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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1Tmc, 1hc, 2Tva, 2vb en sportklas 

van meneer de Groot en mevrouw Kerkhoff 
 

 

 

Datum:   19 november 2019 
Kenmerk: 1920000114/KPR 

Betreft:  onderzoek TrueKinetix 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Leerlingen uit de 1e en 2e klas van het Schoter krijgen de mogelijkheid om mee te doen aan 
een onderzoek van TrueKinetix. Het gaat om een haalbaarheidsstudie waarbij onderzocht 
gaat worden of gamification een bewegingsstimulans is voor verschillende inactieve 
groepen. De studie richt zich op gamification (in dit geval een virtuele wereld) gecombineerd 
met een stationaire indoorfiets (de TrueBike). Tijdens de studie gaan we onderzoeken of we 
door middel van fietsen op de TrueBike gelinkt aan een virtuele wereld het bewegen kunnen 
stimuleren en leuker maken. Op donderdag 28 november zullen tijdens de normale gymles 
de testen gedaan worden. Hieronder wordt uitgelegd wat we gaan doen. 
Uitleg test: 
 

- De leerlingen gaan een voor een fietsen op een hometrainer: TrueBike 

(www.truekinetix.com) 

- De test duurt 7 minuten. 

- Tijdens het fietsen zal er gevraagd worden hoe zwaar het fietsen aanvoelt op basis 

van een schaal. Het kind zal dan een cijfer geven op een schaal van nul tot 10. 

Voor de test vragen wij naar de lengte en het gewicht van het kind. Dit hebben wij nodig voor 
de instellingen van de fiets. De verkregen data (bijvoorbeeld snelheid of power output) van 
het onderzoek zal gebruikt worden voor analyse. Deze gegevens zullen niet gedeeld worden 
met andere partijen. Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden. Wij zullen niet om de 
naam van uw kind vragen en deze zal nooit gekoppeld kunnen worden aan de uitkomsten 
van het onderzoek. 
 
Gezien de beperkte tijd tijdens de gymles, kan het voorkomen dat niet iedere leerling aan het 
onderzoek kan deelnemen. Wij streven ernaar iedereen die mee wil doen, mee te laten 
doen, maar wij kunnen dit helaas niet garanderen. 
 
Deelname is niet verplicht. Indien u niet akkoord gaat met de deelname van uw kind aan het 
onderzoek, vragen wij u dit door te geven aan de contactpersoon onderaan deze brief. 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over de test, mag u altijd contact opnemen met: 

Naam: Elke Neefs (MSc Bewegingswetenschappen, TrueKinetix)                                                                        
Email: elke@truekinetix.com                                                                                                                  
Telefoonnummer: 06 22 02 15 00 

mailto:elke@truekinetix.com

