Informatiebrief voor Ouders
Mijlpalen in de ontwikkeling van jonge kinderen
Geachte heer/mevrouw,
In deze brief vindt u meer informatie over het project ‘Ontwikkeling Voorop!’. Dit project betreft
een vragenlijst om de ontwikkeling van jonge kinderen te volgen. Wij vragen u vriendelijk om
ook mee te doen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk
om meer te weten over het onderzoek. U kunt deze informatiebrief rustig doorlezen en thuis
bespreken. Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij de
onderzoekers. Op bladzijde 3 vindt u de contactgegevens.
1. Wat is het doel van het onderzoek?
Baby’s en jonge kinderen van 1 maand tot 6 jaar oud kunnen al veel, maar nog niet alles: zij laten
meestal de dingen zien die bij hun leeftijd passen, zoals geluidjes maken of woordjes zeggen en
zinnen maken; of bijvoorbeeld omrollen, zitten en lopen. Hun ontwikkeling gaat in de eerste jaren
erg snel op het gebied van communicatie, grove en fijne motoriek, problemen oplossen en sociaal
gedrag. Met het onderzoek willen wij helder krijgen op welke leeftijden kinderen in Nederland de
mijlpalen laten zien die in de vragenlijst genoemd worden. Daarvoor is het nodig dat veel ouders
van kinderen in Nederland de vragenlijst beantwoorden.

Als uw kind op een kinderopvang zit die meedoet aan ‘Ontwikkeling Voorop!’, dan wordt de
vragenlijst ingevuld door de pedagogisch medewerkers. Van de pedagogisch medewerkers
wordt tegenwoordig volgens de wet verwacht dat zij de ontwikkeling van de kinderen volgen:
daarbij kan deze vragenlijst helpen. Als ouders en medewerkers op de kinderopvang allebei
de vragen invullen, kan dat ook hun gesprek over het kind ondersteunen.

2. Waarom een vragenlijst om de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart te brengen?
Het is voor jonge kinderen belangrijk dat hun ontwikkeling goed gevolgd kan worden en dat
daarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de kennis van hun ouders; zij kennen hun kind
immers het beste. De vragenlijst zou hier een prachtig hulpmiddel bij kunnen zijn, mits deze
passend kan worden gemaakt voor kinderen in Nederland en voor gebruik door de ouders.
Hiervoor is het nodig dat we van een grote groep jonge kinderen te weten komen op welke leeftijd
zij de mijlpalen behalen waarover gevraagd wordt.
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3. Gebruik van de gegevens
De gegevens die verzameld worden met de vragenlijst zullen gebruikt worden om te zorgen dat de
vragenlijst op de juiste leeftijd naar de juiste mijlpalen vraagt, passend bij de ontwikkeling van
jonge kinderen in Nederland. Daarnaast zullen zogenaamde ‘normscores’ worden bepaald voor
jonge kinderen in Nederland. Deze scores geven aan wanneer een kind zich gemiddeld
ontwikkelt, of juist sneller of langzamer. Op die manier kunnen kinderen die voorlopen of achter
dreigen te raken op hun leeftijdgenoten tijdig herkend worden. Om dit goed te kunnen berekenen,
verzamelen wij gegevens over de leeftijd, achtergrond en ontwikkeling van het kind. Onder deze
gegevens vallen de geboortedatum van het kind, de culturele achtergrond en het opleidingsniveau
van de ouders, de gesproken taal thuis, de duur van de zwangerschap en de eventuele
gezondheidsproblemen bij het kind. Deze gegevens zijn nodig om er zeker van te zijn dat de
normen gebaseerd worden op een representatieve steekproef van kinderen in Nederland.
Eventuele publicaties die volgen uit dit onderzoek zullen nooit individuele gegevens tonen. Uw
gegevens worden alleen op groepsniveau geanalyseerd en gepubliceerd.

4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
U krijgt van info@ontwikkelingvoorop.nl een e-mail met de link naar de vragenlijst. Als u beslist
deel te nemen aan het onderzoek, kunt u op de link klikken en het hokje bovenaan de pagina
aanvinken, waar gevraagd wordt om uw toestemming tot deelname aan het onderzoek. Daarna
vult u de vragenlijst in. Het invullen van deze vragenlijst kost ongeveer 15-30 minuten. Na
afronding kunt u een rapport downloaden met de antwoorden die u op de vragen heeft ingevuld.
5. Wat gebeurt er als u niet (meer) mee wilt doen aan dit onderzoek?
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te
doen, hoeft u verder niets te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen.
Ook tijdens het onderzoek. U hoeft hier geen reden voor te geven. De gegevens die u tot dat
moment heeft ingevuld, zullen niet gebruikt worden voor het onderzoek en zijn dan ook niet
inzichtelijk voor de onderzoekers. Om uw gegevens volledig te vernietigen, kunt u een e-mail
sturen naar support@neo-software.nl.

Als uw kind op een kinderopvang zit die meedoet aan ‘Ontwikkeling Voorop!’, dan vullen de
pedagogisch medewerkers van het kinderopvangcentrum deze vragenlijst wel in. Zij doen dit
omdat volgens de wet van hen verwacht wordt dat zij de ontwikkeling van de kinderen volgen. De
vragenlijst kan daarbij helpen.
6. Wat gebeurt er met uw gegevens?
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De gegevens die over u en uw kind worden verzameld voor het onderzoek, worden direct
gecodeerd en vertrouwelijk verwerkt volgens de richtlijnen van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Dit wordt gedaan door een derde vertrouwde onafhankelijke partij.
Zo is de privacy van uw gegevens gewaarborgd. Uw gegevens worden gecodeerd en vertrouwelijk
verwerkt voordat de onderzoekers er toegang toe krijgen. Dit betekent dan ook dat uw naam en email adres niet bekend zijn bij de onderzoekers. Na het onderzoek worden de gecodeerde
gegevens bewaard. Dit is nodig om alles goed te kunnen controleren en voor onderzoek te kunnen
gebruiken.

7. Zijn er extra kosten/is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek mee te
doen?
Er zijn geen kosten voor u verbonden aan deelname aan dit onderzoek en u krijgt geen
vergoeding.
8. Welke ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?
De Facultaire Ethische Toetsingscommissie van Faculteit Sociale Wetenschappen van de
Universiteit Utrecht heeft dit onderzoek goedgekeurd.
9. Wilt u verder nog iets weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ontwikkelingvoorop.nl. Indien u vragen of
opmerkingen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de uitvoerend onderzoekers
via info@ontwikkelingvoorop.nl. Mocht dit niet toereikend zijn en heeft u nog vragen of zorgen
over de privacy van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor
Gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht, via privacy@uu.nl.

Alvast bedankt voor uw interesse in ons onderzoek en wij hopen op uw medewerking,
Namens het onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht,

Anneloes van Baar
Marjolein Verhoeven
Mirjam Munnecom
Lisa Krijnen
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