
 
 

 

Vraag Antwoord 
School mailt onbeveiligd persoonsgegevens naar RMC. Een 

reply vanuit RMC levert dan een datalek op, of betreft het delen 

binnen je opdracht? RMC mailt wel beveiligd via Zivver. Contact 

is uiteraard wel van belang voor de jongere. School (MBO) treft 

geen maatregelen t.a.v. beveiligen mail. Zou dat wel moeten? 

Moeten ze toestemming van de jongere meeleveren (zwart op 

wit)? Grondslag overeenkomst of gerechtvaardigd geldt 

mogelijk? 

Ervan uitgaande dat je in deze casus mag delen met het RMC dien je bij het versturen van persoonsgegevens via mail maatregelen 

treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de informatie. In de wet staat niet precies omschreven welke 

maatregelen je moet treffen. Wel dat deze passend moeten zijn. Zie verder: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/beveiliging-van-persoonsgegevens. 

Wat kan er gedeeld worden bij de overstap van vo en mbo bij 

een warme overdracht en op welke wijze?  

Dit gaat om het uitwisselen van gegevens. Er is een wettelijke grondslag om studieresultaten te delen. Bij een overstap van po naar 

vo zou dit het OKR (onderwijskundig rapport) zijn. Evenals van vo naar mbo.  

Als je vraagt naar of de student een ondersteuningsbehoefte heeft en het antwoord is Ja dan weet je nog niks. Als de student zich 

heeft ingeschreven ga je in gesprek over wat de student nodig heeft. De vo-school of student hoeft niet meteen het hele dossier 

mee te sturen (dataminimalisatie). 

Zie ook de vragen en antwoorden uit de sessie 'Delen van studentgegevens binnen school' op de site van de MBO Raad: 

https://passendonderwijsmbo.nl/app/uploads/Vraag-en-antwoord-themasessie-Delen-van-studentgegevens-binnen-

school_v1.2.pdf   

Als ik vanuit rmc nog geen contact heb kunnen krijgen met een 

jongere, mag ik dan wel rond gaan vragen bij bijvoorbeeld 

participatie of gebiedsteam of zij de jongere in beeld hebben? 

Dat mag alleen als de jongere nog leer- of kwalificatieplichtig is en er sprake is van relatief of absoluut verzuim. Als de jongere 

voortijdig schoolverlater is en niet kwalificatieplichtig mogen gegevens over de jongeren tot 23 jaar worden opgevraagd bij het 

Inlichtingenbureau en of Suwinet Inkijk. Op basis van die gegevens kan worden vastgesteld of de jongere economisch zelfstandig 

is. RMC mag zonder toestemming van de niet kwalificatieplichtige jongere geen gegevens opvragen bij andere partijen.     

Wat zou de grondslag zijn voor de samenwerking 

tussen verschillende partijen waarbij geen enkelvoudige 

opdracht is? (verslavingzorg; onderwijs; rmc; enz) 

Dat verschilt per samenwerking en per partij. De volgende app kan je wellicht helpen bij het vinden van een antwoord wanneer je 

zoekt naar een concrete vorm van samenwerking en de mogelijkheid tot gegevensdeling: 

https://www.jeugdconnect.nl/privacy/professionals 

Mogen afdelingen binnen de gemeente, die vanuit hun eigen 

wettelijke grondslag werken, contactgegevens van betrokkenen 

bij elkaar opvragen? 

Dat mag alleen als de doelen en de doelbinding van de verschillende afdelingen overlappen.  Dus afdeling A verwerkt gegevens 

vanwege doel A, afdeling B vanwege doel B. Als je kunt uitleggen dat de doelen van de verschillende afdelingen elkaar 

overlappen, mag je gegevens delen, anders niet.  



Gemeenten kunnen een lijst krijgen van Jongeren in Beeld (23-

27 jr zonder uitkering/werk/school/diploma). Is de 

participatiewet de wettelijke grondslag om actief contact met 

hen op te nemen? En kan dit met een 

samenwerkingsovereenkomst overgedragen worden aan het 

RMC? 

De participatiewet (Pw) vormt de wettelijke grondslag voor het opnemen van contact met de jongeren die op de Jongeren in 

Beeld lijst staan. De regio Zuid-Holland Zuid heeft laten onderzoeken of de uitvoering van taken uit de Pw en de RMC-taak 

geïntegreerd kunnen worden en hoe de verantwoordelijkheden rondom gegevensdeling belegd kunnen worden op een manier 

die in overeenstemming is met de AVG. Je vindt het onderzoeksrapport hier. 

Kun je meer in de ambtsinstructie opnemen dan in de 

leerplichtwet en RMC-regeling ? 

In de ambtsinstructie wordt vermeld hoe de wettelijke taken door de gemeente worden uitgevoerd. Daarin wordt onder andere 

gespecificeerd met welke instanties bij de uitvoering van taken moet worden samengewerkt. Dat kan per gemeente verschillen 

omdat er bijvoorbeeld veel variatie is in de manier waarop het sociaal domein in gemeenten is georganiseerd. In de 

ambtsinstructie wordt dus meer vastgelegd dan in de leerplichtwet en de RMC-regeling staat. 

Als de grondslag toestemming is, moet deze dan mondeling of 

schriftelijk worden gegeven? 

De toestemming moet ondubbelzinnig worden gegeven, het liefst schriftelijk. Een overeenkomst met handtekening is niet nodig, 

je kunt bijv. per mail om toestemming vragen. Vaak gaat daar een gesprek aan vooraf waarin je vraagt de gegevens te mogen 

delen en je toelicht waarom het belangrijk is de gegevens te delen. Daarna kun je een mail sturen met wat besproken is en 

toestemming vragen. 

 


