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Protocol bewaren leerlinggegevens – OSG Piter Jelles 

Protocol Bewaren Leerlinggegevens 

 

Welke leerlinggegevens mag de school bewaren? 

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen verschillende leerlinggegevens bewaren. 

Bijvoorbeeld algemene gegevens die nodig zijn voor de leerlingadministratie of gegevens 

voor de samenstelling van een onderwijskundig rapport.  

Als een kind heeft deelgenomen aan een psychologisch onderzoek, bewaart de school de 

gegevens daarvan ook. 

Leerlinggegevens voor de leerlingadministratie 

Leerlinggegevens die de school voor voortgezet onderwijs mag bewaren voor de 

administratie zijn: 

 inschrijving en uitschrijving op school; 

 eventuele afwezigheid van een leerling kind; 

 adresgegevens; 

 gegevens die nodig zijn voor de berekening van het bedrag dat de school krijgt 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Meer informatie over de leerlingadministratie kun je nalezen in het Bekostigingsbesluit 

Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). 

 

Onderwijskundig rapport  

(zie ook afspraken Friese plaatsingswijzer) 
De basisschool maakt voor de school voor voortgezet onderwijs een onderwijskundig 

rapport. Hierin staan de resultaten van de leerling, zijn houding, het schooladvies en 

eventuele verdere aandachtspunten. De precieze invulling van het rapport is niet 

wettelijk vastgelegd. 

 

Resultaten psychologisch onderzoek 

De resultaten van een psychologisch onderzoek gaan bij de leerlinggegevens. In artikel 4 

van het Inrichtingsbesluit WVO kun je nalezen waaraan het psychologisch rapport moet 

voldoen. 

 

Bewaartermijn leerlinggegevens 

De school moet gegevens bewaren die belangrijk zijn voor het bedrag dat de school krijgt 

van OCW. De bewaarperiode duurt ten minste 5 jaar nadat de leerling is uitgeschreven 

bij de school. 

Het onderwijskundig rapport wordt binnen 2 jaar nadat een leerling is uitgeschreven 

vernietigd. 

De school moet het psychologisch rapport minimaal 3 en maximaal 5 jaar bewaren nadat 

een leerling de school heeft verlaten. Het rapport wordt in elk geval vernietigd binnen 2 

maanden nadat de termijn van 5 jaar is afgelopen. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens 

Leerlinggegevens vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

Vragen en klachten over het recht op inzage en correctie kun je voorleggen aan het 

College bescherming persoonsgegevens (CBP). 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005672
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005672
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946
http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468
http://www.cbpweb.nl/Pages/home.aspx

