel van deze informatie online zichtbaar wordt gemaakt. Voor ouders en leraren wordt zo 

inzichtelijk dat leraren bekwaam zijn en werken aan hun bekwaamheid. 

 

Met het oog op de beoogde gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en 

registervoorportaal wijzigt onderhavig besluit, het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, het besluit 

Informatievoorziening WVO en het Uitvoeringsbesluit WEB. 
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Beoordeling van het voorstel 

De AP heeft reeds geadviseerd over de wet waarin op hooflijnen de functionaliteit van het lerarenregister 

en het registervoorportaal is neergelegd1. Onderhavig voorstel is een nadere uitwerking van de wet. 

Blijkens de nota van toelichting is door de minister voldoende aandacht besteed aan de noodzaak van de 

gegevensverwerkingen, de beginselen van gegevensminimalisering en doelbinding, de vereisten van 

beveiliging en de rechten van betrokkenen. Daarbij is ter zake van dit voorstel een Privacy Impact 

Assessment (PIA) uitgevoerd. Het voorstel geeft geen aanleiding tot het maken van nadere op- of 

aanmerkingen. 

 

Advies 

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

 

Hoogachtend, 

Autoriteit Persoonsgegevens, 

 

 

 

 

Voorzitter  

 

 

                                                                        
1
 Advies van 19 maart 2015, zaak nr. z2015-00119, www.auroriteitpersoonsgegevens.nl. 


