Centrale Ondernemingsraad

COR-secretariaat
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam
Mw. prof. dr. G.T.M. ten Dam
Spui 21
1012 WX Amsterdam

T 020 525 6955
E-mail: cor@uva.nl

Datum

Telefoon

Uw kenmerk

9 november 2017

020 525 6955

-

Contactpersoon

Bijlagen

Ons kenmerk

E.B.I. Moors

2

cor17/u053

Onderwerp

Publicatie rapporten UvA Q
Geacht College,
De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de UvA heeft op 25 oktober 2017 (bijlage 1), in
antwoord op een brief van de OR FGw d.d. 10 oktober 2017 (bijlage 2), vastgesteld dat antwoorden
die studenten geven op bepaalde vragen die in UvA Q-enquêtes worden gesteld persoonsgegevens
zijn. Hij acht het in strijd met de wet (artikel 8 Wbp) om deze gegevens beschikbaar te stellen aan
studenten zonder uitdrukkelijke toestemming van de docent op wie deze gegevens betrekking hebben.
Ook als slechts een beperkt aantal studenten inzage krijgt, is er sprake van een overtreding van de
privacyregels, zoals vastgelegd in de Wbp.
In uw brief van 13 juli jl. aan de decanen en onderwijsdirecteuren over de publicatie van UvA Qrapporten heeft u gesteld het belangrijk te vinden dat het gebruik van deze studentrapporten in de hele
UvA gestimuleerd wordt. Naar nu blijkt heeft u daarmee opgeroepen tot een handelwijze die volgens
de FG in strijd is met de wet. Wij verwachten daarom dat u op korte termijn deze oproep intrekt in een
brief aan de decanen en onderwijsdirecteuren en dat u het team van UvA Q opdracht geeft om per
direct de publicatie van studentrapporten op Blackboard stop te zetten en reeds gepubliceerde
rapporten te verwijderen.
De FG schrijft in zijn brief dat u zijn zienswijze niet deelt. Wij kunnen ons echter niet voorstellen dat
u willens en wetens een beleid wilt voeren dat volgens de FG in strijd is met de wet, en dat u, in de
woorden van de FG, de belangen, grondrechten en fundamentele rechten van docenten in onvoldoende
mate wilt laten meewegen, en bovendien wilt riskeren dat door het niet volgen van de wet de UvA
wordt beboet.
Wij vernemen graag binnen een week uw standpunt in deze en zijn, indien nodig, bereid hierover op
korte termijn in gesprek te gaan.
Met vriendelijke groet,

Breanndán Ó Nualláin,
Voorzitter

Cees Kleverlaan,
Vicevoorzitter

