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DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 
december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs, wat betreft het gebruik van persoonsgegevens in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs 
 
 

Samenvatting 
Dit decreet beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te 
vullen inzake het gebruik van persoonsgegevens. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Beleidsveld 
 
De maatregelen in dit decreet betreffen de beleidsvelden: 
Kleuter en leerplichtonderwijs  
Deeltijds kunstonderwijs  
 
Beleidsdoelstellingen 
 
Dit voorontwerp van decreet bevat 5 hoofdstukken. Naast een inleidende bepaling 
(hoofdstuk 1) en de inwerkingtreding en toepassingsgebied in de tijd (hoofdstuk 5) worden 
3 bestaande onderwijsdecreten gewijzigd en aangevuld.  
 
Elk van deze wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens met 
het oog op een transparante en juridisch correcte verwerking van persoonsgegevens van 
leerlingen. 
 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Het wetgevings- en taaladvies nr. 2021/504 werd verleend. 
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Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend in 2 verschillende 
adviezen (KS/2021002475 en KS/2021002378). 
 
Er werd een JOKER op 11 februari 2022 ontvangen. De JOKER wordt als bijlage bijgevoegd. 
 
De VTC gaf advies op 15 februari 2022 (2022/012). 

2. INHOUD 
 

SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Scholen gebruiken foto’s van leerlingen om hen te kunnen identificeren. Daarvoor willen scholen 
kunnen de foto van identiteitskaarten gebruiken. Dit vermindert planlast (geen nood aan het 
nemen van een foto op school, opvragen foto's…) en is praktisch, foto's van identiteitskaarten zijn 
geschikte foto's om leerlingen te kunnen identificeren. 
 
Iedere school die een foto die op een identiteitskaart staat, wenst te verzamelen moet informeren 
over de wettelijke bevoegdheid waarover zij beschikken om dit te doen. Een school kan die 
mogelijkheid toepassen na toestemming van de betrokken personen. Scholen zijn niet verplicht van 
deze mogelijkheid gebruik te maken. 
 
In de codex secundair onderwijs wordt de mogelijkheid toegevoegd om identiteitsfoto’s (foto’s op 
identiteitskaarten) te gebruiken om leerlingen te kunnen identificeren.  

KLEUTER- EN LEERPLICHTONDERWIJS  

Het decreet bevat daarnaast een noodzakelijke (technische) toevoeging voor de melding van de 
gegevens in de administratieve toepassingen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen 
scholen en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bij inschrijving. Deze door te geven 
gegevens zijn de identificatiegegevens, de nationaliteit en het identificatienummer van de leerling, 
indien beschikbaar. 

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten gebruikt het elektronisch systeem Discimus voor de 
uitwisseling van leerlingengegevens in het kader van personeelsomkadering en werkingsmiddelen, 
controle van de inschrijvingen en aanwezigheden en wetenschappelijk onderzoek en 
beleidsevaluatie. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een machtiging gekregen van de 
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) voor Discimus dko. De 
Raad van State stelde vast dat de Vlaamse Regering niet gemachtigd is om gegevens over de aan- 
en afwezigheden van leerlingen op te vragen aan de academies. Naar aanleiding van het advies 
wordt artikel 49, dat bepaalt welke gegevens de academies aan het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten moeten bezorgen, uitgebreid. 
 

WIJZIGINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE VTC 

De VTC stelde vragen bij de opgenomen bewaartermijn van maximaal 30 jaar en de motivering 
hierbij. Conform de algemene verordening gegevensbescherming mogen persoonsgegevens immers 
niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is een complex gegeven om 
te verankeren in regelgeving. Om die reden wordt verwezen naar het serieregister, waarin de 
bewaartermijnen worden opgenomen. Artikel III.81 van het Bestuursdecreet bepaalt immers dat voor 
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elke categorie van bestuursdocumenten beheersregels worden opgesteld die onder meer een 
bewaartermijn bevat. Het is naar deze beheersregels waarnaar verwezen wordt.   
 
De VTC had vragen bij de doelmatigheid en proportionaliteit bij het gebruik van de foto van een 
kids-ID in het basisonderwijs. Om die reden is er geen artikel opgenomen die het gebruik van de 
identiteitsfoto regelt in het basisonderwijs, uitsluitend in het secundair onderwijs.  
 
De VTC had een punctuele opmerking over de formulering die scholen ervan moet weerhouden de 
identiteitsfoto te gebruiken voor automatische gezichtsherkenning. Die passage is conform het 
advies verduidelijkt.  
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

De artikelen van het voorontwerp van decreet hebben geen budgettaire impact op de 
onderwijsbegroting. 
 
De Inspectie van Financiën heeft een gunstig advies verleend (KS/2021002475 en KS/2021002378). 
 

B. ESR-TOETS 

Niet van toepassing 
 

C. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Het voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid in 
zake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.  
 

D. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Het voorontwerp van decreet heeft 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.  
 

4. VERDER TRAJECT 
Dit voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan:  

- de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR);  
- de Raad van State 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
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1. Haar principiële goedkeuring te hechten aan het voorontwerp van decreet tot wijziging van het 
decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 
en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, wat betreft het 
gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds 
kunstonderwijs en de bijbehorende memorie van toelichting;  

  
2. De Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs:  

2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) met het verzoek het advies mee te delen binnen de hiertoe 
vastgestelde termijnen; 

2.2. te machtigen te beoordelen of voornoemde adviezen aanleiding geven tot aanpassing van de 
heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst; 

2.3. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet, het advies in te winnen van de Raad 
van State , met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van 30 dagen, met 
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State, als de Vlaamse minister oordeelt dat voornoemde adviezen geen aanleiding geven tot 
aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst. 

   
 

 
 
 
 

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 
 
 
 
 
 
 

Ben WEYTS 



















 

 

Afschriften 
- De minister-president van de Vlaamse Regering 
- De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
- De secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken 
- De secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting 
- De secretaris-generaal van het departement Onderwijs 
- De inspecteur van Financiën, coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het gebruik van de e-id in het 
basis- en secundair onderwijs

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 18 november 2021 voorgelegde dossier omvat: 
- 2 fiches met voorstellen die deel zullen uitmaken van het voorontwerp van 
decreet; 
- de overmakingsnota aan IF 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Aan de IF werden twee fiches overgemaakt met voorstellen die deel zullen 
uitmaken van een voorontwerp van decreet betreffende het gebruik van de e-
id in het basis- en secundair onderwijs onderwijsveld. 
 
Een eerste fiche bevat de opname van de definitie van het begrip 
“verwerkingsverantwoordelijke” in het decreet basisonderwijs en de codex 
secundair onderwijs.  
 
In de tweede fiche wordt zowel in decreet basisonderwijs als in de codex 
secundair onderwijs de mogelijkheid toegevoegd om identiteitsfoto’s (foto’s 
van identiteitskaarten) te gebruiken om leerlingen te kunnen identificeren.  
 

