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Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft u bij brief van 14 maart 2006 (z2006-
00154) geadviseerd over het voorstel tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WPO in verband 
met een wijziging van de gewichtenregeling in het basisonderwijs. Het CBP schreef in zijn advies:  
‘Het CBP adviseert u wel om de Nota van Toelichting te verrijken door daarin explicieter aandacht te 
besteden aan de belangen die in het geding zijn bij de voorgestane gegevensverwerking. De Wet 
bescherming persoonsgegevens (WBP) bevat spelregels voor een zorgvuldige en rechtmatige 
gegevensverwerking. Zoals de plicht die op de verantwoordelijke (lees: school) rust om de noodzaak van de 
verwerking van opleidingsgegevens van (deze) ouders aan te tonen en de plicht om de betrokkene 
voorafgaand aan de verwerking te informeren over de verwerking. Het CBP memoreerde in dit verband 
ook het door u en de besturenorganisaties op 19 november 2003 gesloten Convenant Bescherming 
Leerling-, deelnemer- en studentgegevens op de scholen en instellingen. 
 
Op 24 maart 2006 stuurde u aan alle schoolbesturen en directies van basisscholen een Cfi-
voorlichtingsbrochure over de nieuwe gewichtenregeling, voorzien van een voorbeeld van een 
nieuwe ouderverklaring.  
 
Op 19 mei 2006 is het definitieve wijzigingsbesluit in het Staatsblad gepubliceerd. In de Nota van 
Toelichting worden de artikelen 33 en 34 Wet bescherming persoonsgegevens genoemd. Er staat: 
Op grond van de artikelen 33 en 34 van de WBP is vereist dat ouders door de school worden geïnformeerd 
over de voorgenomen verwerking van hun persoonsgegevens in de leerling-administratie en de noodzaak 
hiervan. Hiervoor zal aandacht gevraagd worden bij de scholen.  
 
Onlangs werd het CBP benaderd door ouders die hun bedenkingen uitten over de wijze waarop 
scholen hen informeren over de nieuwe gewichtenregeling. Uit de tekst van de brochure en het 
voorbeeld van de ouderverklaring kan begrepen worden – en wordt zoals uit voorbeelden blijkt 
ook begrepen – dat ouders verplicht zijn om aan scholen hun opleidinggegevens te geven. Ten 
onrechte. Ouders zijn hiertoe niet verplicht. De verantwoordelijke in de zin van artikel 1 Wet 
bescherming persoonsgegevens, in casu de school, moet de noodzaak van de verwerking van de 
bedoelde opleidinggegevens aangeven. Het is vervolgens aan de ouders om te beslissen of zij 
daarin voldoende reden zien om de gewenste gegevens te verstrekken. 
 
Na telefonisch contact van het CBP met uw ministerie is op de website van Cfi in de vorm van een 
veelgestelde vraag nu aandacht voor het feit dat ouders niet verplicht zijn om hun 
opleidinggegevens te verstrekken. Het CBP adviseert u om ook via andere beschikbare kanalen de 
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schoolbesturen en directies van basisscholen hiervan op de hoogte te stellen omdat nu alleen 
bezoekers van de website geïnformeerd worden.  
 
Het CBP adviseert u ook om een eventuele volgende druk van de brochure aan te passen in die 
zin, dat daaruit duidelijk wordt dat er geen sprake is van een plicht. Tevens verdient het 
aanbeveling om de voorbeeldouderverklaring zodanig aan te passen dat daaruit duidelijk wordt 
dat ouders die een opleiding genoten hebben die niet meetelt voor de gewichtenregeling hun 
opleidinggegevens in ieder geval niet hoeven te vertrekken. Immers, er zou dan sprake zijn van 
een disproportionele, onrechtmatige, verwerking door de scholen omdat de verwerking van die 
gegevens niet noodzakelijk is voor het doel. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 
 
 
 
 
mr. J. Kohnstamm 
voorzitter 
 
 


