
  
  
 

 
 
 
 

 

 

 
Beste ouder/verzorger,        
 
Op 16 en 23 maart 2020 zal uw kind een gastlast van Schools4Life, het scholenprogramma van Stichting Dance4Life, 
bijwonen.  
Tijdens Schools4Life leren leerlingen seksueel grensoverschrijdend gedrag herkennen, ontdekken zij hoe zij hun grenzen 
& wensen kunnen aangeven en hoe zij de wensen & grenzen van een ander kunnen respecteren. 
 
Impactonderzoek: 
Schools4Life wil graag het effect meten van onze gastles op de leerlingen die de gastles volgen.  
Deze impactmeting doen wij door middel van een online vragenlijst waarmee we de waardering voor, en het effect van de 
gastles meten. 

1. Eerst doen we een zogenaamde 0-meting: voordat uw kind deelneemt aan de les nemen we een eerste 
vragenlijst af waarmee we de basisopvattingen van uw kind in kaart brengen.  

2. Na de les nemen we nogmaals dezelfde vragenlijst af, om te kijken of er door het volgen van de les verschillen 
in de opvattingen van uw kind zijn ontstaan.  

 
Tijd: 

• 2x 10 minuten onder school tijd op de school van uw kind.  
Eenmalig (max.) 10 minuten voor afgaand aan de gastles van Schools4Life. 
Eenmalig (max.) 10 minuten na afloop van de gastles van Schools4Life. 

 
Privacy is gegarandeerd 
De vragenlijsten worden geheel anoniem door uw kind ingevuld, het is voor niemand mogelijk om de antwoorden op de 
vragen terug te leiden naar uw kind. Dit geldt ook voor docenten, het Schools4Life-team en onderzoekers. De 
antwoorden op de vragenlijst worden door ons team geanalyseerd waarbij de anonimiteit van uw kind altijd gewaarborgd 
zal blijven.  
Onderzoeksgegevens die gepubliceerd worden zijn anoniem. Volledig geanonimiseerde gegevens kunnen gedeeld 
worden met andere onderzoekers of openbaar toegankelijk worden gemaakt, maar kunnen niet worden herleid tot 
personen. 
 
Middels deze brief vragen wij u om ouderlijke toestemming voor het invullen van de vragenlijst door uw kind. 
De toestemming bestaat uit: 

• Ik ben mij bewust dat middels geen reactie geven op deze brief/e-mail, ik toestemming geef voor de vrijwillige 
deelname van mijn kind aan het onderzoek van Schools4Life; 

• Ik geef toestemming voor verwerking van de data uit de vragenlijst van Schools4Life; 
• Ik heb de mogelijkheid gehad om aanvullende vragen te stellen. Deze vragen zijn voldoende beantwoord; 
• Ik weet dat deelname van mijn kind anoniem is.  
• Ik weet dat dit onderzoek op geen enkele manier bedoeld is om het kind te belemmeren, en dat deelname 

vrijwillig is. Wanneer uw kind zich ongemakkelijk voelt bij het invullen van de vragen kan hij/zij er altijd voor 
kiezen de vragen niet te beantwoorden.; 

 
Als wij niks van u horen, gaan wij er automatisch van uit dat u toestemming geeft voor deelname van uw kind 
aan de enquête en akkoord gaat met bovenstaande punten. 
 
Overige informatie 
Mocht u geen toestemming willen verlenen en/of  vragen hebben over dit onderzoek, kunt u contact op nemen met: 
020 521 6650 - scholenactie@dance4life.com  
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