Vlaamse overheid 

Graaf de Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 26 68 

www.vlaanderen.be 

Nota aan de heer Ben Weyts 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  KS/2021002475       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Tonia De Keulenaer 02 553 75 73 30/11/2021 

toniam.dekeulenaer@vlaanderen.be   
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Het artikel bevat daarnaast een noodzakelijke toevoeging voor de melding van de gegevens in de 
administratieve toepassingen voor het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaams 
Ministerie van Onderwijs en Vorming bij inschrijving. Deze door te geven gegevens zijn de 
identificatiegegevens, de nationaliteit en het identificatienummer van de leerling, indien beschikbaar. 
Deze gegevens worden gebruikt met het oog op het uniek identificeren van leerlingen. De bevoegde 
diensten van de Vlaamse Gemeenschap zijn verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens. Deze 
gegevens worden gedurende 30 jaar bewaard. Deze toevoeging is noodzakelijk om te verduidelijken - 
conform de algemene verordening gegevensbescherming - welke leerlingengegevens bij inschrijvingen aan 
de bevoegde diensten moeten worden doorgegeven, met welke bewaartermijn deze gegevens worden 
bewaard, en wie de verwerkingsverantwoordelijke is van deze gegevens. 
 
In het secundair onderwijs is ook het basisartikel over het verzamelen en doorgeven van gegevens bij 
inschrijvingen nog niet opgenomen. Dit wordt bij deze ook opgenomen.  
Deze toevoeging stelt dat een school elke inschrijving binnen 7 kalenderdagen registreert in Discimus. 
Wanneer de leerling vroeger start dan binnen die 7 kalenderdagen, registreert de school de inschrijving 
uiterlijk op de dag waarop de lesbijwoning start. 
 
 
Aan het dossier is noch het decreet zelf, noch de nota aan de Vlaamse Regering toegevoegd. Het decreet 
zal opgemaakt worden aan de hand van de bepalingen opgenomen in de fiches. 
 
 

3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
 3.1 Wettigheid en regelmatigheid 
 
Bij ontstentenis aan een nota aan de Vlaamse Regering, kan de IF het voorstel van beslissing dat aan de 
Vlaamse Regering wordt voorgelegd, niet beoordelen. 
 
De voorgestelde bepalingen roepen geen specifieke bemerkingen op inzake wettigheid en regelmatigheid. 
 

3.2 Doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid op termijn  
 
De bepalingen opgenomen in de fiches hebben geen weerslag op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
 3.3 Lokale Besturen 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, 
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
 



 

pagina 3 van 3 

 3.4 RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 
 

4. Besluit 
 
De Inspectie van Financiën heeft geen bezwaar bij de voorstellen zoals opgenomen in de voor advies 
voorgelegde fiches. 
 
In de mate dat het voorontwerp van decreet betreffende het gebruik van de e-id in het basis- en 
secundair onderwijs beperkt blijft tot de bepalingen zoals opgenomen in de fiches, is het 
begrotingsakkoord conform artikel 31, § 2 van het besluit VCO niet vereist. 
 

 

De Inspectie van Financiën, 

 
 
 

 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 

Kristof 
Sampers 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
Kristof Sampers 
(Signature) 
Datum: 2021.11.30 
14:49:59 +01'00'



 

 

Afschriften 
- De minister-president van de Vlaamse Regering 
- De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 
- De secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken 
- De secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting 
- De secretaris-generaal van het departement Onderwijs 
- De inspecteur van Financiën, coördinator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende diverse maatregelen voor het 
onderwijs (inhoudelijk verzameldecreet)

 
 

1. Het dossier 
 
Het op 11 november 2021 voorgelegde dossier omvat: 
- de bundel fiches met bepalingen voor het inhoudelijk verzameldecreet; 
- de overmakingsnota aan IF 
 
Op 29 november werd bijkomende informatie overgemaakt aan de IF. 

 
2. Beknopte samenvatting van het dossier 
 
Aan de IF werd een bundel met fiches overgemaakt met voorstellen die deel 
zullen uitmaken van een inhoudelijk verzameldecreet voor het onderwijs.  
 
De voorgestelde maatregelen behelzen een aanvulling en verbetering van een 
aantal bestaande decreten. 
 
Bij hervormingen die zich als gevolg van het legaliteitsbeginsel altijd in een 
decretale context afspelen, is het niet altijd mogelijk alle consequenties 
dadelijk in te schatten. Ook de toepassing in de praktijk brengt mee dat een 
aantal decretale bepalingen nog moeten verfijnd worden. Er dienen zich 
nieuwe situaties aan, waardoor het nodig is dat de bestaande regelgeving via 

Vlaamse overheid 

Graaf de Ferrarisgebouw 

Koning Albert II-laan 20 

1000 BRUSSEL 

T 02 553 26 68 

www.vlaanderen.be 

Nota aan de heer Ben Weyts 
Viceminister-president van de Vlaamse Regering, 
Vlaams minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  KS/2021002378       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Tonia De Keulenaer 02 553 75 73 30/11/2021 

toniam.dekeulenaer@vlaanderen.be   
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verbeteringen, het steeds weer evoluerend onderwijsveld volgt. De betrokken doelgroepen (scholen, 
instellingen, centra en personeel) vragen dan ook dat de overheid omwille van de duidelijkheid en de 
rechtszekerheid zo snel mogelijk de nieuwe decretale bepalingen verder afwerkt of aanpast. 
 
 
In totaal werden aan de Inspectie van Financiën 20 deelfiches bezorgd, zoals opgenomen in volgende 
overzichtstabel. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorstellen verwijst de IF naar de 
overeenkomstige deelfiches. 
 

Fiche  

 Basisonderwijs 

1 Leerlingen waarvan nog niet vaststaat dat ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden worden 
ingeschreven onder ontbindende voorwaarde in plaats van onder opschortende voorwaarde 

2 Aanpassing toelatingsvoorwaarde voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs of voor 
leerlingen ouder dan 14 jaar 

3 Aanpassing en verduidelijking beroepsprocedure getuigschrift basisonderwijs via examencommissie 

4 Afschaffen minimumleeftijd getuigschrift basisonderwijs 

5 Structureel maken ‘genadejaar’ programmaties buitengewoon basisonderwijs, en mogelijkheid om 
school met enkel type 2 of type 3 op te richten 

6 Verlenging uitzondering telling leerling met een verslag buitengewoon onderwijs (1 oktober ipv 1 
februari als er op 1 oktober meer leerlingen zijn) met 1 jaar, en uitbreiding naar gewoon 
basisonderwijs 

7 Wijziging telwijze type 5 buitengewoon basisonderwijs 

 Secundair onderwijs 

8 Schrappen voorwaarde inzake zelfde studiedomein bij programmatie verschillende 
structuuronderdelen in de kwalificatie- en integratiefase van opleidingsvorm 3 

9 Invoeren ‘genadejaar’ bij programmatie in gewoon en buitengewoon secundair onderwijs en 
teldatum norm in buitengewoon secundair onderwijs 

10 Decretale bepaling doelen voorbereidende leerjaren hoger onderwijs 

11 De bevoegdheid om een preventieve schorsing te verlengen wordt gewijzigd van het school- of 
centrumbestuur naar de directeur van de school 

