Protocol nr: 2021_02 inzake onderwijs
Protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de
vaccinatie van cursisten die stage lopen in geselecteerde zorgopleidingen tussen de
Centra voor Volwassenenonderwijs, AHOVOKS en AZG.
25/2/2021

Dit protocol wordt gesloten conform artikel 8, §1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende
het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Tussen de partijen
De inrichtende machten zoals bedoeld in artikel 24, §4 van de Grondwet, dit is de
rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer
onderwijsinstellingen, waaronder:
a. Het GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, openbare instelling met
rechtspersoonlijkheid conform bijzonder decreet van 14 juli 1998, met zetel in
de Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en ondernemingsnummer
0850.036.635, vertegenwoordigd door en verbonden zoals hieronder en in
bijlage a is uiteengezet.
b. Het Katholiek onderwijs Vlaanderen vertegenwoordigd door en verbonden
zoals hieronder en in bijlage b is uiteengezet.
c. De lokale openbare besturen en de VGC, hierbij mandaat gevend aan OVSG,
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten vzw, rechtspersoon van
privaat recht (vereniging zonder winstoogmerk), met maatschappelijke zetel in
Bischoffsheimlaan 1-8 te 1000 Brussel, gekend in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 443.649.492, hier
vertegenwoordigd door de algemeen directeur, zoals hieronder en in bijlage c
is uiteengezet.
d. Het provinciaal onderwijs vertegenwoordigd door en verbonden zoals
hieronder en in bijlage d is uiteengezet.
Hierna “de CVO’s”
En
Vlaamse Gemeenschap, rechtspersoon van publiek recht (art. 3 Grondwet), met
maatschappelijke zetel in Havenlaan 88 (bus 50) te 1000 Brussel, gekend in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0316.380.841,
maar in het kader van dit protocol woonst kiezend op de zetel van het Agentschap Hoger
Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid, in de Koning Albert II laan 15 te 1210 Brussel (Sint-Joost-tenNode), gekend als vestiging in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
vestigingsnummer 2.143.718.608; die voor de ondertekening van dit protocol
vertegenwoordigd wordt door de Vlaamse Regering, die bij delegatie vertegenwoordigd
wordt door de leidend ambtenaar van het agentschap zonder rechtspersoonlijkheid
“Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.
Hierna: “AHOVOKS”.
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En
Vlaamse Gemeenschap, rechtspersoon van publiek recht (art. 3 Grondwet), met
maatschappelijke zetel in Havenlaan 88 (bus 50) te 1000 Brussel, gekend in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0316.380.841,
maar in het kader van dit protocol woonst kiezend op de zetel van het Agentschap Zorg
en Gezondheid, agentschap zonder rechtspersoonlijkheid, in de Koning Albert II laan
35/33 te 1030 Schaarbeek, gekend als vestiging in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het vestigingsnummer 2.143.718.608; die voor de ondertekening
van dit protocol vertegenwoordigd wordt door de Vlaamse Regering, die bij delegatie
vertegenwoordigd wordt door de leidend ambtenaar van het agentschap zonder
rechtspersoonlijkheid “Agentschap Zorg en Gezondheid”.
Hierna: “AZG”.
De CVOs, AHOVOKS en AZG worden ook wel afzonderlijk aangeduid als een “Partij” of
gezamenlijk als de “Partijen”.
ALGEMENE BEPALING
A

Uiteenzetting van de gegevensuitwisseling
Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de toediening van vaccinaties in Vlaanderen
op. De cursisten die stage lopen in de zorg worden in de vaccinatieronde van het
zorgpersoneel meegenomen. Om de betrokkenen hierover te informeren wenst AZG
een lijst te ontvangen van cursisten die minstens twee weken stage lopen binnen
geselecteerde zorgopleidingen tijdens de vaccinatieperiode.

B

Wettelijke basis
De betrokken Partijen wensen overeenkomstig artikel 8, §1 van het decreet van 18
juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (hierna e-Govdecreet) een protocol te sluiten met betrekking tot de elektronische mededeling van
persoonsgegevens.

