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De Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt intensief samen met middelbare 

scholen in Noord-Nederland om haar studenten op te leiden. In het kader van de opleiding wisselen 

de scholen en de Lerarenopleiding persoonsgegevens uit. Niet alleen over studenten, maar ook over 

de scholieren die de studenten in het kader van hun opleiding les geven.  

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt nadere eisen dan voorheen aan de 

omgang met deze verzamelde persoonsgegevens van studenten en scholieren. Dit document beoogt 

een heldere en veilige manier van omgang met de verzamelde persoonsgegevens mogelijk te maken. 

1. Gegevens van studenten
1.1 Aard en doelen gegevensverwerking 

In het kader van het volgen van een praktijkstage van studenten deelt de Lerarenopleiding 

persoonsgegevens van studenten met de school waarop ze hun praktijkstage lopen (hierna: 

stageschool). Het gaat daarbij om de volgende gegevens:  

- NAW-gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats)
- Contactgegevens (e-mailadres)

Eventuele overige gegevens die relevant zijn voor het functioneren van de student binnen de 
stageschool worden alleen met de stageschool gedeeld na toestemming van de student. 

In het kader van de studievoortgang verzamelen Lerarenopleiding en stageschool gegevens over het 
functioneren van de student in de schoolorganisatie. Het gaat hierbij om lesobservaties, 
leerlingvragenlijsten, verslagen van intervisiebijeenkomsten, video-opnames van lessen etc. 

Doel van het verwerken van de persoonsgegevens van de student is het realiseren van een optimale 
begeleiding van de student gedurende de praktijkstage. De stageschool en de Lerarenopleiding zijn 
beide intensief betrokken bij de begeleiding van de student; ze zijn ook beide verantwoordelijk voor 
de gegevensverwerking. 

1.2 Opslag, toegang tot en vernietiging van persoonsgegevens 

Voorzover deze gegevens in bezit zijn van de stageschool, draagt de stageschool zorg voor de 
adequate beveiliging van deze gegevens. Binnen de stageschool heeft degene die zich bezighoudt 
met stageplaatsing toegang tot de NAW- en contactgegevens van de student. Alleen de directe 
begeleiders van de student (vakcoach en schoolopleider) hebben toegang tot de gegevens rond de 
studievoortgang van de student. 
Na het behalen of anderszins afronden van het stagegedeelte door de student vernietigt de 
stageschool de persoonsgegevens van de student. De stageschool is niet bevoegd om deze gegevens 
zonder overleg te delen met derden of te gebruiken voor andere doelen dan het opleiden van de 
student. 

1.3 Datalek 
Als een betrokkene constateert dat (persoons)gegevens van studenten mogelijk in handen zijn 

gekomen van onbevoegde derden dient de betrokkene dat zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 



 
 

 

uur, te melden bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de Rijksuniversiteit Groningen 

Arjen Deenen (cert@security.rug.nl).  

De Rijksuniversiteit Groningen neemt vervolgens de melding in behandeling en is verantwoordelijk 

voor een goede afhandeling van het gemelde (mogelijke) datalek. De FG van de Rijksuniversiteit 

Groningen kan hierbij eventueel contact opnemen met de FG van de stageschool voor 

afstemming/zienswijze.  

2. Gegevens van leerlingen 
2.1 Aard, doelen en grondslag gegevensverwerking 

In het kader van hun opleiding verzamelen studenten gegevens over de ontwikkeling van hun 

pedagogisch-didactisch handelen. Hierbij worden ook persoonsgegevens van leerlingen verzameld, 

zoals audiovisuele opnamen, door leerlingen gemaakte opgaven/toetsen, cijferlijsten, vragenlijsten 

etc. De grondslag van het verzamelen van deze gegevens is toestemming; leerlingen of, in het geval 

van leerlingen onder de 16, hun ouders/verzorgers, moeten toestemming geven voor de verzameling 

van hun persoonsgegevens. Doel van de gegevensverzameling is de optimale begeleiding van 

studenten in hun ontwikkeling tot docent in het voortgezet onderwijs. Verantwoordelijke voor de 

gegevensverwerking zijn zowel de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen als de 

stageschool.   

De Lerarenopleiding maakt onderscheid tussen persoonsgegevens van leerlingen die: 

- noodzakelijk zijn voor reflectie op het leerproces van de student 

- onderdeel uitmaken van de beoordeling van een student 

Bij het hanteren van de grondslag ‘toestemming’ vereist de AVG dat leerlingen (of, in het geval van 

leerlingen onder de 16, hun ouders/verzorgers) actief toestemming geven voor het de verzameling 

van persoonsgegevens.  

