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Ter informatie 
 

In het Studentenstatuut van Avans Hogeschool zijn de rechten en plichten van de bij 
Avans Hogeschool ingeschreven studenten vastgelegd. 

 
Ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet 
AVG (Stb. 2018, 144) is, na instemming van de AMR, vastgesteld de Regeling 
Bescherming persoonsgegevens studenten. 

 
Deze Regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut. 

 
 

1 Begripsbepalingen 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
 

Autoriteit Persoonsgegevens: de toezichthouder die toezicht houdt op het naleven 
van de AVG en UAVG in Nederland. 
 
Avans Hogeschool: de instelling (hogeschool) die van Stichting Avans uitgaat en 
daardoor in stand wordt gehouden. 
 
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria 
toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel 
op functionele of geografische gronden is verspreid. 

Betrokkene: een student, een aanstaande student, een voormalige student, een 
extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalige extraneus. 
 
Bijzondere persoonsgegevens: verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of 
etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van 
genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 
een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands 
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid is verboden. 

 
Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of 
een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, 
noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de 
verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens 
te verwerken. 

 
DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs. 
 
Functionaris voor de gegevensbescherming: de functionaris als bedoeld in 
artikel 37 AVG.   

 
Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 
dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de 
persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens 
ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of 
het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens 
door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het 
betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-144.html
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NSE: Nationale Studenten Enquête. 
 
Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een 
natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de 
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, 
een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de 
fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit 
van die natuurlijke persoon. 

 
ROA: Research Centre for Education and the Labour Market. 
 
Student: hij die zich als zodanig heeft aangemeld, ingeschreven of ingeschreven is 
geweest bij Avans Hogeschool. 
 
Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en 
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een 
ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens 
aanvaardt. 
 
UAVG: Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming; 
 
Verantwoordelijke: het College van Bestuur van Avans Hogeschool, die het doel 
van, en de middelen voor, de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de 
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het 
lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de 
verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen. Het 
College van Bestuur is tevens het instellingsbestuur van Avans Hogeschool. 

 
Verstrekken van persoonsgegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van 
persoonsgegevens. 
 
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 
dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
persoonsgegevens verwerkt 

 
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren 
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

 
Whw: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Staatsblad 1992,593 
en latere wijzigingen en aanvullingen). 

 

2 Reikwijdte en doelstelling 
 

Deze regeling is van toepassing op alle persoonsgegevens van de studenten, als vermeld 
in artikel 4, die door de verantwoordelijke of in diens opdracht worden verwerkt. 

Met deze regeling wordt beoogd: 
a. de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt, tegen misbruik van die gegevens en 
tegen opslag van onjuiste gegevens te beschermen, 
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b. het voorkomen dat persoonsgegevens van betrokkenen voor een ander doel 
worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn, 

c. het waarborgen van de rechten van betrokkenen, 
d. het creëren van een veilige omgeving voor medewerkers en studenten, 
e. het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 
3 Doel van de gegevensverwerking 

 
De verwerking van persoonsgegevens van studenten geschiedt uitsluitend ten behoeve 
van: 
 
1. de organisatie en het geven van onderwijs inclusief toetsing en examinering;  
2. afgifte van getuigschriften; 
3. de organisatie of het verzorgen van onderwijsbegeleiding inclusief 

voorzieningen; 
4. de organisatie of het geven van studievoorlichting inclusief studieadvies; 
5. het verstrekken of ter beschikking stellen van (digitale) leermiddelen, 
6. het berekenen, vastleggen van collegegelden en innen van collegegelden, 

waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;  
7. het behandelen van verzoeken en geschillen; 
8. het doen uitoefenen van accountantscontrole; 
9. (onderzoek gericht op) de kwaliteitsverbetering in het onderwijs; 
10. de uitvoering of toepassing van de in de grondslag genoemde wettelijke 

verplichting; 
11. creëren van een veilige omgeving voor medewerkers en studenten; 
12. het werven van nieuwe studenten; 
13. onderhouden van het alumni netwerk; 
14. interne controle en bedrijfsbeveiliging; 
15. promotionele activiteiten. 
 

