Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut Pedagogische Wetenschappen

REGLEMENT
ETHIEK COMMISSIE VAN HET INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN (ECPW)

DOELSTELLING EN HOOFDTAAK
ARTIKEL 1
In uitwerking van het door het Instituutsbestuur Pedagogische Wetenschappen vastgestelde
“Profiel van een integere, betrouwbare en verantwoorde wetenschapsbeoefening binnen het
Instituut Pedagogische Wetenschappen” (Academic Integrity in the Institute of Education
and Child Studies, 2014) stelt het Instituutsbestuur PW ten behoeve van het borgen van
onderzoek integriteit een commissie ETHIEK in, de Ethiek Commissie van het Instituut
Pedagogische Wetenschappen (ECPW), verder te noemen de commissie.

1.1
De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van het Instituutsbestuur PW, i.c. de
onderzoeksdirecteur.

ARTIKEL 2
De commissie Ethiek heeft als hoofdtaak voorgenomen wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, medewerkers van het Instituut
Pedagogische Wetenschappen, te toetsen op criteria van ethisch verantwoord
wetenschappelijk handelen.

2.1
Onderzoeksvoorstellen die al een schriftelijke goedkeuring hebben van een door de
commissie erkende ethiekcommissie hoeven niet door de commissie getoetst te worden,
tenzij de onderzoeker daar om vraagt.

2.2
Onderzoek uitgevoerd door bachelor- en masterstudenten in het kader van hun studie dient
ook ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de commissie. In de meeste gevallen gaat het
om deelname aan een groter onderzoeksproject dat al is goedgekeurd door de commissie.
Als een student echter een eigen onderzoek doet of meedoet met een extern onderzoek,
dan is het van belang dat dit wordt voorgelegd aan de commissie (of een door ons erkende
ethiekcommissie). De begeleider is dan verantwoordelijk voor de aanvraag. De commissie
neemt namelijk geen aanvragen van studenten in behandeling.

2.3
Ethiekcommissies erkend door de commissie zijn: ethiekcommissies van Pedagogiek of
Psychologie Instituten van de Nederlandse universiteiten en Medisch-Ethische Toetsing
Commissies (METC’s).

SAMENSTELLING EN BENOEMING
ARTIKEL 3
Conform de Code of Ethics for research in the social and behavioural sciences involving
human participants (vastgesteld door de decanen van Nederlandse sociale faculteiten,
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januari 2016) bestaat de commissie uit minimaal 5 leden, waarvan minimaal 1 extern lid. Een
extern lid betreft een persoon die geen arbeidsrelatie heeft met het Instituut Pedagogische
Wetenschappen. De commissie heeft bij voorkeur minimaal 1 lid met expertise op het
gebied van ethiek en filosofie en 1 jurist. De overige leden behoren tot de wetenschappelijke
staf van het Instituut. De expertise van de leden is een afspiegeling van de belangrijkste
onderzoekslijnen binnen het Instituut.

3.1
De commissie bestaat uitsluitend uit gepromoveerde leden.

3.2
De commissie kan maximaal twee voorzitters hebben. De commissie heeft een uitvoerende
secretaris die tevens lid is van de commissie. Voorzitter(s) en secretaris zijn het
aanspreekpunt voor het Instituutsbestuur PW.

ARTIKEL 4
Het Instituutsbestuur PW benoemt al dan niet op voordracht van derden de leden van de
commissie. De leden worden benoemd voor ten hoogste 3 jaar; herbenoeming is mogelijk.

4.1
Voordat een commissielid zitting neemt in de commissie ondertekent zij/hij een verklaring
aangaande het integer en zorgvuldig omgaan met informatie over onderzoek dat ter
ethische toetsing is voorgelegd.

WERKWIJZE EN PROCEDURE
ARTIKEL 5
De commissie maakt via de interne communicatiekanalen van het Instituut vooraf duidelijk
op welke wijze toetsing plaatsvindt en welke richtlijnen daarbij als basis dienen.

ARTIKEL 6
De commissie vergadert ten minste éénmaal per maand (met uitzondering van de maanden
juli en augustus). De deadline voor het indienen van voorstellen wordt aan het begin van het
academisch jaar bekend gemaakt. Naast reguliere zittingen voorziet de commissie ook in een
snelprocedure voor behandeling van onderzoeksvoorstellen die deel uitmaken dan wel zijn
afgeleid van reeds goedgekeurde onderzoeken.

6.1
Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door tenminste 3 leden, waarvan bij voorkeur 1
extern lid.

6.2
Wanneer een lid van de commissie op enigerlei wijze substantieel inhoudelijk betrokken is
bij een voorliggend onderzoeksvoorstel, onthoudt deze zich van een beoordeling van het
betreffende voorstel.

ARTIKEL 7
Over alle geagendeerde en besproken onderzoeken wordt uiterlijk 15 werkdagen na de
vergadering een reactie van de commissie gezonden aan de indieners van een
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onderzoekvoorstel. Het Instituutsbestuur PW ontvangt een afschrift van elk verzonden
oordeel.

ARTIKEL 8
Bij onoverkomelijke meningsverschillen tussen de commissie en onderzoekers die een
onderzoeksvoorstel ter toetsing voorleggen, draagt de commissie het dossier over aan de
Onderzoeksdirecteur.

OVERIGE TAKEN
ARTIKEL 9
Advisering aan onderzoekers wat betreft ethische vraagstukken bij wetenschappelijk
onderzoek.

ARTIKEL 10
Advisering (gevraagd en ongevraagd) en informatieverstrekking aan Instituutsbestuur PW i.c.
Onderzoeksdirecteur over ethisch handelen binnen onderzoek.

SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 11
De Engelse benaming van de commissie luidt Ethics Review Board of the Institute of
Education and Child Studies

DATUM
Dit reglement werd vastgesteld door het Instituutsbestuur Pedagogische Wetenschappen
November 2018
Herziening vindt plaats na 3 jaar of anders bepaald door het Instituutsbestuur PW

Getekend, Leiden, 26 november 2018
Wetenschappelijk Directeur Instituut Pedagogische Wetenschappen
Prof. dr. Lenneke Alink

