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Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens 

Artikel 75  

§1 Betrokken personen kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage in en 
toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, te 
vragen. Betrokken personen die dit wensen richten zich tot het secretariaat van de academie met een 

vraag tot inzage van het dossier van de leerling.  
 
§2 De betrokken personen kunnen een kopie krijgen van deze gegevens. 
Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. 

Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt 
worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
 

§3 Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de betrokken 
personen afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de gegevens verstrekt via 
een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 

Artikel 76  
§1 De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de academie afsluit met 
verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer. 

 
§2 Gemeenteraadsleden hebben het recht op inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur ven 
het gemeentelijk onderwijs betreffen overeenkomstig artikel 29 van het decreet over het lokaal bestuur. 

Dit betekent dat gemeenteraadsleden inzage hebben in alle dossiers, stukken en akten die nodig zijn om 
het bestuur van het gemeentelijk onderwijs te controleren en die van gemeentelijk/gemengd belang zijn 
(individuele leerlingendossiers vallen hier niet onder). 
Bij de uitoefening van het inzagerecht kunnen persoonsgegevens verwerkt worden. In voorkomend geval  

moet er rekening worden gehouden met de algemene verordening gegevensbescherming.  
 
§3 Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de 
daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens wor den meegedeeld. 

 
§4. Elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of 
naar een externe overheid vereist een protocol, gesloten tussen de betreffende instanties. Het 

schoolbestuur maakt elk protocol dat het in toepassing hiervan afsluit, bekend op zijn website. 
 

Artikel 77 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe academie 
tenzij de betrokken personen zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek die gegevens 

hebben ingezien.  
 

  


