De Studiebegeleiding aan de Vrije Universiteit Brussel bestaat uit een team van studiebegeleiders,
studietrajectbegeleiders en studentenpsychologen. Je kan bij ons terecht in vertrouwen en uiteraard gaan
we zeer zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt.
Als je in begeleiding komt bij de Studiebegeleiding, wordt er door de medewerker een digitaal dossier
aangemaakt. Je naam, het thema (bv. studievaardigheden, studiekeuze, socio-emotionele begeleiding,
reflex,…), de medewerker die je begeleidt en de datum van elk gesprek worden geregistreerd. Deze
gegevens houden we bij in een databank die enkel door de medewerkers van de Studiebegeleiding
toegankelijk is. Bij ReFlex-studenten met een functiebeperking worden ook de medische stukken van het
dossier door de medewerker van de Studiebegeleiding verwerkt en bewaard.
De bijgehouden gegevens worden enkel gebruikt om de begeleiding, het organiseren van faciliteiten en de
werking van de Studiebegeleiding te optimaliseren.
DEONTOLOGIE
Studiebegeleiders en studietrajectbegeleiders: DISCRETIEPLICHT
Zij mogen geen enkele andere informatie van jou delen met andere medewerkers van de VUB dan die
informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de procedures voorzien in het Onderwijs- en het
Examenreglement van de VUB of voor het voorzien van aangepaste studiebegeleiding.
Studentenpsychologen: BEROEPSGEHEIM
Ze hebben zwijgplicht en mogen geen informatie over jou doorgeven aan anderen tenzij met jouw
uitdrukkelijk akkoord. Enkel je naam, het thema, de medewerker die je begeleidt en de datum van de
gesprekken worden geregistreerd in de databank waartoe alle medewerkers van Studiebegeleiding
toegang hebben. De gegevens worden bijgehouden in functie van anonieme geaggregeerde rapporteringen
en om je beter te kunnen begeleiden en doorverwijzen.
Studenten met flexibele maatregelen: DISCRETIEPLICHT
Je geeft de medewerker van de studiebegeleiding de toelating om jouw aanvraag voor studie- en
examenflexibiliteit te communiceren naar docenten. Bij deze aanvragen wordt echter nooit een reden of
diagnose doorgegeven (tenzij met jouw uitdrukkelijk akkoord). Enkel de gevraagde maatregelen worden
gecommuniceerd.
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