
 

Informatiecode Vereniging Hogescholen 
 
1. Begripsbepalingen 
 
In deze code wordt verstaan onder: 
a. Vereniging Hogescholen: het bureau van de Vereniging Hogescholen, gevestigd te 's-Gravenhage. 
b. informatiegegeven: een gegeven dat betrekking heeft op een individu maar niet gekoppeld is aan een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon; 
c. verwerkingsverantwoordelijke: degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van een 
informatiegegeven; 
d. verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot informatiegegevens, al 
dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés; 
e. verstrekken aan een derde: het bekend maken of ter beschikking stellen van een informatiegegeven 
aan een persoon of instantie buiten het bureau van de Vereniging Hogescholen. 
f. toepasselijk recht: de toepasselijke wet- of regelgeving die van toepassing is op de verwerking van 
gegevens, daaronder begrepen wijzigingen, vervangingen, updates of andere latere versies daarvan. 
 
2. Doelstelling 
 
Deze code heeft tot doel de condities vast te leggen waaronder informatiegegevens van hogescholen aan de 
Vereniging Hogescholen kunnen worden verstrekt, door de Vereniging Hogescholen kunnen worden verwerkt, 
en in voorkomende gevallen aan derden kunnen worden verstrekt. 
 
3. Doel van het gebruik van informatiegegevens  
 
De Vereniging Hogescholen verwerkt informatiegegevens ter verwezenlijking van de doelen van de Vereniging 
Hogescholen zoals genoemd in de statuten van de Vereniging Hogescholen. De informatiegegevens worden 
uitsluitend verwerkt voor statistische doeleinden. De informatiegegevens zullen nimmer openbaar worden 
gemaakt in de vorm waarin, c.q. het niveau waarop de informatiegegevens van de hogescholen zijn ontvangen.    
 
4. Verantwoordelijkheid en beheer 
 
De Vereniging Hogescholen heeft een eigen, uit het toepasselijk recht voortvloeiende 
verwerkingsverantwoordelijkheid. Zij verwerkt de informatiegegevens voor eigen doeleinden en met eigen 
middelen.  
 
De directeur van de Vereniging Hogescholen, hierna: verwerkingsverantwoordelijke, is verantwoordelijk voor 
bewerkingen waarop deze informatiecode van toepassing is. De verwerkingsverantwoordelijke dient zorg te 
dragen voor de naleving van het toepasselijk recht, als ook deze code.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke belast één of enkele medewerkers van de Vereniging Hogescholen met het 
beheer van de informatiegegevens. De verwerkingsverantwoordelijke verschaft alleen toegang tot de 
informatiegegevens aan medewerkers die, blijkens hun functie, belast zijn met het doen van statistische 
analyses, dan wel verantwoordelijk zijn voor het technisch beheer van de gebruikte systemen.  
 
5. Informatieverstrekking aan Vereniging Hogescholen 
 



 

Wijze waarop informatiegegevens door de hogescholen aan de Vereniging Hogescholen ter beschikking 
worden gesteld 
a. Een hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
aan de Minister van OCW, onderscheidenlijk aan DUO persoonsgegevens ter beschikking stelt, stelt een extract 
hiervan, mits en voor zover in overeenstemming met het toepasselijk recht, op verzoek van de Vereniging 
Hogescholen tevens ter beschikking aan de Vereniging Hogescholen.  
b. Een hogeschool die bij of krachtens de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
aan de Minister van OCW, respectievelijk aan DUO persoonsgegevens ter beschikking stelt, verleent tevens 
toestemming aan de genoemde Minister(s) onderscheidenlijk DUO om een extract hiervan, mits en voor zover 
in overeenstemming met het toepasselijk recht, ter beschikking te stellen aan de Vereniging Hogescholen.  
c. Een hogeschool die gegevens verwerkt ten behoeve van de salarisadministratie, stelt periodiek een 
extract van de personeelsgegevens conform bijlage 1 ter beschikking aan de Vereniging Hogescholen. Een 
hogeschool die voor de salarisverwerking gebruik maakt van een externe dienstverlener, verleent toestemming 
aan de externe salarisdienstverlener om het in bijlage 1 beschreven extract van de personeelsgegevens 
periodiek ter beschikking te stellen aan de Vereniging Hogescholen. De hogeschool informeert de externe 
salarisdienstverlener over de samenstelling van het extract van de personeelsgegevens. 
d. Een hogeschool stelt een informatiegegeven ter beschikking aan de Vereniging Hogescholen indien dit 
noodzakelijk is in verband met de uitvoering van een besluit van de algemene vergadering van de Vereniging 
Hogescholen, mits en voor zover dit in overeenstemming is met het toepasselijk recht. 
 
