
 

 
   
Perspectiefgericht onderwijs 
Instemmingsformulier voor deelname wetenschappelijk onderzoek  
 
Onderwijs met perspectieven 
Perspectieven zijn domeinspecifieke manieren van kijken, denken en werken. Vanuit een 
aardrijkskundig perspectief stel je andere vragen over een onderwerp, dan vanuit een historisch of 
economisch perspectief, en worden ook andere antwoorden gevonden. Bij het ICLON, het instituut 
van de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden is een didactische methode ontwikkeld voor 
perspectiefgericht onderwijs, bestaande uit 20 uitgewerkte perspectieven waarmee het curriculum 
wordt gedekt. Agora Roermond gaat dit schooljaar perspectieven gebruiken in het onderwijs. Vanuit 
de universiteit Leiden willen we onderzoeken hoe perspectieven gebruikt worden bij challenges van 
leerlingen en hoe het gebruik van perspectieven bijdraagt aan het leren en de ontwikkeling van 
leerlingen, coaches en de organisatie. 
 
Anonimiteit  
De gegevens die we van de leerling krijgen zullen anoniem gebruikt worden in het onderzoek. De 
resultaten van het onderzoek zullen op geen enkele manier te herleiden zijn naar de leerling, en 
alleen voor dit onderzoek gebruikt worden. De deelname van de leerling aan dit onderzoek is geheel 
vrijwillig en vrijblijvend. Ouders en leerling kunnen op elk moment de toestemming voor deelname 
aan het onderzoek intrekken, zonder te vertellen waarom en zonder enige gevolgen.  
 
Toestemming 
Toestemming voor deelname aan het onderzoek betekent voor de leerling het volgende: 

 Aanwezigheid van de onderzoeker bij coachgesprekken tussen coaches en leerlingen. 
 Het maken van audio of video opnames van coachgesprekken. 
 Het maken van foto’s van leerlingmateriaal behorende bij de challenge. 
 Inzage in de challenge monitor van de leerling 
 Verdiepende interview met de leerling: Na de challenge vindt een interview met de leerling 

plaats, dat ongeveer 45 minuten zal duren. Het gesprek wordt opgenomen met een voice 
recorder.  

 
 
Contactgegevens 
Als er vragen zijn of u wilt meer weten over het onderzoek, dan zijn de onderzoekers bereikbaar via 
onderstaande contactgegevens.  
 
ICLON, Universiteit Leiden 
Contact onderzoek: Alma Kuijpers, 071-5276295, a.j.kuijpers@iclon.leidenuniv.nl 
Hoofdonderzoeker:  Prof. Dr. Ir. Fred Janssen, fjanssen@iclon.leidenuniv.nl 
 

 



 

 
   
 
 
Perspectiefgericht onderwijs 
Instemmingsformulier voor deelname wetenschappelijk onderzoek  
 
 
 
Als u het bovenstaande begrijpt en ermee instemt, vragen we u hieronder de naam van de leerling, 
de naam van de ouder(s)/ verzoger(s), de datum en handtekeningen in te vullen.  
 
Naam leerling:    ……………………………………………  
 
 
Naam ouder(s)/ verzorger(s):  ……………………………………………  
 
 
Datum:     ……………………………………………  
   
 
Handtekening leerling:   …………………………………………… 
 
 
 
Handtekening ouder(s)/ verzorger(s): …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank! 
 
 
 
 