 Deeltijds Kunstonderwijs 

12 Toevoeging leerlingen op basis medische diagnostiek tot categorie die in aanmerking komt voor 
individueel aangepast curriculum 

13 Invoegen rechtsgrond voor registratie aan- en afwezigheden via Discimus 

14 Mogelijkheid om lestijden om te zetten naar krediet voor leeractiviteiten op maat 

 Basisonderwijs en secundair onderwijs 

15 Toevoeging mogelijkheid digitaal akkoord bij wijziging schoolreglement 

16 Verduidelijking van de 60 kalenderdagen bij ontbinding van inschrijving en ontbinding van 
inschrijving voor volgend schooljaar 
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17 Mogelijkheid om wachtlijsten in buitengewoon onderwijs langer dan de 5de schooldag van oktober 
aan te spreken 

 Personeelsmaterie meerdere onderwijsniveaus 

18 Aanstellingen op basis van projectsubsidies via het systeem ‘personeel ten laste van het 
werkingsbudget’ 

19 Aanpassing/verduidelijking termijnen tuchtregeling 

 Leerlingenvervoer 

20 Inschrijven decretale basis waardoor de huidige regio’s uit het pilootproject leerlingenvervoer 
buitengewoon onderwijs hun huidige werkwijze (bij overgangsmaatregel) kunnen verderzetten tot 
er een nieuwe regeling is uitgewerkt. De projecten zijn dan niet langer ‘piloot’projecten. 

 
3. Opmerkingen van de Inspectie van Financiën 
 
In het advies worden enkel de fiches hernomen waar de IF opmerkingen bij heeft of die men onder de 
aandacht wil brengen. De opmerkingen kunnen betrekking hebben op de wettigheid, regelmatigheid, 
doelmatigheid, kostenefficiëntie en budgettaire inpasbaarheid.  
 
 
FICHE 5 – PROGRAMMATIES BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 
 
Via amendement in het Vlaams Parlement werden de artikelen 95, 96 en 97 toegevoegd aan OD31 waarbij  
de artikelen 111/1, 111/2 en 111/3 werden ingevoegd in het decreet basisonderwijs. Scholen voor 
buitengewoon basisonderwijs die uiterlijk op 30 november 2020 een aanvraag indienden tot 
programmatie van een nieuwe school of tot oprichting van een bijkomend type kregen de mogelijkheid 
om de programmatie/oprichting hetzij op 1/9/2021, hetzij op 1/9/2022 te kunnen doen.  
Met voorliggend voorstel wordt deze eenmalige maatregel structureel gemaakt.  
Het voorstel bevat niet echt een verantwoording voor de noodzaak van deze maatregel door aan te 
geven aan welke problematiek ze tegemoet wil komen. Ook bij de invoering van de ‘eenmalige’ maatregel 
in OD31 wordt dit niet als zodanig toegelicht. De IF gaat er van uit dat het voorstel kadert in een 
administratieve ontlasting van de scholen, en heeft op zich geen bewaar. 
 
Daarnaast wordt nog een extra maatregel in het kader van de groeiende capaciteitsproblemen in het 
buitengewoon onderwijs genomen.  
Om een nieuwe school voor buitengewoon basisonderwijs te programmeren moeten er ten minste twee 
types opgericht worden. Omwille van de capaciteitsproblemen voor leerlingen met een verslag wordt 
vanuit het onderwijsveld de vraag gesteld om het mogelijk te maken om een nieuwe school voor 
buitengewoon basisonderwijs te kunnen oprichten met slechts 1 type. Omdat de capaciteitsproblemen 
zich vooral stellen voor de types 2 en 3, wordt op de vraag ingegaan om voor deze types afzonderlijk een 
school voor buitengewoon basisonderwijs te kunnen programmeren.  
 
FICHE 6 -  Telling leerlingen met een verslag 
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In het corona-nooddecreet III werd voor het schooljaar 2020-2021 voor de scholen van het buitengewoon 
basisonderwijs een uitzonderingsmaatregel opgenomen waarbij ze op de eerste schooldag van oktober 
van dat schooljaar een hertelling van het aantal leerlingen konden doen. Indien deze hertelling aanleiding 
gaf tot een hoger aantal lestijden/uren dan volgens de normale teldag in februari van het voorafgaande 
schooljaar, werd de teldag van oktober gebruikt. 
 
Dit maakte het mogelijk voor scholen om een capaciteitsverhoging te realiseren om op korte termijn een 
capaciteitsprobleem op te lossen.  
 
Deze maatregelen werd met het programmadecreet BA 2021 verlengd voor het schooljaar 2021-2022. 
 
Nu wordt voorgesteld de maatregel nog eens te verlengen voor het schooljaar 2022-2023, en het 
bovendien uit te breiden naar het gewoon basisonderwijs waarbij een school voor gewoon 
basisonderwijs die op de eerste schooldag van oktober van schooljaar 2022-2023 meer leerlingen met een 
verslag als vermeld in artikel 15 §1 telt dan op de eerste schooldag van februari van schooljaar 2021-2022, 
1,5 aanvullende lestijd ontvangt per bijkomende leerling met een verslag als vermeld in artikel 15 §1. 
 
De toekenning van lestijden en uren valt binnen het open-end loonmodel. De budgettaire impact van deze 
verlenging wordt geraamd op 4.971.794 euro voor het buitengewoon basisonderwijs en 1.520.408 euro  
voor het gewoon onderwijs. Deze raming is gemaakt op basis van de vergelijking tussen leerlingen teldag 
1 februari 2020 en 1 oktober 2020. Een raming op basis van de cijfers 2021 is niet toegevoegd. 
 
Hoe deze bijkomende kost desgevallend opgevangen zal worden binnen de refertekredieten onderwijs is 
niet aangegeven. Voor zover de IF kan nagaan zijn er hiervoor in het kader van de begrotingsopmaak 
2022 ook geen bijkomende middelen voor toegekend. 
 
De IF merkt op dat in het kader van het programmadecreet 2021 een voorstel werd ingediend om de 
maatregel voor het buitengewoon basisonderwijs structureel in te voeren vanaf het schooljaar 2021-2022. 
Voor het gewoon basisonderwijs werd er geen voorstel ingediend. De structurele invoering werd niet 
aanvaard. Aan de IF werd toegelicht dat het de bedoeling is om de maatregel nog éénmaal toe passen in 
het schooljaar 2022-2023. 
 
Een maatregel die nu al voor de tweede maal wordt verlengd, en bovendien wordt uitgebreid naar het 
gewoon basisonderwijs, krijgt eerder het statuut van een permanente maatregel waarbij het hoe langer 
hoe moeilijker zal zijn om ze terug te schroeven. In tegenstelling tot de schooljaren 2020-2021 en 2021-
2022 wordt de decretale bepaling nu niet langer ingeschreven in een afzonderlijk nood- of 
programmadecreet, maar in het decreet basisonderwijs zelf. 
 
