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   FETC-GW beoordelingsprocedure
voor nieuw onderzoek
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    Facultaire Ethische
ToetsingsCommissie
 Geesteswetenschappen

De Faculta i re Ethische Toets ingscommiss ie van 

de faculte i t  Geesteswetenschappen (FETC-GW) 

is  opger icht om de onderzoekers van de faculte i t 

Geesteswetenschappen bi j  het voldoen aan de 

veranderde kwal i te i tse isen terz i jde te staan.

Meer informatie en contact:  uu.nl/fetc-gw                    for English see: uu.nl/fetc-h

aanmelding nieuwe studie 
in FETC-GW webportal: 

geaffilieerd aan AK of LK?

evident
WMO-plichtig?

waarschijnlijk GW 
standaardonderzoek

beoordeling in AK of LK 
vergadering

(binnen 4 weken)

consensus?

interne of externe partijen 
raadplegen

(binnen 4 weken)

criteria voor
GW-standaardonderzoek

indien nodig bijstellen van 
de webportal criteria

• besluit: OK/niet OK/naar METC
• registratie aanmelding & besluit 

in FETC-GW archief

• besluit: OK/niet OK/naar METC
• registratie aanmelding & besluit 

in FETC-GW archief

GW-standaardonderzoek?

• doorverwijzen: naar METC
• METC besluit moet worden 

overhandigd aan FETC-GW

beoordeling door 2 
commissieleden (binnen 2 weken)

• besluit: OK
• registratie aanmelding & besluit 

in FETC-GW archief

WMO: Wet Medisch wetenschappelijk Onderzoek
METC: Medisch Ethische ToetsingsCommissie

uu.nl/fetc-gw
uu.nl/fetc-h


Van onderzoekers wordt in toenemende mate verwacht 

dat zij ten aanzien van de ethische aanvaardbaarheid van 

hun onderzoek niet alleen zélf afwegingen maken, maar dit 

onderzoek ook vóóraf ter ethische toetsing voorleggen aan 

een daartoe bevoegde commissie. Soms wordt dergelijke 

formele ethische toetsing afgedwongen door nieuwe 

wettelijke kaders, maar het is steeds vaker een voorwaarde 

van subsidieverstrekkers en tijdschriftredacties. 

De Facultaire Ethische Toetsingscommissie van de faculteit 

Geesteswetenschappen (hierna: FETC-GW) is opgericht om de 

onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen bij het 

voldoen aan deze veranderde kwaliteitseisen terzijde te staan, 

en om te waarborgen dat al het onderzoek aan de faculteit 

Geesteswetenschappen werkt met vergelijkbare, adequate, en 

ethisch verantwoorde procedures.

Onderzoekers die geaffilieerd zijn aan een van de 

onderzoeksinstituten van de faculteit Geesteswetenschappen 

(ICON, OFR, OGK en UiL OTS). 

FETC-GW heeft twee kamers: de Algemene Kamer (AK) en 

de Linguïstiek Kamer (LK). Beide kamers hebben hun eigen 

commissieleden en er is één, gezamenlijke, ambtelijk secretaris 

ingesteld, zie website.

Waarom?

Wie?

Meer informatie en contact:  uu.nl/fetc-gw                    for English see: uu.nl/fetc-h

   Welk onderzoek
moet aangemeld?

N I E T

Onderzoek waar tijdens de 

uitvoering geen deelnemers 

bij betrokken zijn, zoals 

bijvoorbeeld bij de analyse 

van bestaande corpora 

of andere eerder voor 

wetenschappelijk onderzoek 

verzamelde databestanden. 

 

 

Vooronderzoek, tenzij over 

deze deelnemers apart 

wordt gerapporteerd in 

de methodesectie van een 

publicatie (zie het reglement). 

 

 

Onderzoek dat wordt 

uitgevoerd door studenten; 

voor uitzonderingen zie de 

FETC-GW Onderwijsbrochure 

op intranet. 

W E L

 Elk nieuw  

onderzoek waarbij gegevens 

over menselijk gedrag bij 

een of meer deelnemers 

worden verzameld en dat 

(gast)onderzoekers onder 

de vlag van de faculteit 

Geesteswetenschappen 

uitvoeren. 

 

 

 Al het onderzoek 

waarbij gebruik gemaakt 

wordt van het UiL OTS-lab 

of van de proefpersonen-

database van het UiL OTS.

Hoe?

Algemene Kamer (AK) Linguïstiek Kamer (LK)

Ambtelijk secretaris

U kunt uw onderzoek aanmelden via het webportaal van de 

FETC-GW. Alle informatie die u nodig heeft om uw onderzoek 

aan te melden, kunt u vinden op de website van de FETC-GW,

uu.nl/fetc-gw

uu.nl/fetc-gw
uu.nl/fetc-h
uu.nl/fetc-gw

