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UNIVERSITY OF GEORGIA 
CONSENT FORM 

Teacher Training for Best Practice Inclusive Strategies 
   
Verklaring onderzoekers 
We vragen je om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Voordat je hiertoe kunt besluiten is het 
belangrijk dat je weet waarom het onderzoek wordt gedaan en wat het inhoudt. Dit formulier is gemaakt om 
je informatie te geven over het onderzoek, zodat je kunt besluiten om wel of niet mee te doen. Neem de tijd 
om de informatie zorgvuldig door te lezen.  Stel gerust vragen aan de onderzoeker als er iets niet duidelijk is of 
als je meer informatie nodig hebt. Als alles duidelijk is en al je vragen zijn beantwoord, dan kun je besluiten of 
je mee wilt doen aan het onderzoek of niet. Je ontvangt een kopie van dit formulier.  
 
Hoofdonderzoekers:  Ashley Johnson Harrison, ashley.harrison@uga.edu 
    University of Georgia, Educational Psychology 
     

Annelies de Bildt, a.de.bildt@accare.nl 
    Accare/UMCG Groningen 
Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek vindt plaats om te begrijpen wat leerkrachten beschouwen als essentiële elementen in een 
online, op-elk-moment-te-volgen training voor leerkrachten. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het begrijpen 
van onderdelen die haalbaar zijn en geaccepteerd worden binnen verschillende culturen. Het doel van de 
training is het delen van kennis met leerkrachten over evidence-based strategieën voor het onderwijzen van 
leerlingen met autisme in het regulier onderwijs. Jij bent uitgenodigd om mee te doen, omdat je 18 jaar of 
ouder bent en een leerkracht in opleiding bent, docent bent op een opleiding voor leerkrachten, of als 
leerkracht voor de klas staat. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en je mag altijd besluiten niet mee te 
doen of te stoppen, zonder dat dat gevolgen heeft. Als je interesse hebt om mee te doen, lees dan de 
informatie hieronder en voel je vrij om daar vragen over te stellen. 
 

Onderzoeksprocedures en tijd  
Als je meedoet aan het onderzoek, dan wordt het volgende van je gevraagd:  

● Het beantwoorden van een aantal vragen in de vorm van een interview. De vragen gaan specifiek over 
uitdagingen en beperkingen die jij hebt ervaren rond de inhoud en vorm van de opleiding en training; 
en haalbare en effectieve onderdelen die zouden helpen om toe te voegen aan toekomstige 
trainingen. Het interview bevat ook een korte presentatie door de onderzoeker van voorbeelden van 
strategieën en/of slides van een training. Na het presenteren daarvan vragen we jou om je gedachten 
en mening.  

○ Het interview wordt opgenomen (audio of Zoom, afhankelijk van live of online interview), om 
de nauwkeurigheid van de data te waarborgen.  

● Het invullen van een online vragenlijst met demografische informatie, vragen over je ervaringen met je 
opleiding tot leerkracht en je ervaringen en mening over specifieke onderdelen van opleiding/training.  

● We schatten in dat het onderzoek je ongeveer een uur kost in totaal.   
 

Risico en ongemak 
● Verzamelde informatie kan gepaard gaan met gevoelens van gêne en/of stigmatisatie, dus de data 

worden beschermd volgens de privacy richtlijnen hieronder. 
● We verwachten geen psychologisch leed te veroorzaken. Deelnemers zouden van streek kunnen raken 

bij het bespreken van hun ervaringen en gevoelens. Daarom mogen deelnemers op elk moment zonder 
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gevolgen stoppen met het interview en kunnen zij afzien van deelname nadat zij bij het lezen van de 
informatie vermoeden dat ze van streek zullen raken.  

 
Privacy/Vertrouwelijkheid 
Om de privacy van deelnemers te beschermen worden de data opgeslagen in een gecodeerd system. Elke 
deelnemer krijgt een onderzoeksnummer dat alleen op een beveiligd universiteitssysteem is gekoppeld aan de 
naam. De hoofdonderzoeker en onderzoeksassistenten hebben toegang tot de data. De onderzoekers zullen 
buiten deze onderzoeksmedewerkers geen resultaten presenteren die zijn terug te leiden tot het individu 
zonder jouw schriftelijke toestemming, tenzij wettelijk vereist.  
 

Voordelen 
Hoewel er geen directe voordelen zijn voor deelnemers, kan de verzamelde informatie bijdragen aan de 
ontwikkeling van toekomstige trainingen voor leerkrachten over evidence-based inclusieve strategieën.  
 

Compensatie voor deelname 
Je ontvangt $20 (ongeveer 18 Euro) na volledige deelname aan het onderzoek. 

Audio/Video Opname 
Audio of Zoom opnames van de interviews worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de verzamelde 
informatie te waarborgen. Na afloop van het onderzoek worden deze opnames vernietigd. Ze worden tot die 
tijd opgeslagen op een beveiligde server die alleen toegankelijk is voor leden van het CAARE Lab van de 
University of Georgia (UGA), VS. 
  

Deelnemen is vrijwillig 
Meedoen aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag besluiten niet mee te doen of te stoppen op elk moment en 
zonder gevolgen. Als je besluit je terug te trekken uit het onderzoek, dan blijven de data die tot dan toe over 
jou zijn verzameld deel van het onderzoek, tenzij je een schriftelijk verzoek indient om de data te verwijderen, 
terug te sturen, of te vernietigen. Jouw keuze om al dan niet mee te doen heeft geen enkel gevolg voor 
toekomstige of huidige relaties met mensen van UGA of Accare. 
 

Vragen? 
Je kunt nu vragen stellen die je nog hebt. Als je later vragen krijgt, neem dan contact op met Dr. Harrison via 
ashley.harrison@uga.edu. Als je vragen of zorgen hebt rond je rechten als deelnemer aan dit onderzoek, neem dan 

contact op met de voorzitter van de UGA Institutional Review Board (IRB) via telefoonnummer 
00.1.706.542.3199 (in de VS) of irb@uga.edu. 
 

Rechten van deelnemers 
Als je vragen of zorgen hebt rond je rechten als deelnemer aan dit onderzoek, neem dan contact op met de 
voorzitter van de UGA Institutional Review Board (IRB) via telefoonnummer 00.1.706.542.3199 (in de VS) of 
irb@uga.edu. 
 

Research Subject’s Consent to Participate in Research: 
Om vrijwillig deel te kunnen nemen aan dit onderzoek is je handtekening hieronder nodig. Daarmee verklaar 
je dat je dit gehele consentformulier gelezen hebt en dat al je eventuele vragen beantwoord zijn. 
 
___ Ja, ik doe vrijwillig mee aan dit onderzoek. 
___ Nee, ik doe niet mee aan dit onderzoek. 

 


