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Beleid omtrent het versturen van bulk-
email naar studenten en medewerkers 
15 februari 2019 

Inleiding 
Het beleid met betrekking tot bulk-email vloeit voort en is onderdeel van de notitie 
Interne Communicatie. Tevens is het onderdeel van het Privacy Protocol. 
 
Binnen NHL Stenden willen we dat onze communicatieactiviteiten aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep. Binnen de instelling is daarom in 2016 onderzoek 
gedaan naar de communicatiebehoefte van medewerkers en studenten. Met 
betrekking tot e-mail als middel komt daar het volgende uit naar voren. Studenten 
en medewerkers willen dat er gericht gecommuniceerd wordt via de mail om spam 
te voorkomen. Er is vaak een overvloed aan informatie. Studenten geven aan dat 
ze de voorkeur geven aan de opleiding als afzender. Medewerkers geven verder aan 
dat ze het belangrijk vinden dat communicatie altijd gericht is op interactie en 
dialoog. 
 
Uit een inventarisatie van interne communicatiemiddelen blijkt dat er behoefte is 
aan helderheid rondom keuzes en beleid. Daaronder valt ook de wens aan 
duidelijkheid over de vraag wanneer mag je wel en niet een bulk-email versturen.  
Onder bepaalde omstandigheden kan het gewenst zijn om bulk-emails (mail naar 
groepen) te versturen naar studenten en/of medewerkers. Binnen NHL Stenden 
geldt restrictief beleid als het gaat om versturen van bulk mails. Hierbij gelden de 
volgende regels. 
 
Regels mbt de inhoud en timing van het bericht 

• Er is sprake van noodzaak (de wettelijke grondslag binnen de AVG is dan 
gerechtvaardigd belang). Dit betekent dat er sprake is van taakinformatie of 
beleidsinformatie die essentieel is voor het uitvoeren van studie of 
werkzaamheden.  

• We doen mee aan een landelijke monitor (bijvoorbeeld NSE of HBO Monitor) 
of intern onderzoek (MTO)die is vastgesteld door het CVB. 

• Er is rekening gehouden met timing van de mail. De mail komt niet binnen in 
de mailbox op een moment dat er al erg veel andere mails binnenkomen. Er 
is, kortom, rekening gehouden met spreiding van bulkmails.  

• Macrodoelmatigheid onderzoek 
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Goedkeuringsproces 

In de praktijk blijkt vaak dat er spoed is bij een verzoek om een bulk-email. Er is 
dus noodzaak voor een snel proces rondom goedkeuring of afwijzing van een 
verzoek tot een bulk-email. Om ervoor te zorgen dat de regels worden gehanteerd 
en de spreiding wordt gecontroleerd, zal er een aantal mensen worden aangewezen 
die samen poortwachter zijn voor het goedkeuren van bulk-email. Deze personen 
zorgen ook voor een snel proces (advies binnen 24 uur en bij crisiscommunicatie 
uiteraard per direct). 

 
Voorstel voor proces 

1. Verzoek komt binnen bij Marketing & Communicatie, CSA of Functionaris 
Gegevensbescherming. In overleg kan hier wellicht een apart mailadres voor 
aangemaakt worden.   

2. Verzoek wordt besproken door de commissie Bulkemail, bestaande uit: 
vertegenwoordiger Corporate Communicatie, functionaris 
gegevensbescherming en studentenadviseur CvB. Op basis van de richtlijnen 
wordt het verzoek wel of niet gehonoreerd. 

3. Bij twijfel wordt overlegd met CvB, welke dan beslist. 

Realisatieproces 

• De selectie van mailadressen is relevant (dus niet: doe maar alle studenten). 
• Binnen NHL Stenden worden bij voorkeur de interne e-mailadressen gebruikt.   
• De selectie wordt uitgevoerd voor CSA of marketing indien niet reeds 

aanwezig.  
• Adreslijsten wordt niet via email verstuurd, maar op een (sharepoint 

omgeving) gezet en eenmalig gebruikt via een goedgekeurde verwerker (met 
verwerkersovereenkomst) die ook vermeld staat in de NHL Stenden 
dataregisters. 

