Geachte ouders of verzorgers,
Op basis van een willekeurige selectie van scholen en klassen, is uw kind geselecteerd voor
deelname aan de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) 2022. ICCS 2022
is een belangrijk onderwijskundig onderzoek naar de kennis, houding en betrokkenheid van
leerlingen bij de maatschappij – ook wel bekend als ‘burgerschap’. Ongeveer 30 landen,
waaronder Nederland, nemen deel aan het onderzoek.
De school van uw kind is één van vele scholen die geselecteerd zijn in Nederland. Het bestuur
en de directie van de school zijn op de hoogte van het onderzoek, en hebben deelname van de
school toegezegd. Deelname aan het onderzoek heeft geen invloed op de cijfers van uw kind
en de resultaten van individuele leerlingen worden nooit gerapporteerd, ook niet aan de school.
ICCS 2022 is een belangrijk onderzoek omdat het ons inzicht geeft in de prestaties van
leerlingen in Nederland in vergelijking met leeftijdsgenoten in andere landen, en het ons in
staat stelt om het onderwijs dat zij volgen te kunnen vergelijken. Hiermee wordt nationaal en
internationaal informatie verzameld die kan helpen om burgerschapsonderwijs in Nederland te
verbeteren.
Op de volgende pagina’s vindt u informatie over privacy met betrekking tot het onderzoek.
Hierin wordt uitgelegd hoe de gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en
gepubliceerd. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) is deze informatie voor alle deelnemende leerlingen en hun ouders of verzorgers
beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Remmert Daas

Coördinator Nederlandse deelname aan ICCS 2022
Universiteit van Amsterdam

PRIVACYVERKLARING ICCS 2022 OUDERS OF VERZORGERS
Deze verklaring is van toepassing op de voorstudie van de International Civic and Citizenship
Education Study (ICCS 2022) die plaatsvindt voorjaar 2021 en op de hoofdstudie die
plaatsvindt voorjaar 2022. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de International Association for the Evaluation
of Educational Achievement (IEA). De gegevensverzameling in Nederland wordt
gecoördineerd door de UvA en uitgevoerd in samenwerking met het Kohnstamm Instituut en
GION van de Rijksuniversiteit Groningen. De IEA coördineert het internationale onderzoek.
De Australian Council for Educational Research (ACER) voert een deel van de
dataverwerking uit.
De inhoud van deze privacyverklaring kan bijgewerkt worden. De laatste aanpassingen zijn
doorgevoerd op 7 april 2021.
Over de UvA en IEA
UvA
Spui 21
1012 WX Amsterdam
Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar avg@uva.nl. De UvA heeft een functionaris
gegevensbescherming (“FG”) aangesteld. De contactgegevens van de FG zijn fg@uva.nl.
IEA
Keizersgracht 311
1016 EE Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 625 3625
E-mail: secretariat@iea.nl
Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met dataprotection@iea.nl
(voertaal Engels).
Met welk doel worden gegevens verzameld en verwerkt?
De gegevens die verzameld worden voor de International Civic and Citizenship Education
Study (ICCS 2022) worden enkel gebruikt voor wetenschappelijke onderzoek. ICCS is een
onderzoeksproject van de IEA. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate
waarin jongeren voorbereid zijn op actieve deelname aan de samenleving
(burgerschapscompetenties) en de manier waarop scholen invulling geven aan de rol die zij
hierin spelen (burgerschapsonderwijs). Op die manier geeft het onderzoek inzicht in de
kwaliteit van het Nederlandse onderwijs ten aanzien van de maatschappelijk vormende taak
van scholen.
Grondslag van de verwerking
Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet de verwerking zijn gebaseerd op één van
de grondslagen uit de AVG. Bij dit onderzoek geldt dat het ICCS onderzoek het algemeen
belang dient.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor het onderzoek wordt een willekeurige selectie gemaakt van Nederlandse scholen voor
voortgezet onderwijs. Deze scholen worden benaderd voor deelname aan het onderzoek. Op

