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Uitnodiging deelname van uw kind aan onderzoek

Beste ouder/verzorger,
Via een online consent willen wij u toestemming vragen voor deelname van uw kind aan een
interessant onderzoek naar het sociale welzijn van hoogbegaafde kinderen binnen de
basisschool. Het project heeft als doel om te kijken of er verschillen zijn in sociaal welbevinden
tussen kinderen die deelnemen aan een plusklas en kinderen die voltijdshoogbegaafden
onderwijs volgen. Onder het sociale welzijn wordt het zelfbeeld en welzijn van het kind
verstaan op sociaal vlak, in interactie met andere kinderen. Ik verricht dit onderzoek tijdens
mijn master Levenslooppsychologie binnen de Open Universiteit.
Wat houdt deelname in?
Om meer duidelijkheid te krijgen over wat hoogbegaafde kinderen nodig hebben binnen het
onderwijs wil ik het sociale welzijn van kinderen die deelnemen aan een plusklas vergelijken
met het sociale welzijn van kinderen die voltijdshoogbegaafden onderwijs volgen. Daarom
willen wij graag uw toestemming vragen om uw kind een vragenlijst in te laten vullen over hun
ervaringen met hun klasgenoten en over hun welzijn. De vragenlijst zal thuis online worden
ingevuld. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5-10 minuten duren.
Het kan zijn dat uw kind na het invullen van de online vragenlijst nog vragen heeft of mogelijke
vervelende ervaringen met u wil bespreken, of dat een kind last heeft van vervelende
herinneringen. Probeer belangstelling te tonen en te vragen hoe uw kind het vond om de vragen
te beantwoorden. Tevens wordt aan uw kind uitgelegd dat het mogelijk is om met iemand van
de Kindertelefoon of van het Pestweb te praten over nare ervaringen. Kinderen krijgen aan het
einde van de vragenlijst de contactgegevens van deze organisaties Deelname aan het onderzoek
is vrijwillig en uw kind is vrij om op elk moment te stoppen met het invullen van de vragenlijst,
zonder hiervoor uitleg te geven. Wij zullen uw kind hierop attenderen aan het begin van de
vragenlijst.
Hoe worden de gegevens verwerkt?
De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Uw kind of u als ouder wordt nooit genoemd als
er een onderzoeksrapport of een artikel voor een tijdschrift wordt geschreven. De gegevens
zullen alleen beschikbaar zijn voor de onderzoekers van dit onderzoeksproject. Het onderzoek
is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Open Universiteit. De gegevens worden
op een server bij de Open Universiteit opgeslagen, alwaar ze anoniem bewaard worden voor
10 jaar. Voor meer informatie aangaande uw privacy verwijs ik u door naar:
www.ou.nl/privacy.

Wat moet u doen?
We zouden het erg op prijs stellen als wilt mailen naar hoogbegaafdheid@ou.nl . U krijgt dan
een link toegestuurd. Daarmee kun u online het toestemmingsformulier invullen. Hierbij willen
we u ook vragen deze brief samen met uw kind door te nemen. U kunt ook na toestemming ons
op elk moment zonder verdere uitleg laten weten dat uw kind niet meer meedoet met het
onderzoek. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Rieke Brinkman
(hoogbegaafdheid@ou.nl )
Met vriendelijke groet,
Riek Brinkman
Trijntje Völlink
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