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Betreft: Toestemming gebruik gegevens wetenschappelijk onderzoek
Beste ouder(s), verzorger(s),
Mogen we antwoorden op schoolvragenlijsten van uw kind gebruiken voor ons onderzoek? Deze
vragenlijsten hebben we ontwikkeld om de veiligheidsbeleving van leerlingen te meten. De gegevens
uit de schoolvragenlijsten helpen ons om de effectiviteit vast te stellen van een nieuwe lesmethode
die mogelijk zorgt voor een fijne schooltijd en pesten tegengaat. Namens de Rijksuniversiteit
Groningen doen wij hier onderzoek naar. We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens. Dit betekent
dat als we iets schrijven of publiceren, gegevens nooit te herleiden zijn naar uw kind of de school.
Naast [naam school] doen meerdere scholen mee aan dit landelijke onderzoek. Alle leerlingen uit de
eerste en tweede klassen vullen online vragenlijsten in. Deel 1 gaat over welbevinden, veiligheid en
de relaties van uw kind met alle klasgenoten. De school kan de antwoorden gebruiken om te meten
of ze voldoen aan de wettelijke verplichting om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Daarom
krijgt de mentor een verslag met informatie over de leerlingen, specifiek over hoe vaak leerlingen
door klasgenoten worden genoemd. De antwoorden kunnen ons ook helpen om te begrijpen of de
lesmethode effect heeft. Dit deel van de vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. Als u toestemming
geeft, stellen we de leerlingen in deel 2 van de vragenlijst extra vragen om meer te weten te komen
over hun houding en mening over pesten, hun thuissituatie en seksuele voorkeur. Dit deel duurt
gemiddeld 10 minuten.
Toestemming geven

1-2 min

1. Het toestemmingsformulier staat aan de andere kant van deze brief.
2. Beslis of u toestemming geeft.
3. Lever dit formulier weer in bij de mentor van uw kind.
Over dit onderzoek
[Naam school] test samen met de Rijksuniversiteit Groningen een lesmethode om pesten tegen te
gaan. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert dit onderzoek. Op de website
www.nro-vo.nl/privacydocumenten-onderzoek vindt u meer informatie, bijvoorbeeld over
privacy en uw rechten, evenals een kopie van deze brief. Het privacy-formulier is ook verkrijgbaar op
de school van uw kind.
Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Dr. Gijs Huitsing
Projectleiders

Prof. dr. René Veenstra

TOESTEMMINGSFORMULIER: ONDERZOEK
Met dit formulier laat u weten of de Rijksuniversiteit Groningen de antwoorden van uw kind bij de
online vragenlijsten van de lesmethode mag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
laat u weten of wij uw kind daarnaast extra vragen mogen stellen; over psychisch welbevinden,
houdingen en voorkeuren. Het is belangrijk om het volgende te weten:








Deelname aan de online vragenlijsten is vrijwillig;
Alle antwoorden behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk;
De digitale gegevens slaan we voor een periode van tien jaar vergrendeld op en verzenden we via
beveiligde verbindingen;
De gegevens zullen we koppelen aan gegevens uit andere databronnen (informatie verkregen via
leerkrachten);
Gegevens in publicaties zijn nooit te herleiden naar scholen of leerlingen;
Als u geen toestemming geeft, hebben klasgenoten wel de mogelijkheid om uw kind te noemen
bij de vragen over relaties met alle leerlingen. Deze informatie krijgt de mentor ook te zien.
U kunt toestemming voor het onderzoek intrekken, zelfs als uw kind de school al heeft verlaten.
Neem dan contact op met: Datamanager Sanne Berends, via nro-vo@rug.nl, 050 363 3860.
Toestemming voor het gebruik van gegevens voor onderzoek



Ja, ik geef toestemming voor het gebruiken van de antwoorden van mijn kind op de
vragenlijst met extra vragen voor wetenschappelijk onderzoek.



Nee, ik geef geen toestemming voor het gebruiken van de antwoorden van mijn kind op
de vragenlijst voor wetenschappelijk onderzoek.

Naam ouder/verzorger

____________________________________________________

Voornaam kind

____________________________________________________

Achternaam kind

____________________________________________________

Klas

____________________________________________________

Plaats en datum

____________________________________________________

Handtekening

____________________________________________________

Als u geen toestemming geeft, wilt u dan aangeven waarom u deze niet geeft? Deze informatie is
niet verplicht maar kan ons helpen het project te verbeteren.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Lever dit formulier weer in bij de mentor van uw kind.

