Hoe ervaren kinderen en jongeren COVID-19 (coronavirus)?
Het Centrum voor Kinderrechten van de Queen's Universiteit in Belfast, Ierland, is samen met
verschillende organisaties van over de hele wereld bezig om de meningen en ervaringen van
kinderen en jongeren te verzamelen over hun rechten tijdens de COVID-19 (coronavirus) pandemie.
Vanuit Nederland is de Universiteit Leiden bij het onderzoek betrokken.
Ben jij tussen de 8 en 17 jaar oud? Dan kun je ons helpen door onze vragenlijst in te vullen. Het kost
je ongeveer 20 minuten.
We zullen de informatie die we van jou en andere kinderen hebben gekregen, gebruiken om een
rapport te schrijven dat zal worden aangeboden aan beleidsmakers en regeringen over de hele
wereld.
De vragenlijst is anoniem. Dit betekent dat je niet jouw naam hoeft op te geven en dat we alle
informatie die jij ons geeft veilig zullen opslaan.
Als je besluit om deel te nemen, zal niemand te weten komen wie jij bent. We zullen jouw
antwoorden, samen met informatie uit trainingen, seminars en academische conferenties, in het
rapport opnemen.
Het is het beste als je de vragenlijst alleen invult maar je mag een volwassene die jij vertrouwd om
hulp vragen als je dat nodig hebt. Zij moeten een vakje aanvinken in de vragenlijst om aan te geven
dat ze jou hebben geholpen en dat zij alles wat jij hen verteld hebt vertrouwelijk zullen behandelen.
Mocht je vragen hebben, dan kun je die stellen aan de jongerenwerker van de organisatie die contact
met je heeft opgenomen over deze vragenlijst.
Alle informatie die jij ons geeft, zullen wij vertrouwelijk behandelen.
Je hoeft geen antwoord te geven op vragen die je niet wilt beantwoorden en je kunt op elk moment
stoppen zonder dat je hoeft uit te leggen waarom.
Bedankt voor je hulp!
De Ethische Commissie van de School voor Maatschappelijk Werk en Onderwijs van de Queen's
Universiteit Belfast heeft deze vragenlijst ethisch goedgekeurd.
We nemen de bescherming en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke en gevoelige data heel
serieus en zullen er alles aan doen om te zorgen dat alle gegevens worden verwerkt volgens de
richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP 2018). Het Privacybeleid (in het Engels) van de Queen's Universiteit Belfast
kun je hier terugvinden:
www.qub.ac.uk/privacynotice/Research/ListofResearchPrivacyNotices/PrivacyNoticeforResearchP
articipants.html

Mocht je vragen hebben over het onderzoek of de vragenlijst, dan kun je (in het Engels) contact
opnemen met Dr. Katrina Lloyd (k.lloyd@qub.ac.uk) of Dr. Michelle Templeton
(m.templeton@qub.ac.uk).
Je mag ook contact zoeken met de Universiteit Leiden (in het Nederlands): Prof Dr. Ton Liefaard
(t.liefaard@law.leidenuniv.nl) of Prof. Dr. Judi Mesman (MESMANJ@FSW.leidenuniv.nl).

