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Privacyverklaring: Evaluatie inhaal-/ondersteuningsprogramma’s  

Datum: 29-4-2021 

De Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht (hierna: VU en UM) hechten grote waarde 
aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 
beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens in ons evaluatieonderzoek van de corona-
gerelateerde inhaalprogramma’s, tweede deelproject. Wij verwerken de persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

De Stichting VU en Universiteit Maastricht zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze 
privacyverklaring worden beschreven.  

De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand. De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 
1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 53815211. 

Universiteit Maastricht is gevestigd te Maastricht (6211 LK) aan Minderbroedersberg 4-6, en ingeschreven 
in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 50169181 

2.  Welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verwerkt?  

Wij verwerken, als uw kind meedoet aan een inhaalprogramma van zijn/haar basisschool, de volgende 
persoonsgegevens van uw kind: 

a. geboortedatum; 

b. adres; 

c. geslacht; en 

d. het gegeven dat uw kind meedoet aan een inhaalprograma van zijn/haar basisschool.  

Als uw kind niet meedoet aan het inhaalprogramma van de basisschool, verwerken we geen gegevens. 

3. Met welk doel worden de persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?  

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doen van wetenschappelijk onderzoek door de 
VU en de UM met behulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  

Dit werkt als volgt. De persoonsgegevens zoals vermeld onder 2 worden verstrekt aan CBS, waarna het 
CBS in haar databases kan aangeven welke leerlingen hebben deelgenomen aan een inhaalprogramma. 
Dit stelt ons in staat om de data die bij het CBS aanwezig is over de leerlingen - via een strikt beveiligde 
toegang - te analyseren. Hiermee kunnen we wetenschappelijk onderzoeken of de inhaalprogramma’s tot 
een grotere leergroei hebben geleid dan leerlingen anders gehad zouden hebben. 

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van de grondslag noodzakelijk gerechtvaardigd belang 
(artikel 6.1 (f) AVG).  

Gerechtvaardigd belang 

De gegevensverwerking dient een gerechtvaardigd belang van de VU en de UM, de leerlingen en hun 
ouders, de schoolbesturen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW).  
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1. De VU en de UM hebben belang bij het doen van wetenschappelijk onderzoek.  

2. De leerlingen en hun ouders hebben belang bij toetsing van de effectiviteit van de inhaal- en 
ondersteuningsprogramma’s waaraan zij deelnemen.  

3. De schoolbesturen hebben belang bij het ontwikkelen van kennis over het (her)inrichten van 
de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.  

4. OCW heeft belang bij een gedegen evaluatie van de subsidie die ze aan scholen heeft 
verstrekt    voor de inhaal- ondersteuningsprogramma’s.  

Noodzaak 

Er sprake is van een noodzaak. Meer concreet: 

A. de verwerking is proportioneel. Dat wil zeggen dat het doel (het doen van onderzoek naar de 
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verhouding staat tot de gegevensverwerking (het 
ontvangen voor leerlinggegevens en verstrekken daarvan aan het CBS). De belangrijkste reden 
hiervoor is dat het onderzoek gericht is op het verkrijgen van algemene wetenschappelijke 
inzichten en niet gericht is op individuele analyse van leerlingen; en 

B. de verwerking voldoet aan de eis van subsidiariteit. Dat wil zeggen dat het doel (het doen van 
onderzoek naar  de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s niet op een andere, minder 
ingrijpende wijze kan worden bereikt.    

Belangenafweging 

Het noodzakelijk, gerechtvaardigd belang (zoals bedoeld onder 1 en 2) weegt zwaarder dan de belangen, 
rechten en vrijheden van de betrokken leerlingen, gelet op de volgende overwegingen: 

• de onderzoekers zijn niet gericht op het achterhalen van de identiteit van leerlingen; 

• de persoonsgegevens worden goed beveiligd en zullen alleen beschikbaar zijn voor de betrokken 
onderzoekers die allen tot geheimhouding verplicht zijn;   

• in de publicatie(s) rondom dit onderzoek zullen nooit persoonsgegevens worden gebruikt; 

• de VU en de UM hebben gedetailleerde afspraken gemaakt over de wederzijdse verantwoordelijk-
heden ten aanzien van de gegevensverwerkingen; 

• de gegevensverwerkingen brengen geen enkele vorm van fysieke, emotionele of praktische 
belasting van de betrokken leerlingen en hun ouders/verzorgers met zich mee;  

• het terugdraaien van COVID-19-gerelateerde leerachterstanden is een bron van grote 
maatschappelijke zorg en is een belangrijke voorwaarde voor het behoud en de verbetering van de 
kansengelijkheid in de samenleving; 
leerlingen en hun ouders/verzorgers behouden te allen tijde het recht op bezwaar tegen de 
verwerking van hun gegevens, zoals bedoeld in artikel 21 AVG, en worden hier door de betrokken 
partijen op gewezen. 

4. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens worden uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de VU en UM,  die uit 
hoofde van hun functie een rol hebben in de verwerking van de persoonsgegevens voor de bovenstaande 
doeleinden en voor wie het noodzakelijk is dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens.  

5. Worden de persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De persoonsgegevens zoals vermeld onder 2 worden uitsluitend gedeeld met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Medewerkers van UM uploaden de gegevens via een beveiligde verbinding naar het CBS. 
De persoonsgegevens worden verder niet gedeeld met andere derden. 
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Bij de verwerking van de persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) 
die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU en de UM de persoonsgegevens verwerken. Met 
deze dienstverleners sluiten de VU en de UM verwerkersovereenkomsten om te waarborgen dat de 
persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke voor deze 
verwerkingen. 

6. Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de 
Europese Economische Ruimte? 

Nee, de persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan internationale organisaties of landen buiten de 
Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en 
IJsland.  

7. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de vastgestelde doeleinden te 
bereiken. De gegevens zoals vermeld onder 2 worden na overdracht aan het CBS door de VU en de UM 
vernietigd. De gepseudonomiseerde persoonsgegevens worden bij het CBS bewaard tot 10 jaar na afloop 
van het onderzoeksproject. Hierna worden deze gegevens vernietigd.  

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?  

De VU ontvangt de persoonsgegevens in versleutelde vorm van de scholen. Vervolgens worden deze 
persoonsgegevens in versleutelde vorm doorgestuurd naar de UM en vernietigd door de VU. Vanwege de 
versleuteling zijn de persoonsgegevens voor medewerkers van de VU niet inzichtelijk.  

Bij de UM worden de persoonsgegevens ontsleuteld en vervolgens bewaard op een beveiligde schijf die 
alleen voor de onderzoekers bereikbaar is. De UM verstuurt de persoonsgegevens vervolgens via een 
beveiligde verbinding naar het CBS. Daarna vernietigt de UM de persoonsgegevens. 

9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via 
inhaal.fgb@vu.nl of 020-5988993.  

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen? 

Op basis van de AVG heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens 
die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke 
onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de 
verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het 
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u mailen naar: Inhaal-roa@maastrichtuniversity.nl. 

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt 
gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan. Indien u niet tevreden bent over de wijze 
waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens een klacht in te dienen. 

 

*** 


