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Doel van deze privacyverklaring 
 
Je gebruikt Studielink om je in te laten schrijven voor een opleiding aan een hogeschool of 
universiteit. Bij het gebruik van Studielink worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit document 

vertelt je hoe dat gebeurt.  
 
 Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar jou herleidbaar zijn en iets zeggen over jou 
als individu. Voorbeelden zijn je naam, je e-mailadres en gegevens over de opleidingen die 
je hebt gevolgd. 

 
 Wat is verwerken? 

Verwerken is ieder gebruik van persoonsgegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
verzamelen, opslaan, kopiëren, wijzigen, delen en verwijderen van persoonsgegevens. 
 

 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? 
DUO en de Nederlandse hogescholen en universiteiten (de instellingen) zijn 

verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij het aanmelden en 
inschrijven. Je kunt contact opnemen met het aanspreekpunt voor privacy van deze 

organisaties voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens. 
 
DUO en de instellingen hebben Stichting Studielink de opdracht gegeven om het platform 
te beheren dat het proces van aanmelding en inschrijving ondersteunt. Namens hen 
verwerkt Studielink je persoonsgegevens.  

 
Welke gegevens worden verwerkt bij je aanmelding en inschrijving? 
 
Studielink gebruikt de volgende persoonsgegevens: 
 

 Contactgegevens, zoals je e-mailadres; 

 Gegevens over je identiteit, zoals je burgerservicenummer (BSN), je nationaliteit, je 
verblijfstitel en je adres in de Basisregistratie Personen; 

 Gegevens over de vooropleidingen die je hebt gevolgd, zoals je opleiding aan het 
voortgezet onderwijs; 

 Gegevens over de (her)inschrijvingen en uitschrijvingen die je hebt gedaan in het hoger 
onderwijs; 

 Betalingsgegevens, zoals je rekeningnummer; 

 Sessiegegevens, zoals je ip-adres. 
 
Een uitgebreid overzicht van de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden is als bijlage 
aan dit document toegevoegd.  
 
Voor welke doelen worden je gegevens verwerkt en wat is de basis hiervoor? 
 

Wat is het belangrijkste doel van de verwerking van je persoonsgegevens? 
Het belangrijkste doel van de verwerking van je persoonsgegevens in Studielink is het 
verzorgen van de aanmelding, (her)inschrijving en/of uitschrijving van studenten en extraneï 
voor een opleiding in het hoger onderwijs. Studielink faciliteert dit proces namens de 
instellingen voor Hoger Onderwijs en DUO. Via Studielink: 

 

- Meld je bij DUO dat je een opleiding in het hoger onderwijs wilt volgen;  
- Doe je bij de instelling een verzoek tot (her)inschrijving of uitschrijving voor een opleiding; 
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- Worden jouw persoonsgegevens gecontroleerd en wordt bepaald of je voldoet aan bepaalde 
wettelijke vereisten voor inschrijving aan de opleiding die je kiest; 

- Regel je de betaling van het collegegeld aan de instelling voor de opleiding. 
 

De basis voor het verwerken van je persoonsgegevens ligt in de Wet op het Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarbij horende regelgeving. DUO en de instellingen 
hebben je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de taken die zij op grond van deze 
wet hebben gekregen. 
 
Wat zijn andere doelen van de verwerking van je persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor verificatie van de data in de studentenadministratie 
van de onderwijsinstelling.  

 
Anonieme managementinformatie zonder persoonsgegevens wordt verstrekt aan de Vereniging 
Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. De verwerking van je gegevens voor dit doel gebeurt voor verschillende belangen 
van DUO en de instellingen. Zij informeren je daarover. 

 
Je persoonsgegevens in Studielink kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. 
Ze kunnen voor dergelijk onderzoek aan instellingen of andere instituten voor wetenschappelijk 
onderzoek worden verstrekt. De instellingen bepalen voor welk onderzoek dit gebeurt en geven 
je zo nodig nadere informatie. 
 
Je privé e-mailadres wordt door een aantal instellingen voor meer doelen gebruikt dan alleen je 

aanmelding en inschrijving. De instelling waar je bent ingeschreven informeert je hierover.  
 
Tot slot worden je persoonsgegevens gebruikt om Studielink te laten functioneren, te 

beveiligen en de goede werking van Studielink te controleren. Dit hoort bij de opdracht die 
Stichting Studielink kreeg van de instellingen en DUO en gebeurt alleen wanneer dat strikt 
noodzakelijk is.  

 
Wat is de herkomst van je persoonsgegevens? 
 
De persoonsgegevens die gebruikt worden bij het verwerken van je aanmelding, inschrijving of 
uitschrijving voor een opleiding in het hoger onderwijs komen uit verschillende bronnen. Zo 
verstrek je zelf bij je aanmelding en inschrijving een aantal gegevens. 
 

