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Inleiding 
 
In dit ‘Gegevensregister Stichting Inlichtingenbureau (Verwerkingsactiviteiten Onderwijs: VVA Gemeenten)’ (hierna: ‘Gegevensregister IB’) is een overzicht 
opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Inlichtingenbureau (‘IB’) op het beleidsterrein ‘Onderwijs’ in het kader van de Wet 
educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten (en nadere wet- en regelgeving ter zake), ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en 
toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs die samenhangen met de leerplicht van jongeren en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. in verband met 
de uitvoering door gemeenten van taken in verband met voornoemde wetgeving, draagt het Inlichtingenbureau ten behoeve van de gemeenten zorg voor 
de ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ (hierna ‘VVA Gemeenten’). 
 
Dit Gegevensregister IB is gebaseerd op de inhoud van de Dienstencatalogus van Stichting Inlichtingenbureau.1 De informatiedienst “2. Voorziening 
Vroegtijdig Aanmelden’  wordt overeenkomstig hoofdstuk D (Dienstverlening Onderwijs) Dienstencatalogus beschreven en waar toepasselijk nader 
onderverdeeld in modules en/of informatieproducten. Daarbij wordt de volgende informatie opgenomen: 

• Verwerkingsdoeleinde(n); 
• Bronnen en categorieën van persoonsgegevens; 
• Categorieën van betrokkenen; 
• Categorieën van ontvangers; 
• De maximale termijnen gedurende welke de verschillende categorieën van gegevens worden bewaard (‘bewaartermijn’). 

 
Het IB voert de taakstelling op het beleidsterrein ‘Onderwijs’ ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden Gemeenten’ - en derhalve de in dit Gegevensregister IB 
opgenomen verwerkingen van persoonsgegevens - uit in de rol van verwerker. De verwerking van persoonsgegevens door het IB vindt in hoofdzaak plaats 
met gebruikmaking van het persoonsgebonden nummer (PGN) (het Burgerservicenummer dan wel het door de minister van OCW uitgegeven 
onderwijsnummer), waarvoor de wettelijke basis is opgenomen in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer, Wet op het voortgezet onderwijs, 
de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet SUWI en de specifieke nadere wet- en regelgeving ter zake.  
 
De door het IB getroffen ‘technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen’ in verband met de verwerking van persoonsgegevens zijn in een apart 
specifiek daarop gericht document beschreven (zie ‘Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Stichting Inlichtingenbureau 2020 t/m-2022’).  
 
Het Gegevensregister IB wordt periodiek geactualiseerd bij wijziging van de gegevensverwerking in het kader van het voornoemde.   

 
1 Zie voor de meest recente versie: https://www.inlichtingenbureau.nl/ 

https://www.inlichtingenbureau.nl/
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1. Voorziening Vroegtijdig Aanmelden Gemeenten 
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van de informatiedienst ‘VVA Gemeenten’ kent de volgende grondslag(en): 

a. Grondslag verstrekking bron:  

• artikel 27d lid 1 Wet op het voortgezet onderwijs (VO-scholen),  

• artikel 42b lid 1 Wet op de expertisecentra (VSO-scholen); 

• artikel 8.0.2 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs (VAVO-instelling); 

• artikel 2 lid 1 Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo 
b. Grondslag verwerking gemeente: artikel 3 lid 4 Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo ; 
c. Grondslag verwerking IB: de tussen de betreffende gemeente en het IB gesloten Overeenkomst ‘Aansluiting Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’ waarvan 

deel uitmaakt de Verwerkersovereenkomst ‘Informatieknooppunt Gemeenten Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’.  

Module Informatieproduct Verwerkingsdoel 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

- Groepssignalering: 

signaal geen 

aanmelding MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• VO-scholen 

• VSO-scholen 

• VAVO-instelling 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 
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Module Informatieproduct Verwerkingsdoel 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

- Groepssignalering: 

signaal geen 

inschrijving MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• VO-scholen 

• VSO-scholen 

• VAVO-instelling 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 

- Individuele 

signalering bij 

wijziging: 

signaal Aanmelding 

ontvangen MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / 

inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 
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Module Informatieproduct Verwerkingsdoel 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

- Individuele 

signalering bij 

wijziging: 

signaal 

Onderwijsovereen-

komst aangeboden 

MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / 

inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 

- Individuele 

signalering bij 

wijziging: 

signaal aanmelding 

Leidt niet tot een 

inschrijving MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / 

inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 
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Module Informatieproduct Verwerkingsdoel 
Bron(nen) en categorieën van 

persoonsgegevens 
Betrokkenen Ontvangers 

Bewaar-
termijn 

- Individuele 

signalering bij 

wijziging: 

signaal Aanmelding 

is ingetrokken MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / 

inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 

- Individuele 

signalering bij 

wijziging: 

signaal Leerling 

(onderwijsvolger) is 

ingeschreven MBO 

Ten behoeve van 

uitvoering en 

prioritering taken door 

leerplichtambtenaar / 

Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie 

(RMC’s) in het kader 

van bestrijding 

voortijdig 

schoolverlaten. 

Bron(nen) 

• MBO-instellingen 

 

Categorieën van 

persoonsgegevens: 

• Persoonsgebonden nummer 

onderwijsvolger 

• Aanmeld / 

inschrijfgegevens 

 

• Leerling of vavo-

student die nog 

geen 

startkwalificatie 

heeft behaald en 

jonger is dan 23 

jaar  

 

• Gemeenten / 

RMC’s 

Maximaal 15 

maanden 

(afhankelijk 

van bericht) 
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Afkortingen  
 

- IB  Stichting Inlichtingenbureau 

- VO  voortgezet onderwijs 

- VSO  voortgezet speciaal onderwijs 

- VAVO  voortgezet algemeen volwassenen onderwijs 

- RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie(’s) 

- OCW  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 


