Uden, 26 maart 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hieronder vind u alle informatie met betrekking tot het onderzoek wat gekoppeld is aan het project
De gezonde school challenge. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de TU/e.
Zoals in de informatiebrief al vermeld worden de GameBus-accounts beheerd door de TU/e. Zij
gebruiken gegevens uit GameBus ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek naar de
effectiviteit van dit platform. Uiteraard worden de gegevens van deze accounts geanonimiseerd
voor de database van het onderzoek. Alle afspraken zijn ook opgenomen in een
verwerkingsovereenkomst tussen de TU/e en het Udens College, sector vmbo.
Verzamelde data
De TU/e haalt de volgende informatie uit de accounts van de leerlingen en verwerkt deze anoniem
ten behoeve van het onderzoek:
•
•
•
•

De locatie van de activiteit, gegevens over met wie een challenge plaatsgevonden heeft, en
andere beschrijvende gegevens zoals de moeilijkheidsgraad van de challenge;
Chats en “likes” omtrent de challenges;
App navigatiedata, bv. over hoe vaak iemand naar het scorebord van het spel gekeken heeft;
Identificatiegegevens (tenminste in welke klas de leerling zit).

De geüploade foto’s worden niet toegevoegd aan de database. Daarnaast worden alle accounts in
GameBus op 1 september 2019 verwijderd. De database van het onderzoek met de anonieme
gegevens blijft wel altijd bestaan.
Medewerking verlenen
Als ouder heeft u in de informatiebrief gekozen voor één van onderstaande opties:
⃝ Ik geef mijn zoon/dochter toestemming actief deel te nemen aan het project ‘de gezonde school
challenge.
⃝ Ik geef mijn zoon/dochter geen toestemming om actief deel te nemen aan het project ‘de
gezonde school challenge’.
Als u geen toestemming hebt verleend, dan zal uw zoon/dochter geen account aanmaken in
GameBus. Ook zal uw zoon/dochter niet op de foto gaan ten behoeve van een challenge.
Uiteraard is hij/zij hier zelf verantwoordelijk voor, omdat de challenges voornamelijk zelfstandig
uitgevoerd worden.
Mocht u gedurende het project toch van gedachte veranderen, dan is het ook mogelijk om
tussentijds het account van uw zoon/dochter te laten verwijderen. Stuur dan een email met het
onderwerp “GameBus Uden: verwijderen account” naar info@gamebus.eu, met
b.degier@udenscollege.nl in cc. Na controle van uw (kinds) identiteit zal het account en alle data
die naar het account van uw kind verwijst verwijderd worden.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u per e-mail
contact opnemen met Bas de Gier (b.degier@udenscollege.nl).

Met vriendelijke groet,
Het projectteam ‘de gezonde school challenge’.

