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Stappenplan voor onderzoekers1 
 
VOOR HET ONDERZOEK START 
1. REGISTRATIE IN SmartPIA 
Voer een privacy impact assessment (een PIA)2 uit. Daarvoor meld je je onderzoek eerst aan via 
https://edu.nl/tnfrh. Dat doe je via het softwarepakket SmartPIA. Na het invullen van een quick 
scan, geeft het programma aan of een uitvoeriger PIA noodzakelijk is. Het programma doet 
vervolgens concrete aanbevelingen. Het hele proces wordt gemonitord door de Data Protection 
Counselor voor de Verbindingseenheid R&D Onderwijs en Onderzoek en door de Privacy Officer. Op 
https://privacy.nhlstenden.com lees je hoe je je onderzoek kunt aanmelden. Bij het doorlopen van 
het proces in SmartPIA komen de meeste punten uit dit Stappenplan aan de orde. 

2. DATAMANAGEMENTPLAN 
Stel - mede op grond van de eisen en aanbevelingen uit SmartPIA - een datamanagementplan (DMP) 
op of pas dat aan. Vraag hierbij zo nodig advies van het Research Support Lab.  

3. GRONDSLAG 
Zorg dat je een wettelijke grondslag hebt om persoonsgegevens te verwerken. Wees extra alert als 
je ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt. 

In de AVG worden zes grondslagen genoemd, waarvan er voor praktijkgericht onderzoek twee van 
belang zijn, namelijk ’toestemming van betrokkene’ en ‘gerechtvaardigd belang’. 

Meer informatie 

Zie http://privacy.nhlstenden.com  

Templates informed consent: nog niet beschikbaar. 

Neem voor advies contact op met je datasupport@nhlstenden.com  

4. OVEREENKOMSTEN 
Ga na of en zo ja welke overeenkomsten je met externen af moet sluiten. 

Wanneer een andere partij dan NHL Stenden Hogeschool betrokken is bij de verwerking van 
persoonsgegevens dan moeten van te voren afspraken met deze partij worden gemaakt. Er zijn twee 
mogelijkheden, die ook allebei van toepassing kunnen zijn: 

1. De verwerking van persoonsgegevens wordt (deels) uitbesteed. Bijvoorbeeld als je een online 
applicatie gebruikt om vragenlijsten af te nemen, als je een externe instantie transcripten laat 
maken van interviews die jij gehouden hebt, of als je onderzoeksdata met persoonsgegevens erin 
buiten NHL Stenden Hogeschool opslaat. Je hebt dan een verwerkersovereenkomst (data processing 
agreement) nodig. 

1 Dit stappenplan is gebaseerd op dat van de Hogeschool van Amsterdam (versie 0.6) en aangepast aan de 
situatie van NHL Stenden Hogeschool.  
2 Dit is de gebruikelijke naam. De GDPR spreekt van een Data Protection Impact Assessment, in het Nederlands 
vertaald als Gegevensbeschermingseffectbeoordeling. 
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2. In een onderzoeksproject wordt samengewerkt met andere instanties, hogescholen of 
universiteiten en jullie beslissen gezamenlijk over het doel van de gegevensverzameling en de 
manier waarop de gegevens zullen worden verzameld. Je hebt dan een data-
uitwisselingovereenkomst (data sharing agreement) nodig. 

Meer informatie 

Template verwerkersovereenkomst: beschikbaar via http://privacy.nhlstenden.com 

Template data-uitwisselingovereenkomst: nog niet beschikbaar. 

Neem voor advies contact op met je datasupport@nhlstenden.com. 

5. VERKLARING FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING 
In geval van Europese onderzoekssubsidies is een verklaring van de Functionaris 
Gegevensbescherming noodzakelijk waarin deze de verwerking van persoonsgegevens in je 
onderzoeksproject goedkeurt. 

Meer informatie 

Neem voor advies contact op met de functionaris gegevensbescherming van NHL Stenden 
Hogeschool: fg@nhlstenden.com . 

TIJDENS HET ONDERZOEK 
6. AVG-BASISPRINCIPES 
Ga integer en vertrouwelijk met (bijzondere) persoonsgegevens om, zorg dat je een helder 
omschreven onderzoeksdoel hebt, verwerk niet meer gegevens dan noodzakelijk voor dit 
onderzoeksdoel, wees eerlijk en transparant naar betrokkenen over wat er met hun gegevens 
gebeurt en zorg dat de gegevens die je verwerkt juist zijn. 

7. BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
Neem passende beveiligingsmaatregelen en documenteer deze in je DMP. 

De AVG vraagt van jou als onderzoeker dat je onderzoeksdata met persoonsgegevens goed beveiligt. 
Denk daarbij aan de volgende maatregelen: 

- Volg de NHL Stenden-regels voor veilig digitaal werken: zie ook http://datacare.nhlstenden.com  

- Volg de richtlijnen van ICT-beveiliging voor het veilig opslaan van (bijzondere) persoonsgegevens: 
(binnenkort beschikbaar via https://privacy.nhlstenden.com). Maak je gebruik van een externe partij 
voor dataopslag, sluit dan een verwerkersovereenkomst af tussen NHL Stenden Hogeschool en die 
partij. Vanwege het risico op verlies of diefstal is het opslaan van persoonsgegevens op een USB-
stick of externe harde schijf niet toegestaan3. 

- Deel persoonsgegevens op een veilige manier. Dat kan door data te delen via de NHL Stenden 
Sharepoint-omgeving. Veilig verzenden kan via SURFfilesender. 

- Documenteer in je DMP wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens. 

