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Betreft: Aanvraag tot wijziging van de machtigingen VTC nr. 03/2012, nr. 12/2012 en nr. 

23/2012 voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen uit het basis- en 

secundair onderwijs tussen het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en de scholen 

van het basis- en secundair onderwijs met betrekking tot de voorwaarden van 

informatieveiligheid in de scholen  

 

 

 

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 e-govdecreet”), 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"); 
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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”); 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AgODi en de uitleg over de informatieveiligheid bij de 

onderwijsinstellingen, ontvangen op 6 februari 2012 en bijkomende informatie bij brief van 21 december 2012, door 

de VTC ontvangen op 4 januari 2013; 

 

7. Gelet op het overleg tussen de VTC en AgODi, Go! en de onderwijskoepels van het basis en secundair 

onderwijs op 20 maart 2013; 

 

8. Gelet op de bespreking van het dossier door de VTC op de vergadering van 17 april 2013; 

 

9. Beslist op 17 april 2013 als volgt: 

 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

10. In de machtigingen van de VTC nr. 03/2012 van 14 maart 2012, nr. 12/2012 van 25 juli 2012 en nr. 

23/2012 van 17 oktober 2012 werden m.b.t. de informatieveiligheid in de scholen van het basis- en secundair 

onderwijs volgende voorwaarden opgelegd: 

“De VTC bepaalt dat AgODi, haar een concreet stappenplan voorlegt met prioriteiten en realistisch tijdskader m.b.t. 

het invoeren van een veiligheidsbeleid en veiligheidsplan bij de onderwijsinstellingen tegen 1 november 2012. 

De VTC bepaalt dat AgODi, haar tegen 1 november 2012 een lijst bezorgt van de kandidaat-veiligheidsconsulenten 

van alle onderwijsinstellingen. 

De VTC stelt dat deze machtiging van rechtswege wordt opgeschort op 1 november 2012 voor de 

onderwijsinstellingen die op dat moment geen kandidaat-veiligheidsconsulent hebben aangeduid en meegedeeld aan 

AgODi.” 

 

11. De VTC stelt vast dat de opgelegde voorwaarden niet werden vervuld. AgODi heeft hierop gereageerd per 

brief en op 20 maart 2013 had een overleg plaats tussen de VTC, AgODi, GO! en de onderwijskoepels. 
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III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

12. Het onderzoek naar de ontvankelijkheid, de finaliteit en de transparantie werd gedaan naar 

aanleiding van de machtigingen VTC nr. 03/2012, nr. 12/2012 en nr. 23/2012 en geldt ook voor deze wijziging. De 

voorliggende wijziging die wordt gevraagd betreft de timing voor het uitwerken van een informatieveiligheidsbeleid in 

de scholen van het basis- en secundair onderwijs. 

 

13. Bij brief van 21 december 2012 stelt AgODi het volgende: “(…) het sensibiliseren van de scholen efficiënter 

kan gebeuren via de bestaande kanalen. In eerste instantie zijn het GO! en de koepelorganisaties de meest 

aangewezen partners om de scholen aan te spreken en mede te ondersteunen in het uitbouwen van een 

informatieveiligheidsbeleid.”  

 

14. Op het overleg van 20 maart 2013 tussen de VTC, AgODi, GO! en de koepelorganisaties werd afgesproken 

dat AgODi wil meewerken aan een informatieveiligheid in de scholen, maar de specifieke invulling hiervan moet 

gebeuren door het GO! en de koepels met respect voor de eigenheid van elke doelgroep. De mate waarin de 

informatieveiligheid al vorm heeft aangenomen verschilt tussen de organisaties. Het GO! staat hierbij al het verst en 

kan dienen als voorbeeld voor de onderwijskoepels.  

 

15. AgODi zal de rol opnemen van coördinator van een ad hoc overleggroep van vertegenwoordigers van 

AgODi, GO! en de onderwijskoepels, die op geregelde tijdstippen zal samen komen.  

 

16. De VTC gaat akkoord om de voorwaarden, zoals opgelegd in de machtigingen nr. 03/2012 (randnummers 

64, 66, 68-70) van 14 maart 2012, nr. 12/2012 (randnummers 98, 100, 106-108) van 25 juli 2012  en nr. 23/2012 

(randnummers 55, 57, 60-62) van 17 oktober 2012,aan te passen en de opgelegde termijn te verlengen.  
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IV. BESLUIT 

 

17. De VTC bepaalt dat in randnummer 64 en randnummer 66 van de machtiging nr. 03/2012 de laatste zin 

wordt geschrapt.  

 

18. De VTC bepaalt dat in randnummer 98 en randnummer 100 van de machtiging nr. 12/2012 de laatste zin 

wordt geschrapt.  

 

19. De VTC bepaalt dat in randnummer 55 en randnummer 57 van de machtiging nr. 23/2012 de laatste zin 

wordt geschrapt.  

 

20. De VTC bepaalt dat de voorwaarden, vermeld in de machtigingen nr. 03/2012 (randnummers 68-70) , nr. 

12/2012 (randnummers 106-108) en nr. 23/2012 (randnummers 60-62) worden vervangen door volgende 

voorwaarden: 

“ De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen eind september 

2013 een algemeen plan van aanpak bezorgt omtrent de uitrol van een veiligheidsbeleid.  

De VTC bepaalt dat GO! en elke onderwijskoepel van het basis en secundair onderwijs haar tegen eind juni 2014 een 

concreet stappenplan bezorgt met concrete maatregelen van informatieveiligheid. 

De VTC bepaalt dat deze machtiging geldt voor een periode tot 31 juli 2014.” 

 

 

 

De Voorzitter, 

Willem Debeuckelaere 


