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Verklaring met betrekking tot privacy en de verwerking van 

persoonsgegevens  

Lectoraat Residentiële jeugdzorg, Hogeschool Leiden 

Deze verklaring geeft informatie over hoe het lectoraat Residentiële jeugdzorg van Hogeschool Leiden 

omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden 

verwerkt. In de verklaring staat omschreven hoe het lectoraat Residentiële jeugdzorg voldoet aan de 

Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, aangezien de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en gerelateerde regels eisen stellen aan hoe de gegevens worden 

verzameld, gebruikt en gearchiveerd. Deze verklaring is in mei 2018 opgesteld in samenwerking met 

het projectteam Privacy van Hogeschool Leiden. 

 

1. Geheimhoudingsverklaring onderzoekers 

a. Alle onderzoekers (medewerkers, studenten en promotieonderzoekers) die werkzaamheden verrichten 

voor het lectoraat Residentiële jeugdzorg die data verwerken en te maken hebben met rapporteren 

van resultaten, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend bij indiensttreding van het 

lectoraat. Alle onderzoekers hebben bij ondertekening ook aangegeven zich aan de gedragscode voor 

praktijkgericht onderzoek voor het hbo te houden.  

2. Doel van gegevensverzameling en globale onderzoeksopzet 

a. Het primaire doel van dit praktijkgerichte, toegepaste onderzoek is het verkrijgen van inzicht 

in het door cliënten ervaren leefklimaat op de leefgroep/afdeling/unit, het door leerlingen 

ervaren leerklimaat in de klas en / of het werkklimaat van medewerkers (per team). De 

dataverzameling (verzameling van gegevens) is nodig om het ervaren leef- leer- en / of 

werkklimaat in praktijkinstellingen in kaart te brengen, te monitoren en aanknopingspunten 

te kunnen vinden ter verbetering van leef- leer- en / of werkklimaat. 

b. Er wordt gerapporteerd over de totale groep respondenten (instellingsgemiddelde) en per 

leefgroep/afdeling/unit/team. 

c. Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, wordt er alleen gerapporteerd over 

een groep respondenten als wordt voldaan aan de vuistregel: steekproef is n ≥ 3 en respons  

≥ 30%. Indien er sprake is van kleine groepen (8 of minder), wordt er een minimum van n = 

3 aangehouden.  

d. Deelname aan het onderzoek is niet verplicht voor respondenten.  

e. Deelname wordt wel actief gestimuleerd door de praktijkinstelling en het lectoraat 

Residentiële jeugdzorg. Met de praktijkinstelling wordt alleen gecommuniceerd over respons 

door te spreken over percentages. 

f. Deelname aan het onderzoek wordt niet gerelateerd aan individuele behandeling (in geval 

van cliënten) of beoordeling van functioneren (in geval van medewerkers). 

g. De praktijkinstelling en het lectoraat Residentiële jeugdzorg zetten zich in om de vergaarde 

inzichten over het ervaren leef- leer- en / of werkklimaat op gepaste wijze terug te koppelen 

aan de respondentengroepen. Leef-, leer- en werkklimaatonderzoek is bedoeld om de 

kwaliteit van het klimaat te monitoren en leidt tot handvatten voor het optimaliseren van 

leef-, leer- en werkklimaat. De praktijkinstelling is eigenaar van het eigen verbeterproces.   

h. De volledige vragenlijst wordt altijd afgestemd met de praktijkinstelling, ook vragen 

aangaande bijzondere persoonsgegevens zoals geboorteland, etniciteit, leeftijd, geslacht. 

Respondenten zijn niet verplicht om deze gegevens in te vullen.  
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i. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die relevant zijn voor het doel van het 

onderzoek en het specifieke project.  

j. De  verzamelde gegevens kunnen ook (anoniem) gebruikt worden voor wetenschappelijk 

onderzoek naar leef- leer- en / of werkklimaat in praktijkinstellingen.  

k. De grondslag voor de verwerking van de (geanonimiseerde) (persoons)gegevens is 

toestemming van de respondent. 

 

3. Informed consent van respondenten 

Bij alle dataverzameling wordt een informed consent gehanteerd, ongeacht de leeftijd van de 

respondenten. De praktijkinstelling en het lectoraat Residentiële jeugdzorg hebben hier in een 

gedeelde verantwoordelijkheid.  

a. Respondenten jonger dan 12 jaar wordt gevraagd aan te geven dat ze zelf mee willen doen 

aan het onderzoek, dat ze een uitleg hebben gekregen, vragen hebben kunnen stellen en dat 

ze weten dat ze mogen stoppen als ze geen zin meer hebben of om wat voor reden dan ook. 

