
Masterproef: hoe beleven ouders van kinderen met 

gedragsproblemen de opvoeding van hun kind? 
  

Beste ouders, 

 

Hartelijk dank voor uw interesse in dit onderzoek. Met deze brief willen we u uitnodigen om 

deel te nemen aan een onderzoek rond ouderlijke beleving. Vooraleer u een beslissing neemt 

over uw deelname, vragen we u om onderstaande tekst te lezen.  

Doel van het onderzoek 

Opvoeden is geen absolute wetenschap en verloopt met pieken en dalen. Dit is niet anders in 

de opvoeding van kinderen met gedragsproblemen. Hoe de opvoeding beleven wordt door 

ouders, is echter wel uniek. Daarom willen we in dit onderzoek nagaan hoe jullie als ouders 

van kinderen met gedragsproblemen, de opvoeding beleven. We willen dit onderzoeken aan 

de hand van een semi-gestructureerd interview. Hierbij worden enkele vragen opgesteld als 

leidraad, maar blijft er ruimte over om wat meer te vertellen naast de vragen. Zo kunnen jullie 

als ouder mee de inhoud van het gesprek bepalen. De vragen van het interview bevatten drie 

grote thema’s. Zo zijn er enkele vragen die peilen naar de manier waarop jullie de opvoeding 

van jullie kind(eren) beleven, naar jullie hulpvraag en naar de sociale steun en veerkracht die 

jullie al dan niet ervaren. Naast dit interview, zouden we jullie ook vragen om een beknopt 

aantal korte vragenlijsten in te vullen.  

Het interview zelf zou ongeveer een uur duren. De plaats en het tijdstip van het interview kan 

besproken worden. Bij het interview kunnen, naast de onderzoeker, zowel u als uw partner 

aanwezig zijn. Er zal, als u daar toestemming voor gegeven heeft, een audio-opname van het 

interview gemaakt worden om de verwerking van de gegevens te vereenvoudigen. De 

gegevens zullen op vertrouwelijke wijze bewaard en verwerkt worden. We zullen de resultaten 

anoniem rapporteren, wat wil zeggen dat niemand zal weten wie u bent. De opnames van de 

interviews zullen woord voor woord worden uitgeschreven en de elektronische versies 

(transcripts) zullen aan de Universiteit Gent worden bewaard op een PC beschermd met een 

wachtwoord. In deze transcripts zal alle informatie die naar u of uw kind kan leiden weggelaten 

worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om namen, woonplaats, namen van collega’s of 

familieleden, etc. Op die manier zien we erop toe dat niemand in staat zal zijn om uw identiteit 

en die van de andere deelnemers te achterhalen via de getranscribeerde interviews. 

 

 

 

 

 

 



Deze masterproef maakt deel uit van een overkoepelend onderzoek omtrent ouderlijke 

beleving onder supervisie van Dr. Sara Rowaert, Prof. Dr. Sarah De Pauw en Prof. Dr. Olivier 

F. Colins. Naast deze masterproef worden nog twee andere masterproeven uitgeschreven 

door twee andere studenten. We werken dus met drie studenten binnen het overkoepelend 

onderzoek, maar elk vanuit een andere invalshoek..  

Deelname aan het onderzoek  

Wij contacteren u omdat uw kind werd aangemeld omwille van gedragsproblemen. Wij willen 

in dit onderzoek graag verschillende ouders bereiken met een zoon/dochter jonger dan 12 

jaar die om voorgaande reden aangemeld werden.  

Uw deelname aan het onderzoek brengt geen bijkomende kosten met zich mee voor u. Over 

het algemeen verwachten we niet dat het interview veel ongemak zal veroorzaken. Door het 

onderwerp van het onderzoek is het echter wel mogelijk dat er vragen worden gesteld die 

mogelijk gevoelig zijn en bepaalde emoties opwekken. Het interview kan steeds om welke 

reden dan ook worden onderbroken of stopgezet worden. Wanneer u uw deelname wil 

stopzetten, kunt u dit ten allen tijde doen zonder dat u daarvoor een reden moet opgeven. Het 

stopzetten van de deelname aan het onderzoek heeft ook op geen enkele manier negatieve 

gevolgen voor u of uw kind.  

Er zijn geen rechtstreekse voordelen aan dit onderzoek verbonden. Zoals reeds eerder in 

deze brief vermeld, is het doel van dit onderzoek om een beter inzicht te krijgen in de 

opvoedingsbeleving van ouders van kinderen die aangemeld worden omwille van 

gedragsproblemen. Op basis van deze bevindingen zouden we aanbevelingen maken voor 

de praktijk. Zo willen we mee bijdragen aan de goede zorg en ondersteuning van ouders in 

gelijkaardige situaties. Met dit onderzoek willen we u, als ouder, ook de kans geven om uw 

verhaal te kunnen vertellen.  

Een deelname aan dit onderzoek is volledig vrijblijvend en heeft geen enkel verplichtend 

karakter. U hoeft uw besluit niet te verantwoorden wanneer u beslist om niet deel te nemen. 

Deze beslissing kan op geen enkele manier een negatief gevolg met zich meebrengen. Indien 

u beslist om deel te nemen aan het onderzoek, zal u worden gevraagd om een formulier te 

ondertekenen waarin u uw deelname bevestigt. U kan uw deelname ook zonder gevolgen op 

alle momenten stopzetten wanneer u dat wenst.   

Indien u verdere informatie wenst of wenst deel te nemen aan dit onderzoek, kunt u steeds 

contact opnemen met mij via e-mail: quienta.hellebuyck@ugent.be.  

Mijn masterproef vindt plaats onder leiding van Prof. Dr. Olivier F. Colins aan de Universiteit 

Gent, vakgroep Orthopedagogiek..  

 

Hartelijk dank voor het lezen van deze informatie!  

 

Quienta Hellebuyck 

mailto:quienta.hellebuyck@ugent.be

