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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1, 2m, 2mh, 3h, 3a, 3m, 4h en 5a 

 

 

Zwolle, 23 september 2021 

Kenmerk: 2021/039/tro 
Betreft: Onderzoek angst en depressiviteit 
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze brief willen wij u graag informeren over een onderzoek waar wij als school aan meedoen. 

We vragen ook toestemming van u en/of uw kind voor zijn of haar deelname aan het onderzoek. 

 

Er is veel te doen over het thema angst en depressiviteit bij jongeren. Het lijkt wel alsof er steeds meer 

jongeren opgroeien met dit soort klachten. Misschien heeft u er in de media al eens iets over gehoord 

of gelezen.  

Wij zien als school ook steeds vaker leerlingen met zulke klachten. Omdat wij als school graag beter 

willen weten hoe wij hier het beste mee om kunnen gaan, hebben we besloten om mee te doen aan 

een uitgebreid onderzoek. Dit doen we samen met andere middelbare scholen in Zwolle, Hogeschool 

Windesheim, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden. 

 

In het voorjaar hebben we een eerste meting uitgevoerd voor het onderzoek. Hieruit bleek onder 

andere dat zo’n 10 procent van de leerlingen zorgelijk veel angst of depressiviteit heeft. Een aantal 

schoolse factoren, zoals de relatie met leraren, lijkt van belang te zijn. Meer onderzoek is nodig om 

hier een beter beeld van te krijgen, zeker ook nu kinderen weer gewoon naar school kunnen. 

 

Wat betekent dit voor u als ouder en voor uw kind? Allereerst: onderzoek mag in Nederland alleen 

worden gedaan als uw kind daarvoor toestemming geeft. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar is ook 

toestemming nodig van de ouder(s). Met deze brief willen we daarom uw toestemming vragen (als 

uw kind jonger dan 16 is) of de toestemming van uw kind (als uw kind 16 of ouder is). Als u 

toestemming geeft, vragen we voorafgaand aan het onderzoek ook nog aan uw kind om 

toestemming.  

Hebt u in het voorjaar al toestemming gegeven? Dan hoeft dat niet nog een keer.  

 

Meedoen aan het onderzoek betekent dat uw kind ongeveer in september of oktober 2021 een 

vragenlijst invult via de telefoon. Dit zal ongeveer drie kwartier duren. We vragen leerlingen om de 

komende twee jaar elk half jaar een vragenlijst in te vullen.  

Een deel van de leerlingen vragen we ook om komend of volgend schooljaar gedurende het jaar, 

tegen een kleine vergoeding, wekelijks op de telefoon een paar vragen te beantwoorden. Alle 

informatie die uw kind ons geeft, wordt vertrouwelijk behandeld.  

 

Voor onze school is dit onderzoek belangrijk, omdat we onze leerlingen zo 

goed mogelijk willen kunnen ondersteunen. We hebben daarom ook 

meegewerkt aan de opzet van dit onderzoek en zullen het ook mogelijk 



 

 pagina 2 van 2 

maken dat, na toestemming van u en/of uw kind, het onderzoek wordt uitgevoerd. Om het onderzoek 

goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen meedoen, ook als ze nog 

nooit last hebben gehad van angst of depressiviteit. We hopen daarom dat uw kind ook meedoet.  

 

U kunt uitgebreide informatie over het onderzoek lezen via deze link: https://app.u-can-

feel.nl/o?q=inschrijven. Als u besluit dat uw kind mee mag doen, kunt u of kan uw kind (van 16 jaar of 

ouder) via deze link toestemming geven voor deelname.  

 

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u ook kijken op de website van het project: https://u-

can-feel.nl/. Mocht u op dit moment vragen of zorgen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lieke 

Tromp (l.tromp@ooz.nl), de contactpersoon van onze school. U kunt ook rechtstreeks contact 

opnemen met de onderzoekers: dr. Bert Wienen (b.wienen@windesheim.nl) of dr. Ymkje Anna de 

Vries (y.a.de.vries@rug.nl).  

 

Ik hoop dat we voldoende aanmeldingen krijgen voor deelname aan dit onderzoek. Alvast heel erg 

bedankt voor uw medewerking. 

 

 

Hopend u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lieke Tromp 

Schoolleider 
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