
 
 

Informatieformulier voor deelname aan onderzoek 
 

Het ICLON voert in samenwerking met  scholen voor voortgezet onderwijs en opleidingen aan de universiteit 
Leiden een onderzoek uit naar de onderzoeksopvattingen van leerlingen en studenten. Over dit onderzoek 
willen wij je graag informeren. 
 
Waarom doen we dit onderzoek? 
We doen onderzoek naar de opvattingen over onderzoek bij leerlingen op het vwo en bachelor studenten 
aan de universiteit. In de laatste jaren van het vwo maken leerlingen een profielwerkstuk op basis van een 
zelfstandig onderzoek. Dit is een leeractiviteit die leerlingen moet voorbereiden op de onderzoeksactiviteiten 
in het vervolg onderwijs. Leerlingen leren op deze manier wat het is om onderzoek te doen en daarnaast 
doen ze ook diverse waardevolle vaardigheden op. Om de onderwijsactiviteiten goed te laten aansluiten op 
het niveau van de leerlingen is het van belang om de variatie in hun opvattingen over onderzoek te kennen. 
Daarom willen we weten wat de achterliggende dimensies zijn van de onderzoeksopvattingen van leerlingen 
en studenten. 
 
Wat vragen we aan jou? 
We vragen je om tijdens een groepsgesprek met medeleerlingen op verschillende manieren te beschrijven 
wat jouw beeld is van ‘onderzoek doen’. Deze verschillende manieren zullen tijdens het gesprek toegelicht 
worden. Het gehele gesprek zal ongeveer 60 minuten duren. 
 
Welke data verzamelen we en wat doen we daarmee? 
Het gesprek zal opgenomen worden zodat we dit later kunnen terugluisteren voor gedetailleerde analyse. 
Daarnaast verzamelen we de geschreven producten. Al deze zaken zullen enkel voor de onderzoekers 
inzichtelijk zijn en alleen gebruikt worden bij de analyse van de onderliggende dimensies van 
onderzoeksopvattingen. Alle informatie wordt vertrouwelijk bewaard en verwerkt. Docenten krijgen geen 
inzage in de producen en/of het gesprek. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan 
voor dit onderzoek. 
 
Deelname aan dit onderzoek is uiteraard geheel vrijwillig en vrijblijvend. Op elk gewenst moment kun je, 
zonder opgave van reden en zonder nadelige gevolgen, jouw toestemming intrekken voor deelname aan het 
onderzoek en  voor het gebruik van je data. 
 
Als je meer wilt weten over dit onderzoek, dan kun je de onderzoeker bereiken via onderstaande 
contactgegevens. Met eventuele klachten over dit onderzoek kun je je wenden de hoofdonderzoeker, te 
weten…. Deze is te bereiken via email…. 
Op dit onderzoek is een privacyverklaring van toepassing. Zie hiervoor de bijlage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Naam onderzoeker …. 
Emailadres onderzoeker … 
 
Ik heb de informatie over het onderzoek en het groepsinterview gelezen en begrepen. Ik doe vrijwillig 
mee met het interview en geef toestemming aan de onderzoekers om de gespreksdata te verwerken, 
analyseren en op te slaan zoals beschreven in de toelichting. 
 
Naam leerling/student:    Handtekening: 
 

Met opmerkingen [GJ1]: Voeg de privacyverklaring 
als bijlage toe 



 
Datum:      Handtekening ouder/verzorger (indien van toepassing): 


