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Geacht College van Bestuur, 
 
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek (uw 
kenmerk: 2018-023698/023700) betreffende het Privacybeleid en beleid verwerking 
persoonsgegevens (hierna: Privacybeleid). 
  
De CSR stemt niet in met het Privacybeleid. Hoewel de CSR het op prijs stelt dat er meerdere 
momenten waren om over het Privacybeleid in gesprek te gaan, zijn er nog punten van aandacht die 
de CSR van instemming weerhoudt. Verder is er een kanttekening te plaatsen bij het tijdpad dat is 
opgesteld om de UvA AVG-compliant te maken. De CSR had namelijk graag gezien dat de 
voorbereidingen op de AVG eerder waren begonnen. De punten die voor de CSR leiden tot het niet 
instemmen met het voorgelegde beleid staan hieronder uiteengezet. 
 
De twee belangrijkste punten van aandacht zijn als volgt. De CSR (i) ziet graag een garantie tegemoet 
voor concrete uitwerkingen van het Privacybeleid. Het is de CSR onduidelijk of deze uitwerkingen er 
gaan komen en kan niet instemmen met een kader zoals het Privacybeleid wanneer de toepassingen 
ervan niet worden vastgelegd. De CSR ziet daarom graag een lijst met daarop de namen van de 
documenten waarin deze uitwerkingen kunnen worden verwacht. Daarnaast is het de CSR (ii) 
onduidelijk of beleid dat uit het Privacybeleid volgt ter instemming wordt voorgelegd aan de CSR. De 
CSR acht het noodzakelijk dat dit gebeurt, want het Privacybeleid is slechts een kader en een verdere 
toepassing hiervan – denk hier bijvoorbeeld aan procedures en instructies met betrekking tot 
persoonlijke data, de manier van dataverwerking, verwerkingsregisters, bewaartermijnen en 
autorisatieregisters - heeft gevolgen voor de omgang met privacy. Vanwege het feit dat de CSR 
instemmingsrecht heeft op het Privacybeleid ligt het in de lijn der verwachting dat de CSR ook 
instemmingsrecht heeft op concrete uitwerkingen van dat beleid. De CSR ziet dit echter graag 
expliciet toegezegd. 
 Naast de bovenstaande punten zijn er nog de volgende punten van aandacht. De CSR is van 
mening dat er een blijvende aandacht moet uitgaan naar de ontwikkeling van instrumenten zoals 
learning analytics of student analytics. De CSR adviseert met klem dat studieadviseurs geen toegang 
mogen krijgen tot data die voort kunnen komen uit dergelijke instrumenten en andere soortgelijke  
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data. Dit zou namelijk leiden tot 'profiling', oftewel het maken van een profiel van een individuele 
student en aan de hand van een analyse dit profiel gebruiken om voorspellende uitspraken of 
aannames te doen over diezelfde student. De CSR acht dit een hoogst onwenselijke vorm van omgang 
met privacy en raadt daarom aan om hier aandacht aan te besteden. 
 Verder raadt de CSR aan dat student-assistenten dezelfde training als medewerkers moeten 
krijgen over hoe om te gaan met persoonsgegevens. Student-assistenten zijn zelf vaak medewerkers, 
maar zijn tegelijkertijd nog student en riskeren daarmee over het hoofd te worden gezien. Het zou 
onwenselijk zijn als zij geen training zouden ontvangen, want zij hebben vaak toegang tot dezelfde 
data als medewerkers. Daarop aansluitend heeft de CSR op de Overlegvergadering van 1 mei j.l. 
vermeld dat er in de toekomst voorzichtiger moet worden omgegaan met het niveau van data-
autorisatie voor student-assistenten. De CSR heeft dit punt inmiddels ook gemaakt in een gesprek 
met Juridische Zaken en bespreekt dit graag in de toekomst nogmaals. 
 Ten slotte heeft de CSR op de bovengenoemde overlegvergadering twee andere punten 
aangedragen. Het eerste punt betreft het Privacy Shield. Op zowel de vergadering en in een gesprek met 
Juridische Zaken is er vermeld dat de UvA de intentie heeft om data zoveel mogelijk binnen de EU te 
verwerken, maar dat het Privacybeleid niet de plek is om deze intentie in op te nemen. De CSR verzoekt 
daarom een vervolgafspraak met Juridische Zaken om te bespreken of deze intentie elders kan worden 
genoemd. Het tweede punt betreft het jaarrapport van de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: 
FG). Op de Overlegvergadering heeft het College van Bestuur vermeldt dat zowel de Centrale 
Ondernemingsraad als de CSR structureel inzicht krijgen in het jaarrapport van de FG. De CSR is 
tevreden gestemd met deze toezegging en kijkt uit naar het rapport. 
 
De CSR acht het van belang dat de UvA zo snel en goed mogelijk AVG-compliant wordt. De CSR is zich 
ervan bewust dat de AVG op 25 mei van kracht gaat en is daarom bereid om op korte termijn nog in 
gesprek te gaan over de hierboven genoemde punten. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Pim van Helvoirt 
Voorzitter CSR 17|18 


