Gegevensverwerking en -bescherming tracer study Erasmus+
Uitvoerders en doel van de gegevensverzameling
Het Onderzoek wordt uitgevoerd door onderwijsonderzoeksbureau Oberon1 in samenwerking met
jongerenonderzoeksbureau Qrius2 en productiebedrijf SAUS!3. De dataverzameling vindt op
verschillende manieren plaats. Hieronder beschrijven we per onderdeel de uitvoeringswijze en de
verwerkingswijze. De betrokken partijen werken volgens de gedragscode van de Vereniging voor
Beleidsonderzoek4 en de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)5.
1.

Inschrijflijst deelname tracer study
Voor de inschrijvingsvragenlijst wordt de online enquêtesoftware Survalyzer gebruikt. Deze
vragenlijst vormt het panelbestand voor de vier verschillende onderzoeksmethoden (zie punten
2 tot en met 5). De gegevens worden verzameld in het kader van statistisch onderzoek, dit houdt
in dat de respondenten niet herkenbaar zijn in de rapportages. Oberon is verwerker van dit
bestand. De subverwerkers zijn Qrius, Saus! en DataIM zullen betrokken zijn bij de
dataverzameling.6 DataIM is de technologische ontwikkelaar van de vragenlijstool voor de
Basisvragenlijst, de Update en de Backpack.

2.

Basisvragenlijst
Alle deelnemers aan het onderzoek ontvangen aan het begin van hun deelname de
basisvragenlijst met vragen over onder andere hun motivatie, doelstellingen en verwachtingen.
De gegevens worden verzameld in het kader van statistisch onderzoek, dit houdt in dat de
respondenten niet herkenbaar zijn in de rapportages. Zowel Oberon, Qrius en DataIM zullen
betrokken zijn bij de dataverzameling.

3.

Update
Iedere twee weken ontvangen de deelnemers de Update; een korte vragenlijst waarin de
deelnemers simpel en snel hun ervaringen en ontwikkelingen kunnen delen via alle soorten
mobiele apparatuur. De deelnemer bepaalt zelf hoe vaak hij of zij deelneemt aan de Update. De
gegevens worden verzameld in het kader van statistisch onderzoek, dit houdt in dat de
respondenten niet herkenbaar zijn in de rapportages. Zowel Oberon, Qrius en DataIM zullen
betrokken zijn bij de dataverzameling.

4. Backpack
De Backpack ontvangen de deelnemers één keer per maand. Hierin kunnen zij in de vorm van
een online dagboek hun ervaringen bijhouden, verdiepen en daarop reflecteren. De deelnemer
bepaalt zelf hoeveel ervaringen zij met de onderzoekers willen delen. De gegevens worden
verzameld in het kader van statistisch onderzoek, dit houdt in dat de respondenten niet
herkenbaar zijn in de rapportages. Zowel Oberon, Qrius en DataIM zullen betrokken zijn bij de
dataverzameling.
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5. Vloggen
Met betrekking tot de vlogs werkt Oberon samen met SAUS! en het Nationaal Agentschap
Erasmus+ (NA)7. De vlogs worden geanalyseerd in het kader van kwalitatief onderzoek en de
respondenten zullen dan dus ook niet herkenbaar zijn in de rapportages. Het NA ontvangt ook
het beeldmateriaal en de contactgegevens van de vloggers. In het geval het NA gebruik wil
maken van het beeldmateriaal, neemt het NA contact op met de vlogger om toestemming te
vragen. De vlogger heeft te allen tijde het recht om het gebruik van het beeldmateriaal voor
andere doeleinden dan het onderzoek te weigeren.
Toestemming en gegevensopslag
Wij verzekeren u de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming
met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). In het bijzonder is de
openbaarmaking van de gegevens aan derden en gebruik voor ander doeleinden dan dat uitgesloten.
Na voltooiing van het onderzoek worden de verzamelde persoonsgegevens verwijderd.
Door de enquêtekoppeling te openen, stemt de respondent ermee in dat zijn of haar informatie
(persoonlijk en niet-persoonlijk) wordt opgeslagen als onderdeel van deze enquête. De gegevens
worden beveiligd opgeslagen op servers in de EU.
De persoonlijke gegevens kunnen de volgende informatie bevatten: naam, gender, leeftijd en emailadres.
Dataportabiliteit en het recht om te worden vergeten
Op verzoek verstrekken we kosteloos de gegevens die over zijn persoon zijn opgeslagen aan een
andere organisatie (dataportabiliteit). Bovendien kan de deelnemer ons op elk moment verzoeken
om de opgeslagen persoonlijke informatie te verwijderen. Neem in deze gevallen contact op met
privacy@oberon.eu.
Functionele Cookies
Functionele Cookies worden door ons gebruikt om te bepalen of een deelnemer eerder onze
enquête heeft bezocht en deze heeft beëindigd of niet. Functionele Cookies zijn kleine
tekstbestanden die lokaal op de harde schijf van de computer van de respondent worden opgeslagen
en bij latere toegang tot de enquête worden teruggestuurd naar de webserver.
Contactpersonen
Yentl Schoe, junior onderzoeker | masterstudent sociologie (YSchoe@oberon.eu)
Michael Buynsters, projectleider | onderzoeker-adviseur (MBuynsters@oberon.eu)
Bas Beisiegel, coördinator impact Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training
(BBeisiegel@erasmusplus.nl)
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