C

Functionaris voor gegevensbescherming – datum advies
Artikel 8, §1, derde lid van het e-Gov-decreet vereist dat het advies wordt
ingewonnen van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van alle
betrokken instanties.
De functionaris voor gegevensbescherming van GO! heeft op x februari 2021 advies
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
De functionaris voor gegevensbescherming van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen
heeft op x februari 2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol
gegeven.
De functionaris voor gegevensbescherming van OVSG heeft op 25 februari 2021
advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
De functionarissen voor gegevensbescherming van de betrokken Vlaamse provincies
hebben op x februari 2021 advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol
gegeven.
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De functionaris voor gegevensbescherming van AHOVOKS heeft op 16 februari 2021
advies met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
De functionaris voor gegevensbescherming van AZG heeft op x februari 2021 advies
met betrekking tot een ontwerp van dit protocol gegeven.
D

Publicatie
Eenmaal het protocol is gesloten, zal het worden gepubliceerd op de website van de
Partijen, zoals artikel 8, §1, derde lid van het e-Govdecreet vereist.

Artikel 1: Onderwerp
In dit protocol worden de voorwaarden en modaliteiten van de elektronische uitwisseling van
de persoonsgegevens door de Partijen uiteengezet.

Artikel 2: Rechtvaardigingsgronden van zowel de mededeling als de inzameling
van de persoonsgegevens
De verwerking van bijzondere categorieën (bv. over de gezondheid) zal gebeuren op één
van de uitzonderingsgronden uit artikel 9 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna AVG).
De CVO’s hebben de gegevens verzameld en verwerkt in het ruime kader van het
verstrekken van onderwijs door hun onderwijsinstellingen en meer specifiek voor de
organisatie van de stages.
De wettelijke basis daarvoor ligt in het decreet van 15 juni 2007 betreffende het
volwassenenonderwijs, titel III. - De opdracht en organisatie van het
volwassenenonderwijs.
AHOVOKS verwerkt de persoonsgegevens in het kader van dit protocol voor volgende
doeleinden:
De volgende documenten beschrijven de opdracht(en) van de AHOVOKS, Afdeling
Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs en/of betogen de rechtmatigheid van de
gevraagde (persoons)gegevens:
• Het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs
• Het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke
gegevensverkeer
• Het Koninklijk Besluit van 5 september 1994 tot regeling van de toegang tot de
informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het
Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de afdeling Begroting en
Gegevensbeheer en de Administraties Basisonderwijs, Secundair Onderwijs, Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en Permanente vorming van het
departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en tot
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke
personen in hoofde van de schooldirecties
• Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot oprichting van het intern
verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs,
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Kwalificaties en Studietoelagen (B.S. 16.07.2009) - (verv. BVR 3 juli 2015, 14, I: 1
juli 2015)
AZG verwerkt de persoonsgegevens in het kader van dit protocol voor volgende doeleinden:
Deze persoonsgegevens zijn nodig om de planning van de vaccinatie tegen COVID-19 te
beheren, en met name de oproeping van de te vaccineren personen, de organisatie van de
afspraken en de mededeling van deze gegevens aan derden die deze gegevens nodig
hebben.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is dat deze verwerking
"noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt
van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking
is opgedragen" (artikel 6, lid 1, onder e), van de AVG) én “noodzakelijk om de vitale
belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen” (artikel 6,
lid 1, onder d) van de AVG). Deze rechtsgrondslag is de volgende:
- Wet van 22 december 2020 betreffende diverse maatregelen met betrekking tot snelle
antigenentests en betreffende de registratie en verwerking van gegevens in verband met
vaccinaties in het kader van de bestrijding van de COVID-pandemie-19
- Koninklijk besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en de verwerking van de
gegevens met betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19
Dit koninklijk besluit houdt op uitwerking te hebben op de dag van de inwerkingtreding van
een samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de
Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie
betreffende de registratie en de verwerking van de gegevens met betrekking tot de
inentingen tegen COVID-19.
- Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie
betreffende de organisatie en de registratie en de verwerking van de gegevens met
betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19.
AZG ontvangt en verwerkt de persoonsgegevens enkel in het kader van dit Protocol. De
verdere verwerking is ten bate van de cursisten die stage lopen in de zorg. Er wordt hen de
mogelijkheid geboden om desgewenst in een vroegere fase deel te nemen aan de vaccinaties
tegen het COVID-19 virus.

