Waarom heeft CJG Rijnmond de leerlinglijsten nodig?
CJG Rijnmond verzorgt in opdracht van de gemeenten in het Rijnmondgebied de wettelijke taak van
de uitvoering van de preventieve jeugdgezondheidszorg. Door vaste contactmomenten volgen wij de
lichamelijke en psychosociale ontwikkeling van ieder kind en signaleren wanneer extra zorg nodig is.
Wij voeren het Rijksvaccinatieprogramma uit en verzorgen de (medische) screenings. Wij werken
daarin sinds jaar en dag samen met de scholen en daarmee zijn scholen onze belangrijkste partner.
Om ons aanbod jeugdgezondheidszorg op de scholen goed uit te kunnen voeren, hebben wij
gegevens van de leerlingen op de betreffende school nodig. Het gaat om de naam, geboortedatum en
BSN van de leerling, de leerrichting en de klas (inclusief klasaanduiding) van de leerling.
Hoe is het opvragen van leerlinglijsten juridisch gezien geregeld?
In het verleden werden lijsten met de leerling gegevens per e-mail uitgewisseld tussen scholen en
jeugdgezondheidszorgorganisaties (JGZ-organisaties). Dit is een niet zo veilige manier van het
uitwisselen van informatie. Dit niet veilig uitwisselen van leerlinglijsten gebeurde landelijk. Er bestond
geen wettelijke regeling. Om deze manier van onveilige gegevensuitwisseling tegen te gaan is per 1
augustus 2016 artikel 5 lid 3 sub a Wet publieke gezondheid (Wpg) toegevoegd. Op grond van artikel
5 lid 3 sub a Wpg mag het basisregister onderwijs (BRON), via de gemeente, worden gebruikt door de
JGZ-organisatie om actuele en correcte persoonsgegevens van alle leerlingen en deelnemers tot 18
jaar die onderwijs volgen in de betreffende gemeente te ontvangen. BRON wordt beheerd door de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze wetswijziging werd beoogd het onveilig uitwisselen van
leerlingenlijsten tussen scholen en JGZ-organisaties te beëindigen.
Waarom vraagt CJG Rijnmond toch de leerlinglijsten op bij de scholen en maakt de organisatie
geen gebruik van de via DUO aangeleverde gegevens?
Tot op heden werkt het nieuwe systeem niet voldoende, omdat op dit moment nog niet alle benodigde
gegevens uit BRON kunnen worden gehaald. In principe moeten het BSN, de naam en
geboortedatum van de leerling, het registratienummer van de school, het soort onderwijs, de datum
van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype en de groep waar de leerling in zit uit BRON kunnen
worden gehaald. Dat volgt uit artikel 24f van de Wet op het onderwijstoezicht. Vaak ontbreekt er
informatie. Hierdoor kan CJG Rijnmond zijn wettelijke taak niet naar behoren uitvoeren. Om die reden
vraagt CJG Rijnmond dan ook de leerlinglijsten rechtstreeks bij uw scholen op.
Kunnen de leerlinglijsten in het vervolg wel via DUO aangeleverd worden?
GGD Nederland en de koepelorganisaties voor de jeugdgezondheidszorg zijn in gesprek met
koepelorganisaties van het onderwijs om te bewerkstelligen dat de gegevensaanlevering vanuit DUO
met ingang van het schooljaar 2019-2020 kwalitatief voldoende gegevens voor de uitvoering van de
jeugdgezondheidszorg biedt.
Hoe kunnen de leerlinglijsten op dit moment veilig aan CJG Rijnmond worden aangeleverd?
Het onveilig uitwisselen van leerlinglijsten per e-mail werd terecht als een risico voor de privacy van
leerlingen gezien. Omdat de wettelijke regeling niet werkt, is door CJG Rijnmond gezocht naar een
manier om de leerlinglijsten toch te ontvangen én tegelijkertijd de uitwisseling van leerlinglijsten zo
veilig mogelijk te laten plaatsvinden. CJG Rijnmond heeft na onderzoek door onze security officer en
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na advies van onze externe juridisch adviseur gekozen voor WeTransfer als medium om de
leerlinglijsten uit te wisselen.
Waarom wordt WeTranfser als veilig gezien door CJG Rijnmond?
CJG Rijnmond heeft een betaald account bij WeTransfer, een zogenaamd WeTransfer Plus-account.
