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Betreft: aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en 

ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en 

Vorming (AKOV) en uit de leertijdgegevensdatabank van Syntra Vlaanderen aan de afdeling 

Strategische Beleidsondersteuning (SBO) van het departement Onderwijs en Vorming in het 

kader van het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’. 

 

 

 

 

I. ELEMENTEN VAN DE AANVRAAG 

 

A. WETTELIJKE, DECRETALE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN 

 

1. De Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna: "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 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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4. 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 13 

februari 2001”). 

 

 

B. VERLOOP VAN HET ONDERZOEK 

 

5. Gelet op de aanvraag, ontvangen op 1 juli 2014;  

 

6. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van AKOV, ontvangen op 6 februari 2012; 

 

7. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van Syntra Vlaanderen, ontvangen op 15 januari 2013 

 

8. Gelet op de evaluatie van de beveiliging van het Departement Onderwijs en Vorming, ontvangen 6 februari 

2012; 

 

9. Beslist op 30 juli 2014, na beraadslaging, als volgt: 

 

 

II. ONDERWERP EN CONTEXT VAN DE AANVRAAG 

 

10. De afdeling Strategische Beleidsondersteuning (afdeling SBO) van het departement Onderwijs en Vorming 

(departement O&V) wenst de inschrijvingsgegevens uit de leertijd van het Vlaams Agentschap voor 

ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen en de gegevens betreffende de leer- en ervaringsbewijzen aan te 

wenden in het kader van het project beleidsindicatoren, meer bepaald het ontwikkelen van de indicator ‘vroegtijdig 

schoolverlaten’. Zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) werden de voorbije jaren 

streefdoelen gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Op 20 oktober 2013 

keurde de Vlaamse Regering het actieplan vroegtijdig schoolverlaten goed. Daarin worden er acties voorgesteld die 

het vroegtijdig schoolverlaten moeten terugdringen. Eén van die acties benadrukt de noodzaak en het belang van het 

identificeren en monitoren van gegevens zodat vroegtijdige schoolverlaters nauw opgevolgd kunnen worden, zowel 

op macroniveau als op lokaal niveau. 

 

11. De afdeling SBO heeft voor het ontwikkelen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’ volgende gegevens 

nodig: 

- de gegevens aangaande de inschrijvingen in de leertijd samen met de bijhorende minimale 

identificatiegegevens van de ingeschrevenen in kwestie vanaf het schooljaar 2002-2003, van Syntra 

Vlaanderen; 
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- de gegevens aangaande leer- en ervaringsbewijzen samen met de bijhorende minimale 

identificatiegegevens van de houder van de leer- en ervaringsbewijzen in kwestie, uit de LED van AKOV.  

 

III. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG 

 

A. ONTVANKELIJKHEID 

 

12. De afdeling SBO wenst de gegevens te verkrijgen aangaande de inschrijvingen in de leertijd en aangaande 

leer- en ervaringsbewijzen, samen met de bijhorende minimale identificatiegegevens van de betrokkenen. Deze 

gegevens moeten beschouwd worden als persoonsgegevens in de zin van artikel 1, §1, WVP. Aangezien deze 

persoonsgegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, is de WVP van toepassing1. 

 

13. Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van het e-govdecreet vereist elke elektronische mededeling van 

persoonsgegevens door een instantie2 een machtiging van de VTC, tenzij de elektronische mededeling van gegevens 

al onderworpen is aan een machtiging van een ander sectoraal comité, opgericht binnen de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 

14. De persoonsgegevens worden opgevraagd bij het AKOV, dat werd opgericht bij besluit van de Vlaamse 

Regering van 24 april 2009. Het AKOV is een instantie, vermeld in artikel 4, §1, 2°, decreet van 26 maart 2004 

betreffende de openbaarheid van bestuur, en valt dus onder het toepassingsgebied van artikel 8 van het e-

govdecreet.  

 

15. Daarnaast worden persoonsgegevens opgevraagd bij Syntra Vlaanderen, een publiekrechtelijk vormgegeven 

extern verzelfstandigde agentschap van de Vlaamse overheid, opgericht bij decreet van 7 mei 2004.  