Artikel 3: De gevraagde persoonsgegevens en de categorieën en omvang van
de gevraagde persoonsgegevens conform het proportionaliteitsbeginsel
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende persoonsgegevens
die worden meegedeeld, alsook de verantwoording van de proportionaliteit en de
bewaartermijn van de gegevens.
Het betreft geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens als vermeld in artikel 9 van
de AVG.
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Het betreft geen persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare
feiten als vermeld in artikel 10 van de AVG.

Gegeven 1

Rijksregister (of BISnummer), naam en voornaam

Verantwoording
proportionaliteit

Identificatie van de persoon, nodig voor verdere koppeling
aan databanken. Naam en voornaam dienen als controle,
back-up in het geval er een probleem is met het
Rijksregisternummer.

Bewaartermijn

De meegedeelde gegevens zullen door AZG in de databank
met vaccinatiecodes worden bewaard tot 5 dagen na de dag
van de bekendmaking van het koninklijk besluit waarbij het
einde van de COVID-19-coronavirusepidemie wordt
afgekondigd.

Verantwoording
bewaartermijn

Wettelijke bepaling opgenomen in het
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie
en de registratie en de verwerking van de gegevens met
betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19.

Gegeven 2

Instelling, opleiding

Verantwoording
proportionaliteit

Noodzakelijk om te kunnen nagaan of de betrokken
cursisten gekend zijn in de databanken van AHOVOKS. Dit
gegeven dient enkel om de controle met de databanken van
AHOVOKS te vergemakkelijken en zal niet meegegeven
worden in de uitwisseling met AZG.

Bewaartermijn

De meegedeelde gegevens zullen door AZG in de databank
met vaccinatiecodes worden bewaard tot 5 dagen na de dag
van de bekendmaking van het koninklijk besluit waarbij het
einde van de COVID-19-coronavirusepidemie wordt
afgekondigd.

Verantwoording
bewaartermijn

Wettelijke bepaling opgenomen in het
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie
en de registratie en de verwerking van de gegevens met
betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19.

Gegeven 3

Adres in België (voor buitenlandse stagiairs)

Verantwoording
proportionaliteit

Dit gegeven is noodzakelijk om buitenlandse cursisten te
kunnen uitnodigen waarvan geen Belgisch adres gekend is.
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Bewaartermijn

De meegedeelde gegevens zullen door AZG in de databank
met vaccinatiecodes worden bewaard tot 5 dagen na de dag
van de bekendmaking van het koninklijk besluit waarbij het
einde van de COVID-19-coronavirusepidemie wordt
afgekondigd.

Verantwoording
bewaartermijn

Wettelijke bepaling opgenomen in het
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de
Franse Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie
en de registratie en de verwerking van de gegevens met
betrekking tot de vaccinaties tegen COVID-19.

Artikel 4: De categorieën van ontvangers en derden die mogelijks de gegevens
eveneens verkrijgen
Volgende personen/diensten van de AZG zullen toegang hebben tot de gevraagde
persoonsgegevens:
•
•

Afdeling Preventie
Afdeling Beleidsinformatie en Data

Enkel personen die omwille van hun functieprofiel deze informatie nodig hebben voor de
uitvoering van hun werk, krijgen toegang tot de informatie.
Daarnaast kunnen de gevraagde gegevens enkel worden medegedeeld aan of ingezien door
derde ontvangers voor zover bepaald in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale
Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot
vaccinaties tegen COVID-19.
Elke eventuele mededeling van de gevraagde persoonsgegevens door AHOVOKS of AZG
moet voorafgaandelijk aan de instellingen worden gemeld en moet uiteraard in
overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van
natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat
AZG waar vereist een protocol sluit voor de mededeling van de gevraagde gegevens.

