
 

PROJECTOVEREENKOMST 
 
 
Ondergetekenden: 
 
ROC Friese Poort 
Naam student : 
Studentnummer : 
 
Innovatiecluster Noordoostpolder (Quickscan veilig ondernemen) 
Naam :  
Functie : 
 
Bedrijf 
Naam bedrijf : 
Gevestigd te : 
Vertegenwoordigd door : 
 
 
Spreken het volgende af: 
 
Verantwoordelijkheden 

- De student doet onderzoek om tot een goed advies te komen. Het is hem of haar niet 
toegestaan wijzingen aan te brengen in de (ICT) systemen van het bedrijf. 

- Het wordt de student tevens afgeraden om wijzingen op nadrukkelijk verzoek van het bedrijf 
aan te brengen. Het bedrijf blijft verantwoordelijk indien een student op haar verzoek wijzingen 
aanbrengt. 

- De student spant zich zo goed mogelijk in om een gedegen advies uit te brengen aan het 
bedrijf. Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de eigen 
verantwoordelijkheid van het bedrijf in hoeverre adviezen worden opgevolgd. Hierin kunnen 
kosten en praktische redenen, die mogelijk niet in het onderzoek zijn meegenomen, een rol 
spelen. 

- ROC Friese Poort en de student zijn niet aansprakelijk voor schade die aan het bedrijf of aan 
derden (bij of werkzaamheden binnen het bedrijf) zijn toegebracht, met uitzondering van opzet 
of grove schuld, door de student of zijn/haar school. 

- Het bedrijf wijst een verantwoordelijke aan met wie de student afspraken kan maken en zorgt 
er voor dat de student per dag minimaal 60 minuten de mogelijkheid krijgt voor overleg. 

- Het bedrijf verleent de nodige autorisatie of geeft de noodzakelijke informatie die minimaal 
nodig is om het project naar redelijkheid te kunnen uitvoeren. 

 
 
Geheimhoudingsplicht en privacy 

- De student maakt geen misbruik van de aan hem of haar verleende toegang tot de nodige 
systemen om succesvol te kunnen adviseren over zaken aangaande cyber security. 

- De student gaat vertrouwelijk om met alle informatie die hem of haar onder geheimhouding 
wordt toevertrouwd of wat er als geheim te zijn of haar kennis is gekomen.  

- Het bedrijf geeft zelf duidelijk aan in hoeverre de advisering geheim moet blijven en welke 
informatie wel of niet gedeeld mag worden in kader van het project. 

- Ondergetekenden nemen de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht. Dit 
betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Bij twijfel over de 
verspreiding van persoonsgegevens wordt eerst toestemming gevraagd. 

 
  



 

 
Problemen en conflicten *) 

- Bij problemen of conflicten richt de student zich in eerste instantie tot de begeleider van 
school voor advies.  

- De begeleider van school bepaalt op welke wijze er in gezamenlijkheid met het bedrijf tot een 
oplossing kan worden gekomen. 

 
 
Projectuitvoering en projectduur: 
Verwachte startdatum: 
Verwachte einddatum: 
 
 
Ondertekening: 
Het bedrijf, Innovatiecluster Noordoostpolder en de student van ROC Friese Poort verklaren door 
ondertekening in te stemmen met bovengenoemde voorwaarden die deel uitmaken van de 
projectovereenkomst. 
 
 
 
 
 
Plaats: 
Datum: 
 
Handtekening student ROC Friese Poort:  Handtekening bedrijf:  
 
 
 
 
 
 
Handtekening Innovatiecluster Noordoostpolder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Indien de student tijdens het project door de verleende toegang op de bedrijfssystemen kennis krijgt 
van mogelijke illegale handelingen zoals het gebruik van software zonder licentie of het bijhouden van 
data die niet is toegestaan blijft de geheimhoudings- en privacy clausule uit deze overeenkomst van 
kracht. De student onderneemt in dat geval niet zelfstandig actie. In voorkomende gevallen neemt de 
student eerst contact op met zijn of haar begeleider.  