 

16. De VTC is derhalve bevoegd om voorliggende machtigingsaanvraag met betrekking tot de mededeling van 

persoonsgegevens door het AKOV en Syntra Vlaanderen te behandelen. 

 

                                                
1 Art. 3, §1 WVP. 
2 Het begrip ‘instantie’ wordt gedefinieerd in artikel 2, 10°, van het decreet als: “een instantie, vermeld in artikel 4, §1, van het 
decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur”. 
 Art. 4. § 1. Dit decreet is van toepassing op de volgende instanties : 
1° het Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen; 
2° de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; 
3° de gemeenten en de districten; 
4° de provincies; 
5° de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, met inbegrip van de verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer 
gemeenten of de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de beheersorganen heeft of de helft van de financiering 
voor haar rekening neemt; 
6° de verenigingen van provincies en gemeenten, bedoeld in de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales, en de 
samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
7° de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna O.C.M.W.'s te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 
van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende O.C.M.W.'s; 
8° de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 
betreffende de wateringen; 
9° de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten; 
10° alle andere instanties binnen het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 
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B. TEN GRONDE  

 

B.1. FINALITEITSBEGINSEL 

 

17. Artikel 4, §1, 1°, WVP, stelt dat iedere verwerking van persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig moet zijn. Dit 

houdt in dat iedere gegevensverwerking dient te gebeuren op een transparante wijze en mits naleving van het recht.  

 

18. Zoals onder randnummer 12 omschreven zijn de gevraagde gegevens persoonsgegevens. Overeenkomstig 

artikel 4, §1, 2°, WVP, dienen persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden te worden verkregen en mogen zij niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die 

doeleinden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van 

de betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. De VTC onderzoekt hierna de 

verschillende aspecten van dit finaliteitsbeginsel. 

 

Oorspronkelijk doeleinde van de gegevensverwerking: 

19. Ingevolge artikel 4 , 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het 

intern verzelfstandigd agentschap ‘Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming’ heeft dit agentschap 

onder meer tot taak in te staan voor de coördinatie en het inhoudelijk beheer van de databank met de leer- en 

ervaringsbewijzen. Artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur verwoordt de 

rechtsbasis voor de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).  

 

20. De gegevens in de LED zijn afkomstig van de volgende organisaties: 

- het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi); 

- het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS); 

- het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV); 

- de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB); 

- het Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie, nl. in concreto het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en 

Sociale Economie (VSAWSE); 

- Syntra Vlaanderen. 

Deze mededelingen van persoonsgegevens werden al gemachtigd door de VTC3. 

 

21. Het AKOV werd door de VTC gemachtigd als beheerder van de LED4. De LED zal worden beschouwd als dé 

referentiedatabank inzake diploma en opleidingscertificaten, maar werd nog niet als authentieke bron erkend door de 

Vlaamse Regering. 

 

                                                
3 Machtiging VTC nr. 05/2011 van 23 februari 2011.  
4 Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011.  
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22. Databank leertijdgegevens bij SYNTRA Vlaanderen: Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - 

Syntra Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve, 

arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert met het oog op 

meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het stelsel “de leertijd”5 richt zich tot jongeren van 16 jaar (15 indien ze 

de eerste graad van het secundair onderwijs behaald hebben). Syntra dient verplicht de identificatiegegevens van de 

kinderen die bij hen zijn ingeschreven door te geven aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten in het kader van 

het opvolgen van de leerplicht.  

 

Doeleinde van de verdere verwerking:  

 

23. Door werk te maken van een indicatorenbeleid vervult de afdeling SBO één van haar kerntaken, namelijk de 

kennisbasis verstevigen ter ondersteuning van het beleid. Bovendien kadert dit binnen de algemene doelstelling van 

het kenniscentrum om beter gebruik te maken van bestaande en beschikbare informatie in beleidsvoorbereiding en –

evaluatie. 

 

24. De longitudinale aard van loopbaanindicatoren vormt een belangrijke aanvulling op bestaande statistieken en 

indicatoren die enkel momentopnames in rekening brengen. Het project zal zich in eerste instantie focussen op de 

beleidsindicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’.  

