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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2018 van de Ethische ToetsingsCommissie 

Linguïstiek (ETCL) van het Utrecht Instituut van Linguïstiek OTS (UiL OTS/ Universiteit 

Utrecht). Vanaf 1 januari 2017 geldt dat al het onderzoek waarbij menselijke deelnemers 

betrokken zijn, verplicht moet worden aangemeld bij de ETCL.  

In dit jaarverslag wordt de werkwijze van de ETCL (kort) beschreven en wordt weergegeven 

hoeveel studies er in het jaar 2018 zijn aangemeld en goedgekeurd, wat de vergaderdata en –

tijden waren en wat de beslispunten waren die zijn opgenomen in de actuele versie van het 

reglement, te vinden via https://etcl.wp.hum.uu.nl.  

 

 

Maartje de Klerk, MA, secretaris 

m.k.a.deklerk@uu.nl 

Utrecht, 14 mei 2019  

https://etcl.wp.hum.uu.nl/
mailto:m.k.a.deklerk@uu.nl
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1. Positionering 
 

1.1 Plaats in de organisatie 

De ETCL valt onder het taalwetenschappelijk onderzoeksinstituut Utrecht Instituut van 

Linguïstiek binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. De ETCL 

valt onder de verantwoordelijkheid van de onderzoeksdirecteur van het UiL OTS.  

Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen is er een ethische toetsingscommissie in opbouw. 

De ETCL zal binnen de Facultaire Ethische Toetsingscommissie (FETC-GW) worden 

opgenomen. De structuur wordt zodanig dat de FETC twee kamers behelst: De Linguïstiek 

Kamer (LK) en de Algemene Kamer (AK). UiL OTS-geaffilieerde onderzoekers bieden hun 

studies ter toetsing aan bij de commissie van de LK. Alle andere onderzoekers die vallen 

onder de Faculteit Geesteswetenschappen dienen hun studies ter toetsing aan bij de 

commissie van de AK. De twee kamers zullen met dezelfde portal werken.  

De FETC-GW zal medio 2019 gelanceerd worden.  

 
1.2. Samenwerking andere commissies 

Op dit moment is er nog geen samenwerking met andere ethische commissies.  
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2. Samenstelling van de commissie 
 

De commissie bestaat uit vijf leden, inclusief voorzitter en secretaris. De commissieleden zijn 

in principe aangesteld door de directeur van het UiL OTS voor een periode van 3 jaar. De 

samenstelling van de commissie is zoveel mogelijk een afspiegeling van de 

onderzoeksgroepen binnen het UiL-OTS. 

De huidige samenstelling van de commissie is: 

• René Kager (voorzitter; Linguistic Theory and Language Acquisition) 

• Maartje de Klerk (secretaris; Language and Speech: Processing and Disorders) 

• Anne-France Pinget (Language Structure: Variation and Change) 

• Huub van den Bergh (Language and Education) 

• Tessa van Charldorp (Language and Communication) 
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3. Werkwijze 
 

Nadat een studie is ingediend door de eindverantwoordelijke onderzoeker via de online 

portal (https://etcl.hum.uu.nl), controleert de secretaris of alle gegevens aanwezig zijn om de 

studie te kunnen beoordelen. Vervolgens worden de medebeoordelaars aangesteld. Wanneer 

het om standaard UiL OTS-onderzoek gaat, wordt de “korte” route gekozen. Er zijn dan 

slechts twee beoordelaars betrokken bij de studie: de secretaris en één andere beoordelaar. 

Wanneer het om niet-standaard UiL OTS-onderzoek gaat, en de studie in de vergadering ter 

tafel besproken dient te worden (“lange” route), worden alle commissieleden aangesteld als 

beoordelaars.  

