
 

 

 
 

Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht 
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl 

Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen 
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl 
 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de  

leerlingen uit de klassen havo en atheneum 3, 

locatie Mijdrecht 

 

 

 

Mijdrecht, 5 oktober 2021 

 

 

Betreft: deelname aan onderzoek UvA; kenmerk 20211005-1699 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Dit schooljaar doet de klas van uw kind in de geschiedenislessen mee aan een onderzoek 

van de Universiteit van Amsterdam naar het leren beoordelen van de betrouwbaarheid 

van bronnen. Deze vaardigheid is niet alleen bij geschiedenis van belang, maar ook 

wanneer leerlingen bijvoorbeeld informatie op internet opzoeken. De lessen die gegeven 

zullen worden, zijn onderdeel van een promotieonderzoek van een collega, waarin 

onderzocht wordt hoe leerlingen beter getraind kunnen worden in het leren beoordelen 

van de betrouwbaarheid van bronnen. 

 

In onderstaande link naar het toestemmingsformulier vindt u een informatiebrief over 

onder andere het doel en de procedure van dit onderzoek.  

 

Hier een paar belangrijke punten daaruit: 

 

 Het onderzoek vindt plaats in de lessen geschiedenis. Het gaat om drie lessenseries 

van elk ongeveer 80 minuten. Deze worden verspreid over het schooljaar gegeven. 

Het levert geen extra werk voor uw kind op, omdat de opdrachten uit het werkboek 

tijdens die drie lessenseries worden vervangen door opdrachten gemaakt door de 

onderzoeker, passend bij de leerstof van klas 3. 

 

 Alle antwoorden op de taken die uw kind maakt, zullen volledig anoniem verwerkt 

worden en worden alleen op het niveau van de klas geanalyseerd. 

 

 Als u niet wilt dat uw kind deelneemt aan het onderzoek, dan betekent dat dat uw 

kind wel gewoon met alle lessenseries van het onderzoek meedoet en alle opdrachten 

maakt, omdat het bij de lesstof van dit jaar hoort. De door uw kind gemaakte 

opdrachten zullen dan niet aan de onderzoeker worden overhandigd. 

 

Het onderzoek is goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Universiteit van 

Amsterdam. Als u het WEL goed vindt dat de antwoorden van uw kind worden gebruikt, 

dan hoeft u verder niets te doen. Als u het NIET goed vindt dat de antwoorden van uw 

kind op de opdrachten van de lessenseries worden gebruikt, kunt u dat aangeven via de 

link: 

 

https://uva.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBAbILaNpwSo96u 
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Mocht u vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende via vug@hetvlc.nl. Als u geen toestemming geeft en de link werkt niet, 

dan kunt u ook via dat mailadres aangeven dat u geen toestemming geeft. 

 

Namens de sectie geschiedenis,  

met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Dhr. M. van Vugt, 

docent geschiedenis 
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