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Toestemming voor onderzoek 

 U bepaalt zelf of uw antwoorden mogen worden gebruikt in het onderzoek, en dus of u meedoet 

aan de vragenlijsten. U geeft uw toestemming bij beide vragenlijsten, waarna u de vragenlijst 

verder invult. De persoonsgegevens en antwoorden op de papieren vragenlijst worden apart van 

elkaar bewaard in afgesloten kasten op de Rijksuniversiteit Groningen, en gegevens van de digitale 

vragenlijst worden verwerkt door Qualtrics en vervolgens digitaal opgeslagen in een beveiligde 

omgeving door de datamanager van KiVa. 

 Toestemming kan door u altijd zonder verdere toelichting worden ingetrokken door dit per e-mail 

te laten weten aan de onderzoekers, ook als het onderzoek al is gestart, zonder dat dit enige 

negatieve gevolgen heeft. De verleende toestemming geldt uitsluitend voor deelname aan het 

KiVa-leerkrachtonderzoek. 

 

Vrijwillige deelname 

De bedoeling is dat alle leerkrachten die meedoen aan het onderzoek twee vragenlijsten op school 

invullen. Indien gewenst kunt u altijd stoppen met de vragenlijsten. U kunt dit doen door contact op te 

nemen met de onderzoekers. 

 

Gebruik van uw gegevens 

 De gegevens worden uitsluitend voor wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Resultaten kunnen 

worden gepubliceerd in een proefschrift, in onderzoek voor scripties en in wetenschappelijke 

tijdschriften. De informatie in een publicatie is nooit naar u te herleiden. Als er geschreven wordt 

over het onderzoek, zal nooit uw naam noch de naam van de school worden genoemd. 

 Alle antwoorden die u geeft worden vertrouwelijk behandeld. 

 

Persoonsgegevens 

Verwerkte persoonsgegevens 

 De persoonsgegevens die in dit onderzoek worden verwerkt zijn uw naam, de naam van uw school 

en uw klas(sen) en uw antwoorden op de vragenlijsten. 

 Van leerkrachten die deelnemen worden de antwoorden op de vragenlijsten voor wetenschappelijk 

onderzoek gebruikt. 

 In de vragenlijsten aan de leerkracht wordt gevraagd naar de houding, vaardigheden en 

werkomstandigheden t.a.v. het oplossen van pesten, en naar evaluaties van het programma.  



 Elke leerkracht krijgt een persoonlijk ID-nummer. De koppeling van persoonsgegevens aan ID-

nummers wordt in een apart bestand opgeslagen. Dit bestand staat opgeslagen op een beveiligde 

omgeving, waar slechts twee onderzoekers toegang toe hebben, de datamanager en de promotor 

prof. dr. René Veenstra. 

Ontvangers en verwerking van de persoonsgegevens 

 De school en de Rijksuniversiteit Groningen gaan zorgvuldig en veilig om met de gegevens van 

leerkrachten die zij verwerken. 

 De Rijksuniversiteit Groningen is verantwoordelijk voor alle gegevens die voor het onderzoek 

worden verwerkt. 

 Gegevens van de digitale vragenlijst worden verwerkt door Qualtrics, en vervolgens beveiligd 

opgeslagen door de Rijksuniversiteit Groningen. Gegevens worden tevens verwijderd uit Qualtrics. 

 

Externe partners 

De Rijksuniversiteit Groningen werkt voor de uitvoering van het onderzoek samen met KiVa BV. 

KiVa BV is een bedrijf dat ons ondersteunt bij de uitrol van het programma op school. De 

Rijksuniversiteit Groningen heeft met KiVa B.V. een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de 

geheimhouding en veiligheid van de gegevens te waarborgen.  

 

Onderzoekers 

 Persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Gegevens worden alleen verwerkt onder 

voorwaarde van geheimhouding en het nemen van passende beschermingsmaatregelen. 

 Externe onderzoekers betreffen onderzoekers die de gegevens willen gebruiken voor andere 

onderzoeksvragen dan het specifiek kijken naar de rol van de leerkracht. Zij kunnen op verzoek 

toegang krijgen tot een deel van de gepseudonimiseerde gegevens. Het onderzoeksvoorstel wordt 

eerst beoordeeld op het doel, onderwerp, toepasselijke en goed uitgedachte methodiek, en ethische 

goedkeuring alvorens gegevens op beveiligde wijze worden gedeeld. De Rijksuniversiteit 

Groningen maakt met hen afspraken over het zorgvuldige omgaan met de gegevens. In deze 

afspraken staat dat de gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn 

gekregen. Na afloop van de overeengekomen afspraken moeten de gegevens worden vernietigd. 

