
Ik	ben	 ,
onderzoeker	van	het	Cool
Little	Kids	project.	Ik	ben	26
jaar	oud	en	opgegroeid	in
Nijmegen.	Ik	woon	sinds
zes	jaar	in	Amsterdam,
waar	ik	ook	mijn	studie

‘Gezondheids	wetenschappen’	heb
afgerond.	Naast	dat	ik	fulltime	werk	aan
mijn	onderzoek,	bezoek	ik	vaak	de
bioscoop	en	verschillende	musea	en	kook
(en	bak)	ik	altijd	met	plezier.	Ook	ben	ik
graag	in	de	natuur	en	maak	ik	elke	zomer
het	liefst	een	avontuurlijke	reis	naar	een
ander,	nog	voor	mij	onbekend	land	in
Europa.

Voor	vragen	over	het	onderzoek	kunnen
jullie	mij	altijd	bereiken	via:
clk@fsw.leidenuniv.nl	of	071	527	5378

Mijn	naam	is	 ,
33	jaar	oud	en	geboren	en
getogen	in	Leiden.	Ik	heb
mijn	studie	Pedagogische
Wetenschappen	in	Leiden
gecombineerd	met	een
deelvak	klassiek	zang	aan
het	conservatorium	in	Den	Haag,	en	had
daarna	van	alles	gedaan:	pop,	jazz,
klassiek,	alleen,	met	band	of	in	een	koor.
Daarnaast	heb	ik	uitgerekend	dat	ik
inmiddels	al	27	jaar	aan	ballet	doe.	Tijdens
en	na	mijn	studie	groeide	ik	ook	mijn	liefde
voor	onderzoek	doen	en	nu	werk	ik	(tussen
mijn	23	kamerplanten)	als
onderzoeksassistent	bij	het	Cool	Little	Kids
project.

Ik	ben	 ,	23
jaar	oud,	en	ik	doe
momenteel	voor	mijn
master	‘Clinical	Child	and
Adolescent	Psychology’
onderzoek	bij	het	Cool	Little
Kids	project.	Naast	mijn
opleiding	ben	ik	ook	nog	werkzaam	in	het
UMCU	als	onderzoeksassistent	bij	het
Youth-onderzoek.	Momenteel	woon	ik	in
Utrecht	met	maar	liefst	14	huisgenoten!	In
mijn	vrije	tijd	ben	ik	vaak	in	de	yoga-studio
en	vind	ik	het	leuk	om	verre	reizen	te
maken.

Hoi,	ik	ben	 ,	en
werk	mee	aan	het	Cool
Little	Kids	project	als
masterstudent.	Ik	ben	24
jaar	oud	en	ben	sinds
februari	begonnen	met	de
master	Child	and
Adolescent	Psychology.In

mijn	vrije	tijd	ben	ik	actief	bij	mijn
studentenvereniging,	spreek	ik	graag	af
met	vrienden/	huisgenoten	en	doe	ik	aan
wedstrijdzwemmen	en	dansen.	Ik	werk	al
zo'n	tien	jaar	bij	de	reddingsbrigade	op	het
strand	van	Den	Haag.	Daarnaast	heb	ik
ook	meerdere	baantjes	gehad	met
mensen	met	een	beperking	en/	of	met
kinderen,	hier	liggen	dan	ook	zeker	mijn
interesses!	eginnen	met	dit	project!

Mijn	naam	is	 ,
ik	ben	21	jaar	en	ik	werk
als	student-assistent
binnen	het	Cool	Little	Kids
project.	Momenteel	zit	ik	in
het	3de	jaar	van	de

bachelor	psychologie	aan	de	Universiteit
Leiden.	Naast	mijn	studie	en	werk,	ben	ik
actief	bij	de	studievereniging	Labyrint	als
secretaris	van	de	congrescommissie.	Ook
neem	ik	deel	aan	een	boekenclub	met
andere	psychologiestudenten	en	heb	ik
een	liefde	voor	Engelse	literatuur	uit	de
18e	eeuw.

Hoi!	Ik	ben	 ,
24	jaar	en	volg	de	master
Child	and	Adolescent
Psychologie	aan	de
Universiteit	Leiden.	Ik	werk
in	de	kinderopvang	en	vind
het	heel	leuk	om	te	zien

hoe	kinderen	zich	ontwikkelen.	Sinds	kort
woon	ik	met	3	goede	vriendinnen	in	mijn
thuisstad	Rotterdam	maar	ik	heb	tijdens
mijn	bachelor	ook	met	erg	veel	plezier	in
Leiden	gewoond.	Jullie	lezen	dit	stukje
omdat	ik	bij	het	Cool	Little	Kids	project
mijn	scriptie	mag	gaan	schrijven.
Daarnaast	zal	ik	mij	binnen	het	project	ook
bezig	houden	met	het	afnemen	van
interview,	dataverwerking	en	de	promotie.
Ik	heb	in	ieder	geval	erg	veel	zin	om	te
beginnen	en	om	jullie	natuurlijk	op	de
hoogte	te	houden	van	alles	rondom	het
project!

Hallo,	mijn	naam	is	
,	ik	ben	projectleider

van	het	Cool	Little	Kids
project.	Na	mijn	opleiding
ontwikkelings-psychologie