Artikel 5: Periodiciteit van de mededeling en de duur van de mededeling
De persoonsgegevens zullen eenmalig worden opgevraagd zodat de betrokkenen kunnen
geïnformeerd worden over hun mogelijkheid tot vaccinatie.
Er kan een bijkomende bevraging georganiseerd worden in geval dat er bijkomende groepen
cursisten in aanmerking komen bij een volgende vaccinatieronde.
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Artikel 6: Beveiligingsmaatregelen
De Partijen treffen ten minste volgende organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van de ontvangen persoonsgegevens bij verdere
verwerking:
•

•
•

•
•

•

AZG en AHOVOKS hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).
Elke onderwijsinstelling heeft een aanspreekpunt informatieveiligheid en het CVO
heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO).
Elke Partij sensibiliseert zijn personeel dat toegang heeft tot de gevraagde
gegevens over hoe vertrouwelijk om te gaan met deze gegevens.
Elke Partij zal erop toezien dat personeelsleden of aangestelde personen enkel
toegang verkrijgen tot Persoonsgegevens nadat ze behoorlijk gebonden zijn door
een wettelijke of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting. De personeelsleden
in de onderwijsinstelling zijn gebonden door het ambtsgeheim zoals bepaald in
artikel 14 van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs
of artikel 11 van decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs.
Elke Partij houdt een register van verwerkingsactiviteiten bij conform de AVG.
Elke Partij moet kunnen aantonen dat de in het protocol opgesomde maatregelen
werden getroffen. Op eenvoudig verzoek van een Partij moet hiervan een bewijs
overgemaakt kunnen worden.
In het geval een Partij voor de verwerking van persoonsgegevens die het
voorwerp is van voorliggend protocol, beroep doet op een verwerker (of meerdere
verwerkers), doet de Partij uitsluitend beroep op verwerkers die afdoende
garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en
organisatorische maatregelen bieden opdat de verwerking aan de vereisten van
de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is
gewaarborgd. De Partij sluit in voorkomend geval met alle verwerkers een
verwerkersovereenkomst in overeenstemming met artikel 28 van de AVG. Partijen
bezorgen elkaar een overzicht van de verwerkers die de gevraagde gegevens
verwerken, en actualiseren dit overzicht zo nodig.

Volgende maatregelen worden getroffen, naast de maatregelen hierboven opgesomd, ter
beveiliging van de mededeling van de persoonsgegevens:
-

De instellingen bezorgen AHOVOKS een lijst van cursisten die stage lopen in geselecteerde
zorgopleidingen via het beveiligd portaal van Mijn Onderwijs. Toegang tot dit portaal is
beschermd via sterke authenticatie (ACM-IDM) met eIDAS-schaal ‘high’.
De lijsten worden bewaard op een beveiligde map op de fileserver van AHOVOKS. Enkel
een beperkt aantal data-analisten van AHOVOKS hebben hier toegang toe. AHOVOKS
gebruikt de gegevens enkel om kwaliteitscontrole uit te voeren.
De door AHOVOKS gecontroleerde lijsten worden via een beveiligd portaal aangeleverd
aan AZG. Toegang tot dit portaal is beschermd via sterke authenticatie (ACM-IDM) met
eIDAS-schaal ‘high’.
De data in alle databanken alsook in hun afgeleide back-ups zijn versleuteld.
De data wordt bewaard binnen een beveiligde omgeving. Enkel de bevoegde personen
hebben toegang tot die map.
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Artikel 7: Kwaliteit van de persoonsgegevens
Om de kwaliteit van de aangeleverde gegevens te waarborgen zal AHOVOKS een
kwaliteitscontrole uitvoeren. Deze bestaat ten minste uit een steekproefsgewijze controle of
de aangeleverde cursisten voorkomen in de geselecteerde opleidingen volgens de
databanken van AHOVOKS.
Zodra een Partij één of meerdere foutieve, onnauwkeurige, onvolledige, ontbrekende,
verouderde of overtollige gegevens in de persoonsgegevens vaststelt, al dan niet op basis
van een mededeling van betrokkene(n), meldt zij dat onmiddellijk schriftelijk aan de andere
betrokken Partijen.
De instelling die de gegevens aanlevert blijft als verantwoordelijke voor de verwerking
aansprakelijk voor de aangeleverde gegevens.

