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ONDERWERP

Beantwoording vragen van D66
Geachte dames, heren,
De leden van de gemeenteraad Juliette Glavimans en Züffikar Güler (D66) hebben op 12 oktober 2016
vragen gesteld over de privacy op scholen.
Scholen gaan nonchalant om met de privacy van leerlingen in het onderwijs. Dat blijkt uit een enquêtel van
de Nederlandse Verenigingen van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO ) en het Nederlands Instituut van
Psychologen (NIP).
Scholen delen persoonlijke informatie uit met anderen scholen of met zakelijke dienstverleners (bijvoorbeeld
leveranciers van schoolboeken). Resultaten van diagnostisch onderzoek zijn via het ICT-systeem van scholen
soms voor alle schoolmedewerkers (inclusief beheerpersoneel) toegankelijk. Dat terwijl alleen in
noodgevallen zoals in het geval van kindermishandeling scholen gegevens van de kinderen zonder
toestemming van de ouders mogen delen met instanties.
D66 vindt privacy belangrijk: ouders en leerlingen moeten zelf invloed uit kunnen oefenen over scholen, de
gemeente en bedrijven allemaal van hen kunnen weten. Privacy is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs
en juist bij scholen is het van belang dat het vertrouwen van j ongeren in een overheid, die hun privacy moet
respecteren, aangeleerd wordt. Dat betekent dat scholen zorgvuldig om moeten gaan met de rechten en met
de gegevens van hun leerlingen en met gevoelige informatie over hun leerlingen.
,

1 Is het college bekend met de resultaten van de enquête van het NW en de NVO over privacy in het
onderwijs?
Antwoord:
Ja.
.

2. Heefi het college signalen dat er ook op Schiedamse scholen onzorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens en andere gevoelige informatie van? Zo j a, op welke schaal speelt dit een rol in Schiedam
en welke acties heeft het college ondernomen? Zo nee, monitort het college de omgang met gegevens op
Schiedamse scholen?
Antwoord:
De privacy van leerlingen mag niet in het geding zijn. Scholen en samenwerkingsverbanden hebben
gegevens over leerlingen nodig om goed onderwijs te kunnen geven en wanneer dat nodig is, passende
ondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het
onderwerp privacy staat op de agenda en er is veel ondersteunend materiaal beschikbaar voor scholen,
samenwerkingsverbanden en ouders. Bij het college zijn geen signalen bekend van onzorgvuldig omgaan
met persoonsgegevens door Schiedamse scholen. Het monitoren ervan is geen taak van de gemeente. De

scholen zijn verantwoordelijk in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij zijn eigenaar van
de data en dienen deze te beheren conform wetgeving.
3 Is er vanuit Schiedamse scholen in 201 6 een datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens? Zo ja,
hoe vaak?
Antwoord:
Dit is niet bij ons bekend.
.

4. Hoe wordt voorkomen dat zorgdossiers over leerlingen onvoldoende beveiligd
worden en gegevens
over leerlingen intern of extern gedeeld worden zonder dat ouders of de leerling zelf daar toestemming voor
hebben gegeven?
Antwoord:
De Inspectie van het Onderwij s en de Autoriteit Persoonsgegevens werken sinds 1 januari 201 6 samen aan
een efficiënt en effectief toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door onderwijsinstellingen. De
gemeente speelt hierin geen rol. Voor verdere informatie verwijs ik u naar de beantwoording van
Kamervragen
m.b.t.
dit
onderwerp
van
13
september
jongstleden
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-201 520 1 6-3498 .html).
5 Hoe kunnen ongeruste ouders of leerlingen inzien welke gegevens over hen bestaan en met wie die
gedeeld worden?
Antwoord:
Zoals beschreven in de beantwoording van de Kamervragen van 13 september jongstleden
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-2015201 6-3498 .html) hebben ouders een belangrijke rol bij
de bescherming van gegevens van hun kinderen. Ouders hebben op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens verschillende rechten om de privacy van hun kind te waarborgen. Zo hebben ouders en
leerlingen het recht om door de school goed, begrijpelijk en actief geïnformeerd te worden over hoe de
school omgaat met de gegevens van leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen de school vragen om inzage,
correctie en verwijdering van gegevens van hun kinderen. En zij kunnen bij de school bezwaar aantekenen
als zij willen dat bepaalde persoonsgegevens van hun kind niet meer gebruikt worden.
.
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