Rekening houdend met de toelichting dat het de intentie is om nog maar éénmaal in een verlenging te 
voorzien, en dat het voorstel een budgettaire impact heeft die nog niet is meegenomen bij de opmaak 
van de begroting, is de IF van mening dat dit eerder thuishoort in een programmadecreet. Het lijkt dan 
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ook aangewezen dat dit voorstel naar analogie met de laatste verlenging in het kader van het 
programmadecreet BA2022 wordt besproken. 
 
FICHE 7 – WIJZIGING TELWIJZE TYPE 5 BUITENGEWOON BASISONDERWIJS 
 
Het voorstel wijzigt de telwijze in het eerste schooljaar na een herstructurering voor scholen type 5 om 
een anomalie in de financiering weg te werken.  
 
Voor een type 5-school die herstructureert wordt de omkadering berekend o.b.v. het gemiddelde 
leerlingenaantal van de maand september. Bij het oprichten van een vestigingsplaats bij een type 5 school 
stelt zich echter een probleem het schooljaar nà de herstructurering. Voor dat schooljaar wordt de 
omkadering berekend op de “gewone” wijze (het gemiddeld leerlingenaantal gedurende de 12 maanden 
voorafgaand aan de eerste schooldag van februari van het voorafgaande schooljaar). De nieuw opgerichte 
vestigingsplaats (en haar leerlingen) maakt evenwel nog geen 12 maanden deel uit van de school, maar 
slechts 5 maanden (september – januari). Dit heeft een negatief effect op het gemiddeld leerlingenaantal 
in die periode van 12 maanden, waardoor de type 5 school het tweede schooljaar van de herstructurering 
een beperktere omkadering zal ontvangen dan het eerste schooljaar van de herstructurering. Het derde 
schooljaar van de herstructurering genereert de school wel weer zijn volledige omkadering. Door de 
huidige manier van financieren is er dus in het tweede jaar van oprichting een “dip” in de financiering die 
de organisatie voor type 5 scholen die herstructureren bemoeilijkt.  
 
De voorgestelde oplossing is om de omkadering van de type 5 basisschool ook het schooljaar na de 
herstructurering te berekenen op basis van het gemiddeld leerlingenaantal van de maand september.  
 
De budgettaire impact werd geraamd op basis van de drie nieuwe vestigingsplaatsen in het schooljaar 
2021-2022. In de fiche wordt voor deze drie scholen een budgettaire meerkost van 87.226 euro geraamd in 
het schooljaar 2022-2023. Vanaf het volgende schooljaar is er voor deze scholen dan geen meerkost meer 
ten opzichte van de huidige financieringswijze. 
 
 
Meerkost per 
schooljaar type 5 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

   174.453 €    87.227 €    174.453 €  

    

     52.608 €    26.304 €      52.608 €  

      90.386 €    45.193 €      90.386 €  
 
Uit de toegevoegde tabel leidt de IF eerder een meerkost van 158.723 euro af.  
 
In de toekomst zullen er nog scholen type 5 opgericht worden. In dat kader genereert de maatregel een 
meerjarige budgettaire impact, die evenwel afhankelijk zal zijn van het aantal nieuwe scholen. Hiertoe is 
wel steeds een afzonderlijke beslissing van de Vlaamse Regering vereist 
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De IF heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen de voorgestelde maatregel. Ze is evenwel van mening dat de 
budgettaire impact dient opgevangen te worden binnen de refertekredieten onderwijs. 
 
FICHE 18 – AANSTELLINGEN MET PROJECTSUBSIDIES VIA SYSTEEM ‘PERSONEEL WERKINGSBUDGET’ 
 
Het voorstel biedt de scholen, instellingen, centra of internaten de mogelijkheid om met projectmiddelen 
die door het beleidsdomein Onderwijs en Vorming in de vorm van subsidies toegekend worden ter 
versterking van de onderwijskwaliteit, personeel aan te werven via de systematiek van PWB. Net als bij 
een tijdelijke aanstelling ten laste van het werkingsbudget zijn de decreten rechtspositie dan van 
toepassing op deze personeelsleden. 
Dat betekent dat ze: 

• tijdelijk aangesteld worden binnen een bepaald ambt en dat ze ook moeten voldoen aan de 
bijhorende bekwaamheidsbewijzen; 

• rechten opbouwen in het ambt van tijdelijke aanstelling bij het schoolbestuur waar ze worden 
aangesteld; 

• niet vast benoemd kunnen worden in deze tijdelijke betrekking; 

• bezoldigd worden door AGODI/AHOVOKS. AGODI/AHOVOKS vordert dan periodiek de loonkost 
van de betrokken personeelsleden terug van het schoolbestuur. 

 
Het is de IF niet helemaal duidelijk wat wordt verstaan onder de noemer ‘ter versterking van de 
onderwijskwaliteit’. Dit lijkt een heel ruim begrip te zijn. 
 
De IF gaat er van uit dat het hier hoofdzakelijk zal gaan om subsidies met een rechtsgrond die uitsluitend 
in de uitgavenbegroting is opgenomen. Ze wijst er op dat dergelijke projectsubsidies een eigen 
reglementering, onder meer inzake verantwoording en controle, kennen. Het toelaten dat de instellingen 
de ontvangen subsidies via de systematiek van PWB zullen kunnen inzetten, zal geen basis mogen zijn om 
hierop uitzonderingen te bedingen. 
 
FICHE 20 – LEERLINGENVERVOER BUITENGEWOON ONDERWIJS : OVERGANG PILOOTPROJECT 
 
Voor de regio’s die deelnamen aan het pilootproject leerlingenvervoer van september 2017 tot en met juni 
2022 wordt een overgangsperiode ingeschreven in afwachting van nieuwe decretale teksten.  
 
Er wordt toegelaten dat ze er voor kiezen, in afwijking van de algemene regeling, hun werkwijze en wijze 
van toekenning van het recht op leerlingenvervoer te continueren conform de manier waarop dit 
gebeurde in de looptijd van het pilootproject. De vermelde regio’s leggen hun werkwijze en manier van 
toekennen van het recht op vervoer vast in een werkplan, dat aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring 
wordt overgemaakt. In het artikel worden een aantal minimale elementen opgenomen waarrond men 
bepalingen moet uitwerken in het werkplan.  
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Uit de toelichting blijkt dat het ook de bedoeling is de financiering die de pilootregio’s tot nu kregen voor 
het pilootproject, te behouden in het schooljaar 2022-2023. Voor het schooljaar 2021-2022 ging het om 
1.422.000 euro. 
 
Het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs staat voor een aantal uitdagingen waarvan gevraagd 
wordt deze op korte termijn te remediëren.  
De pilootprojecten dienen in het schooljaar 2021-2022 geëvalueerd te worden. Uit die evaluatie zal 
moeten blijken of de pilootprojecten antwoorden bieden op de uitdagingen van het leerlingenvervoer 
buitengewoon onderwijs. Voor de IF is het de evidentie zelf dat het op basis van de evaluatie dient te zijn 
dat een eventuele beslissing wordt genomen om de werkwijze zoals gehanteerd tijdens het pilootproject 
ook verder te zetten in de volgende schooljaren, en dat de beslissing niet louter kan afhangen van de 
‘wens’ van de scholen in de pilootregio. 
 
