
Groningen, 12 februari 2022 

Beste directieleden en leerkrachten, 
  
Als masterstudent onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen doe ik voor 

mijn masterscriptie onderzoek naar academische leerkrachten in het basisonderwijs. Hierbij 

onderzoek ik de attitudes van directieleden en medeleerkrachten ten aanzien van academische 

leerkrachten en breng ik in kaart in hoeverre academische leerkrachten binnen hun school 

ruimte ervaren om hun academische vaardigheden in te zetten. In deze brief vind u meer 

informatie over het onderzoek. 

 

Waarom is het belangrijk dat dit wordt onderzocht? 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat academisch opgeleide leerkrachten het onderwijs 

vroeg verlaten door gebrek aan ontwikkel- en loopbaanmogelijkheden. Dit is in tijden van 

grote lerarentekorten niet wenselijk. Hierdoor is het van belang om een beeld te schetsen van 

de ruimte die academisch opgeleide leerkrachten krijgen om hun academische vaardigheden 

in te zetten en in hoeverre attitudes van directieleden en medeleerkrachten hier invloed op 

hebben. Op deze manier kunnen aanbevelingen worden gedaan die kunnen leiden tot het 

behouden van academisch opgeleide leerkrachten in het onderwijs. 

  
Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
In de periode februari/maart 2022 wordt aan leerkrachten en directieleden in heel Nederland 

een online vragenlijst aangeboden. Meedoen aan dit onderzoek is op vrijwillige basis. Het 

invullen van de vragenlijst zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.   

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?  
Met de gegevens uit de vragenlijst zal vertrouwelijk worden omgegaan. De data zullen 

anoniem worden verwerkt en zijn niet te herleiden naar uzelf of uw school. De gegevens 

worden bewaard in een beveiligde opslag bij de universiteit. Als u vragen heeft over privacy, 

kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de Rijksuniversiteit 

Groningen (privacy@rug.nl). 
  
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek of meer informatie willen, 

dan kunt u contact opnemen met mij via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer.  
  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Laura Kleine 

 

l.h.kleine@student.rug.nl 

06-40042505 
 


