
Privacyverklaring  
 
Hieronder vind je de privacyverklaring zoals die door de 3 betrokken 
organisaties is opgesteld en gedeeld met de deelnemers. 
 
In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe wij omgaan  
met (persoons)gegevens die je via het invullen van de vragenlijst aan ons 
verstrekt. Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-instituut, 
gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 
1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”), het RIVM, 
gevestigd aan Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 (3721 MA) in Bilthoven, 
telefoonnummer 030 2749111, e-mail: info@rivm.nl (hierna: “het RIVM”) en GGD 
GHOR Nederland, gevestigd aan Zwarte Woud 2 (3524 SJ) in Utrecht, 
telefoonnummer 030 2523004, e-mailadres: Postbus@ggdghor.nl (hierna: “GGD 
GHOR Nederland”), hierna gezamenlijk te noemen  
 
Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze 
waarop de onderzoekende instituten omgaan met je persoonsgegevens of als  
je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn 
beschreven), kun je contact opnemen met één van de projectleiders van de 
onderzoekende instituten via studentenmonitor@trimbos.nl. 
 
Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je 
contact opnemen met één van de Functionarissen voor Gegevensbescherming 
(“FG”) van het Trimbos-instituut via fg@trimbos.nl, van het RIVM via avg-
rivm@rivm.nl of van GGD GHOR NL via fg@ggdghor.nl. De Functionarissen voor 
Gegevensbescherming zijn onafhankelijk en houden toezicht op de naleving van  
de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe (één van) de FG’s je klacht afhandelt  
of als je jouw klacht liever niet bij de onderzoekende instituten indient, kun je  
deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Voor meer informatie over hoe de 
onderzoekende instituten met persoonsgegevens omgaan verwijzen wij naar 
www.trimbos.nl/privacy, www.rivm.nl/privacyverklaring-rivm en/of 
www.ggdghor.nl/privacystatement. 
 
Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:  

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? 
2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor? 
3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt?  
4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?  
5. Met wie delen wij jouw gegevens? 
6. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?  
7. Wat zijn jouw rechten?  
 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens? 
De onderzoekende instituten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking 
van jouw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en 
regelgeving na te leven. 
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Voor de volledigheid vermelden we dat OCW een, met het RIVM, gedeelde 
verwerkingsverantwoordelijkheid heeft. Onderling is bepaald dat het RIVM de 
verwerking voor haar rekening neemt. 
 

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor? 
Via de vragenlijst ontvangen we van jou onderzoeksgegevens van de volgende 
categorieën: 

• Sociaal-demografische kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en 
woonsituatie  

• Studie-gerelateerde kenmerken, bijvoorbeeld studierichting, 
studievertraging en studielening  

• Ervaren mentale gezondheid, bijvoorbeeld ervaren somberheids- of 
angstklachten, stress en veerkracht 

• Middelengebruik, bijvoorbeeld of je weleens alcohol drinkt, rookt en/of drugs 
gebruikt  

• Hulp of advies vanwege psychische klachten of middelengebruik, 
bijvoorbeeld of je weleens professionele hulp hebt gehad voor het 
verbeteren van je mentale gezondheid 

 
We hebben deze onderzoeksgegevens nodig om de kenmerken van de onderzochte 
groep studenten in het hoger onderwijs te kunnen beschrijven, om in kaart te 
kunnen brengen hoe het gaat met de mentale gezondheid en het middelengebruik 
van studenten in het hoger onderwijs in Nederland en om te kunnen onderzoeken 
met welke factoren hun mentale gezondheid en/of middelengebruik samenhangt. 
Met behulp van de resultaten kan er beleid worden gemaakt en kunnen er voor de 
studenten passende activiteiten worden ontwikkeld.  
 
Van een ieder die de vragenlijst invult, wordt automatisch het IP-adres gegenereerd 
in een zogenaamde log-file. Er is geen koppeling tussen de IP-adressen en de 
antwoorden op de vragenlijst. Het is dus niet mogelijk om via het IP-adres  jou als 
individu te identificeren. 
 
