
Dagje Studeren 
Privacyverklaring en toelichting omtrent gegevensverzameling 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, geven 
wij aan hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen, en geven wij overige relevante informatie. 

Samenvatting 
• Wij verzamelen persoonsgegevens van deelnemers aan de meeloopdagen om deze 

meeloopdagen zo goed mogelijk te laten verlopen, om inzicht te krijgen in het effect van de 
meeloopdagen, en om onze activiteiten aan te kunnen passen als dat nodig is. 

• Wij leggen de volgende gegevens vast: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, 
geslacht, geboortedatum, klas en niveau, profiel, woonplaats. Van buitenlandse deelnemers 
leggen wij ook nog het land van herkomst vast. 

• Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. Desgewenst kun je later 
aanvullende informatie ontvangen op basis van je keuze voor een meeloopdag. 

• Wij delen de verzamelde gegevens niet met andere partijen. 
• Wij bewaren de gegevens, afhankelijk van de situatie, maximaal 36 maanden. 
• Je hebt recht op inzage, op correctie, en op verwijdering van de verzamelde gegevens die op 

jou betrekking hebben. 

Waarom verzamelen wij gegevens? 
In de laatste fase van de oriëntatie op een studie gebruikt de scholier de meeloopdag mede om een 
definitieve studiekeuze te bepalen. Wij verzamelen van de deelnemende scholier gegevens, die 
verderop worden beschreven, voor een aantal doeleinden: 

1. Verbetering van het proces: Wij gebruiken de verzamelde gegevens om het aanmeldproces voor 
de scholier zo soepel mogelijk te laten verlopen, en om het selectieproces voor de 
studentvoorlichter te ondersteunen. 

2. Verbetering van het rendement: Met de gegevens kunnen wij nagaan wat het effect 
(rendement) is van de wervingsinspanningen die zijn gedaan door de opleiding, de 
studentvoorlichter, en de afdeling marketing en communicatie. Daarmee kunnen we ook 
vaststellen of de instroomdoeleinden worden gehaald, die door de universiteit zijn gesteld. 

3. Verbetering van de effectiviteit: Met de gegevens kunnen wij een zogenoemde 
effectiviteitsanalyse doen. Daarmee stellen we vast welk percentage van de deelnemers aan een 
meeloopdag ook inderdaad aan de faculteit Bètawetenschappen komt studeren, of om welke 
redenen (uitval, switch) zij dat niet doen. 

  



Welke gegevens verzamelen wij, en hoe gebruiken we ze? 
Om onze doeleinden te bereiken, verzamelen en verwerken wij de volgende tot personen 
herleidbare gegevens: 

• Voor- en achternaam: Wij willen de scholier netjes kunnen aanspreken. Een deelnemer aan 
een meeloopdag is voor ons geen anoniem nummer. 

• E-mailadres en telefoongegevens: Deze gegevens gebruiken we om contact op te nemen. Dat 
doen we als een aanmelding onduidelijk is of om een mondelinge toelichting vraagt. De 
studentvoorlichter of de afdeling communicatie kunnen deze gegevens ook gebruiken als de 
scholier heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden. 

• Geslacht: Diversiteit (en ook inclusiviteit) is een speerpunt van de Universiteit Utrecht en voor 
sommige opleidingen in het bijzonder. We gebruiken dit gegeven om gericht meer meisjes of 
juist meer jongens aan te kunnen trekken.  

• Geboortedatum: Scholieren die daadwerkelijk aan de Universiteit Utrecht gaan studeren, 
worden opgenomen in het studentenvolgsysteem van de universiteit. Omdat alleen de naam of 
het e-mailadres vaak niet voldoende identificatiemogelijkheden bieden, leggen we ook de 
geboortedatum nu al vast. Dat stelt ons beter in staat om op een later moment vast te stellen 
of een deelnemer aan de meeloopdag ook bij ons is gaan studeren. 

• Klas en niveau: Meeloopdagen zijn populair en zitten snel vol. Om te kunnen bepalen wie 
voorrang krijgt kijken we onder andere naar de klas en het niveau van de scholier. Dit gegeven 
gebruiken we ook als we na verloop van tijd controleren of een deelnemer aan de meeloopdag 
ook daadwerkelijk is gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. 

• Profiel: We gebruiken dit gegeven om te zien welk type scholieren interesse tonen in de 
meeloopdag en uiteindelijk toelaatbaar zijn. We kunnen zo ook zien of een opleiding wel het 
gewenste profiel aantrekt. 

Welke gegevens verzamelen wij extra van deelnemers die niet in Nederland wonen? 
Internationalisering is een speerpunt van de Universiteit Utrecht. Naast de gegevens die hierboven al 
zijn genoemd, leggen wij de volgende gegevens vast van deelnemers van buiten Nederland: 

• Land van herkomst: Dit gegeven gebruiken wij om inzicht te krijgen in waar de internationale 
belangstelling vandaan komt. 

Gebruiken wij deze gegevens ook nog voor andere doeleinden? 
Op het aanmeldformulier kan de deelnemer aangeven of wij de persoonsgegevens ook mogen 
gebruiken voor het toezenden van relevante informatie over activiteiten met betrekking tot de 
studiekeuze. Denk daarbij aan symposia, rondleidingen of lezingen die binnen het interessegebied 
vallen van de meeloopdag waaraan de scholier heeft deelgenomen. 
Dit is een opt-in: alleen als de deelnemer zelf via het aanmeldformulier expliciet toestemming heeft 
gegeven, zullen wij de gegevens hiervoor (mogelijk) gebruiken. 

Wij bouwen geen individuele profielen op aan de hand van de verzamelde gegevens. 

Worden de verzamelde gegevens ook aan derden gegeven? 
Wij delen de verzamelde gegevens nooit met andere organisaties of instellingen. 



Hoelang bewaren wij de verzamelde gegevens? 
Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat is wel afhankelijk 
van de situatie. Van de scholieren die daadwerkelijk een meeloopdag hebben gevolgd, worden de 
gegevens ten minste 24 en maximaal 36 maanden bewaard. Deze termijnen zijn variabel, 
bijvoorbeeld omdat een deelnemer uit 5 VWO later aan een studie zal beginnen dan een deelnemer 
uit 6 VWO. Bovenstaande geldt ook voor scholieren die afzien van deelname. 

Hoe kun je gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? 
Je hebt het recht om een kopie van de gegevens die wij over je hebben op te vragen. Je kunt ons ook 
vragen om gegevens te corrigeren als je denkt dat deze onjuist zijn, of om gegevens te verwijderen. 
Zo kun je op elk moment vragen je aanmelding voor een meeloopdag in te trekken, waarna je wordt 
verwijderd uit de database. 

Neem contact op met dagjestuderen@uu.nl om deze informatie op te vragen, om een correctie door 
te geven, of om verwijdering aan te vragen. 

Als je van mening bent dat de universiteit niet volledig voldoet aan de vereisten voor 
gegevensbescherming, heb je het recht een klacht in te dienen. 

Heb je nog vragen? 
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze 
Privacyverklaring, lees dan www.uu.nl/privacy. Neem contact op met onze functionaris voor 
gegevensbescherming (privacy@uu.nl) voor meer informatie over hoe de universiteit jouw 
persoonlijke gegevens gebruikt. 

Versie 
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op januari 2021. De Universiteit Utrecht behoudt zich het 
recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. 
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