
Procedure blokkering HvA-ID 
Procedure blokkering HvA-ID voor medewerkers en gasten 

1. In geval van Personeel In Dienst (PID) en Personeel Niet In Dienst (PNID):
• Blokkering van HvA-IDs hangt samen met de einddatum van het dienstverband.
• Een dienstverband wordt beëindigd via het DSPM, via het proces Beëidigen Dienstverband", deze verwerking heeft automatisch een 

blokkering van het HvA-ID tot gevolg.
• Ook wanneer een dienstverband niet tijdig wordt verlengd, heeft dit automatisch een blokkering van het HvA-ID tot gevolg.
• Het HvA-ID heeft een standaard uitlooptijd van 90 dagen (drie maanden). Negentig dagen na einddatum van het dienstverband wordt het 

HvA-ID geblokkeerd.

BELANGRIJK 

Omdat het HvA-ID van een medewerker PID of PNID nog negentig dagen na de officiele beëindiging van het contract actief blijft, houdt de 
medewerker gedurende die periode toegang tot alle digitale diensten van de HvA (netwerk, email, SAP, SIS, DLWO, applicaties, groepschijven, etc.). 

Als er sprake is van een situatie waarbij de toegang van de medewerker tot de digitale diensten van de HvA met onmiddelijke ingang ontzegd moet 
worden, dient HR contact op te nemen met IDM beheer (ICTS) of PSA (AC) voor een handmatige blokkering van het HvA-ID. 

2. In geval van Gast:
• Gasten worden ook via het DSPM in SAP HR opgevoerd. geen afwijkende werkwijze van bovenstaand PID/PNID.
• Vraag: hoe zit het met Bezoekersaccounts die de Servicebalie opvoert?
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Procedure blokkering HvA-ID voor studenten 

1. Student heeft zich aangemeld maar is niet met de studie gestart. 
• Centrale Studenten Administratie (CSA) registreert uitschrijfreden “Niet gestart”. 
• Het HvA-ID wordt één maand na registratie van de uitschrijfreden geblokkeerd. 
• Er wordt geen bericht gestuurd naar het HvA e-mailadres van de student. 

 
2. Student is vertrokken zonder diploma 

• CSA registreert uitschrijfreden “Vertrokken zonder diploma”. 
• Het HvA-ID wordt één maand na registratie van de uitschrijfreden geblokkeerd. 
• De student ontvangt een bericht over de verwijdering op zijn HvA e-mailadres. 

 
3. Student is vertrokken met diploma 

• CSA registreert uitschrijfreden “Afgestudeerd”. 
• Het HvA-ID wordt één maand na registratie van de uitschrijfreden geblokkeerd. 
• De student ontvangt een bericht over de verwijdering op zijn HvA e-mailadres. 

 
4. Student heeft een Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) 

• CSA registreert uitschrijfreden “Niet gestart”. 
• Het HvA-ID wordt drie maanden na registratie van de uitschrijfreden geblokkeerd in verband met een mogelijke bezwaarprocedure. 
• De student ontvangt een bericht over de verwijdering op zijn HvA e-mailadres. 

 
5. Student is overleden 

• CSA registreert uitschrijfreden “Overleden”. 
• Het HvA-ID wordt per direct geblokkeerd. 
• Er wordt geen bericht gestuurd naar het HvA e-mailadres van de student. 
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Uitschrijfreden Beschrijving Account geblokkeerd (maanden) Student ontvangt bericht 
DISC_300 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
DISC_320 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
DISC_330 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
DISC_340 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
DISC_350 Overleden 0 nee 
        
DISM_400 Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS) 3 ja 
        
VDIS_200 Afgestudeerd 1 ja 
VDIS_210 Afgestudeerd 1 ja 
        
SPND_500 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
SPND_630 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
SPND_640 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
SPND_650 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
SPND_660 Vertrokken zonder diploma 1 ja 
        
WADM_600 Aangemeld maar nooit komen studeren 1 nee 
WADM_610 Aangemeld maar nooit komen studeren 1 nee 
WADM_620 Aangemeld maar nooit komen studeren 1 nee 
WADM_SL35 Aangemeld maar nooit komen studeren 1 nee 

 

3 
ICT SERVICES / HVA-ID / PROCEDURE BLOKKERING HVA-ID / 17-04-2014 / VERSIE 1.0 