Ongeacht de route kan er vanuit de commissie een revisie van de ingediende studie wenselijk 

worden geacht. Wanneer dit gebeurt, wordt de indiener gevraagd aanpassingen door te 

voeren en moet de studie opnieuw ter toetsing worden aangeboden. In veel gevallen gaat het 

erom dat de informed consent (zie https://etcl.wp.hum.uu.nl) niet goed geregeld is en zal 

deze aangepast moeten worden. In die gevallen kan meestal worden volstaan met het sturen 

van de aangepaste documenten naar de secretaris.  

Het volgende hoofdstuk vermeldt hoeveel unieke studies er zijn aangemeld en hoeveel van 

deze studies gelijk zijn goedgekeurd en hoeveel na een (grote) revisie.   

https://etcl.hum.uu.nl/
https://etcl.wp.hum.uu.nl/


  

- 7 -  

4. Overzicht beoordeelde studies  
 
 
Tabel 1 

Overzicht van goedgekeurde studies per onderzoeksgroep en route (revisie)  

Research group Studies 
submitted  

Studies approved 
without revision  

Approved after 
(minor or major) 
revisions 

No follow up (in 
2018) after first 
submission 

Language Structure: 
Variation and Change 

6 4 2 0 

Language, Logic and 
Information  

5 5 0 0 

Linguistic Theory and 
Language Acquisition  

15 13 1 1 

Language and Speech:  
processing and disorders  

14 12 0 2 

Language and Education 20 11 9 0 

Language and 
Communication 

19 16 3 0 

Not UiL OTS affiliated 2 0 1 1 

Total 81 61 16 4 
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5. Vergaderdata 
 

De commissie heeft in 2018 iedere 4 weken vergaderd. De vergaderingen duren in de regel 

60 minuten.   

 

Tabel 2 

Vergaderdata  

datum 

15-01-2018 

13-02-2018 

13-03-2018 

10-04-2018 

01-05-2018 

29-05-2018 

27-06-2018 

29-06-2018 t/m 29-08-2018 zomervakantie 

30-08-2018 

01-11-2018 

29-11-2018 

20-12-2018 
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6. Beleidswijzigingen 
  
6.1 Deadline indiening studies  
Vanaf 1 januari 2018 geldt dat niet-standaard UiL OTS-studies minsten 1 week voor de 
volgende vergadering ingediend dienen te worden. 
 

6.2 Aanpassingen in toestemmingsverklaring 
Sinds september 2018 geldt dat indien er gebruik gemaakt wordt van audio- of video-
opnamen, er een ondertekening in twee stappen plaatsvindt. De deelnemer of diens 
vertegenwoordiger ondertekent voor hergebruik van deze opnamen nadat de 
dataverzameling heeft plaatsgevonden. Dit heeft de commissie ingebouwd zodat de 
deelnemer of diens vertegenwoordiger een weloverwogen beslissing kan maken of de 
opnamen gedeeld en/of hergebruikt mogen worden.  

 
6.3 Leeftijdscategorieën aangepast 

 
Sinds augustus 2018 gelden er ander leeftijdscategorieën, dit in navolging van de CCMO 
(https://www.ccmo.nl/proefpersonen/toestemming-geven/proefpersonen-van-16-jaar-en-
ouder). De categorieën, relevant voor de toestemmingsverklaringen, zijn nu als volgt: 

• 0-11 jaar 
• 12-15 jaar 
• 16-69 
• 70+ 

 
6.4 Datamanagement 

De commissie ontwikkelt vooralsnog geen eigen beleid ten opzichte van datamanagement en 

neemt hierbij een afwachtende houding aan ten opzichte van ontwikkelingen in de faculteit. 

Wanneer de FETC van start gaat zal dit aspect naar verwachting een nieuwe impuls krijgen.  

 

7. Aandachtspunten 2019 
 

• Studies die gebruik maken van sociale media 

• Big data 

• Datamanagement 

• Veldwerk voor linguïstisch onderzoek 

https://www.ccmo.nl/proefpersonen/toestemming-geven/proefpersonen-van-16-jaar-en-ouder
https://www.ccmo.nl/proefpersonen/toestemming-geven/proefpersonen-van-16-jaar-en-ouder
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