
Ethische toetsing bij ECPW voor studentenprojecten?  
 

Uitgangspunten:  

 Ethische toetsing gaat o.a. over de bescherming van de onderzoeksparticipanten en onderzoekers en 

die bescherming is gelijk ongeacht wie het onderzoek uitvoert;  

 Studenten moeten onderwezen worden in ethische aspecten van onderzoek doen. 

 

Algemene Richtlijnen 

 Zie informatie hieronder om te bepalen of het noodzakelijk is om een aanvraag in te dienen bij de 

ECPW; 

 Als het uitsluitend gaat om een literatuur review dan hoeft er geen toetsing plaats te vinden. 

 Als aanvraag noodzakelijk is, dan dient de verantwoordelijke docent de aanvraag in 

 Aanvragen van studenten worden niet in behandeling genomen;  

 Uiteraard kunnen studenten in het kader van hun leerproces wel meewerken aan de aanvraag, maar 

uitsluitend een door de docent goedgekeurde aanvraag wordt aan de ethiekcommissie voorgelegd; 

 Als toetsing door ECPW noodzakelijk is, dien het voorstel dan op tijd in, want werving participanten en 

dataverzameling mag pas beginnen na goedkeuring ná goedkeuring van de ECPW. 

  

 
OEFENONDERZOEK 
1] Het onderzoek wordt niet speciaal voor Oefenonderzoek opgezet: 
Als studenten meewerken in een reeds goedgekeurd onderzoek, dan is aparte ECPW-aanvraag niet nodig. 
 
2] Het onderzoek wordt speciaal voor Oefenonderzoek opgezet: 
ECPW toetsing is nodig voorafgaand aan het vak (meestal begin academisch jaar), dataverzameling mag 
immers niet beginnen voordat het onderzoeksvoorstel door ECPW is goedgekeurd. 
Het is mogelijk om een aanvraag te doen voor meerdere jaren en/of jaarlijks addendum in te dienen; 
 

*** 
 

ACPA BACHELORPROJECT  
1] Het onderzoek wordt niet speciaal voor ACPA Bachelorproject opgezet: 
Als studenten reeds goedgekeurd onderzoek helpen uitvoeren, dan is aparte ECPW-aanvraag niet nodig. 
 
2] Het onderzoek wordt speciaal voor ACPA Bachelorproject opgezet: 
ECPW toetsing is nodig voorafgaand aan het vak (meestal begin academisch jaar), dataverzameling mag 
immers niet beginnen voordat het onderzoeksvoorstel door ECPW is goedgekeurd. Het is mogelijk om een 
aanvraag te doen voor meerdere jaren en/of jaarlijks addendum in te dienen; 
 

*** 
 
BACHELORPROJECT NIEUWE STIJL (VANAF 2019-20) 
1] Het bachelorproject vindt plaats in opdracht van een externe instelling  
De ethische toetsing is onderdeel van het Bachelorproject, zie Wegwijzer Bachelorproject. de Zie procedure 
Ethische Toetsing Bachelorproject.  
 

*** 
 
MASTERPROJECT 



Zie ook Wegwijzer Masterproject  
 
1] Het onderzoek wordt niet speciaal voor masterproject opgezet: 
Als studenten reeds goedgekeurd onderzoek helpen uitvoeren, dan is ECPW-aanvraag niet nodig.  
 
2] Student gaat eigen onderzoek voor masterproject opzetten 
Docent is verantwoordelijk voor aanvraag ECPW, vóór akkoord geen werving en/of dataverzameling. 
 
3] Student gaat masterproject doen bij een externe instelling 
 Begeleidend docent heeft zich er van vergewist dat er ethische goedkeuring is voor het onderzoek (door 

ethiekcommissie van een zusterfaculteit, door ethiek commissie van een gerenommeerd 
onderzoeksinstituut). De docent vraagt dossiernummer en/of bewijs van deze ethische goedkeuring op. 
ECPW-aanvraag is dan niet nodig; bij twijfel kan advies aan ECPW gevraagd worden via de secretaris. De 
student neemt in scriptie informate op over de ethische toetsing, zodat duidelijk is hoe en waar het 
onderzoek is getoetst Docent en student blijven opletten dat de student alleen meewerkt aan 
onderzoekspraktijken die aan onze ethische richtlijnen voldoen (denk aan informed consent e.d.). 

 Het onderzoek bij de externe instelling is nog niet ethisch getoetst. Dan is toetsing en goedkeuring 
ECPW is noodzakelijk. Begeleidend docent is verantwoordelijk voor aanvraag ECPW, vóór akkoord geen 
werving en/of dataverzameling. 

 
*** 

 
STAGES 
Nota Bene: In sommige mastertracks wordt onderscheid gemaakt tussen klinische stage, een werkveldstage 
(een praktische opdracht, wel academisch niveau) en een onderzoeksstage. Deze terminologie wordt hier 
gebruikt. Als de “stage” onderdeel is van een masterproject gelden de richtlijnen voor masterproject. 
 
1] Onderzoeksstage bij een intern project  
Intern project: Als studenten reeds goedgekeurd onderzoek helpen uitvoeren, dan is aparte ECPW-aanvraag 
niet nodig. 
 
2] Onderzoeksstage bij een externe instelling 
Bij een onderzoeksstage valt het onderzoek onder de verantwoordelijkheid van een instelling. Ethiek komt in 
de stagebijeenkomsten aan de orde. Als er (ethische) problemen zouden zijn, dan dient de student dit te 
bespreken met de stagebegeleider en de stagedocent.  Dus bij stages geen ethische toetsing via ECPW, maar 
wel controle en ondersteuning door stagedocent. 


