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Stage onderzoek evaluatie 'overal jezelf kunnen zijn'

1. Algemene kenmerken project

Vul de onderstaande tabel in voor de projectgegevens.

DMP template versie nummer 1.1 (niet veranderen!)
Project nummer (indien van toepassing)  
Titel van het project evaluatie onderzoek 'overal jezelf kunnen zijn'
Naam Research folder op de UvH R:
schijf  

Naam leerstoelgroep  
Naam voorzitter leerstoelgroep  
Name scriptie begeleider dr. Simon Van d.Weele
Start datum scriptie onderzoek 06-02-2023
Geplande einddatum scriptie onderzoek 30-06-2023
Check datum scriptie begeleider  

2. Data verzameling

2.1 Voor de dataverzameling zal ik:

Nieuwe data gaan verzamelen

2.2 Wanneer je bestaande data hergebruikt, heb je daar toestemming voor van de data eigenaar?

Nee, ik ga geen bestaande data gebruiken

2.3  Ga je samenwerken met derde partijen tijdens de dataverzameling, zoals een zorginstelling en/of andere partijen
die jou data verstrekken en heb je daarvoor goede afspraken gemaakt?

Ja, ik werk samen en we hebben goede afspraken gemaakt

2.4 Welke methode(n) ga je gebruiken voor de verzameling van nieuwe data?

(Participerende) observaties
Individuele interviews (semi) gestructureerd

2.5 Vink de juiste opties aan en beschrijf welke instrumenten je gaat gebruiken voor de dataverzameling.

audio recording instrumentarium

opname met telefoon waarna ik de data upload op de uvh server en het oorspronkelijke bestand verwijder
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3. Data opslag

3.1 Beschrijf waar je de data opslaat, beginnend met de opslag bij de UvH.

Ik sla mijn data op bij de UvH en verwijder de oorspronkelijke bestanden zodra ze daarop zijn gezet. 

3.2 Welke type data ga je verzamelen, geeft bestandstype, format en grootte.

Bestands type Format Grootte
audio alle interviews mp3 ?
transcripties
interviews pdf ?

memos pdf ?
codebomen pdf ?
   

3.3 Moet je niet digitale data bewaren voor jouw onderzoek? Als dat zo is, beschrijf welke data, of het
persoonsgegevens betreft en wie er toegang heeft tot die data.

nee, niet van belang

4. Data analyse

4.1 Welke methode ga je gebruiken voor de data analyse?

ik ga gebruik maken van coderen door middel van het programma Atlas.TI

4.2 Welke software ga je gebruiken voor het verwerken, analyseren en visualiseren van jouw data?

Atlas-Ti

5. Participanten en persoonsgegevens

5.1 Ga je gegevens van mensen verzamelen voor jouw onderzoek?

Ja

5.2 Lees alsjeblieft de Hoofdlijnen beleid op deze pagina van het intranet van de UvH en kruis de opties hieronder aan.

Ik heb de Hoofdlijnen beleid gelezen en zal me daaraan houden

5.3 Beschrijf de participanten in jouw onderzoek en geef aan of het een kwetsbare groep betreft.
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De participanten uit mijn onderzoek betreffen:
Deelnemers aan de cursus Krav Maga met een focus op Joodse en Transgender personen. 
Organisatoren van de cursus 
Trainers die de cursus geven 
 
De eerste groep participanten zou gezien kunnen worden als een kwetsbare groep vanwege uitsluiting en problemen met geweld
omdat zij deelnemen aan een weerbaarheidscursus. 

5.4 Welke persoonsgegevens ga je verzamelen? Vink aan en geef aan waarom je die data nodig hebt.

Geluidsopnamen die kunnen leiden tot identificatie van een persoon
Gegevens over iemands seksuele leven of seksuele gerichtheid
Religieuze of filosofische overtuiging
Leeftijd
Gender
Contactgegevens beperkt (bijv. enkel naam, e-mail)

5.5 Welk recht heb je om de persoonsgegevens die je hebt aangevinkt te verzamelen?

Informed consent

5.6 Is er op enig moment in het onderzoeksproces een derde partij die door jou verzamelde persoonsgegevens
bewerkt? Dan moet die partij een verwerkersovereenkomst hebben met de UvH. Geef de naam van de partij en de link
naar de website. 

