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Afdeling
10VDL

Verantwoordelijke Naam_Proces
P. Roos
Opmaken en verzending scorelijsten in het kader van de afname‐deelname aan de
landelijke kennistoets Programma 10voordeleraar

10VDL

P. Roos

Toetsvragen ontwikkelen in digitaalsysteem ExamEditor (nu Optimum Assessment) en
peer review uitwisseling op Extranet Programma 10voordeleraar

10VDL

P. Roos

Toetsafname landelijke kennistoets

Omschrijving_Proces
"Na toetsafname wordt de respons van de individuele student omgezet in een
score/cijfer/domeinscores
De lijst met cijfers/scores staan opgeslagen op het netwerk alleen toegankelijk voor
Functioneel Beheer.
De verzending naar de hogeschool geschiedt via een versleuteld Extranet, alleen aan de
toetscoordinator van de betreffende hogeschool. "
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt, behalve dat deelnemende docenten
inloggen met hun hogeschool/universiteit e‐mail en hun contactgegevens bij de
hogeschool/universiteit. Enkelen die niet meer verbonden zijn aan een
hogeschool/universiteit loggen in met een prive‐emailadres.

AlgemeenDoel
Het verstrekken van de juiste uitslag (cijfer/domeinscores) van de digitale kennistoets aan de juiste persoon (student via de
toetsafname coordinator van de hogeschool).

WelkeGegevens
Studentgegevens

contactgegevens (hogeschool/universiteits e‐mail en telefoonnummer) van de
"Het doel en de noodzaak is gelegen in het tot stand brengen van communicatie en het ter beschikking stellen van de nodige
docenten
documentatie om de betreffende docenten en externe organen hun rol in het programma 10voordeleraar te kunnen laten
uitoefenen zoals het herijken van kennisbases, ontwikkelen van toetsvragen, het peer‐reviewen van het curriculum,
toetsprogramma en eindniveau van de student, het goedkeuren/vaststellen van de cesuur(methode) bij de toetsen. Er is geen
sprake van verwerking persoonsgegevens, anders dan de contactgegevens (hogeschool/universiteits e‐mail en telefoonnummer)
van de docenten die in het Programma 10voordeleraar werkzaamheden verrichten.
Studentgegevens zijn hier niet aan de orde."

Er wordt gebruik van de e‐mail en het telefoonnummer gemaakt zolang de betreffende
docent is betrokken bij het programma 10voordeleraar en gebruik moet maken van
ExamEditor (vragen maken) of Extranet (documenten uitwisselen ivm toets en
Het doel en de noodzaak is gelegen in het tot stand brengen van communicatie en het
peerreview en kenn
ter beschikking stellen van de nodige documentatie om de betreffende docenten en
externe organen hun rol in het programma 10voordeleraar te kunnen laten uitoefenen
zoals het herijken van kennisbases, ontwikkelen van toetsvragen, het peer‐reviewen van
het curriculum, toetsprogramma en eindniveau van de student, het
goedkeuren/vaststellen van de cesuur(methode) bij de toetsen.

Om de deelname van studenten aan de digitale landelijke kennistoetsen te
verwezenlijken, de totstandkoming van de cesuur (grens slagen/zakken) te
verantwoorden en de terugkoppeling van individuele‐ en domeinscores, de algemene
hogeschoolrapportages (zonder persoonsgegevens), de jaarverslagen van de externe
Raad voor Kwaliteitsborging en de inzages voor studenten te verzorgen, vindt er tussen
de hogescholen en het bureau 10voordeleraar een uitwisseling van noodzakelijke
studentgegevens plaats.

"Toetsafname
Studentgegevens > persoongegevens
Ter authenticatie bij aanmelding/inlog toetsafname
Ter autorisatie
Ter ondersteuning digitale afnameafname
Voor vastlegging responsdata. Koppeling gegeven antwoorden aan natuurlijke persoon.
Nb. er zijn vergaande afspraken tussen hogescholen die de studentgegevens leveren en 10voordeleraar via het systeem
SurfConext te gaan werken, zodat alleen nog met geanonimiseerde gegevens gewerkt wordt bij afname en uitslagverwerking.

