Onderzoek naar opvoeding en temperament bij kleuters
Nieuwsbrief 1

Beste ouders en leerkrachten,
Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek naar
opvoeding en temperament bij kleuters afgesloten.
In deze fase zijn deelnemers voor het onderzoek geworven:
Scholen hebben hun medewerking verleend en gezinnen
hebben zich opgegeven via de kennismakingsvragenslijst.
In totaal doen 274 gezinnen mee, met kinderen op 49 scholen
in de regio Utrecht; een grote groep waar we heel blij mee zijn!
In deze eerste nieuwsbrief vinden jullie een beschrijving
van de groep gezinnen die meedoen, en een hoop
praktische informatie over het onderzoek. Veel leesplezier!
Wie doen er mee?
•280 kinderen uit 274 gezinnen
•143 jongens (51%) en 137 meisjes (49%)
•252 moeders (88%) en 35 vaders (12%)

Heeft u vragen over dit
onderzoek of deze
nieuwsbrief?
Neem dan
contact met
mij op
E‐mail:
M.I.Slagt@uu.nl
Telefoon:
06‐47 616 832

Leeftijd kinderen: 4 tot 7 jaar (gemiddeld 4 jaar en 9 maanden)
Leeftijd ouders: 21 tot 56 jaar (gemiddeld 38 jaar)
Kinderen zitten gemiddeld sinds 10 maanden in groep 1/2
(de jongsten beginnen over 4 maanden, de oudsten zitten er sinds 2 jaar, 8 maanden)
Kinderen gaan naar school in 19 plaatsen in de regio Utrecht;
de meeste kinderen gaan naar scholen in Amersfoort (18%),
Houten (14%) en Soest (11%)
De meeste kinderen (97%) en hun ouders (92%) zijn in
Nederland geboren. Andere landen waar gezinnen vandaan
komen zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, de
Verenigde Staten, Marokko en België.
Het merendeel van de ouders is getrouwd (75%) of woont samen met een partner (18%).
Opleiding:
•17% van de ouders heeft middelbaar beroepsonderwijs afgerond,
•38% heeft hoger beroepsonderwijs afgerond,
•37% heeft universiteit afgerond, en
•8% heeft geen of lager beroepsonderwijs afgerond.

Doet u allebei mee?
De kennismakingsvragenlijst is in sommige
gezinnen ingevuld door één van beide ouders
en in andere gezinnen door beide ouders.
De volgende vragenlijsten gaan o.a. over
opvoeding. Voor deze vragenlijsten nodigen
we beide opvoeders van harte uit ze in te
vullen; zo kunnen we een zo compleet
mogelijk beeld krijgen van de
opvoedingsomgeving van elk kind.
Temperament; misschien denk je hierbij aan
“temperamentvol”, dus dynamisch,
gepassioneerd, heetbloedig, hartstochtelijk,
stormachtig, vurig…

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Uw antwoorden zullen worden gebruikt voor
analyse en voor eventuele (wetenschappelijke)
publicaties. Hierbij worden uw
persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam of adres)
niet gebruikt; deze gegevens staan op een
aparte beveiligde plek. Al uw gegevens zullen
anoniem en vertrouwelijk verwerkt worden.
De antwoorden die u en uw kind geven in dit
onderzoek zullen niet doorgegeven worden
aan andere gezinsleden of aan andere mensen.

Opvoeding: nadelig gevolg van
samenwonen met ouders.
Fons Jansen ‐ Nederlands cabaretier

Maar wat is het nu eigenlijk?
Je kan temperament omschrijven als
de manier waarop iemand de wereld
benadert en er op reageert. Het heeft een
biologische basis en is redelijk stabiel over tijd.
Temperament is dus de algemene stijl van
hoe je doet, denkt en voelt.

Wat is opvoeding?
Opvoeding is iedere invloed
die mensen, bedoeld of
onbedoeld, uitoefenen op de
ontwikkeling van een kind.
Het heeft vaak als doel:
deelnemen aan de
maatschappij, op een
zelfstandige, morele
en verantwoordelijke
manier.

Heeft u vragen over opvoeden? Bij de centra voor Jeugd en Gezin kunt u terecht met al uw
vragen over opvoeden en opgroeien. Deze centra zijn te vinden in de meeste gemeentes
in Nederland, bijvoorbeeld in Utrecht (www.jeugdengezinutrecht.nl).
Agenda
• Winter 2012‐2013: Invullen van vragenlijst 1 over opvoeding en ontwikkeling (45 minuten).
Voor leerkrachten is er een aparte, kortere vragenlijst (15 minuten).
• December 2012 – mei 2013: Onderzoeksmedewerkers nemen contact op met gezinnen,
om huisbezoeken in te plannen. Deze gezinnen worden willekeurig gekozen uit de grote groep
gezinnen die onze vragenlijst invult. We kunnen de bezoeken inplannen wanneer u dat het
beste uitkomt.
• December 2012 – mei 2013: Huisbezoeken bij een deel van de gezinnen. Bij deze
gezinnen komen we twee keer kort op bezoek, de 1e keer een uur, de 2e keer 45 minuten.
• Zomer 2013: Invullen van vragenlijst 2 (30 minuten)
• Winter 2013‐2014: Invullen van vragenlijst 3 (30 minuten)

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2013