Deze respondenten wordt gevraagd een vakje ‘ja’ aan te kruisen op het informed consent 

formulier. 

b. Respondenten vanaf 12 jaar gaan – voorafgaand aan de inhoudelijke vragen – door het 

aanvinken van het vakje ‘ja’ akkoord met: 

i. de doelstelling van het onderzoek; 

ii. de notie dat zij deelnemen op vrijwillige basis, omdat gegevens alleen worden 

verzameld met toestemming van de respondent (grondslag voor dataverzameling); 

iii. de notie dat het informed consent formulier apart bewaard wordt van de vragenlijst, 

waardoor er geen naam wordt gekoppeld aan de vragenlijst; 

iv. de notie dat respondenten (zolang de gegevens nog herleidbaar zijn) recht hebben op 

inzage in hun gegevens en ook op verwijdering van de gegevens. Het is daarom 

mogelijk om zich terug te trekken door bij de contactpersoon van het onderzoek aan te 

geven dat de gegevens niet mogen worden ingevoerd in een databestand, of uit het 

databestand moeten worden verwijderd;  

v. de notie wie de contactpersoon binnen de praktijkinstelling is waartoe de respondent 

zich kan richten voor vragen / klachten/ intrekken van toestemming. Deze persoon en 

hoe deze te bereiken staat vermeld op het informed consent formulier en op het 

voorblad van de vragenlijst; 

vi. de notie dat respondenten te allen tijde mogen stoppen met deelname aan het 

onderzoek zonder opgave van reden;  

vii. de notie dat de naam niet staat vermeld op vragenlijst, wel de naam van de instelling / 

school en leefgroep / afdeling / unit, klas, of het team.  

viii. de notie dat de resultaten gaan over de instelling / school en leefgroep / afdeling / unit, 

klas, of het team, niet over de individuele respondent; 

ix. de notie dat er geen consequenties verbonden worden aan het niet deelnemen aan het 

onderzoek, hoewel deelname wel actief wordt gestimuleerd door de praktijkinstelling en 

het lectoraat Residentiële jeugdzorg; 

x. de notie welke gegevens er worden verzameld (het door hun ervaren leef-, leer, - of 

werkklimaat) en indien van toepassing welke persoonsgegevens worden verzameld;  

xi. de notie dat hun gegevens vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt door de 

onderzoekers; 

xii. de notie dat de resultaten van het onderzoek nooit gaan over hunzelf, maar over de 

groep mensen waartoe zij behoren (meestal leefgroep / afdeling / unit of team), mits er 

voldoende respons is om de anonimiteit te waarborgen. In de informed consent staat 

daarom opgenomen dat de resultaten onherleidbaar worden weergegeven in de 

onderzoeksrapportage; 
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xiii. de notie dat verzamelde gegevens geenszins worden gekoppeld aan individuele 

behandeling (in geval van cliënten) of beoordeling van functioneren (in geval van 

medewerkers); 

xiv. de notie dat de onherleidbare verzamelde gegevens minimaal 10 jaar bewaard blijven; 

xv. de notie dat – indien er wordt gevraagd naar bijzondere persoonsgegevens zoals 

geboorteland, etniciteit, leeftijd, geslacht, deze alleen worden gebruikt voor 

onderzoeksdoeleinden. Respondenten zijn niet verplicht om deze gegevens in te vullen;  

xvi. de notie dat de verzamelde data onherleidbaar gebruikt mag en kan worden voor 

wetenschappelijke doeleinden;  

xvii. indien de respondent de vragenlijst toegestuurd krijgt via e-mail: de notie dat het e-

mailadres uitsluitend wordt gebruikt voor het succesvol uitvoeren van deze meting van 

het klimaatonderzoek, hoofdzakelijk voor het uitnodigen en gericht herinneren van 

respondenten om deel te nemen aan het onderzoek. 

c. Het informed consent formulier van respondenten met naam en handtekening van de 

respondent wordt apart van de vragenlijst (onderzoeksdata) bewaard. 
 