 

Opslaan van gegevens 

Beveiliging 

Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen door de Rijksuniversiteit Groningen en 

de KiVa B.V.: 

 Ingevulde vragenlijsten met pen en papier worden opgeslagen in een afgesloten kast aan de 

Rijksuniversiteit Groningen  



 Gedigitaliseerde vragenlijstgegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de 

Rijksuniversiteit Groningen. 

 Na verwerking van gegevens uit Qualtrics worden de gegevens in Qualtrics vernietigd 

 Toegang tot de fysieke gegevens is alleen mogelijk met een sleutel voor specifieke, geautoriseerde 

personen 

 Toegang tot de digitale gegevens is alleen mogelijk met gebruik van een unieke, persoonsgebonden 

inlognaam en wachtwoord voor specifieke, geautoriseerde personen.  

 Elke toegang tot de gegevens wordt bijgehouden. 

 Alleen de door een gebruiker specifiek opgevraagde gegevens worden aangeleverd (altijd 

anoniem). 

 Het uitwisselen van de digitale gegevens gebeurt altijd via een versleutelde verbinding. 

 

Bewaartermijnen 

De Rijksuniversiteit Groningen bewaart de gegevens die leerkrachten direct herkenbaar maken tot 10 

jaar na afloop van het onderzoek.  Daarna worden deze gegevens verwijderd. Deze gegevens zijn 

nodig voor het koppelen van de antwoorden op de twee leerkrachtenvragenlijsten aan elkaar, en aan de 

antwoorden van de leerlingen die worden verzameld over meerdere meetmomenten gedurende het 

schooljaar. Na verwijdering is het niet meer mogelijk om te achterhalen wie welke antwoorden heeft 

gegeven. Dat betekent ook dat ouders, leerlingen en leerkrachten tot tien jaar na afronding van het 

onderzoek hun gegevens kunnen laten verwijderen. Het gepseudonimiseerde onderdeel van de 

gegevens wordt voor verder onderzoek bewaard ook na de 10 jaar bewaard. 

 

Uw rechten 

U heeft op grond van de privacywetgeving diverse rechten. U kunt contact opnemen met de 

Rijksuniversiteit Groningen als u gebruik wilt maken van uw rechten of als u vragen heeft over 

privacy (via privacy@rug.nl). Uw verzoeken worden binnen een maand beoordeeld en afgehandeld. 

Voor behandeling wordt vastgesteld dat het verzoek legitiem is en is ingediend door een bevoegd 

persoon. Daarom kan om uw legitimatie worden gevraagd voordat het verzoek in behandeling wordt 

genomen.  

U heeft het recht te verzoeken om een overzicht van de over u verwerkte persoonsgegevens en 

de verwerkingen daarvan. Als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn verwerkt of als u niet 

langer wilt dat uw gegevens worden verwerkt, kunt u vragen om deze gegevens aan te passen of om 

verwerking van uw persoonsgegevens te stoppen en deze te verwijderen. U heeft in bepaalde gevallen 

ook recht op een afschrift van uw persoonsgegevens in een bruikbaar formaat. Om uw verzoek te 

beoordelen en af te handelen, worden vanzelfsprekend uw persoonsgegevens verwerkt. 



Als u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt, kunt u dit aangeven bij de 

datamanager via de promotor (d.r.veenstra@rug.nl). De gegevens zullen dan uit de onderzoeksdata 

worden verwijderd. Het intrekken van toestemming of het verwijderen van de persoonsgegevens 

maakt reeds gedane verwerkingen in gepubliceerd onderzoek of reeds gedane analyses niet ongedaan. 

Heeft u vragen voor de Functionaris Gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit 

Groningen, neem dan contact op via privacy@rug.nl. Naast het feit dat u bij de Rijksuniversiteit 

Groningen terecht kunt met uw vragen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit. Dit is in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Veranderingen in het privacy beleid 

De Rijksuniversiteit Groningen kan haar privacy beleid wijzigen. Dit heeft te maken met de eisen op 

grond van wet- en regelgeving, technische vernieuwingen en de daaruit voortkomende nieuwe 

toepassingen. Wij lichten u op tijd in als dit gebeurt tijdens de uitvoering van dit project. Na afloop 

van het project informeren we u alleen als de wijziging een grote verandering inhoudt van uw rechten 

als belanghebbende van de gegevens.  

 

Contact met onderzoekers 

Heeft u vragen over het onderzoek, contacteer dan: 

Prof. dr. René Veenstra 

Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen 

Grote Kruisstraat 2/1 

9712 TS Groningen 

d.r.veenstra@rug.nl 

+31 50 36 36240 
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