
Heb je een vraag of verzoek aan de Saxion Ethische Adviescommissie 
(SEAC)? Lees dan even verder. 
 

De Saxion Ethische Adviescommissie krijgt tal van vragen en verzoeken voorgelegd.  
Om een adequaat antwoord of advies te formuleren, dient de commissie te beschikken over 
relevante informatie. 
 
De praktijk wijst nu uit dat de commissie vaak zelf de weg moet vinden in een overload aan 
informatie of dat er, anderzijds, soms te summier gegevens worden verstrekt om een aanvraag goed 
te kunnen beoordelen. Hierdoor is het lastig om snel een passende reactie te geven waarbij rekening 
gehouden wordt met de context van het onderzoek van waaruit de vraag aan de commissie wordt 
voorgelegd. 
 
Om meer richting te geven aan de beoordeling van en advisering in de verzoeken die de commissie 
ontvangt, vragen wij je vriendelijk om in elk geval de volgende zaken op te nemen in je aanvraag. 

1. Vul de self-check in en voeg deze bij je verzoek 

2.  Is de uitkomst van de self-check dat je twijfelt of dat je de vraag móet voorleggen aan de SEAC? 
Beantwoord dan de volgende vragen.  

- Waarom leg je deze vraag voor aan de SEAC?  
o Antwoordmogelijkheden: 

 Ik twijfel over wel of niet WMO-plichtigheid van mijn onderzoek 
 Ik wil advies over de uitvoering van (onderdelen van) mijn onderzoek 
 Ik wil afgifte van een verklaring van de SEAC ivm publicatiedoeleinden 
 Ik heb een verklaring van de SEAC nodig i.v.m. subsidie-eisen 
 Anders, namelijk…. 

 
- Wat is het doel van je vraag? 

Wat is de reden dat je je verzoek voorlegt aan de SEAC? Wat wil je van de commissie? 
 

- Formuleer een korte samenvatting van je onderzoeksplan óf arceer relevante passages in je 
onderzoeksplan  
Ga in op de volgende onderwerpen/vragen: 
 Bij wie/op wie wordt onderzoek uitgevoerd? 
 Beschrijf methoden van onderzoek (enquêtes, interviews, observaties, etc.)? 
 Wat is de impact van het onderzoek op de deelnemers?  
 Voeg het datamanagementplan bij (voor zover (nog) niet in je onderzoeksplan 

opgenomen) (persoonsgegevens verwerken J/N en relatie met AVG (-borging)) 
 Beschrijf je opmerkingen/twijfels met betrekking tot verplichting melding WMO 
 Beschrijf evt. (twijfels m.b.t.) ethische/privacy aspecten van/in je onderzoek. 

 
We gaan er vanuit dat je de Nationale Gedragscode Wetenschappelijk Integriteit meegenomen hebt 
in je opzet/verantwoording van je onderzoek. 

Dien je onderbouwde verzoek inclusief relevante bijlagen in bij de SEAC via het volgende mailadres: 
seac@saxion.nl 

https://srs.saxion.nl/ethische-commissie/#selfcheck
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