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U heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) gevraagd, ingevolge artikel 51, 
tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, te adviseren over het wetsvoorstel 
houdende wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het invoeren van 
een locatiecode in het basisregister onderwijs (bron) (hierna: het voorstel).  
 
Hiermee voldoe ik aan uw verzoek. 
 
Aanleiding en inhoud van het voorstel 
Met het voorstel wordt beoogd relatief verzuim (spijbelen) en voortijdig schoolverlaten in de 
mbo-sector tegen te gaan. Voor de handhaving van de leerplicht en de begeleiding van spijbelaars 
en (potentiële) uitvallers moeten de gemeenten gemakkelijk contact kunnen leggen met de 
opleiding.  
 
In de mbo-sector zijn circa 71 mbo-instellingen met ongeveer 700 onderwijslocaties. Diverse 
instellingen hebben tientallen locaties. Op dit moment wordt in bron geen locatie per deelnemer 
aan een opleiding educatie geregistreerd. Op grond van het voorstel worden mbo-instellingen, 
zowel bekostigde als niet bekostigde instellingen, verplicht voor alle deelnemers bij inschrijving, 
uitschrijving en andere mutaties een locatiecode in bron mee te leveren. De noodzaak hiervan is 
een effectieve en efficiënte handhaving van de leerplicht en begeleiding in vorengenoemde zin. 
 
Beoordeling van het voorstel 
Op grond van de artikelen 2.3.6a en 2.5.5a van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het 
bevoegd bezag van een mbo-instelling reeds verplicht om het persoonsgebonden nummer van 
iedere deelnemer aan een opleiding educatie te verstrekken aan de minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap tezamen met aanvullende (persoons)gegevens van deze deelnemer.  
Deze gegevens worden door de minister opgenomen in bron. Met het voorstel wordt de 
locatiecode van een deelnemer aan het persoonsgebonden nummer toegevoegd. 
 
Oordeel 
In het licht van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens geeft het voorliggende voorstel 
geen aanleiding tot het maken van nadere op- of aanmerkingen.  
 
 
Advies 
Het voorstel geeft het CBP geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.  
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Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting op het advies, dan is het CBP daartoe bereid.  
 
Een afschrift van deze brief is ook gestuurd naar de waarnemend secretaris-generaal. 
 
Hoogachtend, 
 
Het College bescherming persoonsgegevens, 
Voor het College, 

 

 

mw. mr. M.W. McLaggan-van Roon 

Lid van het College


