
Veilig werken met Pitch2Peer  
Systemen die door de Universiteit van Utrecht worden aangeboden, zoals Blackboard, Teams en 
Osiris, zijn goedgekeurd en veilig, mits ze worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. Voor deze systemen 
is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. P2P is een innovatietool die centraal wordt 
aangeboden en kent een verwerkersovereenkomst. Toch zijn er al een aantal zaken om rekening 
mee te houden bij het inzetten van deze innovatietool.  

Bij het gebruik van deze innovatietool heb je te maken met persoonsgegevens. De UU streeft ernaar 
zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van werknemers en studenten. Persoonsgegevens zijn 
alle gegevens die terug te brengen zijn tot een identificeerbaar of geïdentificeerd natuurlijk persoon. 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gevoelig zijn en hierdoor beschermt moeten 
worden. Deze omvatten bijvoorbeeld politieke opvattingen, religieuze uitingen, etniciteit of 
seksualiteit.  

We vragen om bij het gebruik van Pitch2Peer rekening te houden met het verwerken van 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Dit betekent dat gegevens alleen verzameld worden voor een vooraf bepaald doel. Dit doel 
moet welomschreven en gerechtvaardigd zijn. Probeer de hoeveelheid persoonlijke gegevens te 
minimaliseren. Vraag dus geen onnodige informatie uit bij de studenten en bewaar deze informatie 
niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarnaast is het van belang dat er naar de betrokkenen wordt 
gecommuniceerd hoe lang gegevens bewaard worden of aan de hand van welke criteria dit wordt 
bepaald. Kijk voor meer informatie op de intranetpagina over privacy bij de UU.  

In Pitch2Peer wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van beeldopnames. Beeldopnames bevatten 
snel gevoelige persoonsgegevens. Probeer dit te minimaliseren door studenten niet in beeld te laten 
zijn wanneer dit niet nodig is. Vraag bijvoorbeeld of alleen de handen in beeld worden gebracht in 
plaats van het gezicht of kies voor een PowerPointpresentatie of poster met voice-over van de 
student. Het maken van opnames is niet toegestaan als dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering 
van het onderwijs.  

Wanneer het noodzakelijk is om studenten in beeld te brengen, bijvoorbeeld voor het oefenen van 
presentatievaardigheden, is het van belang dat studenten hiervan op tijd op de hoogte worden 
gesteld. Het feit dat er opnames worden gemaakt moet worden vermeld in bijvoorbeeld een 
Blackboard announcement of in de cursushandleiding, net als het doel van de opnames en de 
bewaartermijnen. Je kunt daarbij gebruik maken van de volgende tekst: 

 
Pitch2Peer is een review-tool waarin opdrachten als een video, poster, blog of presentatie 
kunnen worden ingeleverd. Binnen de tool wordt er vaak gebruik gemaakt van 
videomateriaal om bijvoorbeeld een onderzoeksvoorstel te pitchen of een presentatie te 
geven.  
Wanneer je in Blackboard de Pitch2Peer module aanklikt kom je terecht op de ‘Home’-
page. Hier kan je vinden welke acties er op welk moment van je verwacht worden en 
welke deadlines hier aan zijn gekoppeld. Zo kan het zijn dat je een opdracht moet 
inleveren, feedback moet geven op medestudenten of dat er een cijfer is gegeven door de 
docent.  



In de tool Pitch2Peer wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van beeldopnames. Deze 
bevatten snel gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die terug te brengen zijn tot 
een geïdentificeerd natuurlijk persoon, en gevoelige informatie kunnen bevatten zoals 
religieuze uitingen of seksualiteit. Deze gegevens worden alleen verzameld met een 
vooraf bepaald en gerechtvaardigd doel. Als student hoef je jezelf niet in beeld te brengen 
als dit niet noodzakelijk is voor het doel.  
Of jouw opdrachten en feedback zichtbaar zijn voor andere studenten hangt af van de 
instellingen die de docent voor deze opdracht heeft gemaakt. De opdrachten die je via 
Pitch2Peer hebt ingeleverd en de feedback die je hebt gegeven op medestudenten zijn in 
ieder geval alleen zichtbaar voor studenten die gekoppeld zijn aan de cursus in 
Blackboard. Zelfreflecties zijn altijd privé, dus niet zichtbaar voor je medestudenten.  

 
 

 
 

 