Lokale Besturen 
 
Het voorliggende ontwerpbesluit heeft geen weerslag op de lokale besturen, noch op het personeelsvlak, 
noch op het vlak van de werkingsuitgaven, de ontvangsten, de investeringen of de schuld. 
 
RIA  
 
De opmaak van een RIA is niet vereist. 
 

4. Besluit 
 
De Inspectie van Financiën verwijst naar de bemerkingen zoals opgenomen in punt 3 van dit advies.  
 
Ze is van mening dat fiche 6 (telling leerlingen met een verslag) eerder thuishoort in een programmadecreet. 
Het lijkt dan ook aangewezen dat dit voorstel naar analogie met de laatste verlenging in het kader van het 
programmadecreet BA2022 wordt besproken. 
  
Voor het overige heeft de Inspectie van Financiën geen bezwaar bij de voorgestelde fiches. 
 
Met toepassing van artikel 31, §1 van het besluit VCO is het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor 

de begroting vereist voor het uiteindelijke voorontwerp van decreet en de bijhorende memorie van 

toelichting. 

 

De Inspectie van Financiën, 
 
 
 
Kristof Sampers 
Inspecteur van Financiën 
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Sampers 
(Signature)

Digitaal 
ondertekend door 
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Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, autonome dienst met rechtspersoonlijkheid

tekst voorontwerp van decreet
van van de Vlaamse Regering 

titel
houdende diverse bepalingen over het gebruik van persoonsgegevens in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

roepnaam (decreet persoonsgegevens onderwijs)
datum versie ontvangen op 20 januari 2022

De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna "de VTC");

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: “het e-
govdecreet”), inzonderheid artikel 10/4, §1;

Gelet op de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad Van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna AVG), inzonderheid artikel 36, 4, artikel 57, 
1, c) en artikel 58, 3;

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens (hierna “WVG”);

Gelet op het verzoek om advies van 20 januari 2022 van de heer Ben Weyts, minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, ontvangen door de VTC op 20 januari 2022;

Brengt op 15 februari 2022 het volgend advies uit:

I. VOORWERP VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. De Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs (hierna “de adviesvrager”) verzocht om het advies van de Vlaamse 
Toezichtcommissie (hierna “VTC”) over een voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het gebruik 
van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs (hierna “het 
Ontwerp”), met aanduiding dat het alle inhoudelijke artikelen van het Ontwerp betreft.

2. Aangezien de adviesbevoegdheid van de VTC op grond van artikel 10/4, § 1 van het e-govdecreet betrekking heeft 
op de verwerkingen van persoonsgegevens, is haar adviesverlening hiertoe beperkt.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van 
persoonsgegevens

Advies wetgeving VTC nr. 2022/012 van 15 februari 2022

over

VR 2022 0209 DOC.0940/6
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Context

3. Dit decreet beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen inzake de 
verwerking van persoonsgegevens.

4. De toelichting verduidelijkt dat bij hervormingen die zich als gevolg van het legaliteitsbeginsel altijd in een decretale 
context afspelen, het niet altijd mogelijk is alle consequenties dadelijk in te schatten. Ook de toepassing in de praktijk 
brengt mee dat een aantal decretale bepalingen nog moeten verfijnd worden. Er dienen zich nieuwe situaties aan, 
waardoor het nodig is dat de bestaande regelgeving, via verbeteringen, het steeds weer evoluerend onderwijsveld 
volgt. De betrokken doelgroepen (scholen, instellingen, centra en personeel) vragen dan ook dat de overheid omwille 
van de duidelijkheid en de rechtszekerheid zo snel mogelijk de nieuwe decretale bepalingen verder verfijnt of 
aanpast.

5. Dit voorontwerp van decreet bevat 5 hoofdstukken. Naast een inleidende bepaling (hoofdstuk 1) en de 
inwerkingtreding en toepassingsgebied in de tijd (hoofdstuk 5) worden 3 bestaande onderwijsdecreten gewijzigd en 
aangevuld. Elk van deze wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Het is de bedoeling 
dat dit decreet in werking treedt op 1 september 2022.

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG

1. Voorafgaande toelichting

6. De VTC stelt vast dat de personen van wie gegevens worden verzameld en uitgewisseld de volgende zijn: de 
leerlingen in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs
en dat het minstens hun identificatiegegevens betreft, waaronder de identiteitsfoto.

7. Het betreft informatie over natuurlijke personen met hun identificatiegegevens en het gaat dus om de verwerking 
van persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG. De VTC gaat daarom na in hoeverre het Ontwerp en de bestaande 
decreten in lijn liggen met de principes van het gegevensbeschermingsrecht.

8. De wijzigingen in het decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs zijn gelijkaardig. De VTC zal deze 
samen bespreken.

2. Bespreking van de voorgestelde wijzigingen

A. Decreet basisonderwijs en de Codex Secundair Onderwijs

Identificatoren

9. De wijzigingen betreffen de verwerking bij de registratie van de inschrijving in de administratieve toepassingen voor 
het uitwisselen van leerlingengegevens tussen scholen en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

10. Er wordt een decretale basis gecreëerd voor het verwerken van bepaalde identificatoren. Er wordt immers 
uitdrukkelijk bepaald dat het doel is de leerlingen uniek te identificeren.

11. De VTC stelt zich de vraag of alleen deze persoonsgegevens worden geregistreerd en doorgegeven aan het ministerie. 
Zo er ook andere persoonsgegevens worden doorgegeven, zal er daarvoor ook een decretale basis moeten komen. 
De VTC merkt op dat al minstens het gegeven dat een leerling zich inschrijft in een bepaalde school wordt 
doorgegeven.

12. De motivering die de toelichting voor de identificatoren geeft, is de volgende:

“Deze toevoeging is noodzakelijk om te verduidelijken conform de algemene verordening 
gegevensbescherming welke leerlingengegevens bij inschrijvingen aan de bevoegde diensten moeten 
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worden doorgegeven, met welke bewaartermijn deze gegevens worden bewaard, en wie de 
verwerkingsverantwoordelijke is van deze gegevens.”

13. De identificatoren die daarvoor zullen worden gebruikt (zo aanwezig), zijn:

de identificatiegegevens;

de nationaliteit; 

het identificatienummer.

14. De VTC beveelt aan te verduidelijken welke gegevens vallen onder “identificatiegegevens”. Nationaliteit, 
identificatienummer en foto zijn (in deze context) immers ook identificatiegegevens. Als in het Ontwerp naam en 
voornaam en eventueel geboortedatum en adres worden bedoeld, wordt dat beter expliciet vermeld.

15. De VTC merkt op dat voor zover het gegeven “nationaliteit” enkel gebruikt wordt om de persoon te identificeren, 
zoals hier het geval is, het niet om een bijzondere categorie van persoonsgegevens gaat zoals bedoeld in artikel 9.1, 
AVG. Als dit gegeven later voor andere doeleinden wordt gebruikt, zal daarvoor een andere rechtvaardigingsgrond 
nodig zijn.

