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Informatiebrief bij geïnformeerde toestemming voor educatief onderzoek 

 

Beste ouder, voogd 

In samenwerking met de lerarenopleiding van hogeschool UCLL werkt de school van je kind 
mee aan het RAYUELA-project.  

RAYUELA  is een project waarbij kinderen een educatieve game spelen om te leren veilig om 
te gaan met het internet. Het doel van het project is om het internetgebruik van kinderen 
en adolescenten in kaart te brengen en hen bewust en weerbaar te maken tegen risico's op 
internet.  

Telkens worden de leerlingen bijgestaan door de leerkracht en/of onderzoekers van de 
lerarenopleiding van hogeschool UCLL te Diepenbeek. Er worden ook foto’s, film- of 
geluidsfragmenten uit de klas verzameld. Er wordt gepeild naar hoe leerlingen omgaan met 
de risico’s op internet en hoe de educatieve game hen bewust en weerbaar kan maken.  

De RAYUELA game wordt ontwikkeld in drie fasen:  

1. Eerste versie mei-juni 2022 
2. Tweede versie november-december 2022 
3. Derde fase maart-juli 2023 

Telkens wordt de nieuwe versie van de game uitgetest o.a. in de klas van uw zoon of 
dochter. De leerlingen leren op die manier hoe om te gaan met deze risico’s en tegelijkertijd 
verzamelen de onderzoekers nuttige informatie voor het verder ontwikkelen van de Rayuela 
educatieve game. De leerlingen nemen daarom ook deel aan een informatieve enquête of 
een klasgesprek. Belangrijk is om op te merken dat de verwerking van alle verzamelde 
gegevens (film, geluidsfragementen, enquêtes…) gebeuren met weglating van de naam van 
de leerling. Het onderzoek is immers niet geïnteresseerd in de individuele leerling maar wel 
in algemene educatieve en statistische conclusies. 

In elke fase zullen er ongeveer 2 tot 3 lesuren besteed worden aan het RAYUELA-project.   

Met deze informatiebrief willen we er zeker van zijn dat jij en jou kind begrijpen waarom we 
deze videogame hebben gemaakt en wat de deelname betekent voor je kind. Lees gerust de 
informatiebrief en stel vragen aan ons of de leerkracht indien je iets niet begrijpt.  
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We beantwoorden hier volgende vragen: 

1. Wat is het RAYUELA-project? 
2. Moet ik deelnemen? 
3. Zijn er voor mij voordelen of risico’s als ik deelneem?  
4. Wat zal ik moeten doen? 
5. Welke informatie gaan jullie verzamelen en waarom?   
6. Wat als ik vragen heb? 

 

1. Wat is het RAYUELA-project? 

RAYUELA is een onderzoeksproject. We proberen om meer te leren 
over de manier waarop jongeren omgaan met het internet en we 
willen jullie helpen om veiliger te surfen en de sociale media te 
gebruiken.  

Daarom hebben we in RAYUELA een videogame gemaakt waarbij 
enkele situaties zich voortdoen die ook in de realiteit mogelijk zijn. 
We willen graag leren hoe jongeren daarop reageren om jullie dan 
nog beter te kunnen beschermen. Daarom vragen we aan jouw kind 
om bij het spelen zich zo spontaan mogelijk te gedragen.  

Tegelijkertijd zal je kind dankzij de videogame ook leren hoe hij/zij zichzelf beter kan 
beschermen tijdens het surfen op het internet.  

Uiteraard zal je kind bij het spelen ook veel plezier hebben!  

2. Moet mijn kind deelnemen? 

Jouw kind mag deelnemen aan het onderzoek, maar hij/zij mag ook stoppen indien hij/zij 
dat wenst.  

3. Zijn er voor mijn kind voordelen of risico’s als hij/zij deelneemt? 

Jouw kind zal hopelijk genieten van het spelen en hij/zij zal leren hoe hij/zij zich op het 
internet beter kan beschermen. Er zijn geen risico’s voor jouw kind als deelnemer. Hij/zij 
moet ook niets betalen om te kunnen spelen.  

4. Wat zal mijn kind moeten doen?  

Om de videogame te kunnen spelen, zal hij/zij eerst 
moeten registreren en enkele informatie bezorgen. 
Hij/zij zal een ID en een wachtwoord krijgen om in te 
loggen en te spelen. De naam van jouw kind zal niet 
worden opgevraagd. 
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Mogelijk zal je kind de videogame meer dan een keer kunnen spelen op verschillende 
dagen.  

Voor en na het spelen zullen we jouw kind ook enkele vragen stellen: dit zal ons helpen bij 
het onderzoek en om de videogame te verbeteren. Je kind zal telkens duidelijke instructies 
krijgen. Er zal ook altijd iemand bij hem/haar zijn, de leerkracht of een persoon van het 
RAYUELA-project, om ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt.  

5. Welke informatie gaan jullie verzamelen en waarom?  

Bij de registratie zal je kind op enkele vragen mogen antwoorden in verband met leeftijd, 
woonplaats, school, … een aantal van deze vragen zijn niet verplicht en hij/zij zal ze mogen 
overslaan indien gewenst. Terwijl je kind de videogame speelt, zullen we informatie 
verzamelen in verband met de acties en gebeurtenissen in de game zelf.  

Voor en na het spelen zullen we hem/haar enkele vragen stellen. De naam van jouw kind zal 
echter nooit opgevraagd worden: hierdoor zullen we hem/haar nooit kunnen identificeren. 
Het is daarom ook belangrijk dat hij/zij de RAYUELA-ID nooit doorgeeft aan anderen. Je kind 
is ook niet verplicht om deel te nemen en hij/zij mag ook op elk moment vragen om te 
stoppen. 

De verzamelde informatie is nodig om te begrijpen hoe jongeren omgaan met het internet 
en om hen in de toekomst beter te beschermen.   

6. Wat als ik vragen heb? 

Indien je vragen of suggesties hebt, kan je terecht bij je leerkracht 
of de persoon van het RAYUELA-project aanwezig in de klas.  

Media 

Tijdens de activiteiten in je school zullen we ook foto’s, video’s of geluidsopnames maken. 
We zullen dit enkel gebruiken voor de promotie van het project en voor het onderzoek. De 
naam, adres en andere persoonlijke informatie van jouw kind zullen nooit verzameld of 
gepubliceerd worden. 

Voor vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met: 

Erica Andreotti 
Renaat Frans 
Expertisecel Art of Teaching  
Lerarenopleiding Hogeschool UCLL 
Quadrigebouw Wetenschapspark 21 
3590 Diepenbeek 
Telefoon: +32 11 18 04 18 
steamdidactiek@ucll.be  
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