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Relatie personeel/leerling en ouders/verzorgers
Het personeel van de school heeft te maken met persoonlijke gegevens van leerlingen,
ouders/verzorgers en overig personeel van de school. Zowel binnen als buiten de school kunnen zich
situaties voordoen waarbij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie wenselijk of noodzakelijk is.
Dit kan intieme informatie of zakelijke gegevens betreffen. In alle gevallen van persoonlijke informatie
is het goed de privacy van de leerlingen, hun ouders/verzorgers en het schoolpersoneel te
beschermen.
Het personeel is op de hoogte van de regels die gelden voor het omgaan met de vertrouwelijke
gegevens van leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Enkele richtlijnen hierbij zijn:
•

•

•

•

•

•

Persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de aanpak en begeleiding van een leerling en die
vrijwillig door ouders/verzorgers bekend zijn gemaakt aan een docent of een schoolleider, worden
niet opgenomen en bewaard in het leerlingendossier indien de ouders/verzorgers hier schriftelijk
bezwaar tegen maken.
Persoonlijke gegevens die niet relevant zijn voor de aanpak en begeleiding van een leerling, maar
desondanks toch spontaan door ouders/verzorgers van de leerling bekend zijn gemaakt, worden
niet opgenomen en bewaard in het leerlingendossier.
Uitslagen van testen en onderzoeken worden alléén met toestemming van de ouders/verzorgers
of betrokken instanties doorgegeven aan derden en uitsluitend in die gevallen dat het doorgeven
van die gegevens voor de verdere begeleiding en ontwikkeling van de leerling van belang is.
Persoonlijke gegevens die door leerlingen zelf, hun ouders/verzorgers of betrokken instanties aan
docenten, schoolleiding en/of onderwijsondersteunend personeel in strikt vertrouwen worden
gemeld, worden alléén besproken met de schoolleiding en (een) collega('s) die direct te maken
hebben met de begeleiding en ontwikkeling van die leerling.
In alle gevallen dient zorgvuldig met de gegevens te worden omgegaan door bij bespreking
steeds te benadrukken dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De vertrouwelijke gegevens
worden niet besproken in het bijzijn van derden.
Gegevens die bij regelgeving door instanties kunnen worden opgevraagd zonder medeweten van
de leerling en/of de ouders/verzorgers worden te allen tijde met de grootste terughoudendheid
verstrekt.

Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid/geheimhouding
In de gedragscode (punt 1.7) wordt uitgebreid ingegaan op hoe om te gaan met vertrouwelijke
informatie
Er zijn bepaalde gevallen waarin degene die beschikt over vertrouwelijke gegevens van een ander
gerechtigd is deze gedragscode te doorbreken. Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht mogen
alleen worden gemaakt als de informatiegever toestemming geeft de geheimhouding te doorbreken of
wanneer er zeer dringende redenen voor zijn. Denk hierbij aan wettelijke plichten, bijvoorbeeld de
aangifteplicht bij levensdelicten in het algemeen en de meldings- en aangifteplicht bij (strafbare)
seksuele handelingen tussen personeel en leerlingen.
In het Stappenplan “seksuele intimidatie en misbruik” wordt uitgebreid ingegaan op de te volgen route
bij het vermoeden van een zedenmisdrijf, het stappenplan “aangifte bij de politie” biedt ondersteuning
bij de keuze wel/niet aangifte doen bij overige strafbare feiten als bedreiging, intimidatie etc.
Indien toestemming van de informatiegever ontbreekt, kan de geheimhouding pas worden doorbroken
als er ten minste is voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden:
 Alles is in het werk gesteld om van de informatiegever toestemming te verkrijgen voor het
doorbreken van de geheimhoudingsplicht.
 Het in vertrouwen genomen personeelslid raakt in gewetensnood door het handhaven van de
geheimhoudingsplicht.
 Het probleem kan op geen andere manier worden opgelost dan door het doorbreken van de
geheimhoudingsplicht.
 Het is vrijwel zeker dat het handhaven van de geheimhoudingsplicht voor de informatiegever of
voor derden aanwijsbare en ernstige schade of gevaar zal opleveren.

 Het in vertrouwen genomen personeelslid is er vrijwel zeker van dat het doorbreken van de
geheimhoudingsplicht de bovengenoemde schade aan de informatiegever of aan anderen in
belangrijke mate zal voorkomen of beperken.

Bijzondere afspraken rondom privacy bij gescheiden ouders/verzorgers
In situaties waarin ouders/verzorgers gescheiden zijn, verstrekt de docent of de schoolleiding op
verzoek van de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder, informatie die de leerling of diens
verzorging of opvoeding betreft, zoals over leerprestaties en ontwikkeling. Het belang van het kind
staat hierbij altijd voorop. Als er sterke aanwijzingen zijn dat dit in het geding komt, kan besloten
worden tot een zorgmelding bij de raad voor de kinderbescherming.
Voor het geven van informatie is het mogelijk de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger
te ontvangen op een ouderavond, mits daardoor de sociale veiligheid voor de overige aanwezigen
gewaarborgd blijft.
Informatie aan de niet met het ouderlijke gezag belaste ouder/verzorger wordt niet verstrekt, als deze
informatie ook niet wordt gegeven aan de wel met het ouderlijk gezag belaste ouder/verzorger.
Informatie aan de niet met het ouderlijke gezag belaste ouder/verzorger wordt niet verstrekt als de
met het ouderlijk gezag belaste ouder schriftelijk te kennen geeft dat het in het belang van de leerling
is om dat niet te doen. Dit belang moet blijken uit aangevoerde feiten en omstandigheden.
Indien een personeelslid de niet met het ouderlijke gezag belaste ouder/verzorger geen informatie wil
geven, kan deze ouder/verzorger de rechter vragen te bepalen dat de informatie alsnog wordt
gegeven. De rechter zal dit verzoek afwijzen indien het verschaffen van de informatie in strijd is met
de belangen van de betreffende leerling.

