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Privacyverklaring verplichte matching 
Wat is verplichte matching? 
Met de invoering van de verplichte matching spant de Universiteit Leiden zich 
in om studenten beter te begeleiden bij hun studiekeuze. Hiermee neemt de 
universiteit haar verantwoordelijkheid om aspirant-studenten te helpen bij het 
maken van de voor hen juiste studiekeuze. 
 
Waarom hebben we persoonsgegevens nodig? 
U wilt een bacheloropleiding gaan volgen. Dan is het belangrijk dat u beschikt 
over de juiste informatie. Bijvoorbeeld over de inhoud van de opleiding, het 
soort vakken, maar ook of de opleiding wel of niet goed bij u past. De 
Universiteit Leiden wil u op een actieve manier zo goed mogelijk helpen bij het 
maken van een passende studiekeuze. Daarom neemt u deel aan de online 
onderwijservaring voor de opleiding van uw keuze. Met deze verplichte online 
matching kunt u als aankomend student beter een juiste studiekeuze maken. 
Om dat te kunnen aanbieden maken we gebruik van uw persoonsgegevens. 
Hoewel we ons bewust zijn dat we uw persoonsgegevens gebruiken, vinden we 
dat het controleren van de uitkomsten van de afgelegde modules en het 
verbeteren van de kwaliteit van de matchingsmodules, dit gebruik 
rechtvaardigt en dat dit gebruik in lijn is met het doel waarvoor we deze 
persoonsgegevens hebben gekregen. 
 
Hoe verwerken we de persoonsgegevens? 
De gegevens en resultaten worden opgeslagen in Brightspace. Een koppeling 
van het feit dat u de module heeft afgerond wordt ook gemaakt naar het 
universitaire studievoortgangssysteem uSis, zodat de opleiding kan zien of 
voldaan is aan de voorwaarde van het volgen van een matchingsactiviteit. 
 
Welke persoonsgegevens gebruiken we voor verplichte matching? 
Gegevens worden verzameld bij het aanmelden voor de matchingsactiviteit en 
het corresponderen met de opleiding over de matchingsactiviteit. De volgende 
gegevens kunnen daarbij worden vastgelegd: 
Naam, e-mailadres, verwacht startjaar studie, studiekeuze-informatie 
(wel/niet afronden van de matchingsactiviteit).  
We gebruiken uw resultaten en antwoorden om te controleren of u aan de 
voorwaarde van het volgen van de matchingsactiviteit van de opleiding heeft 
voldaan. Daarnaast worden de resultaten gebruikt om de kwaliteit van de 
matchingsmodules te verbeteren.  
De Universiteit Leiden is genoodzaakt om persoonsgegevens te verwerken bij 
het begeleiden van aankomende studenten. De persoonsgegevens van 
studenten worden daarvoor verwerkt op de grondslag “een noodzakelijke 
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verwerking voor de vervulling van een taak van algemeen belang” zoals 
omschreven in de AVG. 
 
Geven we uw persoonsgegevens aan derden? 
Nee, in principe niet uw persoonsgegevens blijven binnen de Universiteit 
Leiden en alleen medewerkers die dit nodig hebben voor de verwerking van de 
informatie in het kader van de matching (registratie wel/niet afronden 
matchingsactiviteit) hebben hier toegang toe. Het is wel mogelijk dat externe 
partijen (bijvoorbeeld onze cloud leverancier en BrightSpace) in opdracht van 
ons persoonsgegevens verwerkt, waaronder ook de individuele uitslagen van 
de matchingsactiviteit, maar die partijen zijn beperkt tot de opdracht die ze 
van ons krijgen. Rapportages ter verbetering van de kwaliteit van matching 
zullen in dergelijke gevallen worden geanonimiseerd.  
 
Hoe lang worden mijn gegevens bewaard? 
Wanneer u, na het met goed resultaat doorlopen van de matchingsactiviteit, 
besluit om u niet bij de Universiteit Leiden in te schrijven dan worden de 
gegevens bewaard voor een periode van twee jaar. Mocht u zich voor het 
volgende of het daarop volgende studiejaar willen inschrijven dan hoeft niet 
opnieuw aan de matching voor diezelfde opleiding te worden deelgenomen en 
zijn de benodigde gegevens aanwezig. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan 
kunt u dat kenbaar maken bij de functionaris voor gegevensbescherming. 
Voor aspirant-studenten die zich, na de matching, inschrijven bij de 
universiteit geldt dat de ‘privacyverklaring voor studenten’ op dat moment op 
hen van toepassing is. 
 
Waar kan ik terecht met privacy vragen over student matching? 
De functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Leiden is te 
bereiken via privacy@bb.leidenuniv.nl en kan uw vragen beantwoorden en 
eventueel een bezwaar in behandeling nemen. 
 
Heeft u een klacht?  
Indien u een klacht heeft over hoe de Universiteit Leiden omgaat met uw 
persoonsgegevens en u komt er niet uit met de Functionaris 
Gegevensbescherming dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl,  
telefoon 088 - 1805 250. 
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