Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in het laatste leerjaar
Amsterdam, januari 2021
Geachte ouders/verzorgers,
De school van uw kind doet mee aan het landelijke onderzoek Peiling Burgerschap einde
speciaal (basis)onderwijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bovengenoemde vier
onderzoeksinstellingen in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs. Met deze brief
informeren wij u over het onderzoek.
Instructie en procedure
In dit onderzoek wordt uw kind gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De vragen zullen
gaan over wat leerlingen weten van democratie, over samenleven, over de omgang met
verschillen tussen mensen, en over de omgang met conflicten. In de vragenlijst wordt
leerlingen gevraagd naar hun kennis van en naar hun mening over bovenstaande thema’s. Het
onderzoek zal op een dagdeel in de periode maart tot en met juni 2021 plaatsvinden, en in
totaal ongeveer anderhalf uur in beslag nemen. De vragenlijsten wordt klassikaal afgenomen.
Daarnaast wordt, op een andere dag in deze periode, aan enkele (random gekozen) leerlingen
in de klas gevraagd mee te doen aan een groepsgesprek over burgerschapsactiviteiten op de
school. Wanneer uw kind hiervoor wordt geselecteerd zal hij/zij uitgebreide instructie krijgen
en de mogelijkheid tot vragenstellen zodat hij/zij goed zal begrijpen wat van hem/haar wordt
verwacht. De gegevens van uw kind worden anoniem verwerkt en niet naar buiten gebracht.
Rapportages gaan alleen over alle leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs, nooit over
individuele leerlingen.
Vrijwilligheid en privacy
Wij doen er alles aan om het onderzoek goed te laten verlopen en de privacy van uw kind te
waarborgen. We houden ons aan de regels die gelden voor wetenschappelijk onderzoek en
werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de kwaliteit
van het onderzoek is het belangrijk dat alle leerlingen aan het onderzoek meedoen. Maar
deelname is niet verplicht. Indien u bezwaar heeft tegen deelname van uw kind aan het
onderzoek, dan kunt u dat aangeven via de antwoordstrook. Uw kind doet dan niet mee.
Wanneer uw kind wordt geselecteerd voor het groepsgesprek, en hij/zij besluit gaandeweg het
gesprek dat hij/zij wil stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen en
zonder dat dit op enige wijze gevolgen zal hebben voor u of uw kind.
Tijdens de uitvoering van het onderzoek is de groepsleerkracht van uw kind verplicht
aanwezig, eventueel bijgestaan door een testleider op de school (onder voorbehoud van
Corona-richtlijnen) die specifiek is getraind voor het onderzoek.
Bij wie kan ik terecht voor een vraag of opmerking?
Wij hopen u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Als u meer wilt weten over
het onderzoek, dan kunt u verdere informatie vinden op de website www.peil-burgerschap.nl.
Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u contact op nemen met het
onderzoeksteam via peil.burgerschap@uva.nl.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
Mede namens het onderzoeksteam,

Prof.dr. Anne Bert Dijkstra

Edwin Slijkhuis MSc.

We hopen dat uw zoon of dochter het leuk en interessant vindt om mee te doen. Daarom
hopen we ook op uw toestemming.
Alleen als u GEEN toestemming geeft, moet u onderstaande antwoordstrook invullen en
afgeven aan de groepsleerkracht van uw kind. Als u wél toestemming geeft, hoeft u niets
te doen.

VUL DEZE ANTWOORDSTROOK IN ALS UW KIND
NIET MAG MEEDOEN
AAN HET ONDERZOEK PEILING BURGERSCHAP
EN LEVER DEZE STROOK IN BIJ DE LEERKRACHT VAN UW KIND

ANTWOORDSTROOK

De ouder(s) / verzorger(s) van
Naam kind:
………………………………………………………………………………
Groep: …………

GEVEN GEEN TOESTEMMING
voor deelname aan het onderzoek Peil.Burgerschap
Naam ouder:
..........................................................................................................
Datum: .....................................................................
Handtekening *: ......................................................
*De handtekening impliceert dat deze verklaring ook wordt onderschreven
door een mogelijke andere gezaghouder van uw kind.

