
informatiebrief voor pabostudenten 

Wat willen we weten? 
We willen graag weten wat jij van de cursus vindt en wat je eraan hebt bij het lesgeven aan leerlingen met ASS. 

Dat is belangrijk omdat we graag willen aansluiten bij de behoefte van pabostudenten. We willen dus graag 

weten of je de kennis kunt gebruiken bij je stage, en of er onderwerpen missen of overbodig zijn. Met datzelfde 

doel willen we ook graag in een grote groep pabostudenten een aantal andere dingen inventariseren: 

 Welke kennis en vaardigheden voor het lesgeven aan leerlingen met ASS heb je? 

 Wat vind je van passend onderwijs? 

 Waar loop je tegenaan bij het lesgeven aan leerlingen met ASS? 

 Hoeveel vermoeidheid ervaar je door je stage? 

Met deze informatie help je ons om te onderzoeken wat toekomstige leraren nodig hebben om passend 

onderwijs aan leerlingen met ASS te geven en hoe zij dit ervaren. Hiermee kunnen we (toekomstige) leraren in 

de toekomst beter ondersteunen om het onderwijs voor leerlingen met ASS te verbeteren. 

Wanneer kan je meedoen? 
Je kan meedoen met onze vragenlijsten wanneer je stageloopt in het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) 

voortgezet onderwijs. Je hebt in je stageklas één of meerdere leerlingen met (een vermoeden van) ASS. 

Diagnoses als (klassiek) autisme, een autistische stoornis, het Syndroom van Asperger, en PDD-NOS vallen hier 

ook onder. 

Je vult dan online een vragenlijst in. De vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Voor elke volledige ingevulde 

vragenlijst krijg je van ons een digitale cadeaubon van bol.com ter waarde van 5 euro. Als je alleen mee wilt 

doen met de vragenlijsten, maar niet met de e-learning, kan je na de eerste vragenlijst stoppen. Als je niet mee 

kunt doen omdat je bijvoorbeeld geen stage hebt, of liever niet mee wilt doen met het onderzoek, kan je ook 

alleen de e-learning volgen.

Hoe bewaren wij je gegevens? 
Met de vragenlijsten worden persoonsgegevens 

verzameld, die door ons worden gebruikt en bewaard. 

We vragen hier je toestemming voor aan het begin van 

de vragenlijst. We bewaren al je antwoorden minimaal 

15 jaar. Om je privacy te beschermen krijgen je gegevens 

een code. Je naam en andere gegevens waaraan je te 

herkennen bent, worden daarbij weggelaten. De sleutel 

van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige 

medewerkers kunnen toegang krijgen tot al je gegevens. 

Ook tot de gegevens zonder code. Zij houden je 

gegevens geheim. 

Wanneer ben je klaar? 
Je deelname aan het project stopt vanzelf als je beide 

vragenlijsten hebt ingevuld, of als je zelf kiest om te 

stoppen. Het hele project is afgelopen als alle 

deelnemers klaar zijn. De e-learning blijft daarna 

beschikbaar. Als je op de hoogte wilt blijven van de 

resultaten, dan kan je dat aan het einde van de 

vragenlijst aangeven. 

Wat doen wij met de resultaten? 
Wij verwerken de resultaten in rapporten en publicaties, 

bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften en op 

onze website. Hierin zijn de gegevens nooit tot jou te 

herleiden. De resultaten worden uitsluitend op 

groepsniveau bekendgemaakt. 

Wat moet je doen als je wilt stoppen? 
Je beslist zelf of je mee wilt doen. Deelname is vrijwillig. 

Als je niet (meer) mee wilt doen met de vragenlijsten, 

kan je gewoon gebruik maken van de e-learning. Als je al 

bent begonnen met een vragenlijst, kan je zich altijd 

bedenken en toch stoppen, ook tijdens het invullen. Dit 

heeft geen nadelige gevolgen voor je en je hoeft niet te 

zeggen waarom je wilt stoppen. Je kan dan niet later 

verdergaan of opnieuw beginnen. Alleen de gegevens 

die tot dat moment zijn verzameld, worden door ons 

gebruikt. 

 

Heb je vragen? 
Dan kan je contact opnemen met Anne Smit, via a.smit@accare.nl of 06 8683 5725. 
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