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Privacy-bewustwording aan de Radboud Universiteit 
  
Inleiding 
We leven in een snel veranderende wereld. Digitalisering speelt hierin een belangrijke rol. De Radboud 
Universeit heeft ook te maken met veranderingen onder invloed van digitalisering. Veel van deze 
veranderingen zijn geschaard onder het programma ‘ICT in het Onderwijs’. Echter blijft één belangrijk 
aandachtpunt binnen de Radboud Universiteit onderbelicht, namelijk privacy. Naar mening van Jaap-
Henk Hoepman en Bart Jacobs1, beiden werkzaam in het veld Digital Security binnen de Radboud 
Universiteit, heeft privacy zowel een individueel als een maatschappelijk belang: ‘Als individuen niet de 
mogelijkheid hebben om in beslotenheid relaties en verbanden aan te gaan, een mening te vormen en 
die te herzien, te discussiëren en kritiek te uiten, informatie over zichzelf selectief te delen met anderen, 
zich te ontwikkelen of te veranderen, dan kan een democratische maatschappij als de onze zich niet 
verder ontwikkelen.’ Kortgezegd is privacy een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de 
academische gemeenschap. Studentenfractie AKKUraatd pleit daarom voor een centrale rol van 
privacy binnen alle lagen van deze universiteit en zet in op een lange en korte termijn bewustwording 
op het gebied van privacy. 
 
Lange termijn bewustwording:  
Verweven in onderwijs: 
Curricula 

▪ Academische vaardigheden: in de wetenschap worden veel gegevens van mensen verzameld. 
Deze data wordt soms anoniem verkregen en soms wordt de data later geanonimiseerd. Vaak 
blijft de data tot personen herleidbaar, waardoor het niet om anonieme data gaat, maar om 
gepseudonimiseerde data. Het is belangrijk dat wetenschappelijke integriteit, met een focus op 
privacy, behandeld wordt binnen academische vaardigheden. De doelstelling van de Radboud 
Universiteit is om studenten als scientist-practitioner af te leveren aan de maat-schappij. Hierbij 
dient privacy behandeld te zijn om deze titel waar te maken. Een goede toepassing zou het 
complementeren van een privacy e-learning binnen een cursus zoals academische 
vaardigheden kunnen zijn.  

▪ Filosofie en ethiek: op de Radboud Universiteit volgt iedere student een cursus over filosofie 
en/of ethiek. In deze cursussen zouden vraagstukken over privacy en breder over digitalisering 
goed kunnen worden verweven. Onderzocht zou kunnen worden op welke wijze digitalisering 
en privacy de wereld en de mens verandert en of deze veranderingen wel of niet wenselijk zijn. 
Hierbij kan de expertise van het filosofieonderwijs bij Computing Science benut worden bij 
andere faculteiten. 

▪ Loopbaanoriëntatie: de ‘digitale footprint’ terug laten komen binnen het laatste stadium van de 
loopbaanoriëntatie. Een mooi voorbeeld hiervan is de toepassing bij Career Services aan de 
Faculteit Managementwetenschappen2.   

▪ Honourslabs/minoren: het kan wenselijk zijn om aan studenten die erg geïnteresseerd zijn in 
het thema privacy extra verdieping aan te bieden. Het zou voor deze studenten wenselijk zijn 
om een programma op te zetten dat filosofische, ethische, wetenschappelijke en 
maatschappelijke perspectieven op het thema privacy aan bod laat komen. Mogelijk gekoppeld 
aan een onderzoek over privacy-domeinen aan de Radboud Universiteit. Dit initiatief kan 
mogelijk gestart worden vanuit het op te zetten multidisciplinaire kenniscentrum (iHUB) dat 
onder leiding staat van Bart Jacobs. 
  

Ondersteuning 
▪ Op dit moment gebruiken studenten en medewerkers andere vormen van communicatie en 

samenwerking dan enkele jaren geleden. Helaas worden op de Radboud Universiteit op dit 
moment binnen het onderwijs en op de werkvloer privacy-onveilige systemen voor het delen 
van (persoons)gegevens aangeraden en gebruikt (OneDrive & Google Drive/Google Docs). 
Om privacy-veilig te kunnen samenwerken bevelen we drie maatregelen aan: (1) SURF drive 
beschikbaar maken voor studenten; (2) Microsoft Office 365 openstellen (met SharePoint-
omgeving); (3) uitleg omtrent gebruik van Edugroepen en SURF filesender.  

