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Privacywetgeving en uitwisseling van leerlingengegevens tussen 

school en CLB 

Situering 

De nieuwe privacywetgeving1 zorgde vorig schooljaar voor enige onduidelijkheid bij de scholen met betrekking 

tot het uitwisselen van leerlingengegevens met het CLB. Om deze onduidelijkheid weg te werken, werd een 

gezamenlijk nieuwsbericht verspreid door het Vrij CLB Netwerk en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Onderstaand bericht werd via de VCLB-nieuwsbrief van 5 juni 2018 verspreid naar onze CLB’s, het Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen verspreidde dit bericht op 24 mei 2018 naar hun scholen via hun nieuwsbrief. 

 

Gezamenlijk nieuwsbericht 

“We krijgen van scholen de vraag wat de gevolgen zijn van de nieuwe privacywetgeving op het uitwisselen van 

leerlingengegevens met het CLB waarmee ze samenwerken. 

Ook na 25 mei 2018, wanneer de nieuwe privacywetgeving van toepassing wordt, mogen scholen deze 

leerlingengegevens nog steeds uitwisselen met hun CLB zoals ze dit vandaag doen. Het CLB-decreet verschaft 

immers een rechtsgrond voor het uitwisselen van relevante persoonsgegevens van leerlingen tussen de school 

en het CLB.  

In kader van een optimale schoolbegeleiding is het belangrijk dat het CLB kan beschikken over basis 

leerlingengegevens van de school. Het betreft hier klaslijsten, gegevens rond problematische afwezigheden ... 

Maar ook wanneer het CLB een individueel begeleidingstraject opzet met een leerling, zijn hiervoor de 

gegevens uit het leerlingendossier van de school relevant. Over de uitwissling van deze gegevens hebben 

school en CLB reeds afspraken gemaakt. 

 

Vanaf 1 september 2018 wordt het CLB-decreet wel vervangen door het decreet leerlingenbegeleiding. De 

uitwisseling van persoonsgegevens vanuit het CLB naar de school wordt hierin concreter geregeld. De 

uitwisseling van persoonsgegevens van school naar CLB wijzigt niet. Ook hierover zullen school en CLB in de 

toekomst nog steeds afspraken kunnen blijven maken.” 

                                                                 

1 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens, in navolging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). 
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Decreet leerlingenbegeleiding 

Ondertussen werd het decreet leerlingenbegeleiding2 gepubliceerd en kreeg de uitwisseling van 

leerlingengegevens tussen school en CLB zodoende een nieuwe wettelijke basis.  

De uitwisseling zoals ze voorheen bestond, werd -zoals het nieuwsbericht reeds vermeldde- behouden. Het 

enige verschilpunt met voorheen, is dat er vanaf heden expliciet in de regelgeving is opgenomen dat de 

informatie-uitwisseling vanuit het CLB naar de school moet gebeuren met toestemming van de bekwame 

leerling of de ouders van de onbekwame leerling. Aangezien er echter in het verleden ook steeds een 

voorafgaand overleg werd vooropgesteld bij deze informatie-uitwisseling, zal de wijziging in de praktijk vooral 

inhouden dat de toestemming er vanaf nu altijd expliciet moet zijn.  Er is geen schriftelijke toestemming nodig, 

het noteren van de afspraken omtrent de informatie-uitwisseling in het dossier is hierbij zodoende voldoende.  

Om dit in de praktijk haalbaar te houden, is het aan te raden om de afspraken inzake het uitwisselen van 

gegevens op het einde van elk gesprek met de leerling of de ouders, vast te leggen. Spreek op dat moment dus 

concreet af welke gegevens er kunnen uitgewisseld worden met de school (of eventuele andere actoren). 

We zullen deze wijziging ook opnemen in onze CAJO-documenten ter zake. 

 

Hieronder vindt u, ter informatie, een uittreksel van de relevante artikelen uit het Decreet 

Leerlingenbegeleiding en uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding3.  

 Uittreksel uit het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair 

onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 

Art. 14. §1. Het centrum en de school maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die 

vast. De school neemt daarvoor het initiatief. De Vlaamse Regering bepaalt welke samenwerkingsafspraken een 

school en een centrum minstens vastleggen. 

Het centrum deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding met de school. De school deelt 

relevante informatie die in de school aanwezig is over de leerlingen met het centrum. Leerlingen of de ouders 

van niet-bekwame leerlingen dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van de informatie verzameld 

door het centrum voor leerlingenbegeleiding. Bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie gelden de 

regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt het begrip bekwaamheid gehanteerd zoals gedefinieerd in artikel 4 van 

het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. 

 Uittreksel uit het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor 

leerlingenbegeleiding.  

Art. 30. §1. In deze paragraaf wordt verstaan onder ouders: de personen die titularis zijn van het ouderlijk 

gezag of, bij ontstentenis van deze personen, de wettelijke vertegenwoordiger. 

Met behoud van de toepassing van de bepalingen van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale 

jeugdhulp mogen de medewerkers van een centrum alleen in het belang van de leerling gegevens uit het 

multidisciplinaire dossier bezorgen aan de volgende derden: 

                                                                 

2 Decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs 
en de centra voor leerlingenbegeleiding. 
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2018 tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 
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1° betrokken personeelsleden van de school voor de gegevens die nodig zijn om hun taak naar behoren te 

kunnen vervullen, na toestemming van de bekwame leerling of de ouders van de niet bekwame leerling; 

2° anderen, om een verplichting na te komen die opgelegd wordt door of krachtens een wet, een decreet of een 

ordonnantie, of op gemotiveerd verzoek of na schriftelijke toestemming van: 

a) de bekwame leerling; 

b) de ouders, in eigen naam of namens de niet-bekwame leerling. 

§2. De overdracht van gegevens uit het multidisciplinaire dossier, vermeld in paragraaf 1, vindt plaats onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur van het centrum waartoe de leerling behoort, en de verantwoordelijke 

beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg van het centrum.    


