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Informatiebrief voor deelname aan onderzoek “Komt Goed” 

 

Leiden, 25 augustus 2022 

 

Beste ouders/verzorgers,   

 

De leerkracht in opleiding (LIO) in de klas van uw kind doet mee aan een onderzoek “Komt goed” van de 

Universiteit Utrecht over lesgeven en de soms lastige keuzes die leerkrachten tijdens de les snel moeten 

maken. Denk hierbij aan dingen zoals: “Heb ik nog tijd voor extra uitleg, of moet ik door met de les?” of 

“Hoe zorg ik ervoor dat de klas nog 5 minuten rustig door blijft werken?”. Hiervoor gaan wij met de LIO 

in gesprek over zijn/haar gedachten en gevoelens tijdens het lesgeven. Om dit goed te kunnen doen, 

willen wij de LIO filmen tijdens een les. Het is mogelijk dat uw kind daarbij (kort) in beeld komt. In deze 

brief willen we u informeren over het onderzoek en u vragen om bij ons aan te geven of u ermee 

akkoord gaat dat uw kind mogelijk (kort) in beeld komt. Het is voor ons belangrijk dat u goed 

geïnformeerd bent over de achtergrond en opzet van dit onderzoek 

 

Achtergrond en doel onderzoek 

U zult als ouder gehoord, en wellicht ook gemerkt hebben, dat we in Nederland te maken hebben met 

een groeiend lerarentekort in het basisonderwijs. Hoewel meerdere factoren een rol spelen, zijn 

uitdagende situaties tijdens de les en het aansturen van de klas een belangrijke reden voor leerkrachten 

om te overwegen het beroep toch weer te verlaten. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat we hen 

al gedurende de opleiding zo goed mogelijk voorbereiden op de praktijk.  

Met dit onderzoek willen we beter inzicht krijgen in de gedachten en gevoelens waar leerkrachten in 

opleiding mee te maken krijgen tijdens de les, en welke overtuigingen daarbij een rol spelen.  

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Om goed te snappen welke momenten in de les belangrijk zijn voor de leerkracht willen we aan de hand 

van videobeelden een aantal momenten uit de les met de leerkracht nabespreken. Videobeelden helpen 

de leerkracht om veel beter te kunnen achterhalen wat er op dat moment speelde. Daarnaast meten we 

de hartslag van de leerkracht, als extra manier om voor de leerkracht belangrijke momenten van de les 

aan te kunnen wijzen.  

 

Het onderzoek richt zich op leerkrachten in opleiding. Het zal dus zo worden uitgevoerd dat u of uw kind 

hier maar weinig van merkt. Gedurende één les zal een onderzoeker in de klas komen om de leerkracht 

te filmen. Het is verder een les zoals gewoonlijk. Er bestaat dus de mogelijkheid dat uw kind (kort) in 

beeld komt. Op de basis van de video bekijken we de interacties tussen leerkracht en de groep 

(bijvoorbeeld hoe vriendelijk is de interactie, hoeveel invloed heeft de leerkracht). Er worden verder 

geen gegevens van uw kind verzameld of opgeslagen, zoals namen of cijfers.  
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Vertrouwelijkheid verwerking gegevens 

De videobeelden worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, 

in lijn met de strenge regels voor Nederlandse universiteiten. De beelden worden conform de richtlijnen 

voor een periode van 10 jaar opgeslagen op een beveiligde server en onder geen omstandigheden 

openbaar gemaakt.  

 

We willen u vragen om bij ons aan te geven of u er wel of niet mee akkoord gaat dat uw kind mogelijk in 

beeld komt bij de video-opnamen. Het is belangrijk dat u in beide gevallen onderstaande 

toestemmingsverklaring zo snel mogelijk inlevert bij de leerkracht van uw kind.  

In het geval dat u geen akkoord geeft, zorgen wij er op de dag van dataverzameling < DATUM > samen 

met de leerkracht voor dat uw kind buiten bereik van de camera blijft.  

 

Vrijwilligheid deelname  

U heeft op elk moment tot dataverzameling het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt 

hiervoor mailen naar s.van.aken@fsw.leidenuniv.nl en hoeft uw keuze verder niet toe te lichten.  

 

Vragen? 

Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u per mail contact opnemen met Selma van Aken (zie 

contactgegevens onderaan deze brief); zij voert dit onderzoek uit. Als u uw vraag of klacht liever niet 

met het onderzoeksteam deelt, is er vanuit de Universiteit Leiden een onafhankelijke contactpersoon 

vanuit een andere programmagroep beschikbaar. Marga Sikkema-de Jong is te bereiken op 

jongtm@fsw.leidenuniv.nl.   

 

Hartelijke groet,  

 

Selma van Aken, MSc 

s.van.aken@fsw.leidenuniv.nl  

 

Overige leden onderzoeksteam: 

Dr. Luce Claessens, l.c.a.claessens@uu.nl  

Prof. Dr. Jan van Tartwijk, j.vantartwijk@uu.nl  

Prof. Dr. Tim Mainhard, m.t.mainhard@fsw.leidenuniv.nl  
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Toestemmingsverklaring  
 

Ik ben gevraagd om toestemming te geven voor het mogelijk kort in beeld komen van mijn kind tijdens 
het wetenschappelijke onderzoek “Komt Goed: Gedachten en Gevoelens van Leerkrachten in Opleiding 
tijdens Interacties met Leerlingen”.  
 

▪ Ik ben naar tevredenheid over het onderzoek geïnformeerd.  
▪ Ik heb de schriftelijke informatie goed gelezen.  
▪ Ik heb vragen kunnen stellen en deze zijn naar tevredenheid beantwoord.  
▪ Ik weet bij welke contactpersoon ik terecht kan met klachten. 
▪ Ik weet dat deelname vrijwillig is en dat ik het recht heb om mijn toestemming voor dit 

onderzoek op ieder moment weer in te trekken, zonder daar een reden voor op te moeten 
geven. Intrekking van mijn toestemming zal geen nadelige gevolgen voor mij en mijn kind 
hebben. 

▪ Ik weet dat er tijdens het onderzoek ook audio- en video-opnames worden gemaakt die nodig 
zijn voor het onderzoek en die alleen voor het onderzoek gebruikt worden.   

▪ Ik weet dat de onderzoeksgegevens, conform de richtlijnen, minimaal 10 jaar bewaard zullen 
worden.  

 
Ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan het onderzoek “Komt Goed: Gedachten en 
Gevoelens van Leerkrachten in Opleiding tijdens Interacties met Leerlingen”. Ik geef ook toestemming 
om de gepseudonimiseerde onderzoeksgegevens die bij dit onderzoek over mijn kind worden 
verzameld te bewaren en te gebruiken en eventueel te delen met andere onderzoekers.  
 
Datum:    ____________________________________________________________ 
 
Voornaam ouder:  ____________________________________________________________ 
 
Achternaam ouder:  ____________________________________________________________ 
 
Voornaam kind:  ____________________________________________________________ 
 
Achternaam kind:  ____________________________________________________________ 
 
School + groep:   ____________________________________________________________ 
 
Handtekening gezaghebbende ouder/voogd 
 

 

 

 


