
Extern onderzoek?
Let hier op voor je mee doet!
Scholen worden regelmatig benaderd om deel te nemen aan een onderzoek en daarvoor persoonsgegevens van leerlingen aan 
te leveren. Dit betekent dat deze gegevens worden uitgewisseld met een andere verwerkingsverantwoordelijke die het verwerkt 
voor dit onderzoek. Wanneer kan de school wel en wanneer niet deelnemen aan extern onderzoek? Waar moet de school 
rekening mee houden? Wat moet je controleren en regelen voordat de data wordt gedeeld? Voldoet het onderzoek aan de basis-
principes van de AVG? Deze flowchart geeft hier inzicht in.

Privacy op School heeft jarenlange ervaring in het onderwijs én kent alle ins & outs op het gebied van privacy. 
Met tools, trainingen, ondersteuning en advies helpen we scholen om hun informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. 
Meer weten? 
Kijk op onze website www.privacyopschool.nl of neem contact op via info@privacyopschool.nl 

Is er sprake van een wetenschappelijk/ 
statistisch onderzoek?*
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STOP

Is de verwerking van persoonsgegevens verenigbaar met 
het doel waarvoor ze zijn verzameld? 
Controleer het doel en overleg dit met de FG.

nee

neeWordt expliciete toestemming gevraagd 
of is er een wettelijke uitzondering?

Ga na of de volgende zaken op orde zijn: gegevensminimalisatie; pseudonimisering/anonimisering; 
informatiebeveiliging; versleuteling/toegangsbeperking; functionele scheiding; transparantie. Vraag bijvoorbeeld het 
onderzoeksplan en/of de gedrags- of integriteitscode op en betrek de FG erbij.

Is er een andere grondslag? Bij een gerechtvaardigd 
belang moeten de belangen van de school worden afge-
wogen t.o.v. de inbreuk op de privacy van de leerlingen/
ouders. Toetsing & documentatie is noodzakelijk. Als het 
belang voor de school niet (voldoende) aanwezig is en er 
is geen sprake van wettelijke plicht of algemeen belang, 
dan is toestemming vereist van de ouders en leerlingen 
(vanaf 16 jaar).  Vraag dit na en overleg dit met de FG. 

Is er sprake van een algemeen belang?*

Worden er bijzondere persoonsgegevens gebruikt? Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over 
gezondheid, dyslexie, ADHD. Het is verboden deze gegevens te verwerken, tenzij uitdrukkelijke toestemming is  
verkregen van de betrokkenen. In uitzonderlijke gevallen is de verwerking in een wet bepaald. 

Zijn er passende waarborgen om risico’s betrokkenen te beperken?

Zijn de ouders/leerlingen vooraf geïnformeerd over het onderzoek?
Ouders en leerlingen (vanaf 16 jaar) hebben ook bij wetenschappelijk onderzoek diverse rechten

 i.v.m. kwetsbaarheid van de betrokkenen, waaronder het recht van bezwaar.

De school kan mee doen aan het onderzoek

* Wetenschappelijk/statistisch onderzoek volgt strikte methodologische regels en dient meestal het algemeen belang.  
   Resultaten worden gepubliceerd. 