Er is tussen CJG Rijnmond en WeTransfer een data processing agreement gesloten. In deze
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de verwerking van (persoons)gegevens door WeTransfer.
Zo staan er afspraken in over de vertrouwelijkheid van de inhoud van de upload. En afspraken over
beveiligingsmaatregelen die WeTransfer treft. De upload vindt plaats via een beveiligde verbinding en
de upload wordt encrypted, waardoor de inhoud van de upload niet door derden in te zien is. Het
bestand wordt op de Europese servers van WeTransfer gedurende zeven dagen bewaard en daarna
gewist. CJG Rijnmond heeft ervoor gekozen een extra beveiligingsmaatregel te treffen, door de
scholen te vragen het bestand voordat het geüpload wordt te beveiligen met een wachtwoord. Dit kan
door het gebruik van het gratis programma 7-zip. In de handleiding die u aantreft, staat dit uitgelegd.
CJG Rijnmond is er van overtuigd dat door de combinatie van de contractuele afspraken met
WeTransfer en het door de school voorzien van het bestand van een wachtwoord, de uitwisseling van
leerlinglijsten veilig plaats kan vinden.
Blijven de verzonden leerlinglijsten op servers binnen de EU?
In zijn privacystatement heeft WeTransfer opgenomen dat bestanden die in de EU via WeTransfer
verstuurd worden, zullen worden opgeslagen op servers binnen de EU. Het privacystatement maakt
onderdeel uit van de data processing agreement die CJG Rijnmond met WeTransfer heeft gesloten.
WeTransfer is hierdoor contractueel verplicht ervoor te zorgen dat de data de EU niet verlaat.
Mag ik de gegevens van de leerlingen met CJG Rijnmond delen?
Ja, dat mag. Tijdens de behandeling van de wetswijziging in het parlement werd duidelijk dat tegen de
uitwisseling als zodanig geen (privacy)bezwaren bestonden. De bezwaren hadden puur betrekking op
de onveilige uitwisseling van de leerlinglijsten.
Wij raden u aan om transparant te zijn over het verstrekken van de leerlinggegevens aan
CJG Rijnmond. U kunt in de schoolgids en in het privacyreglement de leerling en/of ouders hierover
informeren.
Mag het BSN (Burgerservicenummer) van de leerlingen door de school gedeeld worden?
Het BSN, een persoons-identificerend nummer, wordt onder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en in de Uitvoeringswet AVG niet aangemerkt als een bijzonder
persoonsgegeven. Wel moet zorgvuldig met het BSN worden omgegaan. CJG Rijnmond mag het BSN
ontvangen, omdat het noodzakelijk is om de leerling mee te identificeren. Op grond van artikel 24f van
de Wet op het onderwijstoezicht mag CJG Rijnmond het BSN ontvangen. CJG Rijnmond heeft verder
de wettelijke plicht om het BSN te gebruiken om te waarborgen dat de juiste gegevens in het dossier
van de juiste leerling komen. Ook heeft CJG Rijnmond de plicht om, in de termen van de wet, de
identiteit en het BSN van een ‘’cliënt’’ vast te stellen. Dat volgt uit de artikelen 4 en 5 van de Wet
aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. U mag het BSN dus verstrekken
aan CJG Rijnmond en CJG Rijnmond mag het BSN in termen van de privacywetgeving ‘verwerken’.
Hoe lang blijven de leerlinglijsten bewaard?
De ontvangen leerlinglijsten worden zodra ze zijn ontvangen, verwerkt in Kidos, het digitaal dossier
jeugdgezondheidszorg waar CJG Rijnmond mee werkt. Uiterlijk op 31 december 2018, en zo veel
eerder als mogelijk, worden de leerlinglijsten verwijderd. Het bestand dat op de servers van
WeTransfer staat, wordt na 7dagen gewist.
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Waarom heeft CJG Rijnmond een Data Transfer Agreement opgesteld?
Gelet op het belang dat CJG Rijnmond aan privacy en veilige gegevensuitwisseling hecht, hebben wij
een data transfer agreement (DTA) opgesteld. Hierin is voor beide betrokken partijen duidelijk
vastgelegd op welke wijze de gegevensuitwisseling plaatsvindt. Bij het opstellen van de DTA is de
bescherming van de privacy van uw leerlingen en de veiligheid van de uitwisseling van de gegevens
voorop gesteld.
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