4 Categorieën studenten 
Om af te bakenen welke studenten direct onder de werkingssfeer van deze regeling 
vallen zijn subcategorieën gedefinieerd: 
 
1. Huidige studenten; 
2. Aspirant studenten; 
3. Oud-studenten. 

 
5 Categorieën persoonsgegevens1 

 
             De volgende persoonsgegevens kunnen door Avans Hogeschool worden verwerkt: 

1. NAW- en contactgegevens; 
2. Achtergrondgegevens; 
3. Burger Service Nummer; 
4. gegevens ID; 
5. kopie ID; 
6. financiële gegevens; 
7. inschrijf- en voortgangsgegevens studenten; 
8. boodschappen/teksten van en aan betrokkenen; 
9. gegevens over aanwezigheid / beschikbaarheid / locatie / internetgedrag; 
 
De onder 10 tot en met 17 bedoelde gegevens betreffen bijzondere persoonsgegevens 

                                       
1 In de privacy-administratie worden de categorieën persoonsgegevens nader gespecificeerd, voor de 
leesbaarheid van deze regeling is gekozen voor een samenvatting in deze paragraaf genoemde categorieën 
persoonsgegevens. 
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welke niet mogen worden verwerkt, tenzij daarvoor een expliciete wettelijke grondslag, 
in de zin van art. 9 AVG en art. 30 lid 2 sub a UAVG, aanwezig is (waaronder begrepen 
expliciete toestemming). 

 
10. gegevens betreffende gezondheid; 
11. gegevens betreffende ras; 
12. politieke voorkeur; 
13. lidmaatschap vakbond; 
14. genetische en biometrische gegevens; 
15. gegevens betreffende seksuele voorkeur; 
16. gegevens betreffende geloofsovertuiging of levensovertuiging; 
17. gegevens betreffende strafrechtelijke aard; 
18. andere dan de onder 1 tot en met 17 bedoelde gegevens waarvan de verwerking 

wordt vereist met het oog op de toepassing van een andere wet. 
 

6 Bewaartermijnen van de persoonsgegevens 
          

Ten aanzien van de bewaartermijnen van de persoonsgegevens is de selectielijst van 
Avans Hogeschool van toepassing verklaard.2 In het verwerkingsregister wordt per 
verwerking de toepasselijke bewaartermijn ingevoerd. Het verwerkingsregister is op 
aanvraag beschikbaar voor de student. 

 

7 Toegang tot de persoonsgegevens 
 

De persoonsgegevens en de gegevens die de studievoortgang betreffen zijn slechts 
toegankelijk voor die medewerkers die daar uit hoofde van hun functie over moeten 
beschikken. In het verwerkingsregister van Avans Hogeschool is opgenomen welke 
(categorie) medewerkers toegang hebben tot specifieke studievoortgangsgegevens van 
een student.  
 

8 Verstrekking van persoonsgegevens 
 

De in artikel 5 bedoelde persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan: 
 

1. degenen, waaronder begrepen derden, die leiding geven aan of belast zijn met 
de in artikel 3 bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, 

2. betrokkene zelf. 
 
 

9 Verstrekking van persoonsgegevens aan 
derden 

 

 
1. Persoonsgegevens worden slechts aan een derde verstrekt voor zover zulks 

voortvloeit uit het doel van de verwerking dan wel ingevolge een wettelijk 
voorschrift of voor zover dit geschiedt met toestemming van betrokkene wiens 
gegevens het betreft. 

2. Gegevens betreffende: inschrijving, examenresultaten, studievoortgang, 
beëindiging inschrijving worden verstrekt aan de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO), afdeling Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO), op 
grond van een wettelijke verplichting in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (Whw). 

                                       
2 
https://iavans.nl/web/avans/intranet/service.dif?p_p_id=intranet_WAR_avansproxyportlet&intraneturl=%2Fse
rvice.dif%2Fpublicaties%2Fdocumenten%2Fselectielijst. 
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3. Het is Avans Hogeschool toegestaan om met het toeleverend onderwijs 
informatie uit te wisselen over de studievoortgang(sgegevens) van hun 
voormalige leerlingen. 

4. Ten behoeve van onderzoek gericht op kwaliteitsverbetering kan toestemming 
worden verleend om externe informatie te koppelen aan Avans (e-
mailadres)bestanden. Dit geldt onverkort voor de koppeling van informatie uit 
de NSE en HBO-monitor door middel van studentnummer aan (andere) 
bestanden van Avans Hogeschool. 

5. Ten behoeve van Studiekeuze 123 en ROA is een jaarlijkse uitwisseling van e- 
mailadresbestanden van studenten en alumni mogelijk in het kader van de 
Nationale Studenten Enquête (NSE) en HBO-monitor. 

6. Koppeling met Avansbestanden is alleen mogelijk op schriftelijk gemotiveerd 
verzoek van een (externe) dataverzoekende partij, ten behoeve van een 
erkende specifieke toepassing. 

