
 

 

PEERS-studie 

Informatie voor scholen  
Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij zijn onderzoekers van Universiteit Leiden en doen onderzoek naar angst, welzijn en 
vriendschappen bij kinderen. We zouden graag vanaf april een nieuw project willen starten in 

samenwerking met scholen. We hopen dat uw school ook mee zou willen doen.  
 

We begrijpen dat de timing en planning voor scholen nu extra lastig is. Er is veel te regelen en 
het primaire proces is natuurlijk het allerbelangrijkste. We hebben zelf ook kinderen en weten en 

voelen hoeveel extra zorgen en werk scholen en ouders hebben in deze tijd. Ondanks deze 
gekke tijd, waarin we minder mogen en de druk zo hoog is, is het toch belangrijk om zoveel 

mogelijk het onderzoek naar en hulp aan kinderen op gang te houden. Met de informatie die we 
krijgen uit deze studie kunnen we kinderen die hulp nodig hebben beter begeleiden.  

 

1. Algemene informatie 
Het doel van dit project is om beter te begrijpen hoe angst en welzijn van kinderen invloed heeft 
op vriendschappen in de klas. Dit project is gericht op kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en de 1ste  

en 2de  klas. Er zullen in totaal ongeveer 400 kinderen van verschillende scholen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) meedoen aan het eerste deel van het project en 70 kinderen aan het 

tweede deel van het project. Dit project is goedgekeurd door het Commissie Ethiek Psychologie 
(CEP) van de Universiteit Leiden. 

 

2. Opzet van het onderzoek 
Voorafgaand aan het onderzoek zullen alle kinderen twee informatiebrieven krijgen, één voor 

henzelf en één voor hun ouders. De informatiebrief voor de ouders bevat ook een 

toestemmingsformulier, welke door ouder(s)/verzorger(s) ondertekend dient te worden voor 
aanvang van het onderzoek. Indien een kind 12 jaar of ouder is zal het kind zelf ook toestemming 

geven, door middel van het toestemmingsformulier bijgeleverd bij zijn of haar eigen 
informatiebrief. In deze brieven is er de mogelijkheid om toestemming te geven voor alleen het 

eerste deel van het onderzoek of voor beide delen van het onderzoek. Deelname is uiteraard 



 

geheel vrijwillig. Als een kind meedoet, mag het zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens 

het onderzoek. Dit geldt voor zowel het kind als de ouders.  
 

In het eerste deel van het onderzoek zullen vragenlijsten worden afgenomen in de klas. Het 
invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 1,5 uur duren per klas. De vragenlijsten zullen op 

papier worden ingevuld en er zal een onderzoeker van het team aanwezig zijn om toezicht te 
houden en eventuele vragen te beantwoorden. Daarnaast vragen we aan de ouder(s) om een 

paar vragenlijsten thuis in te vullen. Deze vragenlijsten zullen per link naar hen toe worden 

gestuurd en ongeveer 30 minuten duren om in te vullen. Tenslotte vragen we aan de leerkracht, 
indien mogelijk, om per kind een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst hoeft alleen ingevuld te 

worden voor de kinderen die zelf ook meedoen aan het eerste deel van het onderzoek. Dit zal 
per kind ongeveer 5-10 minuten in beslag nemen per kind. 

 
Op basis van de scores uit de vragenlijsten van het eerste deel zullen tussen de 10 en 15 

kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel. Dit tweede deel is 
individueel in een aparte ruimte op school en duurt ongeveer 1,5 uur per kind. Aan dit tweede 

deel vragen we een klein groepje deel te nemen, omdat het de school anders veel tijd kost. 

Tijdens dit tweede deel zullen er enkele vragenlijsten worden afgenomen en twee korte 
computertaakjes worden gedaan die gericht zijn op aandacht en focus.  

 

3. Benodigdheden 
Voor het eerste deel is het alleen belangrijk dat de kinderen de vragenlijsten individueel 

invullen en dat zij niet met elkaar overleggen. Dit kan dus prima in de klas worden gedaan. 
Voor het tweede deel van het onderzoek is er een aparte ruimte nodig, waar op dat moment 

geen andere kinderen of leerkrachten aanwezig zijn. De vragenlijsten en taken in dit deel 
worden persoonlijk begeleid door één van de onderzoekers.  

 

4. Voor- en nadelen 
Het meedoen aan dit onderzoek brengt enkele voordelen met zich mee, namelijk: 

- U draagt als school bij aan wetenschappelijk onderzoek, waarbij we meer te weten komen 

over angst bij kinderen, over vrienden en groepsprocessen en ook meer leren over hoe 
wij deze kinderen kunnen helpen; 

- Kinderen vinden het vaak erg leuk om mee te doen aan onderzoek; 
- Voor elke deelname van een kind (en zijn/haar ouder(s)) aan het eerste deel krijgt het 

kind een oorkonde en een klein cadeautje. 



 

 
Meedoen aan dit onderzoek kent ook enkele nadelen, namelijk: 

- Het invullen van de vragenlijsten kost (school)tijd, zowel voor de kinderen als voor de 
leerkrachten; 

- Er is een aparte ruimte nodig om het tweede deel van het onderzoek uit te kunnen 
voeren. 

 

5. Privacy 
Om de privacy van de school en de kinderen te beschermen krijgen de school en alle kinderen 
een code. Namen en andere gegevens die de school en de kinderen direct kunnen identificeren 

worden daarbij weggelaten. Alleen met de lijst waarop zowel de namen van de kinderen als de 
codes staan, de zogeheten “sleutel”, zijn gegevens te herleiden. De sleutel van de codes blijft 

veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling. In rapporten en publicaties over het 
onderzoek zijn de gegevens niet tot de school en de kinderen te herleiden. 

 

6. Coronamaatregelen 
Tijdens dit onderzoek zullen we de coronamaatregelen van de overheid in acht nemen. Onze 

onderzoekers zullen binnen de school te allen tijde een mondkapje dragen en zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand houden. Ook zullen er per onderzoek-afname niet meer dan twee onderzoekers op 
de school aanwezig zijn. Voor het tweede onderdeel zullen alle materialen na elk gebruik 

gedesinfecteerd worden. Het is ook mogelijk om alleen het eerste deel af te nemen, en we 
zouden er ook over kunnen nadenken hoe we dit eerste deel digitaal kunnen doen.  

 
Alvast ontzettend bedankt voor uw tijd en we hopen dat u er voor open staat om met ons te 

bekijken wat de mogelijkheden zijn.  
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Het onderzoeksteam 
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