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BIJLAGE 3 - PRIVACY STATEMENT TIU TENTAMENS MET ONLINE PROCTORING 

 

Datum: 7 mei 2020 

 

Tilburg University (TiU) vindt privacy belangrijk en gaat daarom zorgvuldig om met uw 

persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijven we wat er met uw 

persoonsgegevens gebeurt en hoe uw privacy wordt gewaarborgd wanneer u een TiU 

tentamen met online proctoring aflegt. 

 

Het algemene privacy statement van Tilburg University kunt u raadplegen op de webpagina 

Privacy Statement Tilburg University. 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

TiU is verantwoordelijk voor de in dit privacy statement beschreven gegevensverwerking, 

inclusief de verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid voor de opleidingen aan de 

Jheronimus Bosch Academy for Data Science. TiU heeft een wettelijke plicht om ervoor te 

zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende 

privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Proctorio is Privacy Shield-gecertificeerd en is gebonden aan een verwerkersovereenkomst 

met TiU en dus gebonden aan de AVG. 

 

2. Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt? 

Als u een tentamen op afstand aflegt waarbij TiU online toezicht houdt, zal TiU de volgende 

persoonsgegevens verwerken: 

a. naam (voornaam, initialen en achternaam); 

b. e-mail adres; 

c. afbeelding van TiU-studentenkaart of identiteitskaart als alternatief; 

d. foto van u, genomen via de webcam van uw computer/laptop; 

e. video- en audio-opnames van u en de tafel/balie waar u zich bevindt tijdens het maken 

van het tentamen, gemaakt via de webcam van uw computer; 

f. activiteiten op het scherm tijdens het maken van het tentamen; 

g. toetsaanslagen en muisbewegingen tijdens het maken van het tentamen; 

h. het IP-adres van het computernetwerk waarop uw computer/laptop is aangesloten; 

i. de webpagina's en applicaties die u tijdens het tentamen bezoekt; 

j. uw antwoorden op de tentamenvragen. 

 

3. Voor welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op welke wettelijke 

basis? 

Persoonsgegevens worden alleen voor de volgende doeleinden gebruikt: 

a.  authenticatie: TiU zal uw identiteit verifiëren om er zeker van te zijn dat u en alleen u 

het tentamen heeft afgelegd; 

b.  fraudebestrijding: TiU controleert of u zich aan de geldende regels heeft gehouden en 

geen gebruik heeft gemaakt van ongeoorloofde bronnen zoals spiekbriefjes, chats en 

het internet; 

c.  tijdsbestek controle: TiU controleert of u het tentamen binnen het gestelde tijdsbestek 
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heeft afgelegd; 

d.  verbetering van de kwaliteit van online proctoring: TiU gebruikt de data verwerkt tijdens 

online geproctorde tentamens (inclusief oefententamens) om haar begrip van het 

gebruikte proctoring systeem en de kwaliteit van online proctoring in het algemeen te 

verbeteren. 

 

Bij de verwerking van gegevens in het kader van online geproctorde tentamens beroept 

Tilburg University zich in het bijzonder op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang' (artikel 6 

lid 1 punt f AVG), al dan niet in combinatie met het 'algemeen/openbaar belang' (artikel 6 lid 

1 punt e AVG) dat TiU moet dienen op grond van haar publiekrechtelijke bevoegdheid om 

hoger onderwijs diploma's toe te kennen en de bescherming van het recht op het gebruik 

van een wettelijke titel waarop de student recht heeft. TiU wil de kwaliteit van het onderwijs 

en de toetsing kunnen garanderen, de maatschappelijke waarde van onze diploma's niet in 

gevaar brengen en onnodige studievertraging voor studenten voorkomen. Daarnaast wil 

TiU de gezondheid van onze studenten en medewerkers kunnen beschermen. 

TiU acht de verwerking van de gegevens dus noodzakelijk voor de door TiU nagestreefde 

legitieme belangen en de maatschappelijke waarde van het diploma en vindt dat de rechten 

en vrijheden van de studenten voldoende worden beschermd. 

 

Een tentamen wordt alleen gehouden met online proctoring als het vak een vak is met 

kennisgerichte tentamens en door de opleidingsdirecteur wordt erkend als een sleutelvak 

dat cruciaal is voor of dicht op het moment van de beslissing van de examencommissie om 

een diploma uit te reiken. In gevallen waar TiU kiest voor online proctoring is het 

noodzakelijk dat TiU: 

 de identiteit van de student die het tentamen aflegt kan verifiëren; 

 kan vaststellen dat er geen fraude is gepleegd tijdens het tentamen; 

 kan bevestigen dat het tentamen binnen de gestelde tijd is afgerond; 

 redelijkerwijs de maatschappelijke waarde van het geheel van de tentamens en 

examens en de graad kan garanderen. 

 

Studenten die uiterlijk bij de inschrijving of ten minste 5 dagen voor het tentamen via 

onlineproctoring@tilburguniversity.edu aangeven dat zij onoverkomelijke privacybezwaren 

hebben met betrekking tot een online geproctord tentamen, kunnen niet verplicht worden 

om in de komende examenperiode deel te nemen aan een online geproctord tentamen. Zij 

zullen worden doorverwezen naar de eerstvolgende tentamenmogelijkheid. Of die volgende 

tentamenmogelijkheid ook in de vorm van online proctoring wordt afgenomen en of deze in 

hetzelfde studiejaar (al dan niet voor een beperkte groep) op de campus plaatsvindt, is 

afhankelijk van overheidsmaatregelen en de praktische uitvoerbaarheid binnen een 1,5 

metersamenleving in de komende periode. Indien een tentamen alleen in de vorm van 

online proctoring kan worden afgenomen, bestaat de kans dat iemand die om deze reden 

niet wil deelnemen, studievertraging oploopt. 

