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Notitie 

Naam: Alex Kossenberg Datum: 24-6-2021 

 

Overdracht van gegevens van voorschool/dagopvang naar basisschool en van 

opvang naar school of van school naar opvang 

Er bestaat veel behoefte om onderling informatie te delen in het belang van een doorgaande lijn maar ook 

vanuit praktisch oogpunt. Helaas is er vaak onduidelijkheid over wat nu precies mag volgens de wet. In 

opdracht van OCW is onlangs deze publicatie verschenen: 

https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Aanpak-IBP-handreiking-informatieoverdracht-kinderopvang-

primair-onderwijs.pdf  

Dit boekje biedt handige aanknopingspunten. Het blijkt dat altijd voorafgaande toestemming van 

ouders/verzorgers is vereist, ook in het geval van een IKC. Die toestemming moet in vrijheid gegeven 

worden (dus bijvoorbeeld niet voorwaardelijk voor inschrijving), en is altijd herroepbaar. Elke 

verwerkingsverantwoordelijke (dus school namens schoolbestuur, voorschool/opvang namens 

opvangorganisatie) moet zelf die toestemming vragen en registreren. Een IKC is nooit één 

verwerkingsverantwoordelijke, dus de onderliggende organisaties moeten zelf de toestemming regelen. 

Dit kan op twee manieren: schriftelijk of digitaal (via Parro voor de school). In het eerste geval zijn drie 

verschillende formats beschikbaar: 

• Een toestemmingsverklaring overdracht gegevens school-opvang 

• Een toestemmingsverklaring overdracht gegevens opvang-school 

• Een toestemmingsverklaring overdracht gegevens dagopvang/voorschool-school 

In het format staat duidelijk benoemd waarom je informatie wil overdragen, wat voor soort informatie je wil 

overdragen en hoe je informatie wil overdragen.  

Uiteraard kan je de toestemming ook via Parro aan de ouders vragen. Alles komt dat automatisch op de 

leerlingenkaart in Parnassys te staan onder het tabje privacyvoorkeuren van de leerling. Indien je met 

papieren formulieren werkt dan moet je die gegevens ook hier verwerken. Alles rondom de leerling hoort 

immers in Parnassys thuis. 

Let wel: pas de formats aan waar nodig. Indien je een bepaalde soort informatie nooit zal overdragen dan ga 

je daar uiteraard geen toestemming voor vragen.  

https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Aanpak-IBP-handreiking-informatieoverdracht-kinderopvang-primair-onderwijs.pdf
https://aanpakibp.kennisnet.nl/app/uploads/Aanpak-IBP-handreiking-informatieoverdracht-kinderopvang-primair-onderwijs.pdf
https://askoscholen.sharepoint.com/:w:/g/informatieplein/EQ--kw0MNC1GiR4Q7ISUPiMBPkkl06js3Pc1uXLYoxsy3w?e=jos0M6
https://askoscholen.sharepoint.com/:w:/g/informatieplein/EXOYUw4rpypCjPRROcVi1B8BWWiKnEjAMZJpTH_xSzD3JA?e=hvX7o6
https://askoscholen.sharepoint.com/:w:/g/informatieplein/EVGMy-f-rINFg-D2FsLFf-IBCtpe6emKrxE0Q5R5m-ijxQ?e=olfpgQ
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Wijs ouders regelmatig op hun rechten, bijvoorbeeld eens per jaar middels een berichtje in de nieuwsbrief 

(kan je combineren, denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van beeldmateriaal op basis van toestemming). 

Voor vragen over privacy kan je terecht bij de adviseur ICT: Alex Kossenberg, 

a.kossenberg@askoscholen.nl  
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