Sociaal gedrag bij kinderen
INFORMATIEBROCHURE VOOR
OUDERS/VERZORGERS

Geachte ouders/verzorgers,
Aan de Universiteit van Amsterdam wordt
momenteel onderzoek gedaan naar sociaal gedrag bij kinderen. Bij deze vragen wij u of u mee
wilt werken aan dit onderzoek.
Waar gaat het onderzoek over?
In verschillende situaties wordt er door kinderen ook verschillend gereageerd. Dit is terug te
zien in het sociale gedrag van kinderen. Sommige kinderen gaan erg makkelijk met anderen
om, terwijl andere kinderen hier wat meer moeite mee hebben. Wij zouden graag willen
onderzoeken hoe u, als ouder, gedrag van andere mensen ervaart en hoe u naar het gedrag van
uw kind kijkt. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in waarom sommige kinderen
problemen ervaren als zij met andere kinderen omgaan. Met deze kennis kunnen we kinderen
met problemen op sociaal gebied beter helpen en ondersteuning bieden. Om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen, is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk ouders/verzorgers aan
het onderzoek meedoen.
Hoe kan ik deelnemen?
U kunt deelnemen aan het onderzoek door naar de link onderaan deze brief te gaan en de
vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 20-30 minuten.
Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?
Deelname aan het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst, waarbij u als
ouder/verzorger aangeeft in hoeverre een uitspraak op uw kind van toepassing is. Voor een zo
compleet mogelijk beeld willen we graag dat de vragenlijst door beide ouders/verzorgers
ingevuld wordt. Mocht dit niet mogelijk zijn, zijn wij uiteraard ook erg blij met een ingevulde
vragenlijst van één ouder/verzorger.
Is het anoniem en vertrouwelijk?
Ja. Alle gegevens worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Uw naam en de naam van uw
kind worden losgekoppeld van de onderzoeksgegevens. Alleen de onderzoekers hebben
toegang tot de gegevens, verder niemand, dus ook de school niet.

Kan ik stoppen wanneer ik wil?
Ja. U kunt op elk moment de vragenlijst afbreken, als u toch besluit niet meer mee te doen.
Aan wie kan ik vragen stellen?
Als u vragen heeft over dit onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Cristina Colonnesi
(uitvoerend onderzoeker), c.colonnesi@uva.nl, 06-55402850 en dr. Milica Nikolić,
m.nikolic@uva.nl, 06-42339980. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich
wenden tot het lid van de Commissie Ethiek, dr. Jessica Asscher, J.J.Asscher@uva.nl, 0205251445. Allen hebben als postadres: postbus 15780, 1001 NG Amsterdam.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! We hopen dat u wilt bijdragen aan meer
kennis over hoe kinderen met elkaar omgaan.
Om deel te nemen klikt u op de link hieronder of kopieert u het adres naar de adresbalk
van uw internetbrowser:

https://uvapowl.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eaCig8FuslsC5Ux
Vriendelijke groeten, hopende op uw deelname,
Mevr. dr. Cristina Colonnesi, Mevr. dr. Milica Nikolić, Rosa Zijp, Mila Visser, Eline Timmer,
Lynn van Riel & Hannah Boll

