
Mag een secundaire school persoonsgegevens van 

haar eigen leerlingen opvragen bij het CLB? 

In haar antwoord op onze vraag dienaangaande meldt de privacycommissie ons dat het 
CLB-decreet de rechtsgrond verschaft voor het uitwisselen van relevante 
persoonsgegevens van leerlingen tussen het CLB en de school: “Het centrum heeft 
recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de 
school heeft recht op de relevante informatie over leerlingen in begeleiding. Ze 
houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze nformatie rekening met de 
geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer”. 

Met relevante informatie worden hier persoonsgegevens bedoeld die passen binnen de 
finaliteit van de verwerking van persoonsgegevens in de school en in het CLB. Met 
andere woorden, de school mag de ontvangen gegevens enkel verwerken voor een 
welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. De vaststelling dat de 
ontvangen gegevens “nuttig kunnen zijn” volstaat hiervoor geenszins. 

Indien de ontvangen gegevens betrekking hebben op de gezondheid van de leerling, 
zijn de bepalingen strenger. De school mag deze gezondheidsgegevens enkel 
verwerken als dit een voordeel voor de leerling inhoudt en als de leerling akkoord gaat 
met de verwerking. Deze toestemming moet schriftelijk zijn en is steeds intrekbaar. 
Voorts moet de leerling, vooraleer hij zijn toestemming geeft, voldoende geïnformeerd 
zijn over de beoogde verwerking van de gegevens die zijn gezondheid betreft, over de 
doeleinden, de verantwoordelijke en de mogelijke nieuwe ontvangers. 

Ten slotte moet de secundaire school: 

 vooraf haar leerlingenadministratie en leerlingenbegeleiding bij de 
privacycommissie aangegeven hebben; 

 zolang de gegevens in haar bezit blijven, de verplichtingen inzake de verwerking 
van persoonsgegevens naleven. 

Het lijkt ons derhalve allerminst vanzelfsprekend dat een school gegevens met 
betrekking tot de gezondheid van leerlingen opvraagt bij het CLB. 

Mag een secundaire school persoonsgegevens 
van haar eigen leerlingen doorgeven aan het 
CLB waarmee ze een beleidscontract 
onderschreven heeft? 

In haar antwoord op onze vraag meldt de privacycommissie ons dat het CLB-decreet de 
rechtsgrond verschaft voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van 
leerlingen tussen het CLB en de school. 

De secundaire school moet dan wel: 



 vooraf haar leerlingenadministratie en haar leerlingenbegeleiding bij de 
privacycommissie aangegeven hebben 

 in haar aangifte het CLB vermeld hebben als potentiële ontvangers van 
persoonsgegevens van de leerlingen 

 uitsluitend gegevens doorgeven uit gegevenscategorieën waarvan in de aangifte 
vermeld is dat ze doorgegeven kunnen worden 

Onder de standaardaangiften die het VVKSO voor de leerlingenadministratie en de 
leerlingenbegeleiding ingediend heeft, zijn alle aanvaardbare gegevensoverdrachten 
van een secundaire school naar een CLB gedekt. 

In ons model van gezondheidsfiche die ingevuld kan worden bij het opvragen van 
gegevens betreffende de gezondheid van de leerling, kunnen de ouders aan (de arts 
van) het CLB toestemming geven om gegevens over de gezondheid van hun kind op te 
vragen bij de school. 

De procedure voor het raadplegen en overdragen van en het informeren over 
persoonsgegevens van leerlingen in het kader van het multidisciplinair dossier is 
bovendien opgenomen bij onze tekstsuggesties voor Deel III – Informatie van het 
schoolreglement. 

Vanzelfsprekend moet elk betrokken CLB op zijn beurt de verplichtingen naleven die 
van toepassing zijn bij het ontvangen van persoonsgegevens van een derde. 

 