3 Als het echt niet anders kan, kan gebruik gemaakt worden van een USB-stick of een externe harde schijf maar 
alleen als die informatiedragers op een veilige manier versleuteld zijn en als hiervan in het DMP expliciet 
vermeld wordt. 
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- Anonimiseer of pseudonimiseer je data. Bij anonimiseren zul je alle informatie eruit moeten halen 
die ervoor zorgt dat de data op individuele personen herleidbaar zijn. Dat is eenvoudiger gezegd dan 
gedaan. Door je data te anonimiseren, kun je informatie verliezen die voor je onderzoek juist van 
belang is. Ook zijn niet alle data eenvoudig te anonimiseren, denk bijvoorbeeld aan video- of 
geluidsopnamen. Een eerste stap is het pseudonimiseren: je maakt het moeilijker om je 
onderzoeksdata tot personen te herleiden. 

 

Meer informatie 

Anonimiseren vs. Pseudonimiseren: https://privacy.nhlstenden.com/index.php/nl/faq/  

Neem voor advies contact op met je Data Protection Counselor. 

8. STUDENTEN 
- Laat studenten die meewerken aan het verzamelen of analyseren van data die persoonsgegevens 
bevatten, een geheimhoudingsverklaring tekenen. 

- Laat studenten werken met data die zo min mogelijk herleidbaar zijn tot personen. 

- Zorg ervoor dat persoonsgegevens worden opgeslagen en gearchiveerd in een omgeving van NHL 
Stenden Hogeschool en niet in bezit blijven van studenten. 

- Breng studenten op de hoogte van dit stappenplan en van de HBO-gedragscode praktijkgericht 
onderzoek.  

Meer informatie 

Template geheimhoudingsverklaring: nog niet beschikbaar. 
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NA HET ONDERZOEK 
9. ARCHIVEREN 
Het onderstaande schema geeft aan waar onderzoeksdata worden opgeslagen tijdens en na het 
onderzoek. 

 

 

Data van afgeronde, publiek gesubsidieerde onderzoeken worden opgeslagen de repository van 
DANS, het Nederlandse Instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens. De 
data van lopende onderzoeken worden opgeslagen in de NHL Stenden-omgeving (Sharepoint). Dat 
geldt ook voor afgeronde, niet publiek gesubsidieerde onderzoeken4. Data van lopende of afgeronde 
onderzoeken die bijzondere persoonsgegevens bevatten altijd versleuteld opslaan.   

Zorg ervoor dat gegevens niet op andere plekken (bijvoorbeeld in e-mails of op laptops) blijven 
rondzwerven. Niet digitale onderzoeksgegevens worden indien mogelijk gedigitaliseerd opgeslagen 
volgens hetzelfde stramien. Indien digitale opslag niet mogelijk of onwenselijk is, zoek je in overleg 
met je Data Protection Counselor of met het Research Support Lab naar een veilige oplossing.  

Voor ruwe data hanteert NHL Stenden Hogeschool een bewaartermijn van tien jaar. Die 
bewaartermijn kan in overleg met de Directeur van de Verbindingseenheid R&D Onderwijs en 
Onderzoek en de Functionaris Gegevensbescherming eenmalig verlengd worden met maximaal tien 
jaar.  

Meer informatie 

Neem voor advies contact op met je datasupport@nhlstenden.com of met privacy-en-
security@nhlstenden.com . 

4 NHL Stenden Hogeschool streeft ernaar zo snel mogelijk een aparte omgeving te creëren voor 
onderzoeksdata. Deze omgeving moet enerzijds een veilige omgeving voor de data zijn en anderzijds overzicht 
en zoekmogelijkheden bieden. Beide aspecten stellen eisen aan de in te voeren metadata. 
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10. BESCHIKBAAR STELLEN 
Wanneer je bepaalde onderzoeksgegevens (ruwe data)  wilt publiceren dan betekent dat niet 
automatisch dat je ze open stelt voor iedereen (open access). Data repositories hebben in het 
algemeen in ieder geval de volgende mogelijkheden: 

1) Open access. Je stelt data open voor iedereen. Deze data mogen geen persoonsgegevens 
bevatten tenzij de onderzoekssubjecten toestemming hebben gegeven de data in het kader van 
onderzoek breed te delen.  

2) Restricted access. Je stelt alleen de metadata (de beschrijving van je data) open voor iedereen. De 
onderzoeksdata (met persoonsgegevens) zelf zijn alleen toegankelijk op aanvraag. Verstrek 
onderzoeksdata met persoonsgegevens alleen aan anderen wanneer de verwerking door die ander 
een legitieme grondslag heeft (zie stap 2) en sluit een gebruikersovereenkomst  af. 

3) No access. Zowel de metadata als de onderzoeksdata zelf zijn voor anderen niet toegankelijk. 

Meer informatie 

Template gebruikersovereenkomst: nog niet beschikbaar. 

Neem voor advies contact op met je datasupport@nhlstenden.com. 

11. DATALEK 
Van een datalek is sprake als iemand bij persoonsgegevens kan komen waar zij of hij niet bij had 
moeten kunnen komen. Het gaat daarbij niet om de vraag of iemand de persoonsgegevens 
daadwerkelijk heeft gezien – het simpele feit dat iemand ze had kúnnen zien, is genoeg om van een 
datalek te spreken. Het is jouw taak als onderzoeker om ervoor te zorgen dat jouw onderzoeksdata 
waarin zich persoonsgegevens bevinden, tegen datalekken beschermd zijn. Mochten er toch 
persoonsgegevens uitlekken, meld dit dan onmiddellijk via het Meldpunt Datalekken 
https://privacy.nhlstenden.com/index.php/nl/melding-datalek/ . 
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