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens? 

De persoonsgegevens die worden verzameld bij het maken van een tentamen op afstand 

met online toezicht worden met behulp van een geautomatiseerd systeem geëvalueerd en 
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worden alleen bekeken door medewerkers van TiU die uit hoofde van hun functie als TiU 

Reviewer een rol hebben in de verwerking van uw persoonsgegevens voor 

bovengenoemde doeleinden en voor wie het noodzakelijk is om toegang te hebben tot de 

persoonsgegevens in geval van verdenking van fraude (bijv. leden examencommissies, 

College van Beroep voor de Examens). 

 

Nota bene: studenten zijn niet onderhevig aan besluitvorming op basis van uitsluitend 

geautomatiseerde verwerking zoals beschreven in artikel 22, lid 1 van de AVG; elk mogelijk 

geval van fraude wordt eerst beoordeeld door een TiU Reviewer, waarna de beslissing 

wordt genomen door de examencommissie, in het kader van de procedure die is 

beschreven in haar Regels en Richtlijnen. Het Toetssysteem beslist niet over fraude; het 

levert alleen gegevens aan. 

 

5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden? 

De persoonsgegevens die in het kader van de online toezicht (zie vraag 2) worden 

verzameld, worden opgeslagen op een beveiligde Proctorio-server binnen de EU. Proctorio 

is het bedrijf dat de tool levert die TiU gebruikt voor online toezicht. De encryptie-algoritmen 

van Proctorio zijn veilig bewezen door jaren van testen en worden gebruikt door 's werelds 

meest kritische en ondoordringbare toepassingen. Ze maken gebruik van dubbele-

encryptie, ‘zero-knowledge’ technologie om persoonsgegevens te vervormen tijdens de 

overdracht en in de opslag met ‘end-to-end’ bescherming van elk stuk informatie die de 

computer van een student verlaat tijdens een tentamen. 

 

TiU heeft een verwerkersovereenkomst met Proctorio gesloten om ervoor te zorgen dat uw 

persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met de AVG worden verwerkt. 

Deze overeenkomst bepaalt ook dat Proctorio en haar onderaannemers (sub verwerkers) 

de persoonsgegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen verwerken en alleen mogen 

handelen in overeenstemming met de instructies van TiU. In principe worden uw 

persoonsgegevens niet met andere derden gedeeld, tenzij TiU daartoe wettelijk of op grond 

van een gerechtelijk bevel verplicht is. 

 

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese 

Unie? 

Nee, uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese 

Unie. 

 

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om de doelen genoemd 

onder 3 te bereiken. Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen en 

verwerken met het oog op authenticatie, fraudebestrijding en tijdsbestek controle, geldt de 

volgende procedure: 

 De beoordeling van de tentamensessie wordt zo snel mogelijk na afloop van het 

tentamen uitgevoerd. 

 Als er geen identiteitsfraude of tentamenfraude wordt vermoed, worden de 

persoonsgegevens die via Proctorio zijn verzameld (zie onder 2) uiterlijk 30 dagen na 
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afname van het tentamen uit het Proctorio-systeem verwijderd. 

 Bij verdenking van identiteitsfraude of tentamenfraude wordt een pdf-verslag van de 

via Proctorio verzamelde persoonsgegevens (zie onder 2) bewaard gedurende de 

periode die nodig is om een beslissing te nemen over de rechtmatigheid van het 

resultaat van een tentamen (met inbegrip van de periode waarin een juridische 

procedure wordt gevoerd). Maar ook in dit geval worden de genoemde gegevens 

uiterlijk 30 dagen na afname van het tentamen in het Proctorio-systeem uit dit systeem 

verwijderd.  

 

TiU bewaart uw antwoorden op de tentamenvragen, en niet de persoonsgegevens die 

worden opgeslagen voor de doelen genoemd onder 3, volgens de bewaartermijnen die 

worden bepaald door de toepasselijke Regels en Richtlijnen van de betreffende 

examencommissie. 

 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

Proctorio maakt gebruik van ‘zero-knowledge’ encryptie, wat betekent dat de gegevens 

zowel tijdens het transport als in opslag worden versleuteld. ‘Zero-knowledge’ betekent: 

Proctorio heeft geen toegang tot de versleutelde gegevens die zijn opgeslagen op de 

Proctorio-servers. Dit unieke ontwerp betekent dat niets uw computer verlaat totdat het is 

versleuteld en nooit wordt ontcijferd totdat het wordt ontgrendeld door een bevoegde 

facultaire functionaris. Het is niet alleen ‘end-to-end’ encryptie, het is een nul-

kennissysteem. TiU neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en elke vorm van 

onrechtmatige verwerking. Dit betekent dat - bijvoorbeeld - toegang alleen is toegestaan 

aan personen die onder 4 worden genoemd. 

 

9. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over de verwerking van mijn 

persoonsgegevens? 

Indien u vragen heeft over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, of 

indien u toegang wenst tot de persoonsgegevens die wij verwerken, uw persoonsgegevens 

wenst te corrigeren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, uw persoonsgegevens 

wenst te laten verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens wenst te beperken en 

bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u terecht op 

Privacy Statement Tilburg University   

 

Om uw verzoek te kunnen behandelen, kan u gevraagd worden om een identiteitsbewijs te 

leveren. Op deze manier wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon is 

gedaan. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw verzoek behandelen, heeft u 

het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. 

 

Voor meer informatie: algemene Privacy Statement Tilburg University. 
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