 

25. Zowel op Vlaams (Pact 2020) als op Europees niveau (EU2020) werden er de voorbije jaren streefdoelen 

gesteld met betrekking tot het verlagen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters. De EU2020 doelstelling stelt een 

verlaging van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot onder de 10% voorop. Vlaanderen is met Pact 2020 

ambitieuzer en stelt het halveren van het percentage vroegtijdig schoolverlaters als één van de concrete 

doelstellingen voorop. Concreet betekent dit een daling in aantal vroegtijdige schoolverlaters van 8.5% (volgens de 

EAK-indicator) naar 4.3% tegen 2020. 

 

26. Verschillende partners spraken zich al uit over een aanpak omtrent vroegtijdig schoolverlaten. Zo werd er in 

het VESOC loopbaanakkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse regering een aantal maatregelen omtrent het 

voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten naar voor geschoven. Ook de VLOR en de SERV hebben omtrent het 

bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten voorstellen geformuleerd. De problematiek van vroegtijdig schoolverlaten 

werd opgenomen in de beleidsbrieven van de ministers van Onderwijs en Werk. Tot slot keurde op 20 oktober 2013 

de Vlaamse Regering het actieplan vroegtijdig schoolverlaten goed. Daarin worden er acties voorgesteld die het 

vroegtijdig schoolverlaten moeten terugdringen. Eén van die acties benadrukt de noodzaak en het belang van het 

identificeren en monitoren van gegevens zodat vroegtijdige schoolverlaters nauw opgevolgd kunnen worden, zowel 

op macroniveau als op lokaal niveau. Monitoring mag geen doel op zich zijn maar moet deel uitmaken van een 

geïntegreerd en gecoördineerd beleid waarin duidelijk bepaald is wie welke cijfers krijgt en waarvoor.  

 

                                                
5 Art. 5, §1 en art. 26, §1, decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - Syntra Vlaanderen" en het decreet van 10 juli 2008 betreffende het 
stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. 
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27. Om deze verschillende doelstellingen te kunnen nastreven, dienen de evolutie van het aantal vroegtijdige 

schoolverlaters in kaart te worden gebracht. Tot op heden berekende het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen de 

indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’ maar deze onderzoekslijn wordt stopgezet eind 2013. Mede in het licht van de 

toenemende aandacht in beleid voor vroegtijdig schoolverlaten (Pact 2020, Europa 2020, Actieplan Vroegtijdig 

Schoolverlaten), is het de intentie van het departement Onderwijs en Vorming om de berekening en monitoring van 

deze indicator over te nemen. 

 

28. Overeenkomstig artikel 4, §1, 2°, WVP, mogen persoonsgegevens immers niet verder worden verwerkt op 

een wijze die, rekening houdende met alle relevante factoren, met name de redelijke verwachtingen van de 

betrokkene en met de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, onverenigbaar is met die doeleinden. 

 

29. Deze bepaling maakt echter wel een uitzondering voor wat statistisch en wetenschappelijk onderzoek betreft: 

“Onder de voorwaarden vastgesteld door de Koning na advies van de Commissie voor de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, wordt verdere verwerking van de gegevens voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden niet als onverenigbaar beschouwd;” 

 

30. Er kan dus geoordeeld worden dat de doeleinden van de latere verwerking verenigbaar zijn met deze van de 

oorspronkelijke verwerking. 

 

31. De rechtmatigheid van de verdere verwerking door de afdeling SBO werd hoger reeds aangetoond.  

 

32. Niettemin moet wel rekening gehouden worden met de belangen van de betrokkenen. Vandaar dat de 

vereisten van transparantie en beveiliging een doorslaggevende rol spelen (zie onder B.3 en B.5) 

 

 

B.2. PROPORTIONALITEITSBEGINSEL 

 

B.2.1. Aard van de gegevens 

 

33. Overeenkomstig artikel 4, §1, 3°, WVP, moeten persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet 

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

verwerkt. 

