
Privacyverklaring Cool Little Kids project 
Dit is de privacyverklaring van het Cool Little Kids onderzoeksproject. Hierin 
leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en 
gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw 
persoonsgegevens verwerken. 

Wie zijn wij? 

Cool Little Kids is een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door de 
Universiteit Leiden in samenwerking met Prezens, MOC ’t Kabouterhuis de 
GGD Amsterdam, de GGD Groningen, de GGD Hollands Midden, Youz en 
Indigo. 

Samen met ouders van teruggetrokken en verlegen kinderen van 3 t/m 6 jaar 
kijken wij naar de ontwikkeling van deze kinderen. Wij kijken hierbij naar angst 
en willen met name weten hoe angstproblemen ontstaan en potentieel 
voorkomen kunnen worden. Wij hopen ouders te kunnen ondersteunen, 
kinderen te kunnen helpen, en groter inzicht te kunnen verkrijgen in dit aspect 
van ontwikkeling.  

Wij verwerken persoonsgegevens. U leest hieronder hoe wij daarmee omgaan 
en uw privacy beschermen. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over 
het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons 
(clk@fsw.leidenuniv.nl). U kunt ook direct contact opnemen met onze 
privacyfunctionaris (privacy@fsw.leidenuniv.nl). 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens om onze onderzoeksdoelen te kunnen 
vervullen. Wij willen ouders van teruggetrokken en verlegen kinderen helpen 
door ze in staat te stellen (beter) invloed uit te kunnen oefenen op die 
kenmerken.  

Om te onderzoeken wat daarvoor nodig is c.q. de beste methode is, moeten 
wij iets weten over de ouders en de kinderen.  
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Het Cool Little Kids project bestaat uit twee programma’s: 

• Programma A is een online oudertraining waarbij ouders uitleg krijgen 
over angst en verlegen gedrag bij kinderen, en technieken leren om dat 
gedrag te kunnen verminderen en voorkomen. 

• Programma B is een boek met opvoedtips, dat gratis wordt bezorgd bij 
ouders. In het boek vinden ouders bijvoorbeeld informatie over het 
gedrag, de gevoelens, en het belonen van hun kinderen. 

Het is ons oogmerk om te onderzoeken welke van de twee bovenstaande 
programma’s beter werkt in het voorkomen en verminderen van angst en 
verlegenheid bij kinderen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we? 

In de loop van ons onderzoek verzamelen wij gegevens van betrokken ouders 
en kinderen. 

Met het aanmeldformulier op onze website verzamelen wij: 

• Naam en woonplaats; 

• E-mailadres en telefoonnummer; 

• Algemene kenmerken van ouders die zich aanmelden. 

Na uw aanmelding sturen wij u per mail een informatiebrief op en een online 
toestemmingsformulier om deel te nemen aan het Cool Little Kids project. 
Ook nemen wij (telefonisch) contact met u op om u meer vertellen over het 
project, en u wat vragen stellen over de reden van aanmelding. Zo kunnen 
we samen kijken of het project bij u past. 
 
Als u vervolgens toestemming heeft gegeven om deel te nemen aan het 
project, verzamelen wij daarna: 

• Adresgegevens; 

• Potentieel medische eigenschappen van het kind.  

 

http://www.universiteitleiden.nl/cool-little-kids


Mogen we uw persoonsgegevens verwerken? 

Wij mogen alleen uw persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de 
privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke 
grondslagen staan in artikel 6 en 9 van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De grondslag op basis waarvan wij 
persoonsgegevens verwerken is uw toestemming daarvoor, uitgewerkt in 
artikel 7 van de AVG.  

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment 
verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard. Wij doen dit 
volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel 
waarvoor wij uw gegevens verwerken. In sommige gevallen zijn wij verplicht 
om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld als dat in 
de Archiefwet staat. 

Delen wij uw gegevens met derden? 

Als wij persoonsgegevens ontvangen, delen wij deze niet met andere partijen. 
De enige uitzondering hierop is als u bij deelname aan het Cool Little Kids project 
wordt ingedeeld bij programma A, de oudertraining. Wij werken samen met 
Prezens, MOC ’t Kabouterhuis, Youz en Indigo. Deze organisaties zijn 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van programma A (de oudertraining). 

Om de oudertraining te kunnen uitvoeren, zullen bepaalde gegevens met de 
uitvoerders van de oudertraining worden gedeeld. Dit zijn alleen de 
noodzakelijke gegevens die nodig zijn om de oudertraining uit te voeren, zoals 
uw naam, e-mailadres, telefoonnummer. Ook zullen de onderzoekers en de 
trainers belangrijke informatie die naar voren komt tijdens de metingen en de 
trainingen met elkaar delen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat u geen 
dubbele informatie hoeft te geven en wij u zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen tijdens het onderzoeksproject. 
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De organisaties die uw gegevens kunnen inzien, hebben hiervoor een 
zogenoemd ‘data sharing’ contract ondertekend. In dit contract zijn de afspraken 
van het delen van uw gegevens vastgelegd. Uw gegevens zullen dan ook alleen 
worden gebruikt voor dit onderzoek. Wij zullen uw gegevens nooit delen met 
personen en organisaties die dit contract niet hebben ondertekend, of die niet 
betrokken zijn bij het uitvoeren van programma A, de oudertraining..  

Tot slot, sturen wij de leerkracht van uw kind een vragenlijst toe als u daar 
toestemming voor gegeven heeft. (Meer informatie hierover kunt u lezen in 
de informatiebrief. Deze ontvangt u zodra u zich heeft aangemeld.) Hiervoor 
delen wij de volgende gegevens met de leerkracht: uw naam, de naam van uw 
kind, het gegeven dat u mee doet aan het Cool Little Kids project. Deze 
informatie heeft de leerkracht nodig om de vragenlijst te kunnen invullen. De 
leerkracht ontvangt geen andere gegevens van u. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft een aantal privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke 
persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die 
laten verbeteren. Ook kunt u ons in sommige gevallen vragen om uw 
gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van uw gegevens te 
beperken. 

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.  Bent u 
het niet eens met hoe wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een 
privacyklacht bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/uw-privacyrechten-bij-de-ap