▪ Anders dan bij betaalde dienstverlening is er geen of weinig controle op het in gebruik nemen 
van ‘gratis’ clouddiensten terwijl er juist dan vaak betaald wordt met de gegevens die worden 
aangeleverd. Hier zou controle binnen de werkprocessen en administratieve organisatie voor 
moeten komen. 

 

https://www.ru.nl/ihub/
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Docenten 
▪ Docenten hebben toegang tot veel studentgegevens. Om met deze gegevens op verant-

woordelijke wijze om te gaan zou privacy-bewustwording een vereiste moeten zijn voor het 
behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Op deze manier kan er structureel voor 
worden gezorgd dat alle docenten aan de Radboud Universiteit weten hoe zij op een veilige 
manier om kunnen gaan met de gegevens van studenten. Buiten docenten gaan ook andere 
medewerkers om met de gegevens van studenten. Ook voor deze medewerkers geldt dat 
privacyoverwegingen moeten worden meegenomen in trainingen en jaargesprekken. 

  
Aanbestedingen 
Bij iedere aanbesteding of aankoop wordt een aantal criteria opgesteld die doorslaggevend zijn met 
welk bedrijf in zee gegaan wordt. Voorbeelden hiervan zijn onder andere prijs, kwaliteit en 
duurzaamheid. Graag ziet Studentenfractie AKKUraatd dat het privacy-beleid van de mogelijke 
investering al in het aanbestedings/aankoopproces wordt meegenomen.  
 
Korte termijn bewustwording: 
Om op korte termijn bewustwording voor het vraagstuk privacy te krijgen, is het noodzakelijk om enkele 
maatregelen te nemen. Om deze maatregelen succesvol te maken dienen deze gericht te zijn op zowel 
studenten als medewerkers. Hieronder staan enkele wenselijk te nemen maatregelen voor een 
succesvolle korte termijn bewustwording onder medewerkers en studenten: 
 

▪ ‘Week van de Privacy’ organiseren met uitdeelacties (blocnotes, mokken, pennen, etc.), 
workshops (live hacken) en lezingen. 

▪ Het aanbrengen van meer focus in een bewustwordingscampagne op wat je als 
student/medewerker kunt doen. Vb. ‘maak je computer veiliger met deze stappen’ i.p.v. ‘privacy 
is belangrijk’.  

▪ Direct standaardiseren en implementeren van een privacy-vriendelijke zoekmachine op alle 
universiteitscomputers. 

▪ Medewerkers van Information Management aan de Radboud Universiteit nemen initiatief tot 
privacy-bewustwording bij studenten- en medewerkersbijeenkomsten. Denk hierbij aan het 
voorzien van informatie bij een gezamenlijke bijeenkomst van studentbesturen (Algemene 
Ledenvergadering van SOFv en trainingsdagen van studentbestuurders vanuit Student Life), 
medezeggenschap (training van medezeggenschap vanuit Student Life), medewerkers (hei-
dagen en hooglerarenbijeenkomsten) en bestuurders (CvB, College van Decanen en MESA). 

▪ Waar nodig, actief consent vragen op universiteitsgerelateerde systemen/programma’s. 
  
Conclusie 
Middels deze notitie hoopt Studentenfractie AKKUraatd aandacht te krijgen voor het vraagstuk privacy. 
Waarbij aan de ene kant een lange termijn bewustwording (verweving in curricula, privacy-veilige 
samenwerkingsmogelijkheden en de BKO) en aan de andere kant een korte termijn bewust-wording 
(Week van de Privacy, privacy-vriendelijke zoekmachine en bijeenkomsten bijwoning) wordt 
voorgesteld. Hopelijk wil het College van Bestuur de aanbevelingen overnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1: https://www.cs.ru.nl/J.H.Hoepman/publications/code-in-context.pdf  
2: https://www.ru.nl/fm/careerservice/jouw-carriere/digitale-footprint/  