Artikel 8: Meldingsplichten
De Partijen engageren zich in het licht van artikel 33 van de AVG om elkaar via de
functionarissen voor gegevensbescherming van de Partij zonder onredelijke vertraging op de
hoogte te stellen van elk gegevenslek dat zich voordoet betreffende de meegedeelde
gegevens met impact op beide Partijen en in voorkomend geval onmiddellijk gezamenlijk te
overleggen teneinde alle maatregelen te nemen om de gevolgen van het gegevenslek te
beperken en te herstellen. De Partijen verschaffen elkaar alle informatie die ze nuttig of
nodig achten om de beveiligingsmaatregelen te optimaliseren.
Bij vermoeden van fraude wordt, na overleg met de betrokken Partij, melding gedaan aan de
bevoegde autoriteiten.

Artikel 9: Transparantie
De Partijen bevestigen dat ze elk voor zich een procedure voorzien hebben, via dewelke
betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen.
De Partijen informeren de betrokkenen, in het licht van het transparantiebeginsel van de
AVG (zie in het bijzonder artikelen 12-14 AVG).
Betrokkenen kunnen via www.laatjevaccineren.be meer informatie terugvinden over
vaccinatie procedures.
Het protocol wordt in zijn geheel bekendgemaakt, o.a. door volgende maatregelen:
•
•
•
•

dit protocol wordt gepubliceerd op de website “Privacy in Onderwijs”.
de CVO’s, bij hun toetreding, verbinden zich ertoe te verwijzen naar dit protocol dat te
vinden is op “Privacy in Onderwijs”.
dit protocol zal door AHOVOKS worden gepubliceerd via
https://onderwijs.vlaanderen.be/informatieveiligheid
dit protocol zal door AZG worden gepubliceerd via https://www.zorg-engezondheid.be/privacyverklaring

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Dit protocol wordt beheerst door het Belgisch recht.
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Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit protocol worden beslecht door
de bevoegde rechtbank in Brussel.

Artikel 11: Inwerkingtreding en opzegging
Voor de CVO’s die een mandaat of delegatie geven, treedt het protocol in werking op de
datum van ondertekening van het protocol. Indien een CVO pas na deze ondertekening van
het protocol een mandaat of delegatie verleent, dan gaat het protocol voor dit CVO in op de
datum van de goedkeuring van het mandaat of delegatie.
CVO’s die geen mandaat of delegatie hebben gegeven, kunnen alsnog toetreden.
AHOVOKS zal de lijst bijhouden van CVO’s die apart toetreden. CVO’s die niet akkoord
gaan met het protocol moeten zelf onderhandelen met de andere Partijen.
De Partijen kunnen dit protocol schriftelijk opzeggen mits een redelijke opzegtermijn van
minstens 3 maanden in acht wordt genomen:
•
•

Opzegging door AZG en/of AHOVOKS zegt meteen het protocol op ten aanzien van
alle CVO’s.
Opzeggingen door een CVO slaan enkel op de werking van het protocol met
betrekking tot het opzeggende CVO, en heeft geen impact op het voortbestaan van
het protocol voor de andere CVO’s. Het protocol eindigt van rechtswege wanneer er
geen rechtsgrond meer bestaat voor de gevraagde doorgifte van persoonsgegevens.
Ook na de beëindiging van deze overeenkomst blijft de vertrouwelijkheid met
betrekking tot de persoonsgegevens gelden.

Wanneer de wettelijke grond voor een of meerdere verwerkingen beschreven en geregeld in
dit protocol zou verdwijnen, dan wordt de gegevensoverdracht beëindigd.
Vijf dagen na de dag van de bekendmaking van het koninklijk besluit waarbij het einde van
de COVID-19-coronavirusepidemie wordt afgekondigd wordt de gegevensoverdracht
beëindigd.
Na het einde van deze overeenkomst blijft de vertrouwelijkheid met betrekking tot de
persoonsgegevens gelden, maar moet evenzeer het retentie- en vernietigingsbeleid
nageleefd worden, zodat de gegevens niet langer worden bijgehouden dan noodzakelijk.
Opgemaakt te Brussel, op 25/02/2021, in evenveel exemplaren als er (Ondertekende)
Partijen zijn.