elke school wordt één klas (in het geval van de hoofdstudie) of twee klassen (in het geval van
de voorstudie) van het tweede jaar voortgezet onderwijs willekeurig geselecteerd voor
deelname. De leerlingen in deze klas worden gevraagd een vragenlijst in te vullen waarmee
informatie verzameld wordt over de deelname van leerlingen in de lokale gemeenschap, hun
houdingen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken en een aantal persoonsgegevens
(geslacht, leeftijd, geboorteland, geboorteland van hun ouders, welke taal zij thuis spreken).
Voor het onderzoek worden tevens gegevens verzameld onder docenten en schoolleiders;
daarbij worden geen gegevens over individuele leerlingen verzameld. Zie daarvoor de
betreffende privacyverklaringen.
Is deelname verplicht of vrijwillig?
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Indien leerlingen niet aan het onderzoek
deelnemen zullen zij daar op geen manier voor benadeeld worden. Leerlingen mogen
individuele vragen overslaan indien zij daar geen antwoord op willen geven, of stoppen met
het invullen van de vragenlijst.
Bezwaar tegen deelname
Indien u bezwaar heeft tegen deelname van uw kind aan het onderzoek kunt u zonder opgave
van reden afzien van deelname. U kunt daarvoor de antwoordstrook invullen die u ontvangt
bij het informatiebrief over het onderzoek en deze inleveren op de school bij de
contactpersoon die daarbij vermeld staat.
Indien u na het invullen van de vragenlijst alsnog wilt afzien van deelname aan het onderzoek
kunt u dat tot 30 april 2021 (in het geval van de voorstudie) of 31 maart 2022 (in het geval
van de hoofdstudie) zonder opgave van reden laten weten. Stuur daarvoor een e-mail naar
r.j.m.daas@uva.nl met daarin de melding dat u wenst af te zien van deelname aan het
onderzoek, de naam van de school en de naam van uw kind (deze gegevens maken geen
onderdeel uit van de gegevens die verwerkt worden, maar dienen om terugtrekken uit het
onderzoek te faciliteren). De gegevens die verzameld zijn worden dan niet verwerkt, en tot
dan toe verzamelde en verwerkte gegevens zullen worden verwijderd. Verzoeken worden in
gepseudonimiseerde vorm altijd gedeeld met de IEA, via dataprotection@iea.nl, zodat ook zij
uw verzoek inwilligen.
Welke gegevens worden verzameld?
De antwoorden van leerlingen die deelnemen aan het ICCS onderzoek worden verzameld en
opgeslagen. Deze gegevens zijn gecodeerd (bijvoorbeeld de reactie op een meerkeuzevraag
of een juist of onjuist antwoord op een kennisvraag).
Deze gegevens kunnen niet op zichzelf gebruikt worden om een leerling te identificeren. Elke
leerling in de dataset heeft een uniek identificatienummer. De relatie tussen het
identificatienummer en de naam van de leerling is alleen bekend bij de deelnemende school
(voor de betreffende leerlingen) en de onderzoekers die de gegevensverzameling uitvoeren.
De naam van de leerling maakt geen onderdeel uit van de dataverwerking en wordt niet
gedeeld met IEA of andere partijen.
Waar, hoe en hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en kunnen niet geopend worden
door externe personen of systemen. Medewerkers van IEA of ACER die de gegevens

verwerken hebben voorlichting ontvangen over verantwoord werken met gegevens en hebben
een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
De reacties op vragen worden voor onbepaalde tijd opgeslagen zodat deze gebruikt kunnen
worden voor wetenschappelijk onderzoek. De reacties worden uiteindelijk beschikbaar
gesteld in een openbare database waarmee onderzoekers internationaal vergelijkend
onderzoek naar onderwijsstelsels kunnen doen (zie Openbare toegankelijkheid hieronder).
Gegevens worden verwerkt door de IEA te Hamburg, Duitsland en ACER te Melbourne,
Australië. Alle gegevens worden aangeleverd zonder namen – alleen met een uniek nummer
per leerling.
Met wie en hoe worden de gegevens van ICCS gedeeld?
De antwoorden van leerlingen worden verwerkt en verstuurd naar de IEA via een besloten
digitale omgeving Share Point. De gegevens zijn gepseudomiseerd, wat wil zeggen dat de
gegevens niet herleidbaar zijn tot personen zonder aanvullende informatie (enige informatie
die daarvoor gebruik zou kunnen worden, wordt gescheiden gehouden door de UvA zodat de
gegevens niet gekoppeld kunnen worden aan personen).
ICCS wordt mede uitgevoerd door het International Study Center (ISC) van ACER in
Melbourne, Australië. De meeste data-analyses vinden daar plaats. Voor deze analyses
worden de reacties op vragen verzonden aan ISC via Share Point in een gepseudonimiseerd
bestand. Medewerkers van ISC met toegang tot de gegevens om analyses te doen, hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend. Het verzenden van de gegeven naar Melbourne,
Australië als derde land wordt gewaarborgd door maatregelen zoals een specifieke
dataverwerkingsovereenkomst en Europese standaard contractuele voorwaarden (de
zogenaamde Standard Contractual Clauses, SCCs).
De gegevens worden ook terug gedeeld, wederom via Share Point, met de onderzoekers van
de UvA.
Relevante gegevens
Behalve de vragenlijst voor leerlingen, worden ook docenten en schoolleiders gevraagd om
een vragenlijst in te vullen. Informatie afkomstig uit deze bronnen wordt gepseudonimiseerd
aan elkaar verbonden, zodat wel duidelijk is dat gegevens betrekking hebben op dezelfde
school, maar dat niet herleidbaar is om welke school het gaat.
Openbare toegankelijkheid
De definitieve internationale onderzoeksdatabase wordt openbaar beschikbaar gesteld via de
website https://www.iea.nl/data (onderhouden vanuit Hamburg, Duitsland).
Alle gegevens in de database zijn gepseudonimiseerd, en niet te herleiden tot individuen.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering
Er is geen sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering zoals
beschreven in artikel 22 AVG.
Rechten van betrokkenen
Betrokken maken aanspraak op alle rechten die volgen uit de AVG. In het bijzonder de
rechten die beschreven worden in artikel 15 tot 20 van de AVG (recht om in te zien, recht om
te wijzigen, recht om vergeten te worden, recht om gegevens over te dragen, recht op

informatie). Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij het Autoriteit
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Vragen?
Indien u vragen heeft over het onderzoek of de verwerking van gegevens kunt contact
opnemen met de coördinator van de Nederlandse deelname aan het onderzoek, Remmert
Daas: r.j.m.daas@uva.nl.

