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Waarom dit onderzoek?
In deze folder willen we u meer informatie geven over het onderzoek ‘De
ontwikkeling van taal, geheugen en aandacht bij kinderen’ van de Universiteit
Utrecht. Het gaat om Nederlands- en Poolstalige kinderen die 6 jaar oud zijn
maar niet ouder dan 7 jaar en 11 maanden. We zullen kort vertellen waarom
dit onderzoek belangrijk is, hoe we het gaan uitvoeren en wat dit voor uw kind
betekent.
Het doel van dit onderzoek is erachter te komen welk effect meertaligheid
heeft op de ontwikkeling van kinderen tussen de 6 en 7 jaar. Er zijn
aanwijzingen dat bij meertalige kinderen het geheugen en aandacht zich
sneller ontwikkelen dan bij eentalige kinderen. Wij willen weten of dit ook zo is
voor kinderen in Nederland die met meerdere talen opgroeien.
Wat gebeurt er precies?
Kinderen die aan dit onderzoek meedoen, doen een aantal spelletjes waarbij
taal, geheugen en aandacht een rol spelen. De kinderen vertellen
bijvoorbeeld een verhaal aan de hand van plaatjes. Ook doen ze spelletjes op
de laptop, waarbij ze goed moeten opletten om een juiste keuze te maken.
Daarnaast nemen we bij u een korte vragenlijst af over de taalomgeving van
uw kind. Deze kan in zowel het Nederlands als Pools afgenomen worden.
Wat betekent het voor uw kind?
Kinderen die meedoen aan het onderzoek worden op een dag voor ongeveer
60 - 90 minuten uit de klas gehaald. In een rustige omgeving op school doen
zij een aantal spelletjes die speciaal voor kinderen zijn gemaakt. We zullen
altijd met school afspreken wanneer dit het beste uitkomt. We komen dus een
keer om spelletjes met uw kind te doen. We gaan zorgvuldig om met de
verzamelde gegevens. Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Uw naam en
persoonlijke gegevens worden onbekend gemaakt bij het onderzoek. Er wordt
geen persoonlijke informatie aan anderen gegeven. In het belang van uw kind
kunnen resultaten worden gedeeld met school. Na afloop van het onderzoek
krijgt uw kind een cadeautje.

Hoe kan uw kind meedoen?
Ouders die nog geen contact met Marta hebben gehad kunnen dat per email
of telefonisch doen om een afspraak te maken.
Bij deze folder treft u ook een brief met een toestemmingsformulier. U kunt dit
formulier ingevuld aan Marta Czarnecka mailen.
Wij hopen dat u mee wilt doen aan ons onderzoek!
Voor alle vragen kunt u altijd contact opnemen met Marta Czarnecka.
M.Czarnecka@uu.nl
Telefoon: 06-55871590

