Beste ouder(s)/verzorger(s),
Onze school neemt samen met twee andere scholen deel aan een onderzoek naar de bevordering
van motivatie van leerlingen die in een vwo plus klas zitten.
Uitvoerend onderzoeksbureau is het Kohnstamm Instituut UvA, dat dit onderzoek in opdracht van
het Nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek uitvoert. Voor een korte samenvatting van het
onderzoek kunt u deze webpagina bekijken.
In klas 2C wordt gedurende dit schooljaar een aanpak toegepast waarvan de onderzoekers
verwachten dat deze de motivatie bevordert. Deze interventie is door de onderzoekers in
samenwerking met een adviseur van het KPC ontworpen. Het belangrijkste onderdeel hierin is dat
de leerling een online portfolio gaan gebruiken. Om na te gaan of het beoogde effect (verhoging van
de studiemotivatie en daardoor ook verbetering van studieprestaties) daarmee wordt bereikt,
worden voor en na de motivatie-interventie een paar motivatietests afgenomen en worden er
schoolcijfers verzameld (voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, grote denkers en logica en
argumentatieleer).
Wij vinden het als school belangrijk om mee te doen aan dit onderzoek omdat we hierdoor meer
inzicht kunnen krijgen in hoe leerlingen gemotiveerd raken. De uitkomsten zullen dan ook met het
hele team besproken worden. We zullen de resultaten en ook onze conclusie daaruit delen met
ouders via de oudervereniging.
Over de resultaten van het onderzoek zal worden gerapporteerd aan de opdrachtgever en in een
wetenschappelijk tijdschrift. Die rapportage betreft groepen leerlingen, maar nooit individuele
leerlingen. De uitvoerders van het onderzoek houden zich aan de Gedragscode onderzoek en
statistiek van de Vereniging voor Beleidsonderzoek en daarmee aan de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Wanneer u niet wilt dat gegevens van uw kind worden gebruikt t.b.v. dit onderzoek, dan vernemen
wij dat graag door toezending van onderstaande reactie, binnen een week na ontvangst van deze
brief. U kunt uw reactie mailen naar info@hyperionlyceum.vova.nl.
Hans Schoonheim
Teamleider onderbouw
Hyperion Lyceum
Docklandsweg 2,
1031KN Amsterdam
020 5797220
www.hyperionlyceum.nl



ik geef geen toestemming voor het verzamelen en bewerken van gegevens over mijn kind in
NRO-onderzoek 405-15-512 naar bevordering van studiemotivatie in VWO-plus

Naam leerling: ________________________
Achternaam ouder/verzorger: ____________________________
Handtekening: _________________________

