
 

Werkwijze SACC – Augustus 2019 

  Werkwijze 
      SACC – Student Affairs, Coaching & Counselling 

 
 

Vertrouwelijkheid 
Al je gegevens, documenten en notities die worden gemaakt tijdens een afspraak en alles wat 
je bespreekt wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie blijft binnen de afdeling SACC, tenzij je 
toestemming hebt gegeven om deze informatie met iemand te delen. Alleen in geval van een 
crisissituatie (acuut gevaar voor jezelf en anderen) kan zonder toestemming contact worden 
opgenomen met een ander. Dit geldt ook voor de studentpsychologen en vertrouwenspersoon.  

 
Secretariaat SACC 

Om een afspraak te maken met een medewerker van SACC, kun je contact opnemen 
met het secretariaat. Het secretariaat zal vragen wie je bent en wat het onderwerp of 
doel van de afspraak zal zijn, maar je hoeft geen gedetailleerde informatie te delen. 

 
Studentendecanen en loopbaanbegeleiders 
De studentendecaan/loopbaanbegeleider maakt notities tijdens de afspraak met jou. Notities 
kunnen worden gedeeld binnen SACC. De studentendecaan /loopbaanbegeleider kan in een 
besloten vergadering informatie delen met andere medewerkers van SACC, de (griffie) 
Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) en het secretariaat. Informatie wordt niet 
gedeeld met iemand van buiten de afdeling SACC zonder jouw toestemming. 

 
CPO en griffie van commissies  

Als je een aanvraag indient bij de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO), wordt 
de aanvraag vertrouwelijk behandeld in een besloten vergadering. De aanvraag kan 
worden besproken met de studentendecanen. Jouw aanvraag wordt alleen gedeeld met 
iemand van buiten de afdeling SACC (zoals de studieadviseur) als je daarvoor 
toestemming hebt gegeven. 

 
Studentenpsychologen 
Alles wat je met een studentenpsycholoog bespreekt is zeer vertrouwelijk, inclusief de notities 
die gemaakt worden tijdens de afspraak. De studentenpsycholoog kan in een besloten 
vergadering informatie delen met andere studentenpsychologen. Informatie wordt niet gedeeld 
met iemand anders zonder jouw toestemming, zelfs niet binnen de afdeling SACC, tenzij er 
sprake is van een crisissituatie.  
 

                       Vertrouwenspersoon en PhD counsellor 
Alles wat je met een vertrouwenspersoon (of een PhD counsellor) bespreekt is zeer 
vertrouwelijk, inclusief de notities die gemaakt worden tijdens de afspraak. Informatie 
wordt niet gedeeld met iemand anders zonder jouw toestemming, zelfs niet binnen de 
afdeling SACC, tenzij er sprake is van een crisissituatie. 
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