Daarnaast heeft DUO toegang tot de basisregistratie personen (BRP). Als je een 
burgerservicenummer hebt, wordt de BRP gebruikt om bepaalde gegevens over jou te verzamelen, 
zoals je vooropleidingen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft DUO 
hiervoor toegang gegeven tot de BRP.  
 

In het overzicht bij deze privacyverklaring zie je per categorie persoonsgegevens wat de bron is. 
 

Met wie deelt Stichting Studielink je persoonsgegevens? 
 
Toegang tot jouw persoonsgegevens wordt alleen verstrekt als dat noodzakelijk is. De partijen en 
personen die toegang hebben tot jouw gegevens zijn verplicht ze vertrouwelijk te behandelen.  

Stichting Studielink deelt je persoonsgegevens met de volgende partijen en personen: 
- Leveranciers van Stichting Studielink, hun medewerkers en hun toeleveranciers, zodat 

Studielink blijft werken; 
- Medewerkers van Stichting Studielink, zodat zij de instellingen kunnen helpen bij 

problemen met inschrijvingen;  
- Medewerkers van de instelling die verantwoordelijk zijn voor het inschrijfproces; 
- Medewerkers van DUO ter controle. 

 

Hoe lang worden je gegevens bewaard? 
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Je persoonsgegevens worden in Studielink bewaard gedurende de periode dat je ingeschreven 
staat bij een instelling. Vanaf het moment dat je niet meer ingeschreven bent, bewaart Stichting 
Studielink je gegevens nog twee jaar. Na afloop van die periode worden je gegevens verwijderd, 
tenzij je weer actief wordt in Studielink en stappen zet voor inschrijving bij een opleiding. 

 
Uitzondering op deze bewaartermijn 
Als je een inschrijvingsverzoek hebt gedaan voor een numerus fixus opleiding bewaart Studielink 
de volgende gegevens tot je overlijden: 

- De numerus fixus opleidingen waarvoor je een inschrijfverzoek hebt gedaan; 
- Het rangnummer dat je bij de behandeling van je verzoek hebt gekregen; 

- Je burgerservicenummer. 
Studielink bewaart deze gegevens omdat je tijdens je leven een beperkt aantal inschrijfverzoeken 

mag doen voor een numerus fixus opleiding. Dit is bepaald in de wetgeving over de inschrijving 

aan een opleiding in het Hoger Onderwijs. 

Welke rechten heb je en hoe gebruik je die? 

 
Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten met 
betrekking tot je persoonsgegevens. Naast deze privacyverklaring, waarin je de informatie vindt 
over de verwerking van je persoonsgegevens, heb je het recht: 

1. Te vragen om inzage in je persoonsgegevens; 
2. Te vragen om rectificatie van je persoonsgegevens als deze onjuist zijn; 

3. Te vragen om verwijdering van je persoonsgegevens; 
4. Te verzoeken om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens; 
5. Bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. 

 

Je kunt deze rechten uitoefenen bij de instelling(en) waar je een verzoek tot inschrijving hebt 
gedaan. Je kunt je richten tot het aanspreekpunt voor privacy van de instelling of DUO. DUO en/of 
instelling beslist hoe er aan je verzoek wordt voldaan. 

 
Heb je nog geen verzoek tot inschrijving gedaan, dan kun je je richten tot Stichting Studielink via 
privacy@studielink.nl. Studielink handelt je vragen dan af namens DUO en/of de instellingen voor 
hoger onderwijs.  
 
Met wie kun je contact opnemen als je een vraag, opmerking of klacht hebt? 
 

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens in Studielink? Richt je dan tot de 
instelling(en) waar je een verzoek tot inschrijving hebt gedaan. je kunt je richten tot het 
aanspreekpunt voor privacy van de instelling of DUO.  
 
Heb je nog geen inschrijfverzoek gedaan? Neem dan contact op met de functionaris voor de 

gegevensbescherming van Stichting Studielink via fg@studielink.nl. 

 
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan kun je die indienen bij de 
instelling waar je bent ingeschreven of de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Over deze privacyverklaring 
 
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld door (wijziging van) wet- en regelgeving, 

wijziging in het de verwerkingen van je persoonsgegevens of technologische ontwikkelingen.  
 

mailto:privacy@studielink.nl
file:///C:/Users/eefke/Downloads/fg@studielink.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/werk-en-uitkering/mijn-zieke-werknemer
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Bijlage: detailoverzicht met categorieën persoonsgegevens, doel, herkomst en bewaartermijn. 
 
