
 

Geacht College van Bestuur, 
 
 
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw bericht d.d. 23 mei jl. 
naar aanleiding van het niet instemmen van de CSR met het voorgelegde Privacybeleid en beleid 
verwerking persoonsgegevens (hierna: Privacybeleid). 
 
De CSR stemt naar aanleiding van uw reactie op de eerste brief van de CSR (ons kenmerk: CSR-1718-20) 
in met het Privacybeleid. De CSR stelt het op prijs dat het College van Bestuur (hierna: CvB) snel heeft 
gereageerd op het niet instemmen met het Privacybeleid. De haast die het CvB heeft gezet achter de 
reactie op de brief onderstreept volgens de CSR een gedeeld belang bij het vaststellen van een 
toereikend Privacybeleid voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) 
op 25 mei 2018 in werking treedt. Hieronder gaat de CSR in op uw brief. De CSR zet eerst twee 
respectievelijke punten uiteen over het verloop van de voorbereidingen op de AVG en het model 
verwerkingsovereenkomst. Verder wil de CSR graag puntsgewijs reageren op het antwoord van het 
CvB op de vorige brief van de CSR. 
 
Meerdere organisaties, naast de UvA, hebben een lang traject nodig gehad tot aan 25 mei voor de 
voorbereiding op de AVG. De CSR wil ondanks het bovengenoemde gedeelde belang nogmaals 
benadrukken dat de voorbereidingen op de AVG op de UvA niet op tijd waren begonnen. Het traject 
van deze voorbereidingen spelen geen onbeduidende rol in de spoed die van de CSR vereist was in het 
vergaren van informatie en het maken van besluiten. Een dergelijk ontoereikend traject en de haast 
die erbij geboden is, is volgens de CSR niet incidenteel. De CSR merkt namelijk op dat er bij de 
voorbereiding op de verkiezingen van Opleidingscommissies hetzelfde aan de hand was. Ook bij het 
proces van de Model-OER is er volgens de CSR het nodige misgegaan, omdat de Model-OER naar de 
faculteiten werd verstuurd voordat de CSR erop had geadviseerd. Zo zijn er meer voorbeelden waar 
de CSR van mening is dat een tijdige voorbereiding, belegd in een toereikend traject, veel problemen 
had kunnen voorkomen. De CSR ziet graag dat het CvB hierop reageert. 
 
Model verwerkingsovereenkomst 
Verder had de CSR graag instemmingsrecht gehad op het Model verwerkingsovereenkomst. Het Model 
vloeit namelijk voort uit het Privacybeleid als een uitwerking aan de hand waarvan concrete 
verwerkingen plaats zullen vinden. De CSR ziet graag een toelichting waarom er wel instemmingsrecht 
van toepassing is het op het Privacybeleid, maar niet op het Model verwerkingsovereenkomst. 
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Garantie voor concrete uitwerkingen en de rechten van de CSR daarin van het Privacybeleid  
De CSR is tevreden gestemd het overzicht van documenten en regelingen die voortvloeien uit het 
Privacybeleid en, meer specifiek, het Informatiebeveiligingsbeleid te hebben ontvangen. Verder stelt 
de CSR het op prijs dat de rechten van de medezeggenschap bij de afzonderlijke documenten in het 
overzicht vermeld staan. Ook waardeert de CSR het feit dat er in het Privacybeleid een verwijzing naar 
de uitwerking wordt opgenomen. De CSR is vanwege het voorgenoemde van mening dat het CvB aan 
de belangrijkste aandachtspunten van de eerste brief is tegemoetgekomen en de grootste 
belemmeringen om tot instemming te kunnen komen zijn dan ook weggenomen. 
 
Risico voor profilering 
De CSR waardeert het dat het CvB toezegt een blijvende aandacht te hebben voor de ontwikkeling van  
instrumenten als Learning Analytics en daarbij de relatie tot de privacy van studenten en het risico tot 
profilering in acht te nemen. 
 
Training voor student-assistenten 
De CSR bedankt het CvB en kijkt uit naar verdere gesprekken over student-assistenten met betrekking 
tot persoonsgegevens en data-autorisaties. 
 
Privacy shield 
De CSR kijkt uit naar een verder gesprek met Juridische Zaken en zal hiertoe een vervolgafspraak 
maken over het privacy shield. 
 
Verslag van de Functionaris Gegevensbescherming 
De CSR bedankt het CvB voor de toezegging dat er in het Privacybeleid wordt opgenomen dat de 
bevindingen van de FG in diens jaarlijkse rapportage gedeeld zullen worden met de CSR. 
 
De CSR ziet ten slotte graag dat er te zijner tijd Engelse vertalingen komen van het Privacybeleid 
wanneer het is vastgesteld. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Pim van Helvoirt 
Voorzitter CSR 17|18 
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