INFORMATIEBRIEF (leerkracht) - KIJK OP KLEUTERS
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (Afdeling Pedagogische Wetenschappen). In ‘Kijk op Kleuters’ onderzoeken wij hoe kleuters in
dagelijkse situaties (op school en thuis) omgaan met regels en omgaan met anderen. Kinderen komen in
aanmerking voor het onderzoek als zij nog niet gestart zijn in Groep 1 of maximaal 1 maand in Groep 1
zitten. U beslist zelf of u wilt meedoen. Lees deze informatiebrief en de bijgestuurde flyer rustig door en bespreek
het met uw collega’s, partner, vrienden of familie.
Wat houdt deelname in?
Als u met uw klas deelneemt aan het onderzoek, benaderen wij via u de ouders van de kinderen of in sommige
gevallen zijn de ouders vooraf al benaderd. Indien ouders ook toestemming geven voor deelname van hun kind,
worden de volgende onderdelen ingepland:
In de eerste maand nadat een kind gestart is in Groep 1:
• Schoolbezoek: Wij komen op afspraak drie keer bij het kind in uw klas kijken en maken video-opnames van
hoe het kind zich gedraagt (ongeveer 20 minuten per keer). Bij deze opnames kunt u, als leerkracht, mogelijk
ook in beeld komen, als u bij het kind in de buurt bent. U en de kinderen zullen van de opnames over het
algemeen weinig last van hebben, omdat de onderzoeker die de filmbeelden maakt, zich op de achtergrond
houdt. Als er meerdere kinderen uit uw klas deelnemen, zullen de video-opnames voor verschillende kinderen
achter elkaar gepland worden, om zo het aantal bezoeken aan de klas te beperken. Ook vragen we het kind
om samen met een klasgenoot een spelletje te doen (ongeveer 10 minuten). Ook hier worden video-opnames
van gemaakt. In overleg met u wordt bepaald wanneer en waar dit het beste kan plaatsvinden (binnen of buiten
de klas).
• Vragenlijst voor leerkracht: Voor elk kind in uw klas dat deelneemt aan het onderzoek, ontvangt u een
vragenlijst over hoe het kind zich gedraagt in de klas. Deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten om in te
vullen. Ook vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw stijl van lesgeven. Deze vragenlijst hoeft u maar 1x
in te vullen, ongeacht hoeveel kinderen uit uw klas aan het onderzoek deelnemen. Deze vragenlijst duurt
ongeveer 10 minuten om in te vullen.
Na ongeveer 10 maanden (als het deelnemende kind een volledig schooljaar in Groep 1 zit):
• Wij vragen u en de ouder toegang tot het leerlingvolgsysteem voor informatie over de sociaal-emotionele en
cognitieve ontwikkeling van het kind gedurende het schooljaar. In overleg met de onderzoeker kan besproken
worden hoe deze informatie uit het systeem gehaald kan worden, zodat u hier geen extra werk aan heeft.
• Ontwikkelingstoets kind: Een van onze onderzoekers brengt de ontwikkeling van het kind in kaart met een
aantal spelletjes. Dit onderzoek duurt ongeveer 60 minuten en kan thuis of op school plaatsvinden. De locatie
wordt in overleg met u en de ouder bepaald.
Overige onderdelen van het onderzoek, waar u als leerkracht geen bijdrage aan levert, zijn:
• Huisbezoek: Wij komen bij de gezinnen thuis langs, waarbij het kind een aantal spelletjes doet en we meekijken
en filmmateriaal verzamelen tijdens een maaltijd en als ouder en kind samen een spelletje spelen.
• Vragenlijsten voor ouder: De ouder ontvangt in de eerste maand na de start van het kind in uw klas vijf
vragenlijsten en na 10 maanden nog één vragenlijst.
Na afloop van het onderzoek ontvangt u een cadeau voor de klas. De ouders ontvangen een vergoeding voor
hun deelname aan het onderzoek (een cadeaubon van 30 euro). Het kind krijgt na het eerste deel en na het
tweede deel een cadeautje.
Vrijwilligheid van deelname en geheimhouding van de gegevens
Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt uw medewerking te allen tijde staken zonder opgave
van redenen, zonder gevolgen voor u of voor de vergoeding voor deelname. De gegevens die wij op dat moment
hebben verzameld, zullen dan worden vernietigd. Wij garanderen u dat uw gegevens enkel gebruikt worden voor
het onderzoek en door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld. Uw naam zal nooit genoemd worden in
informatie die we over het onderzoek communiceren en uw gegevens worden strikt beveiligd. Er wordt gewerkt
volgens de richtlijnen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en er wordt ook toegezien op de naleving van de
Europese privacywetgeving. Het onderzoek is goedgekeurd door een toetsingscommissie en ethische
commissie. Een verdere toelichting op deze paragraaf staat op de achterzijde van deze brief.