7. Avans Hogeschool dient te waarborgen dat alle op grond van lid 4 en 5 
verkregen gegevens geanonimiseerd, met andere woorden niet herleidbaar 
tot individuele personen, worden verstrekt en verwerkt. 

 
 

10 Rechten van betrokkene 
 

De rechten van betrokkene als bedoeld in de artikelen 15 tot 21 van de AVG kan 
betrokkene binnen Avans Hogeschool uitoefenen door een daartoe strekkende verzoek 
in te dienen via privacy@avans.nl. 

 
 

11 Verzenden van mailings en direct marketing 
 

1. Bedrijven of instanties die een mailing willen sturen aan studenten die bij 
Avans Hogeschool zijn ingeschreven, kunnen hiertoe contact opnemen met de 
coördinator van de Studentenadministratie. 

2. Het bedrijf/de instantie mag geen uitzend- en/of wervingsbureau zijn. De mailing 
mag geen reclamedoeleinden bevatten. 

3. De verzending van de mailing wordt verzorgd door de Studentenadministratie; 
namen en adresgegevens van studenten worden niet rechtstreeks ter 
beschikking gesteld aan de betreffende bedrijven/instanties. 

4. In een begeleidende brief bij de mailing wordt betrokkene in de gelegenheid 
gesteld om bezwaar te maken tegen de toezending van mailings. 

5. Een dergelijk bezwaar moet schriftelijk bij de Studentenadministratie worden 
gemeld, alwaar het wordt geregistreerd. 

6. Avans Hogeschool kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud 
van de mailings. 

 

12 Geheimhouding en beveiliging 
 

1. Medewerkers die uit hoofde van hun functie kennisnemen van 
persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan 
voor de uitoefening van hun functie nodig is en niet aan derden mee te delen. 

2. Het College van Bestuur legt passende technische en organisatorische 
maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

 

13 Controle 
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De Functionaris voor de Gegevensbescherming ziet erop toe dat persoonsgegevens worden 
verwerkt in overeenstemming met de wettelijke regels.  
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14 Opvragen en doorgifte gegevens aan 
buitenlandse onderwijsinstellingen, 
stagebedrijven en aan de IND 

 

 
1. Met betrekking tot studenten die een studie- of stageperiode in het buitenland 

willen volgen, kan Avans Hogeschool hiertoe relevante persoonsgegevens en 
studieresultaten van de betrokken student aan de desbetreffende buitenlandse 
instellingen of bedrijven te verstrekken. 
Met betrekking tot de uitwisseling van studenten die tijdelijk bij Avans Hogeschool 
studeren, behoudt Avans Hogeschool zich het recht voor om de hiervoor relevante 
persoonsgegevens en studieresultaten van de betrokken studenten bij hun 
thuisinstelling op te vragen. 

 
2. Als de aspirant-student niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit wordt, in 

aanvulling op de bescheiden ten behoeve van inschrijving, aanvullende 
documentatie gevraagd conform de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot 
een geldige verblijfsstatus. Op het moment van inschrijving moet de student 
rechtmatig in Nederland verblijven. Op grond van de Whw en de Koppelingswet 
is Avans Hogeschool verplicht dit te controleren. 

 
3. Met de inschrijving als student bij Avans Hogeschool, en conform de 

Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs3 gaat de niet-EER-student 
ermee akkoord dat bij het beëindigen van de inschrijving, of zoveel eerder nadat 
vanwege de instelling is vastgesteld dat de student geen redelijke 
studieprestatie meer levert, Avans Hogeschool per omgaande de Immigratie en 
Naturalisatie Dienst (IND) hiervan in kennis stelt. 

 

15 Slotbepalingen 
 

1. Het College van Bestuur van Avans Hogeschool is de verantwoordelijke voor 
het beheer en de verwerking van de persoonsgegevens en draagt zorg voor de 
naleving van deze regeling. 

2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het College van Bestuur. 
3. Deze regeling is te raadplegen via iAvans Portal/Studentinfo en wordt 

jaarlijks geëvalueerd. De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling 
Bescherming persoonsgegevens studenten’. 

 
 

16 Vaststelling 
 

Dit reglement is door het College van Bestuur, na instemming van de 
medezeggenschapsraad, op 1 juli 2019 vastgesteld en treedt per die datum in werking. 

 

                                       
3 http://www.internationalstudy.nl/sites/default/files/Gedragscode%202013%20schoon.pdf of 

http://www.internationalstudy.nl/sites/default/files/Gedragscode%202013%20Engels.pdf 
 

http://www.internationalstudy.nl/sites/default/files/Gedragscode%202013%20schoon.pdf
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