 

34. De gegevens ui de LED van het AKOV: Per bewijs dat wordt geregistreerd in de LED, worden een aantal 

kenmerken van dit bewijs opgeslagen. Deze gegevens zijn vereist voor de unieke identificatie van het behaalde 

bewijs.6 Het gaat om volgende kenmerken: 

• Categorie: bv. Lager onderwijs, Secundair onderwijs, Hoger onderwijs, … 

• Graad: bv. 1e graad, 2e graad, master, graduaat, .. 

                                                
6 Machtiging VTC nr. 04/2011 van 23 februari 2011. 
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• Onderwijsvorm: bv. ASO, BSO, TSO, … 

• Type bewijs: bv. attest, deelgetuigschrift, certificaat, …  

• Staat bewijs: eindbewijs of tussen bewijs 

• Instantie: de organisatie de het bewijs uitreikt bv. lagere school, secundaire school, … 

• Type school: gewoon of buitengewoon 

• Onderwerp: verdere opdeling van de ISCED studiegebieden, aangepast aan de specifieke situatie van de 
LED. 

• Uitreikingsdatum: datum waarop het bewijs is uitgereikt 

• Volledige naam: benaming van het bewijs zoals vermeld op het papieren bewijs 

• Land: land waar het bewijs werd uitgereikt 

• Taal: taal waarin het behaalde bewijs werd onderricht 

• Instelling: naam en nummer van de instelling waar het bewijs behaald werd 

• Studierichting: omschrijving en ev. code van de gevolgde studierichting 

• Specialisatie: verdere verfijning van studierichting 

• Detail onderwerp: verdere verfijning van specialisatie 

• Uren volwassenenonderwijs: aantal lestijden waaruit de opleiding bestaat. 

• Vervalperiode: geldigheidsduur van het uitgereikt bewijs 

• Alternatieve instantie(s): indien een andere instantie een rol vervuld 

• Rol alt. instantie(s): organiserend, uitreikend of erkennend 

• Bron: leverancier van de betrokken informatie 

• Authenticiteit: is de leverancier van deze informatie authentieke bron, of heeft de leverancier deze info 
bekomen door verklaringen op eer door de burger zelf of werd deze geverifieerd door de leverancier 

• Registratiedatum: moment waarop de gegevens zijn opgenomen in de LED 

• Bijkomende informatie: wordt gebruikt om extra informatie toe te voegen: o.a. opleidingen die hogescholen 
gezamenlijk organiseren, een volledige omschrijving van het bewijs en het type module in 
volwassenenonderwijs, .. 

• bijkomende informatie type: momenteel zijn er 3 types maar deze kunnen uitbreiden: gezamelijke opleiding, 
bewijsomschrijving en type module 

• INSZ (RR- of BIS-nummer) 

• 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. Het wordt 
afgeleid van het veld ‘onderwerp’ 

• ISCED Niveau: ISCED biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s en studierichtingen volgens hun 
onderwijsniveau en -vorm, alsook volgens onderwijsnet en de modaliteit van voorziening (voltijds en/of 
deeltijds). Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie 
van andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden. 

• VKS Niveau Onderwijs-kwalificatie: De VKS biedt een classificatie van onderwijsprogramma’s op het Vlaamse 
niveau. Dit is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van 
andere bestaande dimensies met hun bepaalde waarden  

• VKS Niveau Beroepskwalificatie: De VKS biedt een classificatie van de beroepen op het Vlaamse niveau. Dit 
is binnen de taxonomie een afgeleid gegeven en zal worden gekoppeld aan een combinatie van andere 
bestaande dimensies met hun bepaalde waarden. 

 

35. De gegevens uit de databank leertijd van Syntra Vlaanderen zijn de volgende: 

• Nummer vestigingsplaats: de vestigingsplaats van de lesplaats SYNTRA waar de lerende ingeschreven is 

voor de lesdag binnen de leertijd 

• Stamnummer: het unieke stamnummer van de lerende; dit stamnummer moet uniek zijn binnen de een 

"instelling" of binnen de combinatie "instelling-hoofdstructuur" 
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• Identificatienummer: het Rijksregisternummer of het BISnummer van de lerende 

