
  1 

Geïnformeerde Toestemming  
Deelname impact- & procesevaluatie 

 

Onderzoeksproject: Youth For Love 

Hoofdonderzoeker  Naam: Nele Kelchtermans 

   e-mail: nele.kelchtermans@ucll.be 

   telefoonnummer: +32 11 180 913 

Duur onderzoek: 1 september 2019 – 31 november 2019 

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoekstudie uitgevoerd binnen UC Leuven-Limburg. Dit 
document voorziet u van alle nodige informatie over de studie zodat u kan beslissen al dan niet hieraan deel 
te nemen. Om deze beslissing te nemen wordt u verzocht dit document grondig door te nemen en aanvullende 
vragen te stellen aan de onderzoeker. Indien u bereid bent om deel te nemen aan de hieronder beschreven 
studie, gelieve het geïnformeerd toestemmingsformulier te ondertekenen.  

Beschrijving van het onderzoek 

Youth for Love is een twee jaar durend Europees project gericht op het ontwikkelen, implementeren 
en evalueren van een educatief programma op middelbare scholen omtrent de preventie en de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld onder jongeren. Het project zal zowel onderwijzend 
personeel als studenten ondersteunen en bewust maken van de gevolgen van gendergerelateerd 
geweld en de verschillende manieren om dit geweld aan te pakken.  

Schooldiagnose en impactmeting 
Met deze activiteit maken we een momentopname van de huidige situatie in de scholen die 
deelnemen aan het project. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de perceptie van 
adolescenten en schoolpersoneel omtrent genderrollen, seksualiteit en het beleid rond geweld of 
pesten op school. De verzamelde informatie zal worden gebruikt om een educatief programma te 
ontwikkelen op maat van de specifieke context in de vier landen. 

(1)  Aan de hand van een vragenlijst doen we een bevraging bij de leerlingen omtrent hun directe en 
indirecte ervaring met geweldssituaties en de procedures voor het melden van deze situaties. 
Daarnaast polsen we naar hun kennis en hun houding ten opzichte van genderrollen en -stereotypen.  

(2) Naast een vragenlijst zal een focusgroep met de leerlingen een breder beeld schetsen van hun 
ervaring met geweldssituaties. Tijdens dit gesprek wordt er in kleine groepjes in een vertrouwelijke 
omgeving met de leerlingen over het thema gepraat. Hierbij is er steeds aandacht voor de gevoeligheid 
van het onderwerp en de anonimiteit van de leerlingen. Voor een correcte verwerking van de 
interviews worden de gesprekken opgenomen - deze opnames worden volledig geanonimiseerd en 
zijn enkel toegankelijk voor de onderzoeksmedewerkers.  

Wat wordt er van u verwacht binnen deze studie?  

Bent u leerling van een deelnemende school, ouder dan 16 jaar, en bereid vrijwillig deel te nemen 
aan het onderzoek, dan willen we u vragen om:  
-  dit formulier te ondertekenen 
-  een vragenlijst te beantwoorden over de thema’s gender en geweld  
-  deel te nemen aan een focusgroep rond de thema’s gender en geweld 
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Wat zijn de risico’s voor de deelnemer? 

Het kan voor de deelnemers tijdens de focusgroep of het invullen van de vragenlijsten moeilijk zijn 
om ervaringen te delen over het thema. De onderwerpen kunnen gevoelig zijn voor de deelnemers.  

Wie kan ik contacteren voor verdere informatie? 

De onderzoekers en begeleiders zullen steeds beschikbaar zijn voor, tijdens, of na het onderzoek om 
uw bezorgdheden op te vangen en vragen te beantwoorden. U kan de (hoofd)onderzoeker(s) 
contacteren in verband met vragen, bezorgdheden of klachten over deze studie. De contactgegevens 
van de hoofdonderzoeker staat bovenaan het formulier vermeld.  

Voor verdere vragen of informatie rond pesten, geweld, discriminatie, etc. kan u steeds vrijblijvend 
contact opnemen met het CLB op school, de website van Tele-Onthaal of het nummer 1712.  

Voor meer informatie over deze privacyverklaring of voor klachten in verband met de verwerking van 
uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met de Data Protection Officer van UC Leuven-
Limburg via privacy@ucll.be 

Mag ik van mening veranderen over mijn deelname aan de studie? 

Uw deelname aan het onderzoek is vrijwillig. U heeft steeds het recht om de deelname aan het 
onderzoek op ieder moment stop te zetten.  

Wordt de informatie vertrouwelijk behandeld? 

Alle documenten met persoonlijke gegevens worden opgeborgen in een veilige omgeving in een 
afsluitbare onderzoeksruimte binnen UCLL, enkel toegankelijk voor UCLL medewerkers. De 
onderzoekmedewerkers van UC Leuven-Limburg verbinden zich ertoe deze informatie, afgezien van 
de betrokkene projectpartners, niet te delen met anderen. Al de onderzoeksmedewerkers hebben in 
het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding onderschreven, dat zorgt voor de bescherming van 
vertrouwelijke gegevens.  

Alle gegevens en/of resultaten op de computer wordt opgeslagen op een beveiligde UCLL-server. 
Technische beveiligingsmaatregelen (via paswoorden) zorgen ervoor dat de gegevens enkel 
toegankelijk zijn voor de onderzoekmedewerkers. De data worden bijgehouden zolang deze nodig 
zijn om het onderzoek uit te voeren. Daarna worden de gegevens gewist.  

De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en 
mogen gepubliceerd worden. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet gepubliceerd, anonimiteit 
en de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt in elk stadium van het onderzoek gewaarborgd. 
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Akkoordverklaring  

DEELNEMER 

Ik, ondertekende deelnemer, verklaar hierbij dat ik, als deelnemer aan het onderzoek ‘Youth For 
Love’  

(1) vrijwillig deelneem aan het onderzoek; 
(2) begrijp wat er van mij verwacht wordt tijdens dit onderzoek  
(3) toestemming geef voor een observatie door onderzoekers van de UC Leuven-Limburg en een 

geluidsopname tijdens gesprekken  
(4) op elk ogenblik me de mogelijkheid geboden wordt om bijkomende informatie te verkrijgen en 

vragen te stellen  
(5) het recht heb om de deelname op elk moment stop te zetten.  
(6) op de hoogte ben dat de resultaten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden voor 

wetenschappelijke doeleinden en gepubliceerd mogen worden. 
(7) toestemming geef voor het gebruik van geanonimiseerde uitspraken  

 
Gelezen en goedgekeurd te …………………………………..(plaats) op ……………………………………….(datum) 

___________________________________ ___________________________________ 

Naam deelnemer    Handtekening deelnemer 

 

ONDERZOEKER 

Ik, ondertekende onderzoeker verklaar hierbij dat ik de deelnemer voorzien heb van de nodige 
informatie over de studie ‘Youth For Love’. Ik verklaar hiermee dat de informatie in dit 
toestemmingsformulier werd opgesteld naar best vermogen, en dat de stand van kennis wordt 
meegedeeld op het ogenblik van wijzigingen in het protocol. 

________________________(datum) 

___________________________________ ___________________________________ 

Naam onderzoeker    Handtekening onderzoeker 