Het toepasselijk recht brengt met zich mee dat de direct of indirect van de hogescholen verkregen data, gelet 
op het statistisch doeleinde van de verwerking door de Vereniging Hogescholen, niet meer informatie bevat 
dan noodzakelijk is voor dit verwerkingsdoeleinde. De verwerkingsverantwoordelijke ziet erop toe dat de 
ontvangen informatie voldoet aan het principe van dataminimalisatie. 
 
6. Bewerking van een informatiegegeven 
 
De verwerkingsverantwoordelijke mag een informatiegegeven uitsluitend bewerken overeenkomstig het doel 
als genoemd onder 3. 
 
7. Kwaliteitsborging 
 
De verwerkingsverantwoordelijke geeft invulling aan de plichten die voortvloeien uit het toepasselijk recht, is 
hierover transparant naar betrokkenen en legt hierover verantwoording af. De verwerkingsverantwoordelijke 
doet jaarlijks verslag van de verwerking aan het bestuur, waarbij zowel het beheer als de resultaten van de 
verwerking deel uitmaken van de evaluatie.  
 
8. Verstrekking aan derden 
 
a. De Vereniging Hogescholen kan informatiegegevens aan derden verstrekken, mits en voor zover dit in 
overeenstemming is met het toepasselijk recht. Met de partij aan wie informatiegegevens worden verstrekt 
maakt de Vereniging Hogescholen schriftelijke afspraken over een rechtmatige wijze van verwerken. Deze 
afspraken worden centraal geregistreerd. 
b. In afwijking van het bepaalde onder a verstrekt de Vereniging Hogescholen de hogescholen jaarlijks uit 
eigen beweging informatiegegevens over studenten in het hoger onderwijs, onder de voorwaarde dat de 
toegang tot de informatiegegevens beperkt blijft tot één of maximaal enkele personen die, gelet op hun 
functie, statistische analyses uitvoeren en onder de conditie dat de informatiegegevens nimmer openbaar 
worden gemaakt in de vorm waarin, c.q. het niveau waarop de informatiegegevens van de Vereniging 
Hogescholen zijn ontvangen.  
 



 

9. Rechten van een hogeschool 
 
a. Elke hogeschool heeft het recht inzage te verkrijgen omtrent een informatiegegeven dat aan de 
Vereniging Hogescholen ter beschikking is gesteld en dat op haar betrekking heeft. 
b. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verwerkingsverantwoordelijke. Deze voldoet 
binnen een maand aan dit verzoek. 
 
10. Slotbepaling 
 
Deze code is een actualisatie van de informatiecode uit februari 1999. De geactualiseerde code is aangeboden 
aan de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen op 5 april 2019 en per die datum in werking 
getreden. Deze code kan worden aangehaald als Informatiecode Vereniging Hogescholen. 
 
  



 

Bijlage 1 
Periodieke levering personeelsgegevens  
 
Persnr/stamnummer integer OF tekst (12) 
Leeftijd integer 

Leeftijd op peildatum (1 oktober van desbetreffende jaar) 
Functieomschrijving tekst(max 100 tekens) 

Bondige omschrijving van de functie  
functiecategorie tekst (3 tekens) 

Mogelijke waarden:  
- obp (onderwijsondersteunend en beheerpersoneel);   
- dop (docerend en onderwijsgevend personeel). 

salarisschaal integer 
De schaal die feitelijk ten grondslag ligt aan de salarisbetaling. 

functieschaal integer 
De schaal waarin een functie is ingedeeld. 

Nominaalsalaris getal (max 2 decimalen) 
Het brutomaandbedrag voor een fulltime aanstelling 

geslacht tekst (1 teken) 
Mogelijke waarden: 

- m = man 
- v = vrouw 

fte getal (max 4 decimalen) 
De aanstellingsomvang in fte (voltijd is 1 fte).  

indienstdatum tekst (8 tekens: ddmmjjjj) 
Datum in dienst bij de instelling 

aarddienstverband tekst (1 teken) 
Mogelijke waarden: 

- v = vast 
- t = tijdelijk  

uitdienstdatum tekst (8 tekens: ddmmjjjj) 
Datum einde aanstelling  

brinnummer tekst (4 tekens) 
Brinnummer van de hogeschool 

Brutosalaris getal (max 2 decimalen)  
Werkelijk uitbetaald salaris in de peilmaand (oktober) 
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