Beste gastouder,
U krijgt deze informatiebrief omdat u mogelijk geïnteresseerd bent om mee te werken aan een
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen omtrent gastvakanties. In deze informatiebrief wordt
uitgelegd wat het doel van het onderzoek is. Voordat u definitief aangeeft mee te willen doen aan het
onderzoek, vragen wij u deze informatiebrief te lezen zodat u ervan op de hoogte bent wat meedoen
aan het onderzoek inhoudt.
Algemene informatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de master Orthopedagogiek aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Voor het onderzoek worden gastouders uit Noord-Nederland
geïnterviewd die in de afgelopen drie jaar gastouder zijn geweest voor een buitenlands vakantiekind.
Het onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen
naar vakanties in Nederland voor buitenlandse kinderen. Tegelijkertijd wordt er onderzoek gedaan
naar de visies van medewerkers van de organisaties die de gastvakanties organiseren. In een
vervolgonderzoek zal de ervaring van de vakantiekinderen zelf aan bod komen.
Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de ervaring van gastouders in de opvang van vakantiekinderen in
kaart te brengen. Deze ervaringen van u als belangrijke expert kunnen helpen zijn om aanbevelingen
te doen aan beleidsmakers en organisaties die gastvakanties organiseren. Wat waren bijvoorbeeld de
beweegredenen om gastouder te worden? Hoe heeft u de voorbereiding, begeleiding en nazorg
ervaren? Hoe verliep de communicatie met het vakantiekind en hoe heeft u eventuele culturele
verschillen ervaren?
Meedoen aan het interview
Om de ervaringen van gastouders in kaart te brengen worden interviews gehouden. De interviews
zullen maximaal een uur duren en plaatsvinden bij u thuis, op de Rijkuniversiteit Groningen of een
andere locatie waar u de voorkeur aan geeft. De interviews worden in overleg met u gepland en zullen
plaatsvinden in januari en februari 2020. Meedoen aan het interview is vrijwillig. U kunt te allen tijde
aangeven dat u het interview wil afbreken. Het interview zal mits u hiervoor toestemming geeft
worden opgenomen. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de interviewverslagen
worden geanonimiseerd.
Resultaten van het onderzoek
Indien u na het interview geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek is het mogelijk om
het onderzoeksverslag na afronding van het onderzoek te ontvangen. Dit zal medio mei 2020 zijn.
Opgeven voor het onderzoek
Om u op te geven voor het onderzoek kunt u een e-mail sturen naar g.de.vries.22@student.rug.nl. Ook
als u na het lezen van deze informatiebrief nog vragen heeft, kunt u mij gerust mailen.
Met vriendelijke groet,
Rikst de Vries

