Bewaartermijnen dossiers
9 maart 2021
Regelgeving op grond van
-

AVG

-

Wet op het primair onderwijs

-

Wet op expertisecentra

-

Jeugdwet

-

WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)

-

Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg)

-

NIP

-

NVO

-

NZA

Hoofdregel: persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor ze worden verzameld, nodig is.
Daarop kunnen twee uitzonderingen van toepassing zijn:
1.

Gegevens moeten langer worden bewaard vanwege het gelden van een wettelijke bewaartermijn.

2.

Gegevens kunnen langer worden bewaard indien daarvoor een noodzaak bestaat in relatie tot het kunnen blijven voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld (noodzakelijkheidsprincipe) mits dat in alle redelijkheid van de verwerkersverantwoordelijke gevraagd kan worden (redelijkheidsprincipe).

Medische gegevens
In de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens wordt de volgende definitie van medische gegevens gebruikt: “informatie die, direct of indirect, betrekking heeft op
de gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een herleidbare patiënt en gegevens die omtrent een patiënt in het dossier van een arts zijn genoteerd.”
Een lvb/verstandelijke beperking bij IQ-onderzoek valt onder de definitie van medische gegevens. Dit geldt ook voor een DMS-classificatie die is vastgesteld door een
persoon die daartoe bevoegd is.
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Soort
onderzoek/werkzaamheid
Leerlingonderzoek
Leerlingonderzoek
ONL

Psychologisch onderzoek zonder
medische resultaten

Psychologisch onderzoek zonder
medische resultaten dat deel
uitmaakt van volgsysteem

Voorbeeld

Opdrachtgever

Didactisch

School

Dyslexie / dyscalculie
(geen EED)
Dyslexie (EED)

Gemeente

. NIO
Intelligentie
.Intelligentie +
sociaal-emotioneel.
.Sociaal-emotioneel

School

Gemeente

School

Uitvoerder
(functie)
Onderwijsadviseur
(Gz-)psycholoog
/orthopedagoog
Gz-psycholoog

(Gz-)psycholoog
/orthopedagoog

(Gz-)psycholoog
/orthopedagoog

Bewaartermijn * **

Toelichting

2 jaar nadat leerling van school is
20 jaar na de laatste wijziging in het dossier
Minderjarigen: 20 jaar na bereiken 18e
levensjaar
Meerderjarige: 20 jaar na laatste wijziging
van dossier
Als de school opdrachtgever is: 2 jaar
nadat de leerling de school heeft verlaten
tenzij het een dossier op basis van de
Jeugdwet (20 jaar) / WGBO (20 jaar) /
WMO (15 jaar) betreft.
Als school geen opdrachtgever is dan
worden de gegevens niet langer bewaard
dan noodzakelijk (max. 2 jaar), tenzij het
een dossier op basis van de Jeugdwet (20
jaar) / WGBO (20 jaar) / WMO (15 jaar)
betreft.
2 jaar nadat leerling van school is

In de NVO Beroepscode staat dat de pedagoog het
dossier zoveel langer bewaart als nodig is voor de
zorg van een goed pedagoog. De bewaartermijn
wordt gerekend vanaf het jaar dat de professionele
relatie is afgerond.

In het leerlingdossier worden gegevens over de
leerling bewaard, zoals het onderwijskundig rapport,
rapporten, uitslagen van toetsresultaten, gegevens
uit het leerlingvolgsysteem, etc. Voor dit soort onderzoeken heeft de AP geen langere bewaartermijn
dan de algemene bewaartermijn voor leerlingdossiers vastgesteld.
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In de NVO Beroepscode staat dat de pedagoog het
dossier zoveel langer bewaart als nodig is voor de
zorg van een goed pedagoog. De bewaartermijn
wordt gerekend vanaf het jaar dat de professionele
relatie is afgerond.
Psychologisch onderzoek met
medische resultaten
(Geldt ook voor gegevens die
belangrijk zijn voor het volgen
van een onderwijsloopbaan van
een leerling)
Zorg aan leerling/cliënt

Scholing/training

.Faalangsttraining,
SOVA-training
.Individuele gesprekken
.Individuele begeleiding
.WMO zorg
Aan cursisten

School
Gemeente

(Gz-)psycholoog
/orthopedagoog

Bij kinderen 20 jaar na 18e levensjaar
Bij volwassenen 20 jaar na laatste wijziging dossier

Pedagoog
/ambulant
hulpverlener

Gegevens worden niet langer bewaard
dan noodzakelijk (max. 2 jaar), tenzij dit
gebeurt in het kader van de jeugdwet (20
jaar) / WMO zorg (15 jaar)

Gegevens worden niet langer bewaard
dan noodzakelijk (max. 2 jaar)

*NVO: Ruwe restgegevens dienen even lang bewaard te worden als het verslag. Zij mogen ook worden ingezien door de cliënt.
**Het recht op vergetelheid van de cliënt prevaleert boven de bewaartermijnen, behalve zaken die wettelijk gezien MOETEN worden bewaard, zoals het medisch gedeelte
van een dossier. Verwijderen hoeft enkel als verwerking niet meer noodzakelijk is voor de wettelijke verplichting of voor het uitvoeren van een overeenkomst. Als de
grondslag een gerechtvaardigd belang is, mag aan de hand van een belangenafweging worden getoetst of verwijderen mogelijk is. In geval van toestemming als grondslag,
moet de toestemming eerst worden ingetrokken.
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