
SALTHO en PRIVACY



De testuitslagen zijn privacygevoelige gegevens. Wij hebben ons best gedaan SALTHO vanuit 
privacy-oogpunt zo veilig mogelijk te maken. Maar het is pas echt veilig als je het volgende in acht 
neemt:  

• Print testuitslagen nooit uit.

• Bewaar testuitslagen uitsluitend binnen de HvA-systemen en/of op door de HvA beveiligde HvA-
computers. 

• Bewaar testuitslagen niet langer dan nodig voor het begeleiden van de student.

Als studenten vragen waarom bepaalde gegevens worden gevraagd, kun je ze onderstaande 
informatie geven. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen ze dit vooraf te vertellen.

• SALTHO vraagt de student een aantal persoonsgegevens in te vullen: naam, studentnummer, 
opleiding, startjaar opleiding, hoogste afgeronde vooropleiding, geslacht, emailadres, 
emailadres van de studentbegeleider. Naam, studentnummer en emailadres van de 
studentbegeleider hoeft de student alleen in te vullen als de testuitslag naar de 
studentbegeleider verzonden moet worden. De student hoeft zijn eigen mailadres alleen in te 
vullen als hij de uitslag per mail wil ontvangen. Dat is wel aan te raden, omdat de uitslag alleen 
online bekeken kan worden zolang de test nog niet voorbij het eindscherm van de test is. Daarna 
kan de student de resultaten niet meer inzien

• Naam en studentnummer worden alleen gebruikt om de docent te kunnen vertellen bij wie de 
testresultaten horen. De emailadressen worden uitsluitend gebruikt om de testresultaten te 
kunnen verzenden naar de student zelf en diens docent/SB’er. De overige gegevens, plus de 
antwoorden op de testvragen, worden gebruikt voor onderzoek, mits de student daarmee 
akkoord gaat. In de test is een vraag om toestemming opgenomen. Geeft de student geen 
toestemming, dan blijven al zijn gegevens automatisch buiten de onderzoeksdata. Naam, 
studentnummer en emailadressen blijven altijd automatisch buiten de onderzoeksdata. Alle 
ingevoerde gegevens blijven echter wel opgeslagen in het systeem. Ze zijn alleen toegankelijk 
voor de beheerder/onderzoeker van SALTHO (m.j.m.veen@hva.nl). Op verzoek van de student, 
zal deze alle gegevens van de student (antwoorden op de testvragen, testresultaten en 
persoonlijke gegevens) permanent uit de database van SALTHO wissen. Hij kan daartoe een 
verzoek indienen bij m.j.m.veen@hva.nl. Dit verzoek zal altijd worden gehonoreerd, zonder dat 
de student verantwoording hoeft af te leggen. De student wordt op het laatste scherm van de 
test op deze mogelijkheid gewezen
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In andere 
powerpoints 
vind je 
informatie 
over

Wat is SALTHO

Waarom SALTHO?

Hoe kan ons team SALTHO inzetten?

In gesprek met de student over de uitslag

Instructies en tips voor het afnemen van de 
SALTHO