De stageschool draagt zorg voor het verkrijgen van toestemming van leerlingen (en eventueel 

ouders/verzorgers) en informeert hen rondom relevante aspecten van de gegevensverwerking (doel, 

grondslag, aard van de gegevens, beveiliging, toegang en bewaartermijnen).  

Leerlingen (of ouders/verzorgers) hebben te allen tijde het recht hun eerder gegeven toestemming in 

te trekken. Wanneer een leerling (of ouders/verzorgers) geen toestemming verleent tot verwerking 

van persoonsgegevens, treedt de student in overleg met de stageschool waarbij een oplossing wordt 

gezocht die voldoet aan de doelen van de gegevensverwerking (het opleiden van de student) én die 

de keuze van de leerling (of ouders/verzorgers) respecteert. In het geval van audiovisuele opnamen 

kan gedacht worden aan het hanteren van een cameraopstelling door de student waarbij de 

betrokken leerling niet in beeld komt; bij het verzamelen van onderwijsproducten van leerlingen aan 

anonimiseren van het materiaal. 

2.2 Opslag en beveiliging van persoonsgegevens 

Opslag en beveiliging van persoonsgegevens van leerlingen die een student verzamelt in het kader 

van zijn/haar stage vallen onder de verantwoordelijkheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De 

student bewaart geheimhouding omtrent deze persoonsgegevens en draagt zorg voor een veilige 



 
omgang met deze gegevens. De Rijksuniversiteit Groningen informeert studenten over een correcte 

omgang met persoonsgegevens van leerlingen. 

Audiovisuele gegevens (zoals lesopnames) worden opgeslagen binnen Nestor, de beveiligde 

elektronische leeromgeving van de Rijksuniversiteit Groningen. De student zorgt voor verwijdering 

van het beeldmateriaal van de beelddrager (camera/telefoon o.i.d.) of/en gegevensdrager (usb-

stick/laptop/harde schijf). Dit gebeurt uiterlijk 4 weken nadat het materiaal is opgeslagen in Nestor. 

Vragenlijsten, ingevuld door leerlingen, worden ingevuld in de door de Rijksuniversiteit Groningen 

ontwikkelde ICALT webapplicatie. De Rijksuniversiteit Groningen draagt zorg voor opslag en 

beveiliging van deze vragenlijsten. 

2.3 Toegang tot persoonsgegevens 

Hierbij is er een onderscheid tussen gegevens die verzameld zijn ter reflectie op het functioneren van 

de student en gegevens die onderdeel uitmaken van toetsing van de student. 

- Reflectie: toegang hebben alleen de student en degenen die de student begeleiden in het 

leerproces (op de stageschool zijn dit de vakcoach en schoolopleider, op de Lerarenopleiding 

zijn dit de tutor en vakdidacticus) 

- Beoordeling: toegang hebben de student en degenen die betrokken zijn bij de beoordeling 

van de student (vakcoach, schoolopleider, tutor en vakdidacticus). Daarnaast hebben 

personen die betrokken zijn bij de kwaliteitszorg van de opleiding toegang tot de gegevens 

(directie Lerarenopleiding, examencommissie, leden visitatiecommissie). 

 

2.4 Vernietiging van persoonsgegevens en bewaartermijnen 

Hierbij is er een onderscheid tussen gegevens die verzameld zijn ter reflectie en gegevens die 

onderdeel uitmaken van toetsing. 

- Reflectie: Persoonsgegevens die gebruikt worden in de ondersteuning van het leerproces van 

de student worden door de Rijksuniversiteit Groningen vernietigd na afloop van de 

stageperiode.  

- Beoordeling: Persoonsgegevens die gebruikt worden in de beoordeling van een student 

worden geüpload in Nestor, de elektronische leeromgeving van de Rijksuniversiteit 

Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen draagt zorg voor de vernietiging van deze 

persoonsgegevens. Maken de persoonsgegevens onderdeel uit van een beoordeling, dan 

geldt een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. 

 

2.5 Datalek 

Als een betrokkene constateert dat (persoons)gegevens van leerlingen, docenten of andere bij de 

stageschool betrokken personen mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde derden, 

bijvoorbeeld als gevolg van het verlies van dossiers van leerlingen, dient de betrokkene dat zo snel 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, te melden bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van 

de Rijksuniversiteit Groningen Arjen Deenen (cert@security.rug.nl).  

De Rijksuniversiteit Groningen neemt vervolgens de melding in behandeling en is verantwoordelijk 

voor een goede afhandeling van het gemelde (mogelijke) datalek. De FG van de Rijksuniversiteit 

Groningen kan hierbij eventueel contact opnemen met de FG van de stageschool voor 

afstemming/zienswijze.  


