
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Amsterdam, 13 mei 2019 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

De klas van uw zoon of dochter neemt in de periode mei-juni van 2019 bij het vak 

Nederlands deel aan een onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam. Graag 

informeren wij u over dit onderzoek, waaraan drie klassen deelnemen. Indien u bezwaar 

heeft tegen deelname van uw kind aan het onderzoek, dan kunt u dat aangeven via de 

antwoordstrook. Uw kind doet dan wel mee met de lessen, maar de gegevens van uw kind 

zullen niet gebruikt worden in het onderzoek. 

 

Doel 

In dit onderzoek evalueren we een korte cursus voor creatief zakelijk schrijven. De 

lessenserie is ontwikkeld door Anouk ten Peze, docent Nederlands aan Het Schoter. Het 

onderzoek is onderdeel van haar promotie-onderzoek. Zij heeft dankzij een NWO-

lerarenbeurs de mogelijkheid gekregen om onderzoek te doen naar het effect van lessen 

creatief schrijven op het creatief denken en het creatief en zakelijk schrijven. De focus van 

de huidige lessenserie ligt op het leren schrijven van creatieve zakelijke teksten en op 

divergerend denken. 

 

Wat houdt deelname aan het onderzoek in? 

De lessen vormen onderdeel van het reguliere lesprogramma Nederlands. De docente 

Nederlands van uw zoon of dochter geeft zelf de zes lessen en neemt de onderzoekstoetsen 

af: voorafgaand en aansluitend aan de lessen schrijven de leerlingen een korte zakelijke en 

een creatieve tekst op de computer.  

De leerlingen vullen voor aanvang van de lessen een vragenlijst in. De vragenlijst bevat 

vragen over het schrijfproces, schrijfangst, persoonlijkheidsstructuur en creatief denken. Na 

afloop van de lessenserie wordt leerlingen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen om de 

lessenserie te evalueren. Daarnaast wordt leerlingen gevraagd korte creatieve teksten te 

beoordelen op de mate van creativiteit.  

Voor het onderzoek is het noodzakelijk dat uw kind alle lessen aanwezig is. Als uw kind door 

onvoorziene omstandigheden of ziekte toch een les mist, wordt er een mogelijkheid geboden 

die in te halen.  

 

Privacy is gewaarborgd?  

De privacy van uw kind is gewaarborgd. De onderzoeksgegevens worden door de 

onderzoekers nader geanalyseerd. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in 

wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot uw kind te herleiden. 



Persoonsgegevens (over wie uw kind is) blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder 

uw uitdrukkelijke toestemming.  

Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere 
onderzoekers.   

 

 

Moet mijn kind meedoen? 

Als u niet wilt dat uw kind meedoet aan dit onderzoek, als u dat gaandeweg of na afloop van 

het onderzoek besluit, of wanneer uw kind dit zelf aangeeft, dan kunt u dat op elk moment 

kenbaar maken, maar uiterlijk op 19 mei 2019. Dat kan zonder opgaaf van redenen en zal 

op geen enkele wijze gevolgen voor uw kind hebben. De gegevens van uw kind zullen 

worden verwijderd uit de onderzoeksbestanden.  

 

Ongemak, risico’s en verzekering  

Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard 

aansprakelijkheidsverzekering. 

 

Wat moet ik doen? 

Indien u bezwaar heeft tegen deelname van uw kind aan het onderzoek, dan kunt u dat 

aangeven via de antwoordstrook op de volgende pagina. 

Als u ermee akkoord gaat dat uw kind deelneemt aan dit onderzoek, dan hoeft u niets te 

doen. 

 

Als ik vragen heb?  

Wilt u meer weten, nu of later, schrijft u dan een berichtje aan Anouk ten Peze 

(A.A.tenpeze@uva.nl).  

 

En klachten? 

Hebt u klachten, wendt u dan tot het lid van de Commissie Ethiek van de afdeling 

Pedagogiek en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, T.L.vanZuijen 

@uva.nl, Postbus 15780, 1001 NG Amsterdam). 

  

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, 

 

Anouk ten Peze*/** 

Tanja Janssen** 

Gert Rijlaarsdam** 

 

*Het Schoter/ **Universiteit van Amsterdam 

 

mailto:m.s.t.schrijvers@uva.nl


 

 

VUL DEZE ANTWOORDSTROOK IN ALS UW KIND  

 

NIET MAG MEEDOEN  

 

AAN HET ONDERZOEK VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

EN LEVER DEZE STROOK IN VÓÓR 20 mei 2019 BIJ 

Anouk ten Peze, 06-16038775, A.A.tenpeze@uva.nl 

 

 

A N T W O O R D S T R O O K 

 

 

De ouder(s) / begeleider(s) van 

 

Naam leerling: ……………………………………………………………………………… 

 

Klas:  ………… 

School: ................ 

 

GEVEN GEEN TOESTEMMING  

voor deelname aan het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 

 

Naam ouder: .......................................................................................................... 

 

Datum: ..................................................................... 

 

Handtekening *: ...................................................... 

*De handtekening impliceert dat deze verklaring ook wordt onderschreven door een 

mogelijke andere gezaghouder van uw kind.  