Studentgegevens

De geanonimiseerde studentscores (ten behoeve van cesuurvaststelling, vraag‐analyse, Zie hierboven.
onderzoek en rapportage) opgeslagen in de versleutelde mappen van de Psychometrie
Afdeling en Functioneel Beheer worden in de maand die volgt op de termijn van 10 jaar
na afloop van het studiejaar waarin de gegevens verkregen zijn, vernietigd.
Naam en studentnummer: anders is het niet mogelijk de juiste gegeven antwoorden op •De scorelijsten (inclusief studenten e‐mailadres) zoals die via Extranet
de toets aan de juiste persoon te koppelen. Hogeschool e‐mailadres student is om t.z.t toetscoördinatoren worden uitgewisseld worden vernietigd in de maand die volgt op de
de score te verzenden. Opgave van extra tijd om de toets te maken is nodig om het
termijn van 2 jaar na afloop van het studiejaar waarin de gegevens verkregen zijn.
systeem qua tijd open te laten staan voor deze student. De vraag naar of de student
•Er worden wekelijks, maandelijks en jaarlijks backups gemaakt. Verwijderde gegevens
herkanser of eerste kanser is nodig om de gekozen wijze van toetsanalyse en
blijven tot 3 maanden bewaard in back up bestanden van subverwerkers en tot 2 jaar
cesuurbepaling te kunnen uitvoeren. Deze verschillen. De vraag naar vooropleiding wordt bewaard in back up bestanden van 10voordeleraar.
vervolgens geanonimiseerd opgeslagen en is nodig om de Raad voor Kwaliteitsborging op De gegevens bewaard in het systeem van het huidige toestafnamesysteem (QMP‐
goede wijze haar externe kwaliteitsborgingsrol uit te laten voeren (w.o. op basis van
Uplearning) worden bij beeindiging in 2019 na de overeenkomst vernietigd. In het
onderzoek gegevens het doen van aanbevelingen ter verbetering richting hogescholen). nieuwe toetsafnamesysteem (Examplayer van Trifork) zal Functioneel Beheer
10voordeleraar periodiek elke 2 jaar na afloop van een studeijaar de gegevens
verwijderen of zoveel eerder als nodig/werkzaam.

DuurVerwerking
Een dag/een paar dagen in een week als er meerdere vakken zijn.

Studentgegevens

We vragen hoegschool e‐mail, maar vaak geven ze eigen prive e‐mailadres
Een dag of paar dagen afhankelijk van aantal aanmeldingen.
op.;Naam;Werk e‐mailadres;Studentnummer;
"We moeten de student berichten welk blok van inzage hij/zij is uitgenodigd na
aanmelding voor inzage (per e‐mail).
De juiste gemaakte toets (naam en studentnummer) wordt dan klaar gezet.
We moeten bereikbaar zijn voor vragen (ook in kader van privacystatement (zie website)
inzake recht op informatie, verwijdering etc.)"

De persoonsgegevens verkregen in verband met student‐inzages en klacht/vraag
PMO 10voordeleraar
afhandeling van studenten worden vernietigd in de maand die volgt op de afloop van het
studiejaar waarin de gegevens verkregen zijn.

Naam;Werk e‐mailadres;Studentnummer;
Zie andere verwerkingen 10voordeleraar

Zie andere verwerkingen 10voordeleraar

Anders kan de juiste uitslag van de digitale kennistoets niet aan de juiste persoon
(student via de toetsafname coordinator van de hogeschool) verstrekt worden na
afname/deelname aan de landelijke kennistoets.

Invoer voor analysegegevens scoring.
Toevoeging bij wijze van uitleg na afloop toetsafname.
Analysegegevens over de score van de studentgroep gerelateerd aan de vraag (=item), niet zijnde persoongegevens.
Item‐analyse: informatieverschaffing aan de Hoofdredacteur Vraagontwikkeling
Feedback Item‐rapportages: informatieverschaffing aan de Redactie Vraagontwikkeling.
Verschaffing aan RvK/VSC van Data‐analyse en uitslagverwerkingrapportages:
Het op zorgvuldige en te verantwoorden wijze tot stand laten komen van de cesuur van een toets en de kwaliteit van de
procedure van toetsafname (wetenschappelijk) te borgen.
Het verlengde doel is: het verschaffen van rapportages op hogeschoolniveau t.b.v. het onderwijs hogescholen en t.b.v. de
aanbevelingen en het jaarverslag van het externe borgingsorgaan (de Raad voor Kwaliteitsborging Landelijke Kennistoetsen) aan
de hand van geanonimiseerde persoons‐ en toetsgegevens van deelnemende studentengroepen over een periode bekeken.
"