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
Agentschap Zorg en Gezondheid

Peter Parmentier
Administrateur-generaal
Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
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Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Lieven Boeve
Directeur-generaal
Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Namens de centrumbesturen die een mandaat geven aan Katholiek Onderwijs
Vlaanderen

Patriek Delbaere
Algemeen directeur Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
Namens de centrumbesturen die een mandaat geven aan OVSG

Voor POV
Steven Ghysens
Griffier van de provincie Oost-Vlaanderen
Namens het centrumbestuur van de provinciale scholen in de Provincie OostVlaanderen
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Bijlage a: modaliteiten rond bindendverklaring, lijst centrumbesturen en
amendementen GO!
1

Juridische structuur en de bevoegdheid tot het afsluiten van dit protocol

Het ‘GO!, onderwijs van de Vlaamse gemeenschap’ is een sui generis openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid opgericht bij bijzonder decreet van 14 juli 1998 onder de
toenmalige benaming ‘het Gemeenschapsonderwijs’. Het GO! heeft zetel in de
Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel en heeft ondernemingsnummer 0850.036.635
De Vlaamse Gemeenschap mandateerde het GO! met de grondwettelijke opdracht neutraal
onderwijs in te richten met onder meer eerbied voor de filosofische, ideologische of
godsdienstige opvattingen van de ouders en de cursisten.
Het GO! is een openbare instelling sui generis die bestaat uit 3 van elkaar onderscheiden
bestuursniveau’s: Het lokale niveau, dat bestaat uit de scholen, instellingen en centra, het
meso-niveau, dat bestaat uit de scholengroepen, en het centrale niveau, met als formele
organen de Raad van het GO! en de afgevaardigd bestuurder.
Artikel 4 § van het bijzonder decreet vermeldt dat de scholengroepen en de raad van het
GO! de inrichtende macht vormen van het door de Vlaamse gemeenschap georganiseerd
onderwijs. Het centrale niveau en het meso-niveau zijn dus samen het centrumbestuur / de
inrichtende macht van het door het GO! ingerichte onderwijs.
Dit werd bevestigd door de Raad van State in haar arrest van 12 mei 2005 waarin werd
geoordeeld dat “de scholengroepen (een bestuursniveau) en de raad voor het
Gemeenschapsonderwijs (een orgaan van een bestuursniveau) luidens art. 4 § 1 van het
bijzonder decreet met uitsluiting van ieder ander orgaan de inrichtende macht zijn van het
gemeenschapsonderwijs” en dat “scholengroepen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid
hebben die is afgescheiden van de instelling die is opgericht onder de benaming ‘het
Gemeenschapsonderwijs’.
Lokale instellingen (scholen, clb’s,…) binnen het GO! zijn geen inrichtende macht en
beschikken niet over rechtspersoonlijkheid. Zij beschikken wel over eigen bevoegdheden en
organen, maar juridisch oefenen zij deze bevoegdheden uit in naam en voor rekening van de
inrichtende macht, te weten de scholengroep én de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
Het huidige protocol kan dus rechtsgeldig worden afgesloten door de afgevaardigd
beheerder. Hierdoor is het GO! als geheel verbonden. De scholengroepen die niet wensen te
participeren in de in dit protocol uiteengezette mededeling van persoonsgegevens kunnen dit
doen mits dit gebeurt met een beslissing van een daartoe bevoegd orgaan. Deze beslissing
zal moeten worden kenbaar gemaakt door publicatie op hun website.
2

Lijst centrumbesturen

De ondertekening van huidig protocol geldt voor de volgende instellingen die behoren tot het
GO!: https://www.g-o.be/schoolzoeker/

3

Amendementen

Geen

Bijlage 1

Bijlage b: modaliteiten rond bindendverklaring, lijst centrumbesturen en
amendementen katholiek onderwijs Vlaanderen
1

modaliteiten rond bindendverklaring

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de netwerkorganisatie van de katholieke (hoge)scholen,
internaten, centra en universiteit in Vlaanderen en Brussel. De leden die kunnen toetreden
tot de netwerkorganisatie worden bepaald in artikel 13 §2 van haar statuten: als toegetreden
leden komen in aanmerking: (i) alle besturen van de Nederlandstalige katholieke
onderwijsinrichtingen, als dusdanig erkend door de Vlaamse Bisschoppen en die de conform
artikel 14 bepaalde ledenbijdrage betalen en (ii) rechtspersonen die andere dan onder (i)
bedoelde onderwijsinstellingen, besturen of organisaties van dergelijke rechtspersonen en
die de conform artikel 15 bepaalde ledenbijdrage betalen.
Leden kunnen aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen mandaat geven om in naam en voor
rekening van de leden:
- Algemene protocollen ivm gegevensuitwisseling van persoonsdata tussen
overheidsinstanties af te sluiten en te ondertekenen;
- per protocol een verplicht advies opmaken (door de Data Protection Officer van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen);
- de afgesloten protocollen te communiceren naar besturen en scholen toe;
Dit mandaat ontslaat de leden NIET van de bepalingen die opgenomen zijn in het protocol,
inclusief de beveiligingsmaatregelen.