• Zorg ervoor dat de lijsten nadien weer worden gedeletet. 
• Over de inhoud en tone of voice van de mail kan M&C adviseren. De 

volgende regels gelden sowieso: mails mogen persoonlijke toon hebben, zorg 
voor een juiste afzender (liefst opleiding) en voeg altijd contactmogelijkheid 
toe.  

• Voor een email reeks waarbij reminders zitten zonder relevante additionele 
informatie: zorg hierbij altijd voor een afmeldoptie die in ieder geval geldt 
voor de reminders van die reeks. Dus bijvoorbeeld: reminders voor de 
medezeggenschaprsraad verkiezingen, hiervoor een afmeldoptie bieden. Die 
geldt dan alleen voor de reminders. 
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Goedgekeurde events 
 
Om het proces makkelijker te maken hierbij een aantal voorbeelden van emails 
waarvoor goedkeuring gegeven kan worden: 
 

• Instroomanalyse  
• HBO Monitor  
• NSE 
• Nieuws van het CvB 
• Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
• Minoren markt 
• Inschrijven voor toetsen 
• Exchange events 
• Herinnering herinschrijven 
• Macro-doelmatigheidsstudies  
• Intern onderzoek indien goedgekeurd via nieuw in te richten platform 
• Kennismaken dag 

 

Events die zich niet lenen voor bulk mail 

• Informatie over verbouwingen en andere facilitaire zaken. 
• Feestelijke bijeenkomsten georganiseerd binnen een Academie of opleiding 

(kan in een nieuwsbrief). 
• Roadshows CvB. 
• Algemene melding (lampen branden nog, auto staat foutgeparkeerd) 
• Oproepen aan studenten, zoals enquêtes of aanmeldingen voor 

evenementen, waarbij een lage respons voldoende is (als reactie van een 
beperkt aantal studenten of medewerkers voldoende is). 

• Als alternatieve kanalen tov bulkmail hetzelfde resultaat hebben (flyeren, 
posters, narrowcasting, oproep via docenten of Acadamies etc).  

• Brief of email aan ouders op basis van gegevens van student. Iets sturen 
met de vraag om het indien gewenst door te geven mag wel. 
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Toekomstige plannen 
 
Op termijn een platform inrichten voor intern toegepast onderzoek. Daar kunnen 
dan verzoeken geplaats worden om een onderzoek uit te zetten onder (een deel 
van) de medewerkers en of studenten. Tot het platform klaar is, moet het 
onderzoek goedgekeurd zijn door de Functionaris Gegevensbescherming en een 
andere lid van de bulkemail commissie. 
 
Er wordt gewerkt aan het faciliteren van een keurmerk waardoor medewerkers 
en studenten kunnen zien dat een bulkmail daadwerkelijk van NHL Stenden 
Hogeschool is en geen phishing mail is.  

Er wordt gewerkt aan het toevoegen van een opt-out button voor mails die 
medewerkers en studenten dan niet willen ontvangen. Dit is dan niet voor alle 
onderwerpen mogelijk. Advies is om dit in te richten in progress. Voor 
medewerkers zou het wellicht in YouForce kunnen. 
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Toegevoegde emails/events die zijn goedgekeurd; na vaststelling van document 

Macrodoelmatigheid voor Master Computer Vision 
Sturen van een brief met kauwgom naar aanmelders 
Email over Koningsdag naar aanmelders 
Email over open dag naar aanmelders 
Email, stem over je studiegenoot (LC Awards) binnen de academie 

Toegevoegde emails/events die zijn afgekeurd; na vaststelling van document 

Onderzoek naar studiekeuze onder aanmelders (geen doelbinding) 
Sturen van email naar Amerikaanse studenten met de vraag of ze mee willen doen aan een 
onderzoek onder Amerikaanse studenten  
Lijst met bachelor studenten aanleveren die zich ook hebben aangemeld voor een master om 
een persoonlijke email te sturen met de vraag of ze assistentie willen verlenen bij marketing 
Mag je een lijst studenten emailen vanuit je persoonlijke emailbox om dreamteamer te worden 

 

 


