Informatie voor ouders
Geachte heer/mevrouw,
Wij zijn een onderzoeksteam van de Universiteit van Leiden. De school waar uw kind op zit doet
mee aan ons onderzoeksproject. Wij zouden het fijn vinden als u en uw kind ook mee zouden
willen doen. Meedoen aan dit project is geheel vrijwillig en om mee te doen is uw schriftelijke
toestemming nodig. Indien u en uw kind mee zou willen doen vragen wij u om dit formulier
ondertekend in te leveren bij de leerkracht of een ondertekende digitale kopie naar het
emailadres onderaan deze brief te sturen. Voordat u beslist of u wilt dat u en uw kind meedoen
aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig
door en vraag de onderzoeker gerust om uitleg als u vragen heeft. U kunt de onderzoeker
bereiken op het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder
is vragen we hem/haar ook om toestemming.

1. Algemene informatie
Dit onderzoek is opgezet door onderzoekers van de Universiteit van Leiden. Er zullen ongeveer
400 kinderen tussen de 8 en 14 jaar en hun ouder(s)/verzorger(s) meedoen aan het eerste deel
van het onderzoek en 70 kinderen aan het tweede deel van het onderzoek. Dit onderzoek is
goedgekeurd door de Commissie Ethiek Psychologie (CEP) van de Universiteit Leiden.

2. Doel van het onderzoek
Het project bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel van dit onderzoek willen we graag wat meer
te weten komen hoe kinderen zich over het algemeen voelen, zowel binnen als buiten de klas.
We zullen vragen stellen over onderwerpen zoals sociale vaardigheden, (sociale) angsten en hoe
gelukkig ze zijn. Bij het tweede deel willen we graag meer te weten komen hoe angsten werken,
is het bijvoorbeeld zo dat kinderen hun aandacht richten op iets dat ze spannend vinden of kijken
ze juist liever weg?

3. Wat meedoen inhoudt
In het eerste deel van het onderzoek zullen alle kinderen in de klas een paar vragenlijsten
invullen in de klas. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 1,5 uur duren. De
vragenlijsten zullen gaan over hoe vaak uw kind angstig is en in welke situatie, hoeveel vriendjes
ze hebben, welke kinderen ze aardig vinden en hoe ze over het algemeen omgaan met andere
mensen en sociale situaties. Daarnaast vragen we de leerkracht van uw kind u om een paar

vragenlijsten thuis in te vullen. Deze vragenlijsten zullen digitaal naar u toe worden gestuurd en
ongeveer 30 minuten duren. Het tweede deel is één-op-één met één van de onderzoekers in een
aparte ruimte op school. Aangezien het niet mogelijk is dat alle kinderen meedoen aan dit tweede
deel vanwege de tijd, zal een deel van de kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan
het tweede deel. We zullen deze groep kiezen op basis van hun antwoorden in deel 1, zodat
zowel kinderen meedoen niet aangeven bang te zijn voor spinnen, als ook kinderen die
aangeven wat banger te zijn voor spinnen. In dit tweede deel zullen de kinderen een aantal
vragenlijsten invullen en een paar korte taakjes doen. De taakjes zijn een soort van spelletjes,
waarbij de kinderen zo snel mogelijk plaatjes zoeken en benoemen op de computer. Bij deze
taakjes gebruiken we een eye-tracker, een bril waarmee we oogbewegingen meten. Daarnaast
doen we een oefening waarbij we kinderen op een veilige afstand en manier laten kennis maken
met een spin. De spin zit bij dit onderdeel in een afgesloten bak. Dit deel duurt ongeveer 1,5 uur.
U kunt los aangeven per deel of u toestemming geeft voor uw kind om mee te doen.
Voor elke deelname aan het project krijgt uw kind een klein cadeautje wat hij/zij zelf mag
uitzoeken bij ons en een oorkonde. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd
bedenken en toch stoppen, ook tijdens het onderzoek. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt.
Wel is het fijn als u dit meldt aan de onderzoeker.

4. Privacy
Om de privacy van u en uw kind te beschermen krijgen u en uw kind een code. Namen en
andere gegevens die u en uw kind direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen
met de lijst waarop zowel uw naam als de code staat, de zogeheten “sleutel” zijn gegevens tot u
te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. In
rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u en uw kind te herleiden.

Dank voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,

Anke Klein
Annelieke Hagen
Hoofdonderzoeker Onderzoeker

Recep Uysal
Onderzoeker

Amal Marguoum
Onderzoeker

Yolinda Davidse
Onderzoeker

E-mail: a.m.klein@fsw.leidenuniv.nl / Telefoonnummer: 071 527 6673

Toestemmingsformulier voor het onderzoek
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s) voor hun kind en zichzelf
•
•

•
•

Ik heb bovenstaande informatie gelezen
Ik weet dat meedoen helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan
beslissen dat mijn kind en/of ik toch niet meedoen. Daarvoor hoef ik geen reden te
geven.
Ik weet dat de gegevens van mijn kind en mij gecodeerd worden verwerkt en dat
deze alleen te zien zijn voor de mensen van het onderzoeksteam.
Ik geef toestemming om de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek
naar de beste hulp voor kinderen en jongeren met een fobie.

Deel 1
Ik geef □ wel □ geen toestemming voor mij en mijn kind om mee te doen aan de vragenlijsten in
het eerste deel van het onderzoek.
Ik geef □ wel □ geen toestemming voor mijn kind om op basis van de scores uit het eerste deel
geselecteerd te worden voor het tweede deel van het onderzoek.
Ik geef □ wel □ geen toestemming om mij en mijn kind eventueel later te benaderen voor
deelname aan een vervolgonderzoek.

Ik begrijp het bovenstaande en geef aan akkoord te zijn met alle hiervoor genoemde
punten:
Naam ouder/verzorger 1* ________________________________________________
Handtekening voor deelname kind en eigen deelname
______________________ Datum___/___/_______ Plaats________________

Naam ouder/verzorger 2* ________________________________________________
Handtekening voor deelname kind en eigen deelname

_______________________ Datum___/___/_______ Plaats___________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Mijn email adres is: _________________________________(dit adres wordt alleen gebruikt
om u een link te mailen waar u de vragenlijst kunt invullen)

