Informatiebrief voor ouders
Uw zoon/dochter heeft van school toegang gekregen tot één of meerdere online oefenprogramma’s
van Oefenweb, zoals Rekentuin en Taalzee. Om deze reden willen we u meer informatie geven over
onze oefenprogramma’s en onze organisatie.
Oefenweb is een spin-off bedrijf van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Wij ontwikkelen adaptieve
webapplicaties voor het onderwijs, waarin spelers vaardigheden oefenen door educatieve spellen te
spelen. We maken hierbij gebruik van een innovatief zelflerend systeem dat is ontwikkeld aan de UvA,
om spelers altijd opgaven op het juiste niveau aan te bieden. Zo ervaart iedere speler dezelfde mate
van succes en uitdaging.

De kernpunten van de webapplicaties van Oefenweb








Innovatieve adaptieve technologie: De oefenstof wordt automatisch afgestemd op het niveau
van elke speler.
Resultaten rapportage: Beheerders en spelers ontvangen gedetailleerde feedback.
Web based applicaties: Onze producten werken via het internet waardoor ze zowel op school
als thuis, op een computer of tablet gebruikt kunnen worden.
Methode-onafhankelijk: De oefenprogramma’s zijn naast elke lesmethode te gebruiken.
Voor elk type speler: Vanwege de adaptieve werking en een grote hoeveelheid aan opgaven,
zijn de oefenprogramma’s geschikt voor spelers van jong tot oud, van beginner tot expert uit
het PO, VO, MBO en HBO.
Spelenderwijs: Zowel inzet als prestatie worden beloond. De Oefenweb applicaties maken het
leren niet alleen leuker maar ook efficiënter.

Wetenschap en Onderwijs hand in hand
De Universiteit van Amsterdam en Oefenweb willen een brug slaan tussen onderwijs en onderzoek. De
geanonimiseerde data die zijn verzameld met onze webapplicaties, worden gebruikt om nieuwe
wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen, wat weer kan leiden tot verbetering van het onderwijs.

Vertrouwelijkheid van onderzoeksgegevens
Scholen die een abonnement nemen op onze webapplicaties geven Oefenweb en de Universiteit van
Amsterdam toestemming voor het gebruik van de geanonimiseerde data van hun leerlingen, die
verzameld worden met onze oefenprogramma’s. De gegevens uit het onderzoek worden door de

onderzoekers alleen gebruikt voor het verbeteren van onze programma’s en voor eventuele publicaties
in wetenschappelijke tijdschriften. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de persoonsgegevens van
de spelers, en blijft de anonimiteit van de spelers gewaarborgd.

Vrijwilligheid
Als u niet wilt dat de gegevens van uw kind worden meegenomen voor wetenschappelijk onderzoek, of
als u dit gaandeweg besluit, dan kunt u uw toestemming op elk moment intrekken, zonder opgaaf van
reden en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor uw kind zal hebben. De gegevens van uw kind
zullen dan niet meegenomen worden in het onderzoek.

Nadere inlichtingen
Mocht u vragen hebben over Oefenweb of onze producten dan kunt u zich wenden tot de school of
Oefenweb. Voor eventuele klachten over onderzoek dat wordt gedaan met anonieme data, kunt u zich
wenden tot het lid van de Commissie Ethiek van de afdeling Psychologie van de Universiteit van
Amsterdam, dr. L. Waldorp.
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