Onderzoek leerling en privacy
Wanneer moet je ouders informeren
en wanneer heb je toestemming nodig?
Wanneer een school overweegt dat er voor een leerling specialistisch onderzoek nodig is (bijvoorbeeld door een orthopedagoog,
psycholoog) moet de school de ouders vooraf informeren en om toestemming vragen om het onderzoek uit te mogen voeren.
Wanneer een onderzoek is uitgevoerd en de ouders geven geen toestemming voor het delen van de resultaten met de school,
dan mag de informatie ook niet verder worden besproken tussen de specialist en de school. Dit is het blokkeringsrecht.
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Signaal onderzoeksbehoefte
De leerkracht signaleert gedrag dat mogelijk nadere onderzoek behoeft.

Leerlingen overleg
Bij het overleg waarin de voortgang van leerlingen wordt besproken, kunnen
specialisten (o.a. orthopedagoog of psycholoog) deelnemen. Voor dit overleg en
deelname van de specialist is geen toestemming van ouders vereist, zolang er
geen onderzoek is gestart. Indien mogelijk worden leerlingen anoniem
besproken.

Onderzoek gewenst?
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Inzagerecht: ouders hebben het
recht om alle persoonsgegevens
in te zien die over hun en hun kind
gaan.
Blokkeringsrecht: ouders mogen
gegevens inzien en kunnen
daarna toestemming geven voor
het delen van de infomatie met
derden. Wanneer zij dit niet willen
kunnen ze doorgifte blokkeren.
Toestemming: in sommige
gevallen is toestemming nodig
om persoonsgegevens te delen.
Wanneer de school toestemming
krijgt, moet zij dat op elk moment
kunnen aantonen.

Ouders informeren
Voordat een onderzoek van start mag gaan, dienen de ouders te worden
geinformeerd over het proces, hun rechten en wordt om toestemming
gevraagd*.

Ouders geven toestemming voor onderzoek.
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Onderzoek en resultaten*
Nadat het onderzoek is uitgevoerd, hebben ouders het recht om het rapport
te ontvangen. ZIj kunnen verdere doorgifte tegenhouden (blokkeringsrecht).

Ouders geven toestemming voor het delen van de resultaten.
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* Wanneer onderzoek als doel heeft
een toelatingsverklaring (TLV) of
extra begeleidingsadvies van het
samenwerkingsverband (SWV)
uit te brengen, dan hoeft voor
het delen hiervan niet apart om
toestemming te worden gevraagd.

Onderzoeksrapport als bijlage OKR bij overstap
Bij de overstap van PO naar VO (of van PO naar PO) mogen resultaten uit het onderzoeksrapporten worden toegevoegd.
Dit kan in de vorm van een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) of een volledig onderzoeksrapport. In het OPP worden niet
de beperkingen beschreven, maar uitsluitend wat het kind wel kan (zie ook poster doorlopende leerlijn).

Ontwikkelingsperspectiefplan als
bijlage.
Toestemming is niet vereist.

Ouders geven toestemming voor
het volledige onderzoeksrapport als
bijlage.

Deze poster is ontwikkeld door Privacy op School, www.privacyopschool.nl

Ouders geven geen toestemming
voor het volledige onderzoeksrapport als bijlage.

