Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Nota aan de leden van de Vlaamse Regering

Betreft: het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
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.

1. Toelichting

Voorliggend ontwerp van besluit wijzigt het 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. Dit ontwerp van besluit werd een eerste keer
principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 november 2018.
Het ontwerp van besluit werd op 13 december 2018 voor advies over de artikelen 2 en 3
ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De Gegevensbeschermingsautori teit heeft op
6 februari 2019 advies uitgebracht.
Het advies heeft geleid tot een aantal tekstaanpassingen in artikel 2 waarbij per categorie van
gegevens:
- de verschillende verwerkingsverantwoordelijken nader gespecifieerd zijn;
- het doeleinde van de gegevensoverdracht concreter omschreven is;
- elke verwerkingsfinaliteit voorzien is van een specifieke bewaartermijn.
Daarnaast werd ook de terminologie van de AVG overgenomen, waarbij het woord gecodeerd
uit de tweede paragraaf vervangen is door het woord gepseudonimiseerd.
De GBA geeft aan dat de pseudonimisering dient te gebeuren door een onafhankelijke derde.
Voor
de
gegevens
waarbij
het
departement
Onderwijs
en
Vorming
verwerkingsverantwoordelijke is, wordt de Vlaamse Dienstenintegrator ingeschakeld als
onafhankelijke derde. Omdat de procedure voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ) verouderd was en het MAGDA (Maximum Data Sharing between Administrations and
Agencies) platform niet bevoegd is voor gezondheidsgegevens, zal het Agentschap Zorg en
gezondheid voor die gegevens waarvoor ze verwerkingsverantwoordelijke is zo snel mogelijk
werken met E-healthbox. De vernieuwde machtigingsaanvraag hiervoor is in voorbereiding.
De onbeperkte bewaartermijn van de gegevens waarbij het Departement Onderwijs en Vorming
verwerkingsverantwoordelijke is, is geregeld via de Beraadslaging VTC nr. 44/2017
van 20 december 2017.
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Met betrekking tot artikel 3 werd in vergelijking met het artikel 3 zoals een eerste keer
principieel
goedgekeurd,
een
alternatief
artikel
3
voorgelegd
aan
de
Gegevensbeschermingsautoriteit. Tegelijkertijd met het lopen van het legistiek traject wordt er
al aan de bouw van het digitaal leerlingenpaspoort gewerkt. In de versie van het artikel 3 zoals
een eerste keer goedgekeurd stonden een aantal technische zaken opgenomen die niet meer
stroken met hoe de gegevensuitwisseling in de praktijk vorm zal krijgen is. Het advies heeft
voor dit artikel enkel geleid tot het schrappen van een overbodige passage.

2. Budgettaire weerslag

Om uitvoering te kunnen geven aan artikel 3 is 130.000 euro voorzien op begrotingsartikel
FB0-1FGE2AM-WT voor de ontwikkelingskost van het leerlingenpaspoort.
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 6 september 2018. Het
begrotingsakkoord werd verleend op 14 november 2018.

3. Kwaliteit van de wetgeving

Met het taal- en wetgevingstechnisch advies nr. 2018/337 van 13 juli 2018 werd rekening
gehouden.

4. Weerslag op de lokale besturen

De wijzigingen hebben geen weerslag op de financiën van de lokale besturen, noch op
personeelsvlak, noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de investeringen en schuld, en de
ontvangsten.

5. Weerslag op het personeel

De wijzigingen hebben geen weerslag op het personeelsbestand en op het personeelsbudget,
zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemene beleid in zake
personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
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6. Voorstel van beslissing

De Vlaamse Regering beslist:
1° haar tweede principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de
Vlaamse Regering tot wijziging van het 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;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het
gezondheidsbeleid te gelasten om over dit ontwerp van besluit het advies in te winnen van
de Raad van State, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad
van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Hilde CREVITS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering,
Vlaams minister van Onderwijs

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin

Bijlagen:
1° het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 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;
2° het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit nr. 18/2019 van 6 februari 2019 .
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