
   

Onderzoeksproject 
Lezen: wat vind jij (niet) leuk? 

 
Informatiebrief voor ouders/verzorgers van deelnemers aan het onderzoek: ‘Lezen: wat vind jij 
(niet) leuk?’ 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek ‘Lezen: wat vind jij (niet) leuk?’  
 
Doel en relevantie onderzoek 
Om een goede lezer te worden en te blijven is het belangrijk dat kinderen ook in hun vrije tijd lezen. 
Onderzoek laat zien dat kinderen steeds minder interesse hebben in lezen. Ze lezen minder vaak en 
daardoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Om beter te begrijpen hoe dit komt, willen we kinderen 
die in groep 6, 7 of 8 van de basisschool zitten een aantal vragen stellen over (hun interesse in) lezen.  
 
Wat houdt meedoen in? 
Meedoen aan het onderzoek houdt in dat uw kind een online vragenlijst invult. De vragenlijst kan 
thuis achter de computer of op een tablet ingevuld worden. Een telefoon is vanwege het kleinere 
scherm minder geschikt. U opent de vragenlijst via de QR-code of via de link op de volgende pagina 
van deze brief. Aan het begin van de vragenlijst wordt u als ouder/verzorger gevraagd toestemming te 
geven voor deelname aan het onderzoek. Uw kind mag de vragenlijst zelfstandig of samen met een 
van de ouders of verzorgers invullen. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10-15 minuten. 
 
Vertrouwelijkheid van gegevens 
De vragenlijst wordt anoniem ingevuld waardoor de gegevens niet te herleiden zijn naar uw kind. De 
gegevens worden opgeslagen op een beveiligde netwerkschijf van de Universiteit Leiden en zijn niet 
openbaar toegankelijk. Als u aangeeft een kort verslag van de onderzoeksgegevens te willen 
ontvangen wordt het opgegeven e-mailadres op een andere plaats op de beveiligde server van de 
Universiteit Leiden opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde map. Na afloop van het onderzoek 
worden de e-mailadressen van de server gewist.  
 
Ethische toetsing 
Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Ethiek Commissie Pedagogische Wetenschappen 
van de Universiteit Leiden.  
 
Vrijwilligheid 
Deelname is geheel vrijwillig en uw kind kan op ieder moment zonder opgaaf van reden besluiten te 
stoppen met het invullen van de vragenlijst. Stoppen heeft geen negatieve gevolgen voor u of voor uw 
kind.  
 
Deelname aan het onderzoek  
Als uw kind mag en wil meedoen aan het onderzoek, kunt u de vragenlijst openen via de QR-code of 
via de link onderaan deze brief. Hier vindt u ook het e-mailadres van de onderzoeker waar u terecht 
kunt met vragen, zowel vóór als tijdens het onderzoek. Indien u na afloop van het onderzoek een 
samenvatting wenst te ontvangen van de resultaten, stuur dan een e-mail naar leesmotivatie-
thuis@fsw.leidenuniv.nl 



 
 
Onafhankelijk persoon 
Mocht u vragen of klachten hebben die u niet met de onderzoeker, maar liever met een onafhankelijk 
persoon wilt bespreken, dan kunt u gedurende of na het onderzoek contact opnemen met prof. Dr. M. 
V. de Jonge (m.v.de.jonge@fsw.leidenuniv.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Onderzoeksteam ‘Lezen: wat vind jij (niet) leuk?’ 
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Lisette Neeleman   Masterstudent 
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De vragenlijst starten 
Klik op de volgende link of scan de QR-code om de vragenlijst te openen. Let op: vul de vragenlijst in 
op een computer, laptop of tablet. 
 

www.tinyurl.com/Leesonderzoek 
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