Informatiebrief voor kinderen
Wij zijn van de Universiteit Leiden en willen graag meer weten over hoe vaak angsten bij
kinderen voorkomen. Wij zouden het heel leuk vinden als jij mee wil doen. Wij hebben ook
een brief voor jouw ouders, maar deze brief is voor jou zodat jij ook precies weet hoe het
project eruit ziet. Het project bestaat uit twee delen. In het eerste deel mogen alle kinderen
in jouw klas een aantal vragen beantwoorden over hoe jullie je voelen en in het tweede deel
mag je meedoen aan een aantal computer taakjes waarin we onder andere bekijken hoe
kinderen hun aandacht verdelen.
In het eerste deel zijn er een paar vragenlijsten, deze vragen gaan bijvoorbeeld over hoeveel
vrienden jullie hebben en wie jullie aardig vinden. In het tweede deel zullen er een paar
kinderen uitgekozen worden om nog wat vragen te beantwoorden en wat taken te doen.
Deze taken lijken op spelletjes, waar je heel snel een plaatje moet zoeken op de computer.
Hier krijg je een bril op waarbij wij kunnen zien waar jij naar kijkt. Je gaat ook een spin zien
op een veilige afstand, deze spin zit in een bak die dicht zit. Er zal ook altijd iemand met jou
zijn!
Alles wat je in de vragenlijst invult zal niet met anderen gedeeld worden. Als je alleen mee
wil doen aan de vragenlijsten, maar niet aan het tweede deel, mag je dit in het
toestemmingsformulier aangeven. Als je meegedaan hebt met het project krijg je een klein
cadeautje van ongeveer 2 euro, zoals een mooie pen of een notitieblokje en een echte
oorkonde met een handtekening erop.
Wij hopen dat deze brief jou nieuwsgierig heeft gemaakt en je mee wil doen. Wij hebben er
in ieder geval erg veel zin in! Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze altijd stellen aan
je ouders, juf of meester of kun je ons bellen of een e-mail sturen.
Als je 12 jaar of ouder bent, dan willen wij, naast je ouders, jou ook vragen om jouw
handtekening te zetten om toestemming te geven. Doe dit in het toestemmingsformulier.
Als je jonger bent dan 12 jaar mag dit natuurlijk ook, maar dat hoeft niet!
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Toestemmingsformulier voor het KIBA-onderzoek
In te vullen door het kind: Vul deze alsjeblieft in als je 12 jaar of ouder bent.
• Weet dat, zelfs wanneer jij je handtekening hebt gezet, jij altijd door kunt geven dat
je toch niet mee wil doen. Je hoeft ook niet te zeggen waarom.
• Ook belangrijk om te weten, is dat alles wat jij ons vertelt, anoniem is en met
niemand gedeeld gaat worden.
Deel 1
Ik geef □ wel □ geen toestemming om mee te doen aan de vragenlijsten in het eerste deel van het
onderzoek (vragenlijsten in de klas).
Ik geef □ wel □ geen toestemming om op basis van de scores uit het eerste deel mee te doen aan
het tweede deel van het onderzoek (taken).

Ik begrijp het bovenstaande en geef aan akkoord te zijn met alle hiervoor genoemde
punten:
Naam kind: ________________________________________________
Handtekening voor het meedoen aan onderzoek

_________________________ Datum___/___/_______Plaats________________

