Regeling betreffende het lokaal beheer en gebruik van bestanden, verkregen in
het kader van WO-monitor Arbeidsmarkt.
Bestanden
Deze regeling heeft betrekking op de volgende onderzoeks/gegevens-bestanden:
a. landelijk gegevensbestand op basis van de landelijke standaardvragenlijst op opleidingsniveau
(zonder instellingsherkenbaarheid) en het Leids aandeel in dit gegevensbestand;
b. lokaal gegevensbestand op basis van de additionele lokale vragen over de respondenten van de
Universiteit Leiden;
c. bestand betreffende Leidse respondenten voor zover zij toestemming hebben gegeven dat hun
gegevens individueel herkenbaar aan de universiteit worden geleverd.
Houderschap
Van het landelijk gegevensbestand is de VSNU de houder; de universiteiten zijn gerechtigd om de
landelijke gegevens zonder instellingsherkenbaarheid te bewerken overeenkomstig de regels
neergelegd in het Beheers- en Gebruiksreglement Landelijk Onderzoeksbestand WO-Monitor, die als
bijlage van deze regeling deel uitmaakt.
Het College van Bestuur is houder van het Leids aandeel in het landelijk gegevensbestand, het lokaal
gegevensbestand alsmede van de persoonsregistratie van de met name genoemde Leidse respondenten.
Namens het College van Bestuur zal het ICLON als feitelijk beheerder en bewerker/ gebruiker van alle
genoemde bestanden optreden.
Nadere bepalingen inzake het beheer en gebruik
Algemeen
Met betrekking tot het landelijke gegevensbestand is het ICLON gebonden aan het Beheers- en
gebruiksreglement WO-monitor zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VSNU. Genoemd
Reglement is van overeenkomstige toepassing op het Leidse aandeel in het landelijke gegevensbestand
en het gegevensbestand op basis van Leidse additionele vragen met dien verstande dat het College van
Bestuur als houder dient te worden aangemerkt (contactpersoon mw. drs. F.W. Bouhuijs) en het hoofd
van de ICLON-sectie Onderwijsontwikkeling en/of de door hem aangewezen medewerker(s), zal
optreden als beheerder/bewerker.
Aan de faculteiten wordt ten behoeve van hun managementsinformatie (kwaliteitszorg onderwijs) een
gebruiksrecht verleend ten aanzien van te genereren informatie uit de voornoemde bestanden
overeenkomstig de doelstelling van het WO-monitor-onderzoek. Dit recht zal aan de faculteit worden
verleend onder de voorwaarde dat geen publicaties daaromtrent worden gedaan dan in overleg met het
College van Bestuur dan wel in overeenstemming met door het College vastgestelde richtlijnen
betreffende de openbaarmaking van gegevens. Faculteiten kunnen zich (voor eigen rekening) tot het
ICLON wenden voor extra bewerkingen van data.
Uitdrukkelijk is het het ICLON niet toegestaan een bestand, geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan
de faculteiten.
Het ICLON zal geen publicaties verrichten dan in overleg met het College van Bestuur dan wel in
overeenstemming met door het College vastgestelde richtlijnen.
Specifieke bepalingen m.b.t. het gebruik en de toegang tot het bestand met individueel herkenbare
Leidse respondenten
Het ICLON zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het bestand, de NaamAdresWoonplaatsgegevens uit het bestand verwijderen. Deze worden als afzonderlijk bestand separaat bewaard onder
verantwoordelijkheid van de beheerder (i.c. Hoofd sectie Onderwijsontwikkeling). De gegevens
kunnen worden gekoppeld indien dit nodig is voor gebruik door de faculteit overeenkomstig de
doelstelling van de registratie en mits daartoe toestemming is verleend door de betrokken respondent.
Het ICLON stelt geïndividualiseerde gegevens van Leidse afgestudeerden uitsluitend beschikbaar aan

Leidse faculteiten of opleidingen, voor zover het de eigen alumni van de faculteit of opleiding betreft.
Een dergelijke beschikbaarstelling gebeurt slechts op basis van een gerichte vraag, met vermelding van
beoogde doeleinden. Gegevens zullen alleen worden verstrekt voor zover de beoogde doeleinden een
duidelijke relatie hebben met de intentie en strekking waarmee de WO-monitor is afgenomen
(namelijk: het vergaren van informatie over arbeidsmarktervaringen van alumni dan wel hun
opvattingen over elementen van hun opleiding).
Indien een respondent heeft aangegeven op bepaalde gronden contact met de universiteit te verlangen,
kunnen hiertoe gegevens van betrokkene aan de betreffende faculteit of opleiding worden verstrekt.
Vastgesteld door het College van Bestuur op 14 oktober 1999