"Studenten kunnen vragen stellen via contact@10voordeleraar.nl over de landelijke
kennistoets en het verdere programma 10voordeleraar. Ze vullen dan naam, e‐mailadres
(liefst hogeschool) en studentnummer in.
Hetzelfde geldt als ze mee willen doen met de inzage van de toets achteraf na
deelname."

SoortGegevensWaarom
Score en e‐mailadres student aan de hogeschool (werk e‐mail?);Studentnummer;

10VDL

P. Roos

Inzage gegevens studenten t.b.v. inzage in de door de student gemaakte landelijke
kennistoets programma 10voordeleraar, als ook contactinbox voor vragen van
studenten.

10VDL

P. Roos

Aanmelding studenten voor afname landelijke kennistoets, uitslagverstrekking en inzage landelijke kennistoets, peerreview, kennisbasis programma 10voordeleraar,
Uitvoering programma 10voordeleraar op basis van krachtig Meesterschap OCW.
daarvan, aanmelding docenten voor vraagontwikkeling landelijke kennistoets
gegevensuitwisseling tussen VH/bureau 10vdL en hogescholen. Er zijn 4 PDF's apart
opgenomen over de exacte verwerking via een subverwerker. Bij de relatie HS en VH is er
sprake van gelijkwaardigheid door uitwisseling. Zie voor details die 4 pdf's mbt
subverwerkers.

Studentgegevens

Communicatie & Evenementen J. Jongeling

CRM bijhouden adressen van contactpersonen

Communicatie & Evenementen J. Jongeling

Communicatie & Evenementen J. Jongeling

FIGO & BIV

"Studenten hebben recht op inzage bij een schriftelijke toets op basis van de Wet Hogeronderwijs. Het gaat om een landelijke
toets met veel aanmeldingen. Bij inzage is koppeling noodzakelijk tussen de juiste student en zijn/haar gemaakte toets voor
inzage op maat.
Studenten moeten vragen kunnen stellen ‐ en antwoord krijgen ‐ via de inbox over de toets/het programma 10voordeleraar."

Bij enkele personen prive‐e‐mail en prive telefoonnummer.;Naam;Werk adres;Werk e‐
mailadres;Werk telefoonnummer;

Bewaartermijn
VerstrekkingDerden
De scorelijsten (inclusief studenten e‐mailadres) zoals die via Extranet
toetscoördinatoren worden uitgewisseld worden vernietigd in de maand die volgt op de
termijn van 2 jaar na afloop van het studiejaar waarin de gegevens verkregen zijn.1

Verwerkersovereenkomst
Ja

Beveiliging
gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;in het geval van verzenden/overdracht
zijn de gegevens versleuteld;

ExterneVerwerker
We maken gebruik van Extranet, welk Extranet gehost wordt door

Het e‐mailadres en het telefoonnummer wordt bewaard, zolang de betreffende docent is Functioneel beheer en PMO van 10voordeleraar verschaffen deze gegevens aan de
betrokken bij het programma 10voordeleraar en gebruik moet maken van ExamEditor > bouwers van de systemen Optimum Assessment (Citrus Andriessen) en Extranet
nu Optimum Assessment (vragen maken) of Extranet (documenten uitwisselen ivm toets (Viasdesk)
en peerreview en kennisbasis).

Ja

netwerk ExamEditor, nu Optimum Assesment en Extranet vereist registratie en
wachtwoord;gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen
toegangkelijk voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;

Ja

Ja

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;in het geval van verzenden/overdracht
zijn de gegevens versleuteld;

Ja

Ja

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;

We maken gebruik van een inzage tool gehost door MuisMedia

"Lijstje hogescholen waarmee een GUO is gesloten. Opgeslagen in JOIN. In voorjaar 2020 Ja
is een update verstuurd naar de HS n.a.v. de wisseling van namen in de subverwerkers.

