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Privacyverklaring Lerarenopleiding 

1. Inleiding 
 
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van 
studenten. Op grond van de privacywetgeving, die de RUG in acht neemt, is de RUG daar ook 
verantwoordelijk voor. In deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over hoe de RUG 
gegevens van u verwerkt en over de rechten die u hebt. Deze privacyverklaring is een aanvulling 
op de ‘Algemene Privacyverklaring Rijksuniversiteit Groningen’ (link) van de RUG. Bij 
tegenstrijdigheid prevaleert deze privacyverklaring. 
 

2. Contactgegevens verantwoordelijke 
 
Rijksuniversiteit Groningen 
Postadres: Postbus 72 9700 AB Groningen 
E-mail: privacy@rug.nl 
Contactpersoon Lerarenopleiding : Ricus Dullaert (h.f.m.dullaert@rug.nl) 
Functionaris voor de Gegevensbescherming: Arjen Deenen 
 

3. Doel en grondslag verwerking 
 
De RUG verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de Lerarenopleiding, onderdeel van de 

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. De verwerking dient de volgende doelen: 

- Het optimaliseren van de begeleiding van studenten door de Lerarenopleiding en 

stageschool; 

- Het optimaliseren van de ontwikkeling van de student tot leraar; 

- Het optimaliseren van het contact tussen de Lerarenopleiding, stageschool en student. 

 
Samengevat wil de RUG de studenten aan de Lerarenopleiding zo goed mogelijk begeleiden en 
ondersteunen in het behalen van een bevoegdheid als docent. Het realiseren van deze doelen is 
te rechtvaardigen op basis van de volgende grondslagen: 

- De uitoefening van de publieke taak van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied 
van het verzorgen van (wetenschappelijk) onderwijs.    

 
4. Verwerkte persoonsgegevens 

 
De RUG verwerkt de persoonsgegevens van u die beschreven zijn in de ‘Algemene 
privacyverklaring Rijksuniversiteit Groningen’. Daarnaast verwerkt de RUG in het kader van de 
Lerarenopleiding de volgende aanvullende persoonsgegevens:  

 Studieresultaten: ter controle van de studievoortgang en de optimalisatie van de 
begeleiding daarvan. 

 Gegevens (lesobservaties, leerlingvragenlijsten, camerabeelden, verslagen van 
intervisiebijeenkomsten etc.) over het pedagogisch-didactisch handelen in de 
klas en de ontwikkeling als docent in de schoolorganisatie: ter beoordeling en 
ondersteuning van de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch handelen in 
de klas en de ontwikkeling als docent in de schoolorganisatie. 

 
5. Ontvangers van uw persoonsgegevens 

 
Binnen de organisatie van de RUG worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt door de 
personen voor wie dat noodzakelijk is in het kader van het begeleiden en beoordelen van de 
studievoortgang. 
 

https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
https://www.rug.nl/info/algemene-privacyverklaring-rijksuniversiteit-groningen.pdf
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Voor het opzetten en uitvoeren van het stagegedeelte van de Lerarenopleiding werkt de RUG 
samen met diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland. De stageschool 
verricht de volgende handelingen met betrekking tot uw persoonsgegevens: 
 

- Verwerken NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) en contactgegevens (e-
mailadres). 

- Vaststellen en (mede-)beoordelen van gegevens (lesobservaties, leerlingvragenlijsten, 
camerabeelden, verslagen van intervisiebijeenkomsten etc.) over het pedagogisch-
didactisch handelen in de klas en de ontwikkeling als docent in de schoolorganisatie en 
het communiceren van deze gegevens met de (vertegenwoordiger van) de 
Lerarenopleiding). 

- Eventuele overige relevante persoonsgegevens zullen alleen na overleg met de student 
met de stageschool gedeeld worden. 

 
De RUG zorgt ervoor dat met de stageschool afspraken zijn gemaakt over de zorgvuldige 
omgang met uw persoonsgegevens. Er is een overeenkomst gesloten met stageschool, waarin is 
bepaald dat de stageschool uw persoonsgegevens passend dient te beveiligen en ze na afloop van 
de overeengekomen verwerkingen vernietigt. Ook mogen de persoonsgegevens niet zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de RUG worden verstrekt aan derden.  
 

6. Bewaartermijnen 
 
De RUG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van 
de doelen van de verwerking. Op uw verzoek deelt de RUG u mee hoe lang uw persoonsgegevens 
bewaard worden. Persoonsgegevens kunnen onder meer langer bewaard worden wanneer dit 
noodzakelijk is voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 
 

7. Uw rechten 
 
U hebt op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt voor de uitoefening van uw 
rechten contact opnemen met de RUG. Uw verzoeken worden binnen een maand na ontvangst 
beoordeeld en afgehandeld. Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek is ingediend 
door een bevoegd persoon en dat het legitiem is. Daarom kan om uw legitimatie worden 
gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt genomen. 
 
U hebt het recht te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens en de 
verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als u niet langer wilt 
dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om 
verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U hebt in bepaalde 
gevallen ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. Om uw 
verzoek te beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens 
verwerkt. 
 
Naast het feit dat u bij de RUG terecht kunt met uw vragen, verzoeken en klachten, hebt u het 
recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

8. Veranderingen in deze privacyverklaring  
 
De RUG kan deze privacyverklaring wijzigen. Aanleiding hiervoor kan zijn: (wijziging van) wet- 
en regelgeving, wijziging in het overkoepelende privacybeleid van de RUG en voortschrijden van 
de techniek. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld. 
 


