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   Bijlage: informatiebrief 

Beste ouder 

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in 

samenwerking met een aantal actoren binnen het Vlaamse sportlandschap. Het project wil 

de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen stimuleren. Het project heeft twee 

onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge 

kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om 

ouders en begeleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling 

van het jonge kind.  

Concreet betekent dit dat binnen het wetenschappelijk kader de onderzoeksgroep (UGent-

VUB-KUL) de deelnemende kinderen zal testen op hun motorische vaardigheden en fysieke 

fitheid (deze testen vergen lichte tot matige inspanningen). Jouw kind zal op 25 september 

in de sporthal van de broederschool getest worden. Het testen van alle kinderen binnen 

onze school zal vermoedelijk langer duren dan de voorziene Multimove lesduur. De testen 

starten om 15.45 u en zullen vermoedelijk eindigen om 17.45 u.  

Op het einde van het Multimove-project (mei-juni2013)zal jouw kind nog een 2e maal getest 

worden. Het is dus belangrijk dat je kind het volledige testprotocol afwerkt om de 

motorische vooruitgang optimaal na te gaan. Om een verdere opvolging van jouw kind 

mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat je kind alle testen doorloopt. 

Om de tweede onderzoekslijn mogelijk te 

maken is het van belang om ook de ouders 

gelijktijdig te bevragen. Per post en via e-mail 

word je een vragenlijst bezorgd. Daarbij zal je 

ook een begeleidende brief ontvangen waarin 

de doelstellingen en bijhorende praktische 

zaken duidelijk vermeld staan.  
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Aangezien zowel ouder als kind deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek, verkrijgen 

we graag jouw toestemming tot deelname op papier. Gelieve bijgevoegd formulier in te 

vullen, te ondertekenen en op het einde van de eerste Multimove les terug te bezorgen aan 

de clubverantwoordelijke. 

Voor meer informatie en verdere vragen rond het wetenschappelijk onderzoek kan je 

terecht bij FaridBardidviaFarid.Bardid@ugent.be of bij Floris Huyben viafhuyben@vub.ac.be. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

Met sportieve groeten,  

Het Multimove team           
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Toestemmingsformulier 

 

Ondergetekende (voornaam, naam):___________________________________________ 

Ouder/wettelijke vertegenwoordiger van______________________________________ 

Verklaar hierbij mijn akkoord voor deelname, op vrijwillige basis, van mijn zoon/dochter aan 

dit wetenschappelijk onderzoek, beschreven in de informatiebrief. 

Ik ben op de hoogte van het verloop van het onderzoek en heb het document met uitleg en 

instructies omtrent deze studie grondig gelezen. 

Ik verbind mij er toe alle vragen die gesteld worden zo correct mogelijk te beantwoorden of 

de testen naar best vermogen uit te voeren. Ook zal ik alle richtlijnen die mij gegeven 

werden volgen en mogelijke afwijkingen ervan melden aan de onderzoeker. Ik weet dat op 

ieder ogenblik vragen mogen gesteld worden over het onderzoek en dat ik het recht heb de 

deelname aan het onderzoek te onderbreken zonder melding van redenen. 

Verder ben ik op de hoogte dat mijn gegevens en verkregen informatie volledig 

vertrouwelijk en anoniem blijven en voor geen andere doeleinden dan dit onderzoek 

gebruikt zullen worden. 

Adres: ______________________________________________________________________ 

Postcode: _______________ Plaats: ______________________________________________ 

Telefoon: ________________ GSM: ______________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Handtekening:                               Datum: _____________________________ 

 