16. Het gegeven “identificatienummer” moet verduidelijkt worden, eventueel met een verwijzing naar de definitie ervan. 
Het is niet duidelijk of het rijksregisternummer, het INSZ of een (uniek) identificatienummer voor onderwijs wordt 
bedoeld.

17. De VTC wijst op het derde lid van paragraaf 1 van artikel 8 van de wet tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen (WRR): “§ 1. De machtiging om het Rijksregisternummer te gebruiken, wordt door de minister 
bevoegd voor Binnenlandse Zaken toegekend aan de overheden, instellingen en personen, bedoeld in artikel 5, § 1, 
wanneer dit gebruik noodzakelijk is voor de uitvoering van taken van algemeen belang. De machtiging om het 
Rijksregisternummer te gebruiken houdt de verplichting in dit Rijksregisternummer eveneens te gebruiken in de 
contacten met het Rijksregister van de natuurlijke personen. Er is geen machtiging vereist om het Rijksregisternummer 
te gebruiken wanneer dit gebruik uitdrukkelijk voorzien is door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.” 

18. Het is aangewezen dat het eventuele beroep op deze afwijkingsmogelijkheid zeer duidelijk vermeld wordt, minstens 
in de memorie van toelichting bij het Ontwerp, omwille van transparantie en zodat hier geen interpretatieproblemen 
over kunnen rijzen.

19. Afhankelijk van de invulling van de gebruikte termen, zal kunnen beoordeeld worden of deze gegevens voldoen aan 
het principe van minimale gegevensverwerking van de AVG. De VTC vraagt om ook een motivering te geven waarom 
al deze gegevens nodig zijn voor de identificatie van de leerlingen. Bij het gebruik van een unieke identificator is er 
namelijk in principe geen nood meer aan andere identificatoren.

20. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens worden de bevoegde diensten van de Vlaamse Gemeenschap als 
verwerkingsverantwoordelijke aangeduid. De VTC adviseert om te preciseren welke van de entiteiten van het 
ministerie hiermee als verantwoordelijken worden bedoeld (eventueel door te verwijzen naar een definitie).

21. Er wordt ook een bewaartermijn vastgelegd, namelijk maximaal dertig jaar met het oog op het garanderen van een 
vlot schooltraject, zeker in geval van een verlengd verblijf van de leerling in het onderwijs.

22. De VTC is van oordeel dat de termijn van dertig jaar niet voldoende gemotiveerd wordt. Het is ook niet duidelijk 
wanneer deze termijn begint en hoe het dezelfde termijn kan zijn voor het basis- en het secundair onderwijs.
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Foto

23. Het Ontwerp bepaalt dat een schoolbestuur de identiteitsfoto van een leerling op een identiteitskaart1 kan 
verzamelen met het oog op het kunnen identificeren van een leerling.

24. De motivering hiervoor is dat de scholen foto’s van leerlingen gebruiken om hen te kunnen identificeren. Daarvoor 
willen scholen de foto van identiteitskaarten kunnen gebruiken. Dit zou volgens de aanvrager de planlast2 
verminderen (geen nood aan schoolfotograaf, opvragen foto's…) en is praktisch, foto's van identiteitskaarten zijn 
geschikte foto's om leerlingen te kunnen identificeren.

25. De VTC wijst erop dat de KIDS-eID niet verplicht is. Bovendien zijn foto’s van kinderen en ook jongeren op een e-ID 
snel verouderd. De VTC betwijfelt dus de doelmatigheid van de regeling en daarmee ook of voldaan wordt aan de 
proportionaliteit.

26. De VTC is er dus niet van overtuigd dat de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat 
noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij worden verwerkt, zoals gevraagd door artikel 5.1, c), AVG.

27. Zoals al gesteld werd, is een foto in deze context ook een identificator. Als de foto’s worden verwerkt met behulp 
van bepaalde technische middelen die de unieke identificatie of authenticatie van een natuurlijke persoon mogelijk 
maken vallen de foto’s onder de definitie van biometrische gegevens34. Dan is er ook sprake van persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 9, AVG.

28. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, AVG behoeven strengere 
beveiligingsmaatregelen. De VTC wijst op de toepasselijkheid van artikel 9, WVG dat aangeeft welke bijkomende 
veiligheidsmaatregelen moeten voorzien worden:

de categorieën van personen aanwijzen die de persoonsgegevens kunnen raadplegen, waarbij hun 
hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig moet worden 
omschreven;

de lijst van de aldus aangewezen categorieën van personen ter beschikking houden van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming;

ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een 
evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijke karakter van de betrokken 
gegevens in acht te nemen.

29. Gezien de onduidelijkheid van de formulering in verband met automatische gelaatsherkenning (zie verder), is het 
mogelijk dat hiermee rekening moet worden gehouden.

30. De VTC wijst op de toepasselijkheid van artikel 5 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister 
van de natuurlijke personen (WRR). Alleen met voorafgaande toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken 

1 Deze beveiligde contactloze chip bevat de foto van de houder, de MRZ-zone en de digitale vingerafdrukken. Deze chip voldoet 
aan strenge veiligheidsvereisten, waardoor risico’s tot een minimum kunnen worden ingeperkt. Deze chip kan slechts via een 
beveiligde toegang geconsulteerd worden door de bevoegde instanties, die strikt door de wet vastgelegd zijn. 
https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/faq/ 

2 Hiermee worden administratieve lasten bedoeld.

3 Artikel 4.14) AVG: “biometrische gegevens: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met 
betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige 
identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens".

4 Overweging (50), AVG.
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hebben de in artikel 5, §1 van het WRR bedoelde autoriteiten en instanties5 toegang tot deze foto, en alleen als een 
wet of reglementering hen machtigt om kennis te nemen van deze foto. Dat wordt dus met dit Ontwerp geregeld.

31. Wat de foto betreft wordt de school als verwerkingsverantwoordelijke aangeduid.

32. De bewaartermijn voor de foto is de periode dat de leerling schoolloopt op de school of ingeschreven is in de school.

33. Hiermee wordt voldaan aan de eis van opslagbeperking van artikel 5.1, e), AVG.

34. De toegang tot de foto wordt ook beperkt: de identiteitsfoto kan enkel worden geraadpleegd door personeelsleden 
of stagiairs in de uitvoering van de schoolopdracht van het personeel of de stagiair.

35. De VTC wijst op het risico van inbreuken op de beveiliging (datalekken) bij onvoldoende bewustmaking en 
omkadering van stagiairs.

36. De problematiek van automatische gelaatsherkenning wordt ook behandeld in het Ontwerp: 

“De verzamelde beelden mogen niet worden aangewend voor automatische gelaatsherkenning”.

37. De VTC beoordeelt het zeer positief dat over het gebruik van automatische gelaatsherkenning een duidelijke regel 
wordt opgelegd aan de scholen. De VTC verstaat tenminste uit de toelichting dat de laatste zin, namelijk: “Een school 
kan van deze mogelijkheid gebruik maken na toestemming van de betrokken personen.” slaat op het gebruik van de 
foto en niet op het toch mogelijk maken van automatische gelaatsherkenning:

38. De toelichting stelt het volgende: “Iedere school die een foto van een identiteitskaart wenst te verzamelen moet 
informeren over de wettelijke bevoegdheid waarover zij beschikken om dit te doen. Scholen zijn niet verplicht van deze 
mogelijkheid gebruik te maken.”