4. Informeren en toestemming van ouders en voogden 

a. De praktijkinstelling is verantwoordelijk voor het informeren van ouders en voogden. 

b. De praktijkinstelling is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van ouders en 

/ of voogden voor deelname van minderjarige cliënten.  

c. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg ontvangt na afronden van de dataverzameling van de 

praktijkinstelling een verklaring waarin staat dat voor alle minderjarige respondenten door 

een wettelijk vertegenwoordiger toestemming is verleend voor de verwerking van 

persoonsgegevens, nadat zij geïnformeerd zijn over onderzoeksdoeleinden.  

d. De praktijkinstelling staat garant voor het handelen conform de verleende toestemming. Dat 

wil zeggen dat kinderen waarvan ouders geen toestemming hebben verleend voor deelname 

aan het onderzoek, niet worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek en ook 

daadwerkelijk niet deelnemen aan het onderzoek. 

e. Bij kinderen tot 16 jaar dient er sprake te zijn van actief verleende toestemming door 

ouder(s) of voogd. 

f. Bij kinderen van 16 of 17 jaar is geen toestemming van ouders en of voogden nodig, tenzij 

het betreffende kind ter zake wilsonbekwaam is.   

g. Bij kinderen vanaf 12 jaar is er ook toestemming van de kinderen nodig, mits deze 

wilsbekwaam is. Deze wordt verleend door het ondertekenen van het informed consent 

formulier (zie artikel 3 lid 2). 

 

5. Vertrouwelijke omgang met e-mailadressen 

a. Indien het werkklimaatonderzoek onder medewerkers online wordt uitgevoerd, levert de 

praktijkinstelling een bestand met e-mailadressen aan bij de medewerker van het lectoraat 

Residentiële jeugdzorg die het project coördineert. E-mailadressen van medewerkers worden 

aangeleverd per team of afdeling. Er zijn twee mogelijkheden voor het vertrouwelijk delen 

van de gegevens: 

b. Een bestand wordt gedeeld via Sharepoint of OneDrive, waardoor alleen de noodzakelijke 

personen – verbonden aan hun persoonlijke account – bij de gegevens kunnen. 

c. Een bestand wordt verstuurd als bijlage per e-mail. Het bestand is vergrendeld met een 

wachtwoord. Het wachtwoord wordt verstuurd in een andere e-mail dan waarin het bestand 

wordt verstuurd, of telefonisch doorgegeven. 

d. Bestanden kunnen alleen worden ‘geopend’, bij voorkeur niet ‘gedownload’, waardoor 

voorkomen wordt dat gegevens op verschillende devices terecht komen.  

e. Indien er gebruik moet worden gemaakt van een USB stick of externe harde schijf, is deze 

device vergrendeld met een persoonlijk wachtwoord. 
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f. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg maakt voor online dataverzameling gebruik van het 

programma Easion. De leverancier van dit programma is Parantion. Er is een 

verwerkersovereenkomst tussen Hogeschool Leiden en Parantion. 

g. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg heeft één account voor Easion. Het wachtwoord wordt 

periodiek gewijzigd, in elk geval nadat een medewerker niet meer werkzaam is voor het 

lectoraat Residentiële jeugdzorg. Het wachtwoord wordt niet gedeeld met derden.  

h. E-mailadressen worden uiterlijk na oplevering van de definitieve onderzoeksrapportage 

definitief verwijderd uit de databestanden, waardoor de verzamelde data niet gekoppeld blijft 

aan de e-mailadressen.  

i. Bestanden met e-mailadressen en e-mails met bestanden als bijlage worden uiterlijk na 

oplevering van de definitieve onderzoeksrapportage definitief verwijderd uit de digitale 

omgeving waarin wordt samengewerkt en e-mail boxen van het lectoraat Residentiële 

jeugdzorg. 

j. E-mailadressen van medewerkers worden door medewerkers van het lectoraat Residentiële 

jeugdzorg uitsluitend gebruikt voor het succesvol uitvoeren van werkklimaatonderzoek, 

hoofdzakelijk voor het uitnodigen en gericht herinneren van respondenten om deel te nemen 

aan het onderzoek. 

 

6. Versturen van gegevens via post 

Indien er ingevulde vragenlijsten of persoonsgegevens worden verstuurd via een postorderbedrijf, 

gebeurt dit uitsluitend aangetekend. 