De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven en in 
rapportvorm aangeboden aan de beide ministeries, de deelnemende 
onderwijsinstellingen en de regionale GGD’en. Op deze wijze zijn de resultaten niet 
terug te voeren naar individuele deelnemers.   
 
Als je wilt deelnemen aan de loterij zullen wij de volgende gegevens verwerken: 

• Studenten e-mailadres 
 
Heb jij de loterij gewonnen en wil jij jouw prijs kunnen bemachtigen, dan hebben 
wij aanvullende gegevens van jou nodig, waaronder: 

• Volledige voornamen + achternaam 
• Geboortedatum 
• Adres, postcode, woonplaats 

 
We gebruiken deze extra gegevens van jou enkel voor de loterij. Deze gegevens 
worden gescheiden van de onderzoeksgegevens opgeslagen. Onderzoekers krijgen 
deze gegevens niet. Zie voor nadere toelichting ook 3 en 4. 
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3. Op welke grond worden jouw persoonsgegevens verwerkt? 
De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is jouw 
uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming ook weer intrekken door 
een e-mail te sturen naar studentenmonitor@trimbos.nl en wij zijn verplicht gehoor 
te geven aan dit verzoek, waarbij wij opmerken dat wij mogelijk aanvullende 
informatie nodig hebben om jouw ingevulde vragenlijst te kunnen terugvinden. Wij 
verwijderen dan de tot jouw herleidbare gegevens binnen vier weken uit ons 
bestand. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft 
rechtmatig. Na intrekking mogen en zullen wij jouw gegevens niet meer verder 
gebruiken voor het onderzoek. 
 
Voor de loterij verwerken wij jouw e-mailadres op grond van jouw toestemming. Je 
kunt ervoor kiezen om jouw e-mailadres niet op te geven. In dat geval doe jij niet 
mee aan de loterij.  
Als jij de loterij wint en jouw prijs wilt bemachtigen, hebben wij op grond van 
fiscale wet- en regelgeving extra persoonsgegevens van jou nodig. Jij hebt dan 
vooralsnog de keuze om deze aanvullende gegevens niet te verstrekken. In dat 
geval kunnen wij de prijs niet aan jou uitreiken. 
 

4. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?  
De onderzoeksgegevens worden na afronding van het onderzoek door de drie 
onderzoekende instituten afzonderlijk maximaal vijftien jaar bewaard na het 
invullen van deze vragenlijst. Dit is nodig omdat onderzoeksresultaten volgens 
toepasselijke richtlijnen altijd moeten kunnen worden gecontroleerd en om een 
vergelijking te kunnen maken met de uitkomsten van toekomstige vervolgmetingen 
(zodat nagegaan kan worden in hoeverre er veranderingen in de tijd plaatsvinden).  
 
Het eventueel door jou voor de loterij verstrekte e-mailadres wordt verwijderd 
nadat de loterij heeft plaatsgevonden. De automatische gegenereerde IP-adressen 
worden 2 maanden na sluiting van de dataverzamelingsperiode door onze ICT- 
leverancier Formdesk verwijderd. Zie over Formdesk paragraaf 5 
 
Indien nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of de afwikkeling van 
een gerechtelijke procedure kunnen de daarvoor benodigde persoonsgegevens 
langer worden bewaard. Dit geldt in ieder geval ten aanzien van de extra 
persoonsgegevens die wij van jou vragen in het geval je een prijs hebt gewonnen in 
de loterij. Deze dienen wij 7 jaar te bewaren wij op grond van fiscale wet- en 
regelgeving.  
 