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;in het geval van verzenden/overdracht zijn de gegevens versleuteld;

Viadesk BV te Amsterdam (ipv Capica) , Muismedia BV (ipv Capica) te Den Haag,
CitrusAndriessen BV te Oisterwijk (ipv Trifork/Uplearning).

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;

PerfectView

Of ze extra tijd krijgen, of ze herkanser zijn, vooropleiding. werk e‐mailadres is
hogeschool e‐mail van de student en de score op de toets.;Naam;Werk e‐
mailadres;Studentnummer;

Zie andere verwerkingen 10voordeleraar

Functioneel Beheer 10voordeleraar voor maken inlognummers voor studenten die
deelnemen en koppeling antwoord van een student aan een vraag. Vervolgens voor
statistische verwerking worden studentscores in het algemeen gekoppeld aan de
vraagitems door Afdeling Psychometrie.

InHolland (inclusief pabo‐locaties)
NHL Stenden (idem)
Hogeschool van Amsterdam (idem)
Hogeschool Utrecht (idem)
Hogeschool Rotterdam (idem)
Hogeschool Arnhem Nijmegen (idem)
Hogeschool Leiden (idem)
Driestar Educatief (idem)
Fontys Hogescholen (Tilburg, Sittard plus alle pabo locaties w.o. ook De nieuwste pabo)
Hogeschool Windesheim (inclusief pabo Zwolle/Flevoland)
De Haagse Hogeschool
Hogeschool de Kempel
Christelijke hogeschool Ede
Hogeschool Zuyd (inclusief De nieuwste pabo)
Katholieke Pabo Zwolle
iPabo
Hanzehogeschool
HZ University of Applied Sciences
Iselinge Hogeschool
Marnix Academie
VIAA
Thomas More Hogeschool
Saxion
Avans

Onderhouden van relaties, organisaties en contactgegevens

onderhouden van klantrelaties

Contactgegevens van interne en externe contacten

Externen, werkgroepleden, medewerkers hogescholen die deelnemen aan
overleggen/projecten binnen de vereniging
Naam;Werk adres;Werk plaats;Werk e‐mailadres;Werk telefoonnummer;
Gegevens zijn om contact te kunnen onderhouden met leden en stakeholders, via mail,
post en telefonisch.

evenementen management

registratie van deelnemers aan evenementen georganiseerd door de VH

gerechtvaardig belang

Personeelsgegevens HBO en overige deelnemers

emailadres, naam, hogeschool/organisatie, voorkeuren eten, deelname sessies
zijn van belang voor de administratieve afhandeling van de evenementen registratie

onbepaalde duur

3 maanden na het event worden alle emails en gegevens verwijderd uit de emailbox en
google.

Nee

google account, emailbeveiliging, alleen toegang door ICT en evenementen bureau

Google docs
Google Forms

marketing info van de website VH

Google analytics wordt gebruikt om te kijken hoeveel bezoekers op de website welke
gegevens bekijken

gerechtvaardigd belang

bezoekers van de website

ipadres, bezoek van pagina's, welke downloads
marketing info

onbepaalde duur

3 jaar, ivm met trends

nvt

Nee

google account, alleen communicatieadviseur digitale media heeft toegang

Google Analytics

P. Post

Analyseren studentenaantallen

Het analyseren van de ontwikkeling van het aantal ingestroomde, ingeschreven en
gediplomeerde studenten, als ook de uitval, switch, het studiesucces en de studieduur
van studenten middels statistische analyses op gegevens die deel uitmaken van het
1cijferHO‐bestand.

‐ Het verantwoorden van bestaand beleid;
‐ Het onderbouwen van (beleids)keuzes.

Studentgegevens

Anonieme microdata over de identiteit (leeftijd, geslacht, etc.) en het persoonlijke leven De statistische aard brengt met zich mee dat er geen heel specifiek einddatum aan het
(studie, vooropleiding, etc).;
verwerkingsproces kan worden gekoppeld.
Om invulling te kunnen geven aan belangenbehartiging‐ en transparantiedoeleinden
verricht de VH statistische analyses op anonieme microdata.