2

Lijst centrumbesturen

De lijst met aangesloten centrumbesturen die een mandaat gaven kan bekomen worden bij
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

3

Amendementen

Geen

Bijlage 2

Bijlage c: modaliteiten rond bindendverklaring, lijst centrumbesturen en
amendementen OVSG
1

modaliteiten rond bindendverklaring

OVSG is de leden-en netwerkvereniging van alle steden, gemeenten en de VGC die
onderwijs of een centrum voor leerlingenbegeleiding inrichten, met inbegrip van eventueel
verzelfstandigde of intergemeentelijke entiteiten (lokale openbare besturen die onderwijs
inrichten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap). Daarnaast kunnen private
inrichters van onderwijs toetreden als geaffilieerd lid (private besturen die onderwijs inrichten
en voldoen aan de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse
Gemeenschap).
Binnen OVSG refereert het begrip ‘Centrumbestuur’ altijd naar de rechtspersoon
waarbinnen het juridische en feitelijke bestuur van de onderwijsinstelling zich situeert. Het
gaat in deze context dus om het lokale openbare bestuur (stad of gemeente) dat, of de
vereniging opgericht door of op initiatief van een of meer lokale besturendie onderwijs inricht.
De term slaat dus niet op leden van het bestuursorgaan (bijv. gemeenteraad, college van
burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur of raad van bestuur van de vereniging)
of op de directies of het personeel van de onderwijsinstellingen.
Een Centrumbestuur CLB refereert altijd naar de rechtspersoon waarbinnen het juridische
en feitelijke bestuur van het CLB zich situeert. Het gaat in deze context dus om het lokale
openbare bestuur (stad of gemeente) dat, of de vereniging opgericht door of op initiatief van
een of meer lokale besturen, die een leerlingenbegeleiding aanbiedt. De term slaat dus niet
op leden van het bestuursorgaan (bijv. gemeenteraad, college van burgemeester en
schepenen van het lokaal bestuur of raad van bestuur van de vereniging) of op de directies
of het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding.
De rechtspersoon beslist en treedt op via zijn organen (gemeenteraad, college van
burgemeester en schepenen, burgemeester) en/of topambtenaren (algemeen directeur,
financieel directeur).
Het bevoegde orgaan van het lokaal openbaar bestuur geeft een uitdrukkelijk mandaat aan
OVSG om in naam en voor rekening van het betrokken bestuur het algemene protocol te
ondertekenen.

2

Lijst centrumbesturen

Zie https://www.ovsg.be/over-ovsg/hoe-kan-ovsg-je-helpen/algemene-protocollen-

onderwijs-gdpr
3

Amendementen

Geen

Bijlage 3

Bijlage d : modaliteiten rond bindendverklaring, lijst centrumbesturen en
amendementen voor het provinciaal onderwijs
1

modaliteiten rond bindendverklaring

De koepelorganisatie Provinciaal Onderwijs Vlaanderen heeft geen enkele bevoegdheid in
dit protocol. Het zijn de school- en centrumbesturen die alle bevoegdheid over deze materie
in handen hebben.
School- en centrumbestuur (ook CLB) verwijst in dit kader altijd naar de rechtspersoon
waarbinnen het juridische en feitelijke bestuur van de onderwijs(CLB)instelling zich situeert.
Voor het volwassenenonderwijs binnen het provinciaal onderwijs zijn is dat enkel het
provinciebestuur van de Oost-Vlaanderen.
De besturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de protocollen op basis van de
bestaande wetgeving hieromtrent.
2

Lijst centrumbesturen

Voor de provincie Oost-Vlaanderen
•
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De griffier, dhr. Steven Ghysens

Amendementen

Geen

Bijlage 4