39. Dit zou best duidelijker geschreven worden (de volgorde van de twee laatste zinnen van het Ontwerp omwisselen).

40. De VTC verwijst naar haar standpunt VTC nr. O/2019/02 van 5 november 2019 betreffende betalen op school via 
scan handpalm6.

41. De VTC stelt vast dat voor het gebruik van de foto de toestemming wordt gevraagd (respectievelijk aan de ouders in 
het basisonderwijs en aan de leerling in het secundair onderwijs). 

42. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens bedoeld in artikel 9.1, AVG - die in principe verboden zijn - is de 
toestemming een mogelijke rechtvaardigingsgrond conform artikel 9 AVG. Ook de wetgeving met betrekking tot de 
elektronische identiteitskaart7 laat het gebruik ervan enkel toe (aan andere organisaties dan overheden) op basis van 
toestemming van de betrokken persoon (artikel 6, §4 van de wet):

“Het Rijksregisternummer en de foto van de houder mogen enkel gebruikt worden indien hiertoe 
gemachtigd is door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie. De elektronische 
identiteitskaart mag enkel gelezen of gebruikt worden met de vrije, specifieke en geïnformeerde 
toestemming van de houder van de elektronische identiteitskaart.”

5 Artikel 5, §1, 2°: “2° aan de openbare en private instellingen van Belgisch recht voor de informatie die zij nodig hebben voor het 
vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn toevertrouwd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie of 
voor taken die uitdrukkelijk als zodanig erkend worden door de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken;”.

6 https://overheid.vlaanderen.be/standpunt-onderzoeksdossier-nr-2019/02 

7 De wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de 
verblijfsdocumenten. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1991/07/19/1991000380/justel 
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B. Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

43. Het Ontwerp wijzigt het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs op 2 punten: 

“Art. 4. In artikel 49 van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs 
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° aan het eerste lid wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° de aan- en afwezigheden bij de leeractiviteiten.”;

2° aan het tweede lid worden de woorden “en de essentiële elementen voor de verwerking van die 
gegevens” toegevoegd.

44. Artikel 49 bepaalt nu het volgende: 

“Art. 49. Voor iedere leerling houdt de academie de volgende gegevens bij, die ze aan het Agentschap 
voor Onderwijsdiensten bezorgt :
1° de naam, de voornaam en het adres;
2° de geboortedatum;
3° de nationaliteit;
4° de al gevolgde opleidingen in een academie voor deeltijds kunstonderwijs en de resultaten;
5° de huidige opleiding in het deeltijds kunstonderwijs;
6° het rijksregisternummer of bisnummer.

De Vlaamse Regering bepaalt de wijze en de data waarop de gegevens, vermeld in het eerste lid, 
uiterlijk bezorgd moeten zijn.

Onder bisnummer als vermeld in het eerste lid, 6°, wordt verstaan : het identificatienummer van de 
sociale zekerheid voor de personen die rechten hebben binnen de Belgische sociale zekerheid, maar 
niet opgenomen zijn in het Rijksregister.”

Toevoeging aan- en afwezigheden bij de leeractiviteiten

45. In de toelichting staat het volgende:

“Het Agentschap voor Onderwijsdiensten gebruikt het elektronisch systeem Discimus voor de 
uitwisseling van leerlingengegevens in het kader van personeelsomkadering en werkingsmiddelen, 
controle van de inschrijvingen en aanwezigheden en wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie. 
Het Agentschap voor Onderwijsdiensten heeft een machtiging gekregen van de Vlaamse 
Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) voor Discimus dko.

In zijn advies van 27 juli 2021 over het ontwerpbesluit van De Vlaamse Regering tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de 
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds 
kunstonderwijs, stelt de Raad van State vast dat de Vlaamse Regering niet gemachtigd is om 
gegevens over de aan- en afwezigheden van leerlingen op te vragen aan de academies.
Naar aanleiding van het advies wordt artikel 49 dat bepaalt welke gegevens de academies aan het 
Agentschap voor Onderwijsdiensten moeten bezorgen, uitgebreid.”

46. De VTC heeft geen opmerkingen bij deze aanpassing.

Toevoeging delegatie essentiële elementen

47. In de toelichting wordt hiervoor ook naar het advies van de Raad van State verwezen:
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“Verder stelt de Raad vast dat ook voor het gebruik van een elektronisch systeem voor de uitwisseling 
van leerlingengegevens de decretale machtiging ontbreekt. In het tweede lid van artikel 49 wordt de 
machtiging daarom uitgebreid.”

48. De VTC herinnert eraan dat erop moet gelet worden dat in een uitvoeringsbesluit verdere modaliteiten kunnen 
worden bepaald, maar dat de essentie in het decreet zelf moet worden opgenomen, wat nu nog niet het geval is (in 
tegenstelling tot de andere wijzigingen in het Ontwerp. De VTC verwijst naar de rechtspraak van het Grondwettelijk 
Hof inzake delegatie door de wetgever8.

III. BESLUIT

49. De VTC is van oordeel dat het voorgelegde voorontwerp voldoende waarborgen zou kunnen bieden wat de 
bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen betreft, op voorwaarde dat daarin volgende elementen 
bijkomend worden geïmplementeerd, inzonderheid:

- na te gaan of wel voor alle te verwerken persoonsgegevens een wettelijke basis wordt gecreëerd;
- verduidelijken wat bedoeld wordt met “identificatiegegevens”;
- motiveren waarom al de vermelde/bedoelde gegevens nodig zijn;
- verduidelijken wat bedoeld wordt met “identificatienummer”;
- de verwerkingsverantwoordelijken nader bepalen;
- nagaan of de bewaartermijn niet kan ingekort worden;

- verduidelijken dat de toestemming betrekking heeft op het gebruik van de foto (en niet op automatische 
gelaatsherkenning);

- de nodige maatregelen ter bescherming van de biometrische gegevens garanderen (de foto);

- alle essentiële elementen van alle geplande gegevensverwerkingen bepalen voor wat het deeltijds 
kunstonderwijs betreft.

Hans Graux,
Voorzitter VTC

8 bv. GwH nr. 166/2011, 10 november 2011, overw. B.43.3 e.v., GwH nr. 158/2021, 18 november 2021, overw. B.8.4.2.
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Kind- en jongereneffectrapport (JoKER) voor 
wijzigingen aan de regelgeving betreffende het 
gebruik van persoonsgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik de JoKER-handleiding (zie: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-

handleiding.pdf). Voor meer info: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-

kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport.  