Nee

5.7 Beschrijf hoe je de participanten registreert en hoe je de persoonsgegevens gescheiden houdt van de
onderzoeksgegevens.

De persoonsgegevens worden geregisteerd in een schema waarin ze vervolgens anoniem gemaakt in worden wat betreft hun naam.
In onderzoek wat naar buiten gebracht zal worden draag ik zorg ervoor dat niemand vanwege verdere gegevens herkenbaar zal zijn
voor de lezer. 

6. Informatie and toestemming

6.1 Beschrijf hoe je participanten informeert over het onderzoek en op welke manier je toestemming verkrijgt.

Ik heb een informed consent formulier opgesteld voor observaties en interviews waarin ik duidelijk inzicht geef in mijn
onderzoeksmethoden, het doel van het onderzoek en wat er met de verkregen data gaat gebeuren. 

6.2 Krijgen participanten of hun vertegenwoordigers een beloning voor het meedoen aan het onderzoek?

Nee

6.3  Worden participanten, of hun vertegenwoordigers 'gedebriefed' direct na afloop van de dataverzameling of aan
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het einde van het project. Zo ja, beschrijf op welke manier.

Nee

7. Privacy and Beveiliging van persoonsgegevens

7.1  Wanneer je met hele grote datasets werkt, en systematisch, vaak automatisch persoonsgegevens verzamelt,
zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt, dan ben je verplicht om een zogenaamde Data Protection Impact Assessment te
doen. 
Is dit van toepassing op jouw onderzoek?

Nee

7.2 Beschrijf in de onderstaande tabel hoe je ervoor zorgt dat de rechten van de participanten worden gerespecteerd.

Recht van de participant Overweging Beschrijf hoe je daarvoor zorgt

Recht van inzicht Wanneer een participant zijn/haar persoonsgegevens wil
inzien, hoe zorg je dat dit op een veilige manier gebeurt? 

Ik stuur hen dan het bestand toe waar
alles wat niet zichtbaar mag zijn voor mijn
participant zwart gemaakt is. 

Recht op rectificatie
Wanneer een participant aangeeft dat zijn/haar gegevens
niet correct zijn, hoe zorg je voor aanpassing en hoe zorg
je dat de persoon dat te weten komt. 

Ik ga dan met hen in gesprek over wat er
mis is gegaan en schrijf een nieuwe versie
waarin dit wel kloppend is. 

Recht van bezwaar
Wanneer een participant bezwaar maakt tegen gebruik
van zijn/haar persoonsgegevens, wat is jouw antwoord en
hoe wordt dat gedocumenteerd? 

Ik vertel dat dat jammer is, maar dat ik
het begrijp. Ik vertel dat dit mogelijk is en
verwijder hen uit mijn werk. 

Recht om vergeten te worden Hoe zorg je voor verwijdering van een persoonsgegevens,
indien hij/zij dat wenst? 

Dan verwijder ik de gegevens uit al mijn
bestanden. 

Welke maatregelen neem je
om de privacy van
participanten te
waarborgen? 

Hoe zorg je ervoor dat onbevoegden niet de
persoonsgegevens inzien van participanten? 

Ik sla mijn bestanden enkel op op locaties
waar ze beschermd zijn zoals de onedrive
van de UvH .

 

8. Data preservation

8.1 Welke data zullen deel zijn van jouw data package?

Raw data

8.2 Bij afronden van het onderzoek ben je verplicht het data package over te dragen aan de UvH. Geef in
onderstaande optie aan dat je dit ook daadwerkelijk hebt gedaan. Daarna kan je het DMP definitief afsluiten en
opslaan in het data package als pdf.
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