 

7. Archiveren en bewaartermijn 

a. Per meting worden bewaard (gearchiveerd): 

i. Oorspronkelijk verzamelde gegevens (ingevulde papieren vragenlijsten of ‘ruw 

databestand’ (Excel of SPSS) met document van afgenomen vragenlijst); 

ii. Opgeschoond databestand (Excel of SPSS bestand). 

b. De digitale databestanden worden bewaard in een door Hogeschool Leiden beheerde en 

beveiligde digitale omgeving. 

c. De analoge data worden bewaard in een dubbel-afgesloten ruimte van Hogeschool Leiden of 

extern archief waar Hogeschool Leiden een overeenkomst mee heeft (zie vervolg). 

d. Alleen onderzoekers van het lectoraat Residentiële jeugdzorg die de 

geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend, hebben toegang tot deze gegevens. 

e. In zowel de ruwe- als opgeschoonde databestanden die bewaard worden, staan geen e-

mailadressen. Wel is het belangrijk om verschillende vragenlijsten van elkaar te kunnen 

blijven onderscheiden. Hiertoe is er sprake van versleuteling (bv. team1mw1), waardoor 

duidelijk is welke respondent tot welke eenheid behoort en er individuele codes worden 

toegekend aan inhoudelijke respons en eventuele bijzondere persoonsgegevens (zoals 

geboorteland, etniciteit, leeftijd, geslacht). Hiertoe worden variabelen aangemaakt. 

Gegevens in zowel het ruwe- als opgeschoonde databestand dat wordt gearchiveerd zijn voor 

medewerkers van het lectoraat Residentiële jeugdzorg onmogelijk herleidbaar naar 

individuele personen.  

f. Bij een longitudinale onderzoeksopzet, waarbij individuen over langere tijd worden gevolgd 

en wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen, zal de praktijkinstelling de sleutel met 

namen van individuen bewaren. De sleutel bevat de namen van individuen, gekoppeld aan 

unieke codes. De praktijkinstelling draagt zorg voor het beheren, bewaren en het juist 

vermelden van de code op de ruwe data voordat de data aan de onderzoekers van het 

lectoraat Residentiële jeugdzorg worden overgedragen ten behoeve van verwerking.  

g. Zolang de ruwe- en opgeschoonde databestanden bijzondere persoonsgegevens zoals 

geboorteland, etniciteit, leeftijd, geslacht en e-mailadressen bevatten, worden deze niet 
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gedeeld met medewerkers van de praktijkinstelling om te voorkomen dat zij gegevens 

kunnen herleiden naar individuele personen.  

h. De onherleidbare, opgeschoonde bestanden kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke 

doeleinden. 

i. Papieren vragenlijsten worden tot 2 jaar na afname in een met een sleutel af te sluiten 

ruimte bewaard in een met sleutel af te sluiten kast. Alleen de daartoe bevoegde 

medewerkers van het lectoraat Residentiële jeugdzorg hebben toegang tot dit archief. 

j. Na deze periode worden de vragenlijsten in een afgesloten doos door conciërges of een 

medewerker van de vervoersdienst vervoerd naar een extern archief van Hogeschool Leiden. 

Indien nodig, kunnen de gegevens worden teruggehaald en verwijderd uit het digitale en het 

papieren archief. Het lectoraat Residentiële jeugdzorg weet welke gegevens zich bevinden in 

het externe archief. 

k. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening stelt dat onderzoeksdata minstens 10 

jaar moeten worden bewaard. Deze minimale bewaartermijn wordt gehanteerd. Zolang het 

lectoraat Residentiële jeugdzorg bestaat, zullen de papieren vragenlijsten (zijnde indirect 

herleidbare gegevens) en geanonimiseerde databestanden bewaard blijven. 

l. In geval van opheffing van het lectoraat Residentiële jeugdzorg zal Hogeschool Leiden na het 

verstrijken van de minimale bewaartermijn van tien jaar het papieren en digitale archief 

vernietigen.  

 

8. Klachten en (mogelijk) datalek 

- Hogeschool Leiden heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die voor zowel externen 

als medewerkers van Hogeschool Leiden bereikbaar is bij klachten en (mogelijk) datalek. De 

FG  van Hogeschool Leiden is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De FG ziet 

erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden in 

overeenstemming is met de eisen van de wet. De FG is bereikbaar via het e-mailadres: 

loketprivacy@hsleiden.nl. 

- Bij (mogelijk) datalek kan (ook) contact worden opgenomen met de Servicedesk van 

Hogeschool Leiden (071-5188900). 

- In geval van datalek door externe organisatie Parantion, wordt verwacht dat er conform 

Verwerkersovereenkomst tussen Parantion en Hogeschool Leiden, contact wordt opgenomen 

met het lectoraat Residentiële jeugdzorg. Dit kan via lector Peer van der Helm; 

helm.vd.p@hsleden.nl 

- Voor meer informatie over de voor medewerkers van Hogeschool Leiden geldende 

gedragsregels en rechtsbescherming van respondenten wordt verwezen naar: 

https://www.hsleiden.nl/over-hl/organisatie/rechtsbescherming-en-

reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming 

Hogeschool Leiden behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. 
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