 

1 Gegevens van het advies 
 

 

 

2 Titel en fase 
 

Titel:  

voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de Codex Secundair 

Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, wat 

betreft het gebruik van persoonsgegevens in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs 

 

Fase: Voorgelegd voor wetgevingstechnisch advies en bij de VTC 

 

1.1 Gegevens van de regelgeving 
 

nummer taal-  

en wetgevingstechnisch advies 

2021/504  

bevoegde minister(s) van de regelgeving Ben Weyts 

datum JoKER-advies 11/02/2022 

 

1.2 Gegevens van de aanvrager 
 

e-mailadres Marcel.vandamme@ond.vlaanderen.be 

organisatie Departement onderwijs en vorming 

beleidsdomein Onderwijs en vorming 

entiteit Afdeling basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs 

VR 2022 0209 DOC.0940/7

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-handleiding.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-05/20200527_JoKER-handleiding.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/vlaams-jeugd-en-kinderrechtenbeleid/joker-kind-en-jongereneffectrapport
mailto:Marcel.vandamme@ond.vlaanderen.be
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3 Samenvatting 
Dit decreet beoogt een aantal bestaande decreten binnen onderwijs te verbeteren en aan te vullen inzake 

het gebruik van persoonsgegevens. 

 

 

4 Probleembeschrijving 
Bij hervormingen die zich als gevolg van het legaliteitsbeginsel altijd in een decretale context afspelen, is het niet 

altijd mogelijk alle consequenties dadelijk in te schatten. Ook de toepassing in de praktijk brengt mee dat een 

aantal decretale bepalingen nog moeten verfijnd worden. Er dienen zich nieuwe situaties aan, waardoor het nodig 

is dat de bestaande regelgeving, via verbeteringen, het steeds weer evoluerend onderwijsveld volgt. De 

betrokken doelgroepen (scholen, instellingen, centra en personeel) vragen dan ook dat de overheid omwille van 

de duidelijkheid en de rechtszekerheid zo snel mogelijk de nieuwe decretale bepalingen verder verfijnt of aanpast. 

 

De kwantiteit en toenemende techniciteit van de regelgeving is de afgelopen jaren, zowel internationaal, federaal 

als op Vlaams niveau stelselmatig gegroeid. Ook binnen de sector onderwijs wordt er steeds meer en steeds 

sneller nieuwe en bijkomende regelgeving gecreëerd. De duurzaamheid van decretale bepalingen neemt af. 

 

Jaarlijks ontstaan er situaties zoals hierboven beschreven die leiden tot aanpassing van bestaande niveau- en 

themadecreten.  

 

 

5 Beleidsdoelstelling 
 

De artikelen in dit voorontwerp van decreet bevatten een aantal inhoudelijke verbeteringen en aanvullingen. Dit 

voorontwerp van decreet bevat 5 hoofdstukken. Naast een inleidende bepaling (hoofdstuk 1) en de 

inwerkingtreding en toepassingsgebied in de tijd (hoofdstuk 5) worden 3 bestaande onderwijsdecreten gewijzigd 

en aangevuld. 

 

Elk van deze wijzigingen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens met het oog op een 

transparante en juridisch correcte verwerking van persoonsgegevens van leerlingen.  

 

6 Opties 
➔ Nuloptie: voorzetting van een bestaande toestand 

Geen wijzigingen  

 

➔ Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – gekozen optie 

Wijzigen van de regelgeving  

 

 

 

7 Analyse van de effecten 
 

Doelgroepen 
 

Nuloptie 
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Vergelijkingstabel van alle effecten 

Doelgroepen Voordelen nadelen 

 Omschrijving omschrijving 

Leerlingen Foto’s van de identiteitskaart kunnen niet 

gebruikt worden (voor leerlingen/ouders die 

dit niet wensen is dit een voordeel). 

- Onduidelijkheid betreffende wie 

verwerkingsverantwoordelijke is voor 

bepaalde persoonsgegevens. 

- Foto’s van de identiteitskaart kunnen 

niet gebruikt worden, zelf niet met 

toestemming.  

Scholen  - Bijkomende planlast voor scholen: 
regelen van een alternatief voor de 
persoonsgegevens.  

 

Optie 2: nieuwe beleidsmaatregel(en) – gekozen optie 

Vergelijkingstabel van alle effecten 

 

8 Vergelijking van de opties 
Gelet op de nadelen die verbonden zijn aan de nuloptie, is het aangewezen om optie 2 te verkiezen.  

 

Het gebruik van de foto van de identiteitskaart is misschien door sommigen niet gewenst. Vertrekkend vanuit een 

recht op privacy wordt er om die reden ook toestemming gevraagd.  

 

9 Uitvoering  
 

De schoolbesturen en AGODI zijn belast met de uitvoering van deze regelgeving.  

 

10 Administratieve lasten 
Voor jongeren zullen er geen specifieke bijkomende lasten gepaard gaan met de implementatie van deze 

regelgeving.  

 

Er is geen nieuwe, bijkomende administratieve last voor scholen.  

 

11 Handhaving 
AGODI is bevoegd voor de handhaving van deze regelgeving.  

 

Bij klachten naar aanleiding van een weigeringen is de Commissie inzake Leerlingenrechten bevoegd.  

 

Doelgroepen Voordelen nadelen 

 Omschrijving omschrijving 

Leerlingen - Duidelijkheid betreffende wie 

verwerkingsverantwoordelijke is voor 

bepaalde persoonsgegevens. 

- Foto’s van de identiteitskaart kunnen 

gebruikt worden, mits toestemming 

 

 

Scholen - Potentieel minder planlast voor scholen.  
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12 Evaluatie  
Gelet op het beperkte karakter van deze regelgeving is momenteel geen specifieke evaluatie voorzien. 

 

 

13 Consultatie  
De VLOR zal om advies gevraagd worden omtrent deze voorontwerpen van decreet.  

 

 

14 Contactinformatie 
Voor meer informatie, contacteer Marcel Vandamme, marcel.vandamme@ond.vlaanderen.be  

mailto:marcel.vandamme@ond.vlaanderen.be


1/2

Vergadering van vrijdag 2 september 2022

__________________________________

VR PV 2022/38 - punt 0016

Betreft :

Gebruik van persoonsgegevens in onderwijs

Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de 

Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 en het decreet van 9 maart 2018 betreffende 

het deeltijds kunstonderwijs, wat betreft het gebruik van persoonsgegevens in het basis-

onderwijs, het secundair onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs

Principiële goedkeuring m.h.o. op adviesaanvragen

(VR 2022 0209 DOC.0940/1BIS, DOC.0940/2, DOC.0940/3BIS en DOC.0940/7)

Beslissing : 

De Vlaamse Regering beslist:

1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet en aan 

de bijbehorende memorie van toelichting;

2. de Vlaamse minister bevoegd voor onderwijs en vorming:

2.1. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) met verzoek het advies mee te delen binnen de hiertoe 

vastgestelde termijnen,

2.2. te machtigen te beoordelen of voornoemd advies aanleiding kan geven tot aanpassing 

van de heden door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst,
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2.3. te gelasten over voornoemd voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de 

Raad van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig  

dagen, zoals bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State als de Vlaamse minister oordeelt dat voornoemd advies geen  

aanleiding geeft tot aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel 

goedgekeurde tekst. 

 

 Jeroen OVERMEER, 

secretaris. 