5. Met wie delen wij jouw gegevens? 
Voor het aanbieden, opmaken en vormgeven van de digitale vragenlijst wordt 
gebruikt gemaakt van Formdesk van Innovero Software Solutions. Jouw ingevulde 
gegevens worden tijdelijk opgeslagen op servers van Formdesk in Nederland en 
verlaten Nederland niet. Na afloop van de gegevensverzameling ontvangen de 
onderzoekers van de onderzoekende instituten op een beveiligde wijze de 
onderzoeksgegevens. Formdesk maakt wel een back-up en hierin blijven jouw 
gegevens gedurende 2 maanden bewaard.  
Met Formdesk hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) zodat 
wordt voldaan aan minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid 
als wij hanteren.  
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De onderzoeksgegevens kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang 
zijn voor ander wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mentale gezondheid 
en middelengebruik. Zowel voor een vervolgmeting door betrokken onderzoekers 
als ander onderzoek van één van de onderzoekende instituten. De 
onderzoeksgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt of 
verstrekt. Je kunt aanvinken in de toestemmingsverklaring of je wel of niet instemt 
met het gebruiken van deze gegevens voor een vervolgmeting of dergelijk ander 
wetenschappelijk onderzoek door (een van) de onderzoekende instituten. Indien je 
hier niet mee instemt, kan je gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek en 
zullen de onderzoeksgegevens uitsluitend voor het huidige onderzoek worden 
gebruikt.  
 
Voor de (afwikkeling van) de loterij zullen de gegevens worden verstrekt aan de 
financiële administratie van het Trimbos-instituut. Wij verstrekken de gegevens 
verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving 
bevoegd zijn of verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken.  
 
Tot slot; de onderzoeksgegevens worden nadrukkelijk niet met de opdrachtgevers 
(ministeries), onderwijsinstellingen en regionale GGD’en gedeeld. Zij ontvangen 
enkel een rapportage met groepsgewijze resultaten.  
 

6. Hoe beveiligen we jouw gegevens? 
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 
getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en 
ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde 
server opgeslagen en hebben alleen de betrokken onderzoekers van de drie 
onderzoeksinstituten toegang tot jouw gegevens. Bovendien verplichten wij onze 
ICT-leverancier Formdesk eveneens dergelijke passende technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.  
 
Ook zorgen wij ervoor dat jouw antwoorden op de vragenlijst zo min mogelijk naar 
jou te herleiden zijn, ook voor ons zelf. Dit doen wij door via de vragenlijst geen 
persoonsgegevens te verwerken waarbij wij jou meteen zouden kunnen herkennen. 
Zo vragen we in de vragenlijst niet naar jouw naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Ook worden de onderzoeksgegevens verder bewerkt 
(gepseudonimiseerd) voordat de onderzoekers deze gaan analyseren. Dit gebeurt 
om de mogelijkheid te beperken dat je op indirecte wijze (op basis van een 
combinatie van gegeven antwoorden op vragen) zou kunnen worden 
geïdentificeerd. De pseudonimisering richt zich in ieder geval op de volgende 
gevraagde persoonsgegevens: woonplaats, leeftijd en geslacht (en waarbij de 
sleutel tot de oorspronkelijke waarden vergrendeld wordt bewaard).  
 
Na de vragenlijst vragen wij om jouw studenten e-mailadres voor deelname aan de 
loterij. Dit e-mailadres wordt gescheiden opgeslagen van de ingevulde vragenlijst. 
Zo voorkomen wij dat jouw ingevulde vragenlijst aan jou kan worden gekoppeld.  
 
Bij het invullen van de vragenlijst verwerken wij jouw IP-adres. Dit is een 
automatische verwerking bij online vragenlijsten. Het IP-adres wordt gescheiden 
van jouw antwoorden op de vragenlijst opgeslagen. Hiermee wordt voorkomen dat 
de ingevulde vragenlijst aan jou kan worden gekoppeld. 
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7. Wat zijn jouw rechten? 
Zoals aangegeven verwerken wij jouw persoonsgegevens op grond van jouw 
toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. 
Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft 
rechtmatig. Daarnaast heb je, voor zover het mogelijk is om zonder onevenredige 
inspanningen op basis van door jou aan te leveren aanvullende informatie te duiden 
welke vragenlijst bij jou hoort, het recht: 

a. op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.  
b. op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig 

zijn. 
c. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het 

recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. 
d. In bepaalde gevallen: om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op 

vergetelheid’), bijvoorbeeld als je je toestemming voor het gebruik van je 
persoonsgegevens intrekt.  

e. om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.  

 
Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of de website van de Autoriteit persoonsgegevens via deze 
link.  
 
Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met één van de 
projectleiders van de onderzoekende instituten via: studentenmonitor@trimbos.nl. 
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