Indien u na zorgvuldige overweging besluit deel te nemen aan dit wetenschappelijk onderzoek, dan vragen we
u om het toestemmingsformulier te ondertekenen en dateren. Er wordt dan contact met u opgenomen door
een van onze onderzoekers.
Met vriendelijke groet,
Het “Kijk op Kleuters” onderzoeksteam

Hieronder volgt een verdere toelichting van wat op de vorige pagina staat beschreven, onder het kopje
‘Vrijwilligheid van deelname en geheimhouding van de gegevens’:
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
Medewerking aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt uw medewerking te allen tijde staken zonder opgave
van redenen. Als u nu of tijdens het onderzoek besluit af te zien van deelname aan dit onderzoek, zal dit geen
enkele gevolgen voor u hebben.
Daarnaast kunt u na dit onderzoek alsnog uw toestemming om gebruik te maken van uw gegevens intrekken.
Mocht u uw medewerking stoppen, dan zullen uw gegevens worden verwijderd uit onze bestanden en vernietigd.
Het stopzetten van de deelname heeft geen nadelige gevolgen voor de reeds ontvangen vergoeding.
Als u gedurende de looptijd van het onderzoek wilt stoppen, kunt u dit direct melden bij een van de onderzoekers
(bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek), of contact opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker: Dr. Rianne
Kok (zie contactgegevens onderaan deze brief).
Wat gebeurt er met uw gegevens?
Zodra u meedoet, vallen alle gegevens die wij ontvangen onder het beroepsgeheim en garanderen wij u strikte
vertrouwelijkheid. Dit betekent dat uw privacy maximaal beschermd is en blijft. Er wordt op geen enkele wijze
vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van u naar buiten gebracht. De opslag en analyse van gegevens
wordt uitgevoerd op een beveiligde locatie bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De onderzoekers die de
gegevens analyseren voor de beantwoording van wetenschappelijke vraagstellingen werken alleen met codes,
die niet te herleiden zijn tot een individueel kind of gezin, of een individuele leerkracht. De video-opnames
worden versleuteld opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor directe betrokkenen bij het onderzoek, die allen
een verklaring hebben getekend om informatie vertrouwelijk te houden. In publicaties gebaseerd op dit
onderzoek wordt nooit uw naam vermeld. Onderzoeksgegevens zullen worden beschermd zoals bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacy wetgeving.
Heeft een toetsingscommissie dit onderzoek goedgekeurd?
Onderzoek wordt voorgelegd aan een toetsingscommissie voor een onafhankelijk oordeel over het onderzoek
en aan welke verplichtingen het onderzoek moet voldoen. Wij hebben dit onderzoek, zoals dit hoort, aangemeld
bij de Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC) van het Erasmus MC. Deze commissie heeft voor dit
onderzoek een verklaring ‘niet WMO-plichtig onderzoek’ afgegeven. Dit betekent dat dit onderzoek niet valt
onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen, en dat de voorgenomen
beveiligingsmaatregelen om de privacy te borgen, voldoende zijn. en dat de voorgenomen
beveiligingsmaatregelen om de privacy van u en uw kind te borgen, voldoende zijn. Daarnaast is het onderzoek
voorgelegd aan en goedgekeurd door de ethische toetsingscommissie van de Erasmus School of Social and
Behavioural Sciences. De Functionaris Gegevensbescherming van de Erasmus Universiteit Rotterdam ziet
tenslotte toe op de naleving van de privacywetgeving binnen de EUR en deze heeft verklaard dat de gekozen
beveiligingsmaatregelen ook de juiste zijn.
Recht op inzage
Als u dit wenst, kunt u de onderzoeksgegevens die betrekking hebben op uzelf, inzien. U kunt om inzage vragen
aan de verantwoordelijk onderzoeker. Haar contactgegevens staan vermeld onderaan deze brief.
Wilt u verder nog iets weten?
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, neemt u dan gerust contact op met de
verantwoordelijke onderzoeker, Dr. Rianne Kok, tel. 010- 4088707, email r.kok@essb.eur.nl. Voor eventuele
klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot een onafhankelijk onderzoeker: Dr. Daphne van de Bongardt,
tel. 010- 4088789, email vandebongardt@essb.eur.nl.

