
 
Betreft: Informatiebrief onderzoek voor ‘Gezonde Buurten’ 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De openbare basisschool Meester Lugtmeijer ligt vlak bij de ‘Staatsliedenbuurt’ waar velen van jullie 

wonen. In de ‘Staatsliedenbuurt’ organiseren Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie (IVN) 

het project ‘Gezonde Buurten’. Daarbij werken kinderen, volwassenen en de gemeente samen om 

van hun buurt een actieve, speelse en natuurlijke buurt te maken (voor meer informatie: 

https://www.ivn.nl/gezonde-buurten). Ik vraag u hierbij om als ouder/verzorger mee te doen aan 

onderzoek naar dit project. 

Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om het project beter te laten aansluiten bij de visie en wensen van ouders. 

Het onderzoek zal worden uitgevoerd onder ouders van een aantal scholen in Nederland. Dit 

onderzoek voer ik, Minou Pubben, uit als masterstudent van de Universiteit Utrecht en in opdracht 

van Jantje Beton. 

Waar gaat het onderzoek over? 

Het onderzoek gaat over twee thema’s: 

1. Avontuurlijk spelen: 

Met dit project maken we een speelplek waar kinderen op een avontuurlijke manier kunnen 

spelen. Daarmee bedoelen we het spelen dat voor kinderen spannend en opwindend is. Het 

is voor Jantje Beton belangrijk om te weten wat ouders vinden van avontuurlijk spelen.  

2. Bewonersparticipatie: het meedoen aan het project: 

Om een buurt te maken die voor iedereen leuk en fijn is, is het van belang dat zo veel 

mogelijk ouders meedoen aan het project. Daarom zal ik onderzoeken hoe Jantje Beton en 

IVN ervoor kunnen zorgen dat zoveel mogelijk ouders mee willen doen aan het project. 

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: 

1. Via een enquête zal ik uw mening vragen over avontuurlijk spelen. 

2. Vervolgens zal ik een (groeps)gesprek houden met enkele ouders om uitgebreider in te gaan 

op het onderwerp ‘avontuurlijk spelen’. Daarnaast zal ik wat vragen stellen over 

‘bewonersparticipatie’. 

Anonieme verwerking van de gegevens 

De gegevens die ik met het onderzoek verkrijg zullen anoniem verzameld en verwerkt worden. De 

gegevens worden niet ingezien door derden. Over het onderzoek zal ik een scriptie schrijven en een 

adviesrapport voor Jantje Beton. U kunt een digitale versie van het rapport krijgen bij deelname. 

 

https://www.ivn.nl/gezonde-buurten


 

Wat vraag ik van u? 

Ik vraag u om deel te nemen aan dit onderzoek. Het invullen van de enquête zal tussen de 5 en 10 

minuten duren. U ontvangt binnenkort een link waarmee u de enquête kunt invullen. Het 

(groeps)gesprek zal tussen de 45 en 60 minuten duren. U heeft het recht om uw toestemming voor 

dit onderzoek op elk moment in te trekken. U hoeft hier geen reden voor te geven. De gegevens die 

verzameld zijn tot aan het moment van stoppen, zullen gebruikt worden voor het onderzoek. Ten 

slotte hoeft u vragen niet te beantwoorden als u dat niet wilt. 

Contactpersoon 

Minou Pubben (stagiaire van Jantje Beton en student aan de Universiteit van Utrecht) voert het 

onderzoek uit. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u mij mailen. Mijn mailadres is: 

m.pubben@jantjebeton.nl. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Minou Pubben 

 

 

Datum: 21-2-2020 

mailto:m.pubben@jantjebeton.nl

