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Betreft: Aanvraag tot uitbreiding van de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011 voor 

het mededelen van persoonsgegevens van het Departement Onderwijs en Vorming 

(departement OV) en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) 

aan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) door een 

uitbreiding met drie variabelen. 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie (hierna: "de VTC"); 

 

2. Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: 

“het egov-decreet”), inzonderheid de artikelen 8 en 11;  

 

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; 

 

4. Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"); 

Vlaamse Toezichtcommissie voor het 

elektronische bestuurlijke 

gegevensverkeer 

 

Beraadslaging VTC nr. 08/2013 van  

13 februari 2013 
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5. Gelet op het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “KB van 

13 februari 2001”); 

 

6. Gelet op de machtigingen 

- VTC/24/2011 van de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming en het 

agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming aan de Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de 

Census 2011 voor Eurostat, en 

- VTC/25/2011 van de mededeling van persoonsgegevens door het departement Onderwijs & Vorming en het 

agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming aan de Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van het luik onderwijsniveau van de 

Census 2011 voor nationale doeleinden. 

 

7. Gelet op de aktename door de VTC van 11 april 2012 met betrekking tot de wijziging van de werkwijze voor 

de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld in de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011. 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

8. Gelet op de aanvraag van ADSEI ontvangen per brief op 24 januari 2013 enerzijds, en het akkoord gemaild 

door het departement OV op 7 februari 2013 anderzijds. 

 

9. Gelet op de bespreking van het dossier op de vergadering van de VTC van 13 februari 2013; 

 

10. Beslist op 13 februari 2013, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

11. Bij machtigingen VTC nrs. 24/2011 en 25/2011 werd de toestemming gegeven aan het Departement 

Onderwijs en Vorming en aan het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV) tot het meedelen 

van onderwijsgegevens van personen die onderwijs gevolgd hebben in een Vlaamse onderwijsinstelling, aan ADSEI 

die nodig zijn om onderwijsvariabelen aan te maken zonder een enquête te organiseren. 

 
12. In vermelde machtigingen werd bepaald dat de gegevens omtrent de uitgereikte leerbewijzen in het 

secundair en hoger onderwijs worden ter beschikking gesteld door het departement OV op basis van de Databank 

Secundair Onderwijs en de Databank Hoger Onderwijs. 
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13. Intussen werd de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) uitgebouwd en ter beschikking gesteld. Deze 

wordt beheerd door het AKOV en werd gemachtigd door de beraadslaging VTC nr. 04/2011. De LED bevat een 

volledig overzicht van de door individuen behaalde leer- en ervaringsbewijzen en is dan ook de aangewezen bron om 

de nodige gegevens mee te delen aan ADSEI in het kader van de bestaande machtigingen nr. 24/2011 en 25/2011. 

 

14. Met de aktename VTC nr. 02/2012 van 11 april 2012 met betrekking tot de wijziging van de werkwijze voor 

de mededeling van de persoonsgegevens, vermeld in de machtigingen VTC nrs. 24/2011 en 25/2011 werd geakteerd 

dat de gegevens uit de LED worden gehaald. 

 

15. Er werd bevestigd dat de aard van de gegevens die ter beschikking worden gesteld van ADSEI niet 

verandert. De LED doet immers zelf een beroep op de Databank Secundair Onderwijs en de Databank Hoger 

Onderwijs. De gewijzigde werkwijze betrof enkel de databank waaruit de gegevens fysiek worden gehaald. 

 

16. Na een technische bespreking met de betrokken diensten van het Vlaams ministerie van Onderwijs en 

Vorming bleek intussen dat de LED afgeleide variabelen bevat die zeer nuttig zijn voor ADSEI in het kader van de 

Census 2011, meer bepaald ISCED1 studiegebied, Onderwerp en ISCED niveau. Voor de mededeling van deze 

gegevens wordt nu een machtiging gevraagd. 

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

17. Het onderzoek beperkt zich tot de punten die relevant zijn voor deze uitbreiding. De andere punten werden 

beoordeeld in de machtigingen VTC/24/2012 en VTC/25/2012. 

