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Overzicht

Methodologisch grondig & Ethisch verantwoord

-fouten in opzet & publicatie 

-ethisch verantwoord

-aanmelding HEAC

Werkvorm:

-zelf een informatiebrief en toestemmingsformulier schrijven

-een aanvraag beoordelen

Doel: onderzoekers zijn eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk 
en verantwoordelijk

1. FOUTEN IN DE OPZET VAN ONDERZOEK

Stanford Prison experiment (1971)

De oorzaken van conflicten zijn tussen 
gevangenen en bewakers.

Maar….

https://www.youtube.com/watch?v=Ds
WJPNhLCUU

https://www.youtube.com/watch?v=_qH
2q59pSZc
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Wearables…..

• Stanford Universiteit waarin de 
Apple Watch, Basis Peak, Fitbit 
Surge, Microsoft Band, Mio 
Alpha 2, PulseOn, en Samsung 
Gear S2 vergeleken werden ten 
aanzien van hartfrequentie en 
energieverbruik bij 
verschillende activiteiten. De 
conclusie van dat artikel was dat 
de hartfrequentie bij inspanning 
wel betrouwbaar gemeten kan 
worden met de fitness-sensoren, 
maar niet het calorieverbruik.
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FOUTEN IN DATAVERZAMELING

Filmen:
-niet herkenbaar in beeld
-alleen voor thuisgebruik
-met toestemming
-veilig bewaard

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming
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Fouten in rapportage
Sport
Het duurt op zijn minst twee weken om ‘uit je vorm’ te raken

Leren
Kinderen leren het beste in de middag,

Smartphone
Alleen al een berichtmelding van een smartphone is genoeg om 
kinderen gevaarlijk af te leiden van het verkeer, 

Jonger
Wie zijn gezichtsspieren traint, zou drie jaar jonger lijken

“Uit Nederlands onderzoek (Schat, 2018) blijkt dat 
onderzoeksresultaten in een op de vijf artikelen over 
gezondheidszorg overdreven worden

Door:
-mooiste uitspraak er uit te halen
-samenhang verwarren met oorzaak: 
grote schoenen kunnen goed basketballen
-dierproeven te verwarren met mensen
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Het oog van de meester 
Hoe staat het met de perceptuele 
bekwaamheid van 
vakleerkrachten in het 
bewegingsonderwijs? 

Vervolgonderzoek om te kijken 
waar de ervaren 
bewegingsonderwijzer naar 
kijkt????
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2. Ethisch verantwoord
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Principes voor iedere onderzoeker

• Eerlijkheid – bv rapporteren

• Zorgvuldigheid – bv selectie

• Transparantie – bv wie en hoe

• Onafhankelijkheid –bv wc eend

• Verantwoordelijkheid –bv schade?
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Ethisch Advies Commissie voor de HG

1. Lector die gegevens verzamelt van kinderen krijgt juridisch onderlegde ouder 
aan de telefoon die beweert dat toestemmingsprocedure niet correct is.

2. Onderzoeker vraagt zich af of student een biologische zalf op zichzelf mag 
uitproberen.

3. Onderzoekers krijgen bij indienen publicatie de vraag of het onderzoek 
gereviewed is door Independent Review Board.

4. Lector wil op congres vragenlijst afnemen maar heeft letter of approval nodig.

5. Student wil gegevens opvragen bij buitenlandse Raad voor 
Kinderbescherming, maar heeft goedkeuring nodig.
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Toetsingscriteria ethische commissie

o Schadevrijheid: het minimaliseren van risico's voor proefpersonen, dieren, de 
onderzoeker, milieu, cultureel erfgoed en samenleving; aangedaan leed (opzet)

o Vrijwillige en geïnformeerde deelname: doen onderzoeksdeelnemers
vrijwillig mee, worden ze vooraf goed geïnformeerd, en wordt de toestemming 
goed vastgelegd (informed consent);

o Wetenschappelijke integriteit: het risico op 
belangenverstrengeling en de onafhankelijkheid 
van de onderzoeker; (opzet)

o Privacy & Datamanagement: de wijze van beheer, 
publicatie, archivering en hergebruik van
onderzoeksdata, bijzondere persoonsgegevens (DMP)
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3.Aanmelding bij HEAC
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1.Formulier voor toetsaanvraag
2.Informatie voor proefpersonen (informatie)
3.Informed consent formulier (toestemming)
4.Onderzoeksplan 
5.Datamanagementplan (pdf). Het DMP kan aangemaakt worden 
via DMPonline (handleiding).

