
 

   

Toestemmingsverklaring Ouder 

betreffende het onderzoek 

‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ 

 

-Hierbij verklaar ik dat  

1) Ik wil deelnemen aan het onderzoek ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag'.  

2) Ik op voor mij duidelijke wijze informatie heb gekregen over het onderzoek, het doel van het onderzoek en de 

methode van het onderzoek. De schriftelijke informatie, behorend bij deze verklaring, heb ik gekregen en gelezen. Mijn 

vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.  

3) Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen of te 

stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden op te geven en dit heeft verder geen gevolgen voor mij of 

mijn kind.  

4) Ik toestemming geef voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens op de manier en voor de doelen die in de 

informatiebrief beschreven staan. 

5) Ik toestemming geef voor het bewaren van mijn gegevens tot 10 jaar na het onderzoek.  

 

-Daarnaast geef ik wel / geen toestemming om mij te benaderen voor eventueel vervolgonderzoek in de toekomst.  

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Naam ouder 1:  

Handtekening ouder 1:  

Datum: __ / __ / __  

Naam ouder 2:  

Handtekening ouder 2:  

Datum: __ / __ / __  

Naam kind:  

Geboortedatum kind:  

e-mailadres ouder:  

telefoonnummer ouder: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

 

-Daarnaast geef ik wel / geen * toestemming om de leerkracht van mijn kind te benaderen om tweemaal een 

vragenlijst in te vullen. *Doorhalen wat niet van toepassing is. 

☐Ik wil de leerkracht zelf benaderen 

☐Ik wil dat het onderzoeksteam de leerkracht van mijn kind benadert (vul dan hieronder email of telefoonnr. in).  

*Aankruizen wat van toepassing is. 

E-mailadres of telefoonnummer leerkracht:   

 

Onderstaand gedeelte hoeft u niet in te vullen. Dat is bestemd voor de onderzoeker.  

Ik verklaar hierbij dat ik bovengenoemde persoon heb geïnformeerd over het genoemde onderzoek. Als er tijdens het 

onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de ouder(s) of verzorger(s) kunnen beïnvloeden, dan 

breng ik hen daarvan tijdig op de hoogte.  

Naam onderzoeker:  

Handtekening:                       Datum  : __ / __ / __      


