
Beste ouder/verzorger, 

De school van uw kind(eren) heeft een inhaal- en ondersteuningsprogramma lopen. Dit programma 
is bedoeld voor leerlingen die extra hulp nodig hebben door de schoolsluitingen vanwege Corona . 
Samen met de school onderzoeken we of achterstanden verdwijnen, maar ook of door dit 
programma leerlingen gelukkiger zijn op school. U kunt hierover meer lezen op onze website. We 
hebben hiervoor een vragenlijst gemaakt. We vragen leerlingen die meedoen aan het programma, 
en leerlingen die niet meedoen aan het programma, om deze vragenlijst in te vullen.  
 
De vragen gaan over:  

- Hoe leuk uw kind het vindt op school (motivatie) 
- Hoe goed uw kind vindt dat hij/zij het op school doet (zelfconcept) 
- Hoe uw kind zich op school voelt (schoolwelbevinden) 
- Hoe goed uw kind met andere kinderen kan opschieten (sociale acceptatie)  

 
We willen u vragen om uw kind(eren) toestemming te geven om de vragenlijst voor ons in te vullen. 
Door ze toestemming te geven, helpt u de school en ons om te begrijpen of de programma’s goed 
werken, en voor wie. U en uw kind mogen zelf beslissen of u mee wilt doen. Wanneer u of uw kind 
besluit om niet mee te doen, maakt dat verder niet uit. Niemand kan zien of uw kind heeft 
meegedaan.  
 
We zijn benieuwd of leerlingen die deelnemen aan het inhaalprogramma het bijvoorbeeld leuker 
vinden op school, of beter met andere kinderen kunnen opschieten. We vragen uw kind om de 
vragenlijst twee keer in te vullen. Één keer nu, en één keer wanneer het programma op de school 
van uw kind is afgelopen. Zo kunnen we zien of er iets veranderd is in hoe uw kind zich voelt. De 
school van uw kind laat u weten wanneer de vragenlijst voor de tweede keer ingevuld kan worden.  
Uw kind kan de vragenlijst binnen nu en drie dagen invullen. Het invullen van de vragen duurt 
ongeveer een kwartier. 
 
We vragen u om, als u uw kind toestemming geeft om deel te nemen, het bericht hieronder met de 
link naar de vragenlijst door te sturen naar uw kind. Mocht u meerdere kinderen op dezelfde school 
hebben, wilt u de link naar de vragenlijst dan doorsturen naar al uw kinderen op de school? Op deze 
pagina vragen we uw kind eerst om toestemming om mee te doen met het onderzoek. Daarna kan 
uw kind zelfstandig de vragenlijst invullen. 
 
We hopen heel erg dat u uw kind toestemming geeft om de vragenlijst in te vullen. Alvast vriendelijk 
bedankt voor uw hulp. Mocht u, of uw kind, nog vragen hebben, kunt u contact opnemen via 
inhaal.fgb@vu.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dr. Anne Fleur Kortekaas-Rijlaarsdam 
Dr. Anne de Bruijn 
Onderzoeksinstituut LEARN, Vrije Universiteit Amsterdam 
  

https://www.researchinstitutelearn.nl/onderzoek/onderzoek-vo/vo-deelstudie-d/
mailto:inhaal.fgb@vu.nl
https://www.researchinstitutelearn.nl/


Bericht voor uw kind(eren): 
 
Hallo! 
 
Jouw school heeft geld aangevraagd voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Deze 
programma’s proberen leerlingen te helpen die wat extra hulp nodig hebben doordat ze minder 
naar school kunnen vanwege Corona. Wij, onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, 
onderzoeken of deze programma’s leerlingen vooruit helpen, maar ook of ze zich daardoor beter 
voelen op school. Dat kunnen we het beste vragen aan de leerlingen zelf, aan jou dus. Meer 
informatie over dit onderzoek kun je vinden op onze website. 
 
We willen je vragen om mee te doen aan ons onderzoek, ook als je zelf geen inhaalprogramma volgt. 
Door mee te doen aan het onderzoek, help je je school en ons om te leren welke programma’s goed 
werken, voor wie en waarom.  
 
Je mag zelf beslissen of je meedoet. Dat is dus niet verplicht. Deelname is ook anoniem. Niemand 
kan zien of jij mee hebt gedaan, want je vult je naam niet in bij de vragenlijst. Andere mensen (ook 
niet binnen je school) kunnen jouw antwoorden niet zien. Wel vul je de voornaam van je oma in. 
Daar kunnen we niet aan aflezen wie je bent, maar wel de twee keer dat je de lijst invult aan elkaar 
koppelen. 
 
Wat houdt het onderzoek in? 
We vragen je om twee keer een korte (15 minuten) online vragenlijst in te vullen: één keer nu en 
één keer over een aantal weken of maanden, wanneer het programma op jouw school is afgelopen. 
Je kunt de vragenlijst invullen wanneer je zelf wil, binnen nu en drie dagen. Je kan de vragenlijst 
vinden via deze link: https://vuamsterdam.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1GHTzn2fpN7FqUR 

 
Als je vragen hebt over dit onderzoek, mag je altijd een mail sturen naar inhaal.fgb@vu.nl.  
 
Vriendelijke groet en dankjewel voor je tijd! 
 
Anne Fleur Kortekaas en Anne de Bruijn 
Onderzoekers LEARN 
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