Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Wij zijn Valerie Boelen en Laura Lambermon, studenten eerste master Orthopedagogiek aan de KU Leuven. Onze
masterproef, o.l.v. Prof. dr. Pol Ghesquière, handelt over ‘de tewerkstelling en het beroepsprofiel van masters in de
orthopedagogiek in Vlaanderen’.
Voor deze masterproef doen wij onderzoek naar de tewerkstelling, het beroepsprofiel en het maatschappelijk statuut
van de universitair afgestudeerde orthopedago(o)g(e). Onze masterproef gaat over een thema dat in de huidige
maatschappij zeer actueel is, namelijk hoe onderscheidt de orthopedago(o)g(e) zich van andere gerelateerde
disciplines (zoals psychologen, maatschappelijk werkers etc). Om een waarheidsgetrouw beeld te krijgen van de
specificiteit van de orthopedago(o)g(e) is het zeer belangrijk dat wij een groot aantal respondenten bereiken. Daarom
willen we graag uw medewerking voor dit onderzoek vragen.
De resultaten van onze masterproef zullen van grote waarde zijn voor de Orthopedagogiek in Vlaanderen. Op basis
van uw gegevens zullen wij o.a. zicht krijgen op de tewerkstelling, het specifieke beroepsprofiel en het
maatschappelijk statuut van de master orthopedago(o)g(e), informatie die van uitermate groot belang is voor de
voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten gekoppeld aan de recente erkenning van de klinisch orthopedagoog als
gezondheidszorgberoep. Dat is ook de belangrijkste reden waarom professor Ghesquière deze masterproef is
opgestart.
Wij verzekeren u dat uw gegevens anoniem zullen worden verwerkt.
In het tijdschrift van de ‘Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen’ wordt later een rapport over de resultaten van
ons onderzoek gepubliceerd.
Hieronder vindt u de link naar de online enquête. Wij kunnen ons voorstellen dat het met de tijdsdruk van vandaag
niet evident is om tijd vrij te maken om een online enquête volledig in te vullen op hetzelfde moment. Daarom geven
wij de mogelijkheid om de antwoorden tussentijds op te slaan. Op die manier kunt u de online enquête invullen op de
momenten die u best passen.
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/4493/lang-nl

Indien u contact hebt met andere universitair afgestudeerde orthopedagogen, willen wij u vriendelijk vragen om deze
link naar de online enquête naar hen door te sturen. Op die manier hopen we een nog groter aantal respondenten te
bereiken.
Met het oog op een vlot en efficiënt verloop van ons onderzoek vragen wij u deze enquête uiterlijk 11 november
2015 op de website in te vullen.
Indien u vragen of opmerkingen hebt tijdens of na het invullen van de vragenlijst, kan u ons per e‐mail bereiken op
onderstaande e‐mailadressen.
Dit onderzoek is van groot belang zowel voor de afdeling Orthopedagogiek als voor onze masterproef. Wij stellen uw
medewerking zeer op prijs en danken u hiervoor alvast bij voorbaat!
Vriendelijke groeten,

Valerie Boelen (valerie.boelen@student.kuleuven.be) & Laura Lambermon (laura.lambermon@student.kuleuven.be)