 

PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

Aard van de gegevens 

 

18. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt.  

 

19. De gegevens zijn: 

 

ISCED niveau  
ISCED biedt een classificatie van 
onderwijsprogramma’s en studierichtingen volgens 

In gegeven 2 en gegeven 3 van de aanvraag voor Europese 
en Nationale behoeften werden de verschillende diploma's 
van secundair en hoger onderwijs aangevraagd. Deze 

                                                
 

1 https://en.wikipedia.org/wiki/ISCED  
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hun onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens 
onderwijsnet en de modaliteit van voorziening 
(voltijds en/of deeltijds). De mogelijke waarden zijn 
gebaseerd op International Standard Classification of 
Education ISCED 1997. 
Dit is binnen de LED taxonomie een afgeleid gegeven 
en zal worden gekoppeld aan een combinatie van 
andere bestaande dimensies met hun bepaalde 
waarden. 

verschillende diploma's zijn noodzakelijke informatie om de 
variabele opleidingsniveau (ISCED-niveau) aan te maken 
voor Eurostat.  
 
Aangezien deze informatie reeds aanwezig is in de LED 
databank (die niet operationeel was ten tijde van de 
aanvraag), wordt deze variabele nu aangevraagd. 

ISCED studiegebied 
De indeling van de studiegebieden volgens ISCED is 
een opdeling die internationale statistieken en 
vergelijkingen in verband met onderwijs en 
opleidingen mogelijk maakt. De standaard is in de 
loop van de jaren 1970 door de UNESCO in het leven 
geroepen en later verder ontwikkeld.  
De standaard biedt niet alleen een omschrijving van 
de studiegebieden, maar ordent deze ook op diverse 
diepteniveau’s aan de hand van een driecijferige code 
waarbij elk volgend cijfer een volgend niveau 
voorstelt. 

In gegeven 5 van de aanvraag voor Nationale behoeften 
werd het studiegebied of studierichting reeds gevraagd. Dit 
gegeven werd gevraagd in de Algemene Socio-economische 
Enquête 2001 (vraag 10 en vraag 11b) en proberen we nu 
via administratieve weg te verzamelen.  
 
Deze informatie is aanwezig in de LED databank (die niet 
operationeel was ten tijde van de aanvraag) en daarom 
worden deze twee variabelen nu aangevraagd.  
 

Onderwerp  
Het onderwerp is een verdere opdeling van de ISCED 
Studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie 
van de leer- en ervaringsbewijzendatabank  
Hoewel het ISCED Studiegebied hoger staat in de 
hiërarchie van de gegevens, zullen de bronnen van 
de LED alleen het onderwerp meegeven en zal het 
bijhorende ISCED Studiegebied op basis hiervan 
afgeleid. 
 
  

20. In de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011 werd de mededeling van volgende variabele gemachtigd: 

“Studiegebied of studierichting van de behaalde diploma's (periode 2001-2010) De studierichting of 
het studiegebied werd reeds gevraagd in de Algemene Socio-economische Enquête 2001 (vraag 10 en vraag 
11b). Dit gegeven proberen we nu via administratieve weg te verzamelen. “ 
 

De nu gevraagde gegevens zijn daar een verduidelijking van. 

 

21. ADSEI geeft aan dat het correcter en efficiënter is om deze afgeleide variabelen die aangemaakt worden in 

de LED over te nemen in plaats van ze zelf af te leiden op basis van de gegevens die ze ontvangen. 

 

22. Op basis van de hierboven geanalyseerde elementen kunnen de gegevens worden beschouwd als relevant, 

evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011. 
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IV. BESLUIT 

 

23. De VTC machtigt het departement OV en AKOV om de in de aanvraag vermelde gegevens aan ADSEI mede 

te delen voor het doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in de machtigingen VTC/24/2011 en VTC/25/2011. 

 

 

 

De Voorzitter 

Willem Debeuckelaere 