WMO (wet medisch onderzoek) moet naar METC (medisch ethische toets commissie)
Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én personen worden aan 
handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd 

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat als doel heeft het beantwoorden van een vraag op het gebied van ziekte en gezondheid 
(etiologie, pathogenese, verschijnselen/symptomen, diagnose, preventie, uitkomst of behandeling van ziekte), door het op systematische wijze 
vergaren en bestuderen van gegevens. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan medische kennis die ook geldend is voor populaties buiten de 
directe onderzoekspopulatie.’ 

1. Toetsaanvraag
Deel A: Algemene informatie over het onderzoek
Datum van indiening: 30-3-22
Naam van het onderzoek: Werken met Hoogbegaafde leerlingen
Gegevens extern betrokken bedrijf/organisatie/persoon (indien van toepassing) :

Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen
Afdeling Ontwikkelingspsychologie, RUG

Begin- en einddatum van het onderzoek: april 2022- juli 2023
Deel B: Gegevens voor de Hanze Ethische Adviescommissie

Ja Twijfel Nee
1. Doet u onderzoek met mensen?
Zo nee, ga door naar vraag 15

x

2. Valt uw onderzoek onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met 
mensen (WMO)? (zie informatie op portal)
Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:
1.Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én
2.personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels 
opgelegd

x

B1: Onderzoeksdeelnemers(/respondenten/proefpersonen)
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2. Informed consent: een voorbeeld
Beste ouders/verzorgers,

We willen graag weten wat de sociaal-
emotionele vaardigheid van uw kind is. 
Daarom gaan we 8 testen afnemen en 
een vragenlijst naar het welbevinden in 
de klas........... we gaan ook in op het 
veilig klimaat en zullen vragen hoe veilig 
het kind zich voelt in de klas.... de 
gegevens zullen anoniem verwerkt 
worden. Daarnaast meten we gewicht en 
lengte

Waar zou je op letten als HEAC?
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Methode
• Strenght Difficulties Questionnaire bij 

alle kinderen groep 3 en 6
• Vragenlijst voor kinderen
• Vragenlijst voor leerkracht

Checklist proefpersonen
• Informatie
• Toestemming
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Rechten van betrokkenen

• Deelnemer moet om toestemming gevraagd worden (12-16 
jaar ook kinderen)

• Deelnemers hebben recht op informatie. Wat gebeurt er 
met mijn gegevens en waarom?

• Deelnemer mag vragen welke gegevens de onderzoeker 
van hem of haar heeft.

• Deelnemer mag vragen onjuiste gegevens te corrigeren.

• Verwijdering  let op de regels uit de procedure 
uitschrijving

• Deelnemer mag vragen de verwerking te staken gedurende 
zijn bezwaar

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

3. Onderzoeksplan

Ethische commissie

• Is er sprake van mogelijke 
rolverwarring?

• Is de proefpersoneninformatie 
helder en volledig, o.m. wat 
betreft informed consent, de 
inhoud van de vragenlijst en de 
omgang met persoonlijke data.

• Hoe kan de privacy bewaakt 
worden?

Docent-onderzoeker van de HG

• Proefpersonen: studenten die stage 
lopen op school

• Vragenlijsten

• Hartslagmeter en activity tracker: 
inzicht in lichaamsbeweging, slaap, 
hartslag, fysiologisch herstel

• Gebruikt bestaande apps (o.a. 
iphone)
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4. Datamanagement plan
1. Algemene Informatie

2. Hoe worden persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten verwerkt en 
beheerd?

3. Welke onderzoeksdata worden verzameld of geproduceerd?

4. Welke metadata en documentatie worden toegevoegd aan de data?

5. Hoe worden data en metadata gecreëerd, verwerkt en beheerd tijdens het 
onderzoek?

6. Hoe worden de data gedeeld en gepubliceerd?

7. Hoe worden de onderzoeksdata gearchiveerd?
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Socrative

• Ga naar socrative ---> student

• 2022REMO
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What’s in it for me?

• Onderbouwde ethische verantwoording van het onderzoek voor jezelf

• Toont kwaliteit en zorgvuldigheid naar de buitenwereld

– Onderzoeksdeelnemers

– Samenwerkingspartners

– Financiers

• Het verkleinen van risico’s

• Advies van experts

• Een plek waar je vragen kunt stellen waar je zelf niet uitkomt.

• Goedkeuringsbrief en – nummer voor tijdschriften
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Waar kan ik informatie vinden?

• Portal via hanze.nl onderzoek Ethisch Advies Commissie

• https://hanze.nl/heac

• Informatie, hulpmiddelen, formats

• Procedure voor vragen en indiening
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Zelf aan de slag

Werkblad 1

• Maak je eigen informatiebrief en toestemmingsformulier

Werkblad 2

• Scoor een onderzoek met het HEAC formulier
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