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AVG en ZSM-monitoren
De eerste slogan van ZSM was ‘geen enkele jongere tussen wal en schip’. Met die slogan
wilde men uitdrukken dat de leerlingen van de ZSM-scholen kwetsbaar zijn en dat de scholen, samenwerkend in ZSM, wilden voorkomen dat hun (oud)leerlingen na verloop van tijd
thuis zouden komen te zitten, zonder inkomen, zonder sociale contacten enz. Dit gebeurt nl.
regelmatig. Een klein voorval kan in hun leven nl grote gevolgen hebben doordat ze niet weten waar of hoe hulp te vragen.
Alle ZSM-scholen hebben toen afgesproken hun wettelijke nazorgplicht van twee jaar serieus
te nemen en zelfs drie jaar lang te volgen hoe het hun schoolverlaters verging. Daartoe werd
een monitorsysteem opgezet waar de uitstroommonitor en de volgmonitor de ruggengraat
van vormden. De uitstroommonitor was ook voor andere partijen om verschillende redenen
interessant. Het gaf aan hoeveel leerlingen waar uitstroomden. Ook was zichtbaar in welke
gemeenten deze leerlingen woonden. De volgmonitor gaf vervolgens gedurende drie jaar
weer hoe duurzaam deze uitstroom was.
De regionale bureaus leerlingzaken (RBL) waren ook erg geïnteresseerd in de resultaten van
de volgmonitor. Zij zijn immers verantwoordelijk voor jongeren in een kwetsbare positie in
hun gemeenten? Soms kon de school een oudleerling niet meer traceren, maar had ook het
RBL hem/haar niet in het vizier. Alle reden om actie te ondernemen en deze jongere te ondervangen. Om dit systeem uitvoerbaar te maken was het nodig dat de gegevens uit de
volgmonitor werden gedeeld met het RBL.
Met de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) werd
dit problematisch. Dat is de reden dat al het bovenstaande in de verledentijd is gesteld. Het
in gezamenlijkheid opgezette vangnet werd nl de das om gedaan. ZSM heeft van alles geprobeerd om een werkbare vorm overeind te houden, maar is daarin helaas niet geslaagd.
Het gevolg is dat ZSM nu nog enkel een afgeslankte vorm van de uitstroommonitor kan publiceren en dat het volgen van leerlingen en de samenwerking met RBL nu helemaal bij de
individuele scholen ligt. Hierdoor is ook het zicht op duurzaamheid van uitstroom verdwenen.
In de ogen van ZSM een te betreuren gang van zaken. Wij kunnen ons niet voorstellen dat
privacywetgeving de bedoeling heeft gehad om jongeren in een kwetsbare positie toch tussen wal en schip te laten terechtkomen.
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