Informatiebrief onderzoek UvA
Geachte ouders/verzorgers,

De Paus Johannesschool verleent medewerking aan een onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Contactpersoon is Dr. Nils Jostmann, onderzoeker aan de Faculteit der
Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). De schoolleiding vindt medewerking aan
het onderzoek nuttig. Het onderzoek vindt plaats op school en duurt in totaal ca. 35
minuten.
Via deze brief informeren we u over het onderzoek dat gepland is op 17 oktober. Leest u
daarom het onderstaande s.v.p. zorgvuldig door. Indien u bezwaar heeft tegen deelname
van uw kind aan het onderzoek, dan kunt u dat aangeven via een briefje of mailtje aan de
school vóór 17 oktober. U kind doet dan niet mee. Indien uw kind mag meedoen aan het
onderzoek, dan hoeft u niets te doen.
Doel van het onderzoek
We onderzoeken hoe kinderen omgaan met het ontvangen van feedback. Kinderen
ontvangen op school dagelijks veel feedback van leerkrachten over hun prestatie. Dit is erg
belangrijk om nieuwe dingen te leren, maar niet alle kinderen reageren hetzelfde op
feedback. Daarom kijken we bij dit onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op hoe
kinderen op feedback reageren om in de toekomst feedback voor alle kinderen zo effectief
mogelijk te maken.
Instructie en procedure
Het gehele onderzoek wordt klassikaal afgenomen. Eerst vullen kinderen vragenlijsten in
over hun persoonlijkheid en over hoe ze zich doorgaans voelen. Daarna wordt aan hen
gevraagd om zich in te leven in een situatie waarin ze van een leerkracht feedback
ontvangen over hun prestatie. Tenslotte moeten ze uit een aantal afbeeldingen kiezen die
zij graag zouden willen natekenen.
Vrijwilligheid
Als uw kind niet aan het onderzoek wil meedoen, of als u niet wilt dat uw kind aan het
onderzoek deelneemt, dan zal uw kind niet meedoen aan het onderzoek. Als uw kind
gaandeweg het onderzoek besluit dat hij/zij wil stoppen, dan kan dat op elk moment,
zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor u of uw kind zal
hebben. Mocht u binnen 7 dagen na het onderzoek uw toestemming intrekken, dan zullen
de onderzoeksgegevens van uw kind worden verwijderd.
Ongemak, risico’s en verzekering
Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname aan dit onderzoek. Onze ervaring leert dat
kinderen het leuk en leerzaam vinden om deel te nemen. De onderzoeksleider bespreekt na
afloop het onderzoek met de kinderen. Mocht een kind zich na afloop ongemakkelijk voelen,
bijvoorbeeld omdat hij/zij zich zorgen maakt over zijn/haar antwoorden, zal de
onderzoeksleider hem/haar geruststellen. Het onderzoek wordt begeleid door een getrainde
student van de Universiteit van Amsterdam. Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Vertrouwelijkheid van onderzoeksgegevens
De gegevens van dit onderzoek zullen door de onderzoekers alleen worden gebruikt voor
nadere analyse en voor eventuele publicatie in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij
wordt geen gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van uw kind. De anonimiteit van u en
uw kind is volledig gewaarborgd.
Nadere inlichtingen
Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Dr. Nils Jostmann,
n.b.Jostmann@uva.nl, 020 525 6889, postadres: postbus 15900, 1001 NK Amsterdam. Voor
eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie
Ethiek, Dr. Mark Rotteveel, m.rotteveel@uva.nl, 020 5256713, postadres: postbus 15900,
1001 NK Amsterdam.