Na uiterlijk een jaar wordt het 1cijferHO‐bestand vernietigd, omdat DUO jaarlijks een
geactualiseerde versie aanlevert. Door de jaren heen zijn de velden aan
(definitie)verandering onderhevig. Om de consistentie met het verleden te kunnen
borgen, bevat het 1cHO‐bestand naast het meest recente cohort daarom ook de
voorgaande cohorten.

Geaggregeerde anonieme data wordt verstrekt via de website

Nee

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;

FIGO & BIV

P. Post

Analyseren personeelsformatie

Het verrichten van statistische analyses op gegevens die deel uitmaken van het RAHO‐
bestand (Registratie Arbeidsrelaties Hoger Onderwijs).

"‐ Het verantwoorden van bestaand beleid;
‐ Het onderbouwen van (beleids)keuzes."

Personeelsgegevens (HBO)

Anonieme microdata over de identiteit van betrokkenen (leeftijd, geslacht) en financieel‐ Die statistische aard brengt met zich mee dat er geen heel specifiek einddatum aan het
economische informatie (kenmerken van de aanstelling, inclusief salaris);
verwerkingsproces kan worden gekoppeld.
De DPIA bevat per variabele een toelichting op de noodzaak van de gegevens. In het
algemeen is de data noodzakelijk om de juiste tellingen te kunnen maken, zodat een
accuraat beeld van de sector als geheel ontstaat.

De gegevens worden niet vernietigd, omdat eerdere momentopnames noodzakelijk zijn geaggregeerde anonieme data wordt op de website gepubliceerd
voor het uitvoeren van tijdreeksanalyses.

Nee

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;

Financien & Interne Zaken

E. v.d. Haak

Totstandkoming financiële rapportage per 31 maart ‐ 30 juni ‐ 30 september.

Opstellen van de financiële rapportage per de genoemde verslagmomenten bestaande
uit een algemene toelichting, een eindejaar prognose van de staat van baten en lasten
plus een toelichting daarop, een overzicht van gerealiseerde inzet uren per
beleidsdomein (geaggregeerd) in relatie tot de begrote inzet uren plus een toelichting
daarop en een fte‐tabel plus een overzicht van de vacatureruimte.

Interne informatievoorziening c.q. stuurinformatie aan directie (per 31 maart en per 30 september) respectievelijk directie,
bestuur en algemene vergadering (per 30 juni).

Functie.;
In beginsel alleen financiële gegevens op een hoog niveau van aggregatie.
Incidenteel wordt in de toelichting gerefereerd aan functies welke in beginsel te In het kader van de interne informatievoorziening c.q. transparantie naar de leden kan
herleiden zijn tot personen.
het soms wenselijk of noodzakelijk zijn om in de toelichting te refereren aan functies.

Gegevensverwerking is per kwartaal. De eenmaal verstrekte gegevens blijven in beginsel Voor onbepaalde tijd.
voor onbepaalde duur bestaan.

Nee

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;

Personeel & Organisatie

M. Dokman

werving en selectie personeel

in het geval van een vacature worden er sollicitatiebrieven en cv's verzameld

gerechtvaardig belang

Personeelsgegevens (VH)

Naam; adresgegevens;email;telefoonnummers; cv
van belang om selectieproces te faciliteren

onbepaalde duur

gegevens worden na de procedure vernietigd

afdeling H&R en de sollicitatie commissie

Nee

Zestor

E. Devilee

Zestor stamgegevens leveranciers

Op de zestor netwerkschijf houden we bestanden bij met onze leveranciers tbv inkoop
van goederen en diensten

Inkoop goederen/diensten

Externen, zakelijke contacten

btw nummer (soms is hier bsn nummer uit af te leiden);Naam;Werk adres;Werk
Wisselend, soms loopt een contract meerdere jaren, soms voor 1 maand.
plaats;Werk e‐mailadres;Werk telefoonnummer;Bankrekeningnr;
Voor het sluiten van overeenkomsten met derden en het betalen van facturen is dit van
belang

maximaal 7 jaar ivm financiële verantwoording

Bank, belastingdienst

Ja

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;