Stichting Studielink verwerkt de volgende gegevens voor de Dienst Uitvoering Onderwijs: 
 

Categorieën 
persoonsgegevens 

Gegevens Bron gegevens Gedeeld Gedeeld met Bewaartermijn 

Identificatie BSN Student Ja DUO & HO-

instelling 

I 

Sessie informatie IP-adres Door gebruik Studielink Nee  I 

 Browser Door gebruik Studielink Nee  I 

Persoonsgegevens Identificatie: Persoonsgebonden 
nummer (BSN/Onderwijsnummer) 

DUO Ja HO-Instelling I 

 NAW DUO Ja HO-Instelling I 

 Geboortegegevens DUO Ja HO-Instelling I 

 Geslacht DUO Ja HO-Instelling I 

 Nationaliteit DUO Ja HO-Instelling I 

 Verblijfstitel DUO Ja HO-Instelling I 

 Overlijdensdatum DUO Ja HO-Instelling I 

Vooropleidinggegevens uit Diplomaregister DUO  DUO Ja HO-Instelling I 

 

 
Stichting Studielink verwerkt de volgende gegevens voor de Nederlandse instellingen voor Hoger Onderwijs (HO-instellingen): 
 

Categorieën 
persoonsgegevens 

Gegevens Bron gegevens Gedeeld Gedeeld met Bewaartermijn 

Account e-mailadres Student Ja HO-Instelling I 

Sessie informatie IP-adres Door gebruik 
Studielink 

Nee  I 
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Categorieën 
persoonsgegevens 

Gegevens Bron gegevens Gedeeld Gedeeld met Bewaartermijn 

 Browser Door gebruik 
Studielink 

Nee  I 

Persoonsgegevens Correspondentiegegevens Student Ja HO-Instelling I 

 Identificatie: Studielinknummer Gegenereerd door 
Stichting Studielink 

Ja DUO & HO-
instelling 

I 

 Identificatie: Studentnummer HO-instelling Nee  I 

 Identificatie: Persoonsgebonden 
nummer (BSN/Onderwijsnummer) 

DUO Ja HO-Instelling I 

 NAW DUO Ja HO-Instelling I 

 Geboortegegevens DUO Ja HO-Instelling I 

 Geslacht DUO Ja HO-Instelling I 

 Nationaliteit DUO Ja HO-Instelling I 

 Verblijfstitel DUO Ja HO-Instelling I 

 Overlijdensdatum DUO Ja HO-Instelling I 

Bijzondere persoonsgegevens Bij het indienen van een verzoek tot 
inschrijving is het niet nodig 
gegevens over gezondheid of 

geloofsovertuiging vast te leggen, 
hier wordt door Studielink dan ook 
niet om gevraagd. Het is mogelijk dat 
de onderwijsinstelling in de 
instellingsvragen hier wel naar 
vraagt. Dit is niet toegestaan volgens 

de richtlijn over het gebruik van de 

vragenmodule en Studielink doet 
hierop een jaarlijkse controle. De 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
instelling. 

Student Ja HO-Instelling I 

Onderwijsresultaat Graad HO-instelling Ja DUO   
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Categorieën 
persoonsgegevens 

Gegevens Bron gegevens Gedeeld Gedeeld met Bewaartermijn 

Persoonsverificatie Legitimatiemiddel/nummer HO-instelling   I 

Vooropleidinggegevens Vooropleidinggegevens van student Student Ja HO-Instelling I 

 Vooropleidinggegevens van DUO DUO Ja HO-Instelling I 

Inschrijvinggegevens Inschrijfverzoek Student Ja HO-Instelling I 

 Inschrijving HO-instelling Ja DUO I 

 Antwoord op instellingsvragen (zie 
ook 'Bijzondere persoonsgegevens') 

Student Ja HO-Instelling I 

Betalingsgegevens Rekeninggegevens Student Ja HO-Instelling I 

 NAW rekeninghouder + email Student Ja HO-Instelling I 

 Hoogte collegegeld DUO en HO-instelling Ja HO-Instelling I 

 Status betaling en machtiging HO-instelling Ja HO-Instelling I 

 Indicatie collegegeld DUO Ja HO-Instelling I 

Verblijfsvergunning Contactgegevens Digitale 
Verblijfsaanvragen Studie (DVS) 

HO-instelling Ja IND I 

 Contactpersoon Vreemdeling HO-instelling Ja IND I 

 NAW Vreemdeling HO-instelling Ja IND I 

 Verblijfsstatus HO-instelling Ja IND I 

Numerus Fixus gegevens Identificatie: Studielinknummer Gegenereerd door 
Stichting Studielink 

Ja HO-Instelling II 

(alleen voor studenten met 

een selectiepoging op een NF 

opleiding) 

Identificatie: Persoonsgebonden 

nummer (BSN/Onderwijsnummer) 

DUO Ja HO-Instelling II 

 Opleiding Student Ja HO-Instelling II 

 Instelling Student Ja HO-Instelling II 

 
Uitleg bewaartermijn: 
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I Deze persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 2 jaar vanaf het moment dat je niet meer ingeschreven bent bij een instelling voor 
Hoger Onderwijs. 
II Persoonsgegevens over inschrijvingen voor numerus fixus-opleidingen worden bewaard tot je overlijden. Wettelijk is bepaald dat je nooit meer dan 
drie keer mee mag doen met de selectieprocedure per opleiding. Een universiteit of hogeschool kan dus zelf bepalen of iemand een, twee of drie keer 

mee mag doen aan selectie bij een bepaalde opleiding aan die onderwijsinstelling. 