• Geboortedatum: de geboortedatum van de lerende 

• Geslacht: het geslacht van de lerende 

• Familienaam: dit is de familienaam zoals die voorkomt op de identiteitskaart, het paspoort of de 

verblijfsvergunning 

• Eerste voornaam: dit is de eerste voornaam zoals vermeld op de identiteitskaart, het paspoort of de 

verblijfsvergunning 

• Straat woonplaats: straatnaam van de woonplaats van de lerende 

• Huisnummer: huisnummer in de straat van de woonplaats 

• Busnummer: busnummer of tekens die horen bij het huisnummer van de straat van de woonplaats 

• Postcode woonplaats: de postcode van de officiële woonplaats of het verblijfsadres van de lerende 

• Land woonplaats: bevat de code van het land van woonplaats van de lerende 

• Nationaliteit: de nationaliteit van de lerende  

• Nummer administratieve groep: dit is de administratieve groep waarvan de leerling de lessen volgt, op basis 

van de leerovereenkomst (=opleidingstraject). 

• Hoofdstructuur: het niveau, soort onderwijs en soort programma waar de lerende les volgt 

• Instellingsnummer: het instellingsnummer van SYNTRA Vlaanderen/leertijd 

 

36. Deze gegevens zijn nodig voor de unieke identificatie van een behaald bewijs en voor de verwerking van deze 

gegevens voor het bepalen van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’. 

 

37. De VTC is van oordeel dat de opvragingen van de diploma- en getuigschriftgegevens conform zijn aan artikel 

4, §1, 3°, WVP en relevant, evenredig en niet buitensporig voor de doeleinden, vermeld in randnummers 23-27. 

 

B.2.2. Bewaringstermijn van de gegevens 

 

38. Artikel 4, §1, 5°, WVP voorziet dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of verder worden verwerkt. 

 

39. De aanvraag vermeldt dat de gegevens worden bijgehouden zolang het nodig worden geacht om de evolutie 

van de indicator ‘vroegtijdig schoolverlaten’ in kaart te brengen.  

 

40. De VTC is van oordeel dat de gevraagde gegevens na 10 jaar geen relevantie meer hebben en bepaalt dat de 

bewaartermijn moet beperkt worden tot 10 jaar. Nadien moeten de gegevens vernietigd worden. 

 

B.2.3. Frequentie van de toegang  

 

41. De gegevens worden periodiek opgevraagd. De gegevens zullen jaarlijks opgevraagd worden om de evolutie 

van vroegtijdige schoolverlaters in kaart te brengen, ze vormen een noodzakelijke aanvulling bij de 

onderwijsdatabank om de indicator jaarlijks correct te kunnen berekenen. 

 

42. De VTC gaat akkoord met deze toegangsfrequentie.  

 



VTC/M/2014/22/CV  9 

B.2.4. Duur van de machtiging 

 

43. De machtiging wordt gevraagd voor onbepaalde duur.  

 

44. De VTC gaat akkoord met deze termijn. 

 

B.2.5. Bestemmelingen en/of derden waaraan gegevens worden meegedeeld 

 

45. De aanvrager verduidelijkt dat de gegevens zullen geraadpleegd worden door een 10-tal personen (1 à 2 bij 

de dienstverlener HP-B en een 8-tal personen bij de afdeling SBO).  

 

46. De aanvraag vermeldt dat het de bedoeling is om de gecodeerde cijfers ter beschikking te stellen aan de 

lokale besturen, de schoolbesturen, de CLB’s, de onderwijsinspectie om naast het gebruik ervan bij het verder 

ontwikkelen en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid, hen meer inzicht te geven in de problematiek van 

vroegtijdig schoolverlaten. 

 

47. De VTC bepaalt dat de mededeling van gecodeerde gegevens aan instanties, vermeld in randnummer 46, het 

voorwerp moeten uitmaken van afzonderlijke machtigingsaanvragen bij de VTC.  

 

48. De VTC benadrukt dat de aanvrager alle mogelijke middelen moet inzetten om te vermijden dat de identiteit 

van de personen op wie de meegedeelde gecodeerde gegevens betrekking hebben, zou worden achterhaald . Het 

indelen in klassen of het weglaten van de variabelen die het grootste risico op heridentificatie inhouden, wordt 

beschouwd als een adequaat middel. In elk geval is het de aanvrager verboden om handelingen te stellen die ertoe 

strekken de meegedeelde gecodeerde gegevens om te zetten in niet-gecodeerde gegevens van persoonlijke aard. 

