Informatiebrief
Titel onderzoek: De gevolgen van gehoorschade bij docenten lichamelijke opvoeding in het primair
onderwijs
Geachte heer/mevrouw,
Inleiding
Wij zijn Hajar Hajji en Melisa Ummaz, studenten logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool
te Eindhoven. Op dit moment zitten wij in het vierde jaar en zijn we bezig met het
afstudeeronderzoek. Wij vragen u om deel te nemen aan het onderzoek ‘De gevolgen van
gehoorschade bij docenten lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs’. U beslist zelf of u mee
wilt doen. Voordat u dit besluit maakt, is het belangrijk dat u meer te weten komt over het
onderzoek. Lees de informatiebrief rustig door. Ook kunt u rustig overleggen met uw partner, familie
of vrienden. Wanneer na het lezen van de brief nog onduidelijkheden zijn of wanneer u nog vragen
heeft, kunt u gerust contact opnemen met de onderzoekers. Hun contactgegevens vindt u onder aan
deze brief.
Het doel van het onderzoek
Dit onderzoek wordt uitgevoerd omdat we meer te weten willen komen over hoe vakleerkrachten
bewegingsonderwijs de geluidsbelasting, akoestiek en spraakverstaanbaarheid tijdens de gymlessen
ervaren en wat hun motiveert of belemmerd om gehoorbeschermingsmiddelen te gebruiken. Dat
helpt ons om in de toekomst een fijne en vooral veilige leer-werkomgeving voor zowel de
vakleerkrachten als de leerlingen te kunnen creëren.
Wat het onderzoek voor u inhoudt
Dit onderzoek betreft een interview. Dit interview zal in overleg op een locatie plaats vinden die voor
u het beste uitkomt. Dit zou bijvoorbeeld op de school waar u werkt kunnen zijn. Het interview duurt
in totaal ongeveer 60 minuten. Bij het interview is naast de onderzoeker ook een observator
aanwezig. Dit is een andere onderzoeker die erbij zit ter ondersteuning. Het interview wordt
opgenomen.
In verband met het Coronavirus kan er afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden,
het besluit worden genomen om het interview via Microsoft Teams te houden. Hierbij is het
belangrijk dat u over een laptop of computer met camera beschikt. Voor de afgesproken datum van
het interview wordt u op de hoogte gesteld hierover, hierbij staat de veiligheid van iedereen voorop.
Deelname aan het onderzoek levert voor u geen direct voordeel op. Wel kan het onderzoek voor de
toekomst een nuttige bijdrage leveren.
Wilt u deelnemen aan het onderzoek?
Deelname is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet mee wilt doen aan het onderzoek. Als u
niet mee wilt doen, hoeft u niks te doen. U hoeft ook geen reden op te geven waarom u niet mee
wilt doen. Mocht u wel mee willen doen, mag u ook ten alle tijden stoppen. Ook wanneer het
onderzoek al plaatsvindt. Hier hoeft u ook geen reden voor op te geven. Wanneer u wil deelnemen
aan het onderzoek kunt u een e-mail sturen naar Hajar Hajji of Melisa Ummaz.
Wat er wordt gedaan met de gegevens en uitkomsten
Alle gegevens worden geheel anoniem verwerkt. U zult niet herkenbaar zijn. Het onderzoek is geheel
vertrouwelijk, alleen met uw toestemming kunnen de daartoe bevoegde personen de
onderzoeksgegevens inzien. Het eindrapportage zal door Fontys Hogeschool voor een periode van 15
jaar worden bewaard in de databank, na deze periode wordt deze vernietigd.

Vragen en bereikbaarheid
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hajar Hajji en Melisa Ummaz. Twee logopedisten in opleiding
aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven. Het onderzoek staat onder supervisie van de
opdrachtgever mw. S. Tuinder, docent bij Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven en wordt in
samenwerking met de KVLO uitgevoerd. Voor vragen kunt u terecht via onderstaande
telefoonnummers of e-mailadressen. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.
Gegevens onderzoeker:
Hajar Hajji, studente Logopedie
Telefoon: 0636356532
E-mailadres: hajar.hajji@student.fontys.nl

Gegevens onderzoeker:
Melisa Ummaz, studente logopedie
Telefoon: 0615164064
E-mailadres: m.ummaz@student.fontys.nl

