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Privacyreglement Saxion NT2-traject 

 

Saxion is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgevens en heeft een Privacyreglement 

Persoonsgegevens Studenten Saxion. Saxion werkt volgens het Saxion Beleid Verwerking 

Persoonsgegevens. Tijdens de NT2-cursussen voor Inburgering werken we volgens 

onderstaand privacyreglement dat hierbij aansluit, en is opgesteld vanuit de visie van het 

Talencentrum van het StudieSuccesCentrum (SSC). 

 

Registratie bij Saxion 

Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor inschrijving van de cursist bij Saxion, worden 

digitaal en op papier bewaard door Saxion Studentregistratie en het secretariaat van het SSC 

Talencentrum. Hieronder vallen het persoonlijk dossier, presentie, toetsen en 

voortgangsgegevens van de cursist. De cursist kan bij het secretariaat van het Talencentrum 

inzage vragen in de wijze waarop zijn of haar persoonsgegevens worden geregistreerd. 

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij de cursist daarvoor uitdrukkelijk 

toestemming heeft verleend. 

 

Papieren gegevens over de NT2-cursisten worden bij Saxion SSC in afgesloten kasten 

bewaard. Digitale gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers van het secretariaat 

van het Talencentrum en betrokken docenten. Papieren en digitale gegevens worden 

maximaal 5 jaar na afronding van het gehele taaltraject bewaard ten behoeve van uitstroom 

en hierna door het secretariaat SSC Talencentrum vernietigd. Aanmeldingsformulieren van 

personen die niet met de cursussen zijn begonnen worden na 1 jaar vernietigd. 

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

Persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld met derden na uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van de cursist. De hieronder genoemde uitgewisselde persoonlijke gegevens 

zullen niet voor andere doelen worden gebruikt. 

 

Als subsidieverstrekkers in de EU vragen om gegevens die nodig zijn om de subsidie te 

kunnen geven, worden deze gegevens vertrouwelijk aan de subsidieverstrekker gegeven. 

Bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum en gegevens over voortgang en vertrek. Op 

verzoek van (oud-)cursisten kunnen ook andere gegevens worden verstrekt.  

 

Om het Keurmerk Inburgering te waarborgen eist Blik op Werk controle op deelname aan de 

cursus. Saxion is in verband hiermee verplicht de volgende gegevens te verstrekken aan 

ondezoeksbureau Panteia, dat in opdracht van Blik op Werk het Tevredenheidsonderzoek 

uitvoert: naam, geslacht, adres, telefoonnummer,  emailadres en einddatum taalcursus.  

 

Saxion verstrekt in het kader van het Keurmerk inburgering ook gegevens aan Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft hier naam, BSN en startdatum inschrijving. Saxion 

heeft bovendien inzicht in de door DUO gepubliceerde resultaten van cursisten over de 

Staatsexamens NT2 om slagingspercentages te kunnen verwerken. 
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Cursisten die om bepaalde redenen persoonlijke informatie geheim willen houden in de 

Saxion-studentomgeving, melden dit aan de coördinator of studiebegeleider. Deze 

respecteren de wens van de cursist hierin zo goed mogelijk. 

 

Hoe wordt het privacyreglement bekend gemaakt? 

Het privacyreglement wordt bij voorkeur tijdens het intakegesprek, maar in ieder geval vóór 

tekening van het contract en aanvang van de lessen mondeling besproken. Met de tekening 

van het cursuscontract bevestigt de cursist dat het privacyreglement besproken en begrepen 

is. Een vertaling van het SSC NT2 privacyreglement is in het Engels beschikbaar. 

 

Bijlagen 

Voor een verdere toelichting op het verwerken en uitwisselen van (bijzondere) 

persoonsgegevens kan bij het secretariaat van het Talencentrum inzicht worden gevraagd in 

de Doelbinding SSC NT2. 