Zestor

E. Devilee

Branche RI&E

Registratie bedrijfsongevallen bij hogescholen, tbv branche RI&E. Alleen de inlognamen
van hogeschool medewerkers worden vastgelegd voor gebruik door Zestor. De overige
gegevens worden door Raatwerk beheerd

De branche Risico‐Inventarisatie & ‐Evaluatie (RI&E) is een instrument waarmee hogescholen een inventarisatie kunnen maken
van de veiligheids‐ en gezondheidsrisico’s. Een RI&E is een in de Arbeidsomstandighedenwet genoemde verplichting ter
bevordering van veilig en gezond werken.

Personeelsgegevens (HBO)

Naam;Werk e‐mailadres;
worden gebruikt voor inlog doeleinden

bepaald de hogeschool

alleen op verzoek van gemeente/inspecteur

Nee

draait bij externe hostingpartij.;gegevens afgeschermd op het netwerk met
wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk voor verwerkers;is er een
geheimhoudingsplicht;in het geval van verzenden/overdracht zijn de gegevens
versleuteld;
gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;

Raatwerk (subverwerker)

Zestor

J. de Vries

Arbeidsmarktportal en vacaturebank Werken bij Hogescholen

vacatures worden door hogescholen geplaatst op site en geïnteresseerden kunnen
reageren op vacatures en hier staan motivatiebrieven en cv's in. Verder staan hier
inlogcodes van hogescholen en geregistreerde gebruikers in.

Gerechtvaardigd belang, portal voor alle vacatures in het hbo

Externen

Naam;Privé adres;Privé woonplaats;Privé e‐mailadres;Geboortedatum;Werk adres;Werk duurt zolang hogescholen gezamelijk de vacaturesite wbh in de lucht houden
plaats;Werk e‐mailadres;Privé telefoonnummer;Werk telefoonnummer;

bepaald de hogeschool ‐ eindegebruiker. Eindgebruiker kan profiel verwijderen en na
sollicitatie bepaald hogeschool de bewaartermijn van de gegevens

Gegevens van sollicitanten worden verstrekt aan hogescholen

Ja

gegevens alleen toegangkelijk voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;in het
geval van verzenden/overdracht zijn de gegevens versleuteld;

Poolz

Nee

gegevens alleen toegangkelijk voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;in het
geval van verzenden/overdracht zijn de gegevens versleuteld;

Wie is de website beheerder/hosting partij????

Jaarlijks vindt er controle plaats of er nog wijzigingen zijn. Contacten kunnen dan ook
aangeven dat ze verwijderd kunnen worden.

cyclus van 1 maal per 4/5 jaar of sneller indien de situatie is gewijzigd.

Zolang deze nog actief zijn. Indien contactpersonen niet meer actief zijn worden ze met
de jaarlijkse controle verwijderd.

Deze gegevens worden alleen intern verstrekt aan alle beleidsmedewerkers, secretariaat Ja
en directie van de VH, Zestor en 10VDL

Per 31 maart en per 30 september: directie Per 30 juni: directie, bestuur, algemene
vergadering en externe accountant (ten behoeve van controledossier boekjaar).

werkenbijhogescholen.nl
en overige werving en selectiesite's

"inlognamen en wachtwoorden hogeschool‐medewerkers (plaatsers) ‐ beveiliging
Inloggegevens, NAW en contactgegevens sollicitanten (via email‐adres WBH) ‐ beveilging
en solliciteren
motivatiebrief + CV sollicitanten ‐ solliciteren
Mailadressen voor mailalerts (versleuteld) ‐ mailalerts
Zestor

J. de Vries

Project Buiten

mobilisatie platform voor medewerkers die tijdelijk een functie willen vervullen buiten de "Projectbuiten.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
eigen instelling.
Het jou kunnen toezenden van alerts met projecten en nieuwsbrieven
Het kunnen aanmaken van jouw persoonlijke account"

Zestor

J. de Vries

Stimuleringsregelingen

Voor verschillende stimuleringsregelingen worden naw gegevens en
loonkosten/urenoverzichten en materiele kosten geregistreerd, alsmede cofinanciering
van projecten buiten zestor

het stimuleren van mobiliteit binnen het hbo, hiervoor worden overeenkomsten gesloten met hogescholen of personeel uit het Personeelsgegevens (HBO)
hbo

loonkosten, uren, materiele kosten ;Naam;Werk adres;Werk plaats;Werk e‐
mailadres;Werk telefoonnummer;
gegevens zijn van belang om financiele afwikkeling te garanderen

zolang de projecten lopen

Zestor

J. de Vries

Zestor ‐ Verzenden nieuwbrief

Verzenden van een regelmatige nieuwbrief

informeren van geïnteresseerden, die zich zelf hebben opgegeven

Externen

Naam;Werk e‐mailadres;
voor het versturen van emails

tot dat de gebruiker de toestemming intrekt

tot dat de gebruiker de toestemming intrekt

Zestor

J. de Vries

Voor onderzoeksdoeleinden‐ het ter beschikking stellen van RAHO aan een extern
onderszoeksbureau

RAHO, het systeem met de gegevens van werknemers van hogescholen, wordt ter
beschikking gesteld aan een onderzoeksbureau voor statistische doeleinden. Het
onderzoeksbureau gebruikt RAHO om tabellen en figuren over de arbeidsmarkt van
medewerkers in het hbo op te stellen. Deze worden opgenomen in de
arbeidsmarktmonitor van Zestor.

RAHO, het systeem met de gegevens van werknemers van hogescholen, wordt ter beschikking gesteld aan een
onderzoeksbureau voor statistische doeleinden. Het onderzoeksbureau gebruikt RAHO om tabellen en figuren over de
arbeidsmarkt van medewerkers in het hbo op te stellen. Deze worden opgenomen in de arbeidsmarktmonitor van Zestor.

Personeelsgegevens (HBO)

heel veel, inhoud RAHO;
Alles: statistiek

Vanaf de start: 6 tot 9 maanden.

Vanaf de start: 6 tot 9 maanden.

Personeelsgegevens (HBO)

wachtwoord;Naam;Werk e‐mailadres;
om de hogeschool die het project aanbiedt de mogelijkheid te bieden om een goede
kandidaat te kiezen.
"NAW en contactgegevens “solliciterende” medewerkers
motivatiebrief/cv ""solliciterende"" medewerkers
Mailadressen voor mailalerts
Database met inlognamen en wachtwoorden (versleuteld)"

zolang het project loopt

Projectbuiten.nl bewaart je naam en je e‐mailadres totdat je jezelf uitschrijft bij de e‐mail‐Projectbuiten.nl verstrekt geen gegevens aan derden, behalve aan een tussenpartij die
alert‐service. Na uitschrijving verwijderen we binnen 30 dagen alle gegevens. Het
de verzending van e‐mail‐alerts voor ons verzorgt, ter uitvoering van jouw verzoek aan
stopzetten van de e‐mail alerts verwijdert niet je account op de website. Dit kun je zelf ons (“het verzoek om e‐mail alerts te verzenden”). Indien je je gegevens (inclusief
doen via www.projectbuiten.nl/account‐verwijderen. Na verwijdering van het account
motivatie en CV) toestuurt aan een hogeschool omdat je het reactieformulier gebruikt
worden alle accountgegevens direct verwijderd. De motivatiebrief en de CV bewaren we voor een Project Buiten, verstrekken wij uiteraard die gegevens aan de desbetreffende
30 dagen in een back‐up van verzonden mails, voordat ze worden verwijderd. De
hogeschool.
hogeschool is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens
volgens de voor hen geldende privacyregels.
maximaal 7 jaar

Jeroen de Kort van ABF

Nee

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;

Nee

gegevens afgeschermd op het netwerk met wachtwoord;gegevens alleen toegangkelijk
voor verwerkers;in het geval van verzenden/overdracht zijn de gegevens versleuteld;

Ja

Alleen de mensen in het projectteam bij ABF hebben toegang tot de gegevens;gegevens ABF Research
alleen toegangkelijk voor verwerkers;is er een geheimhoudingsplicht;

Mailchimp