 

 

B.3. TRANSPARANTIEBEGINSEL  

 

49. Artikel 9 WVP voorziet in een verplichting tot informatie van de betrokken personen van wie 

persoonsgegevens worden gebruikt.  

 

50. De aanvraag vermeldt dat op de websites van Onderwijs en Vorming een pagina komt met een overzicht van 

alle datastromen en datasets met de nodige (contact)informatie.  

 

51. De VTC bepaalt dat ook Syntra Vlaanderen moet voorzien in een vermelding van de gegevensstroom op haar 

website.  

 
 
B.4. EXTERNE VERWERKERS EN DIENSTENINTEGRATOREN 
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52. HP-B komt tussen in de bronanalyse en de bouw van het project vroegtijdig schoolverlaten. Het eigenlijk 

beheer valt onder de verantwoordelijkheid van het departement O&V. 

 

53. Het ontsluiten van de LED gebeurt door tussenkomst van de coördinatiecel Vlaams e-government. Corve is 

hiertoe aangeduid in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, zoals is bepaald in artikel 20. 

Over de rol van CORVE is reeds door de VTC beraadslaagd (cf. randnrs 63-65 in de Beraadslaging VTC nr. 05/2011 

van 23 februari 2011). Inmiddels is deze rol decretaal verankerd bij decreet 13 juli 2012 houdende de oprichting en 

organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator.  

 

 

B.5. BEVEILIGING 

 

54. Het veiligheidsbeginsel voor de verwerkingen van persoonsgegevens, bepaald in artikel 16 WVP, verplicht de 

verantwoordelijke voor de verwerking tot het nemen van de passende technische en organisatorische maatregelen 

om de gegevens die hij verwerkt te beschermen en zich te wapenen tegen afwijkingen van het doeleinde. Het 

passend karakter van deze veiligheidsmaatregelen hangt enerzijds af van de stand van de techniek en de hiermee 

gepaard gaande kosten, en anderzijds van de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.  

 

B.5.1. Op het niveau van de aanvrager  

 

55. De veiligheidsconsulent van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (waarvan het departement O&V deel 

uitmaakt) is gekend is al gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de 

Gezondheid. Het departement O&V beschikt over een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid. 

 

B.5.2. Op het niveau van de instantie die de gegevens zal doorgeven 

 

56. De veiligheidsconsulent van het AKOV (en van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming) is gekend is al 

gekend als veiligheidsconsulent bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. AKOV 

beschikt over een veiligheidsplan en een veiligheidsbeleid. 

 

57. Syntra Vlaanderen heeft een informatieveiligheidsconsulent die erkend werd door het sectoraal comité van de 

Sociale Zekerheid en de Gezondheid7. Syntra Vlaanderen heeft het evaluatieformulier inzake beveiliging aan de VTC 

bezorgd en beschikt over een informatieveiligheidsplan8.  

 

 

 

 

                                                
7 Advies nr 09/19 van 7 juli 2009, gewijzigd op 6 oktober 2009. 
8 Beraadslaging nr. 08/014 van 4 maart 2008 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Vlaams Agentschap 
voor ondernemingsvorming – SYNTRA Vlaanderen. 
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IV. BESLUIT 

 

58. De VTC machtigt het AKOV en Syntra Vlaanderen om de gevraagde persoonsgegevens uit de LED en uit de 

leertijddatabank mee te delen aan het departement O&V voor de doeleinden en onder de voorwaarden vermeld in 

deze machtiging. 

 

59. De VTC bepaalt dat de gegevens door het departement Onderwijs en Vorming bewaart mogen worden 

gedurende een periode van 10 jaar, als vermeld in randnummer 40. 

 

60. De VTC bepaalt dat de mededeling van gecodeerde gegevens aan instanties, vermeld in randnummer 46, het 

voorwerp moeten uitmaken van afzonderlijke machtigingsaanvragen bij de VTC.  

 

 

De Voorzitter  

Willem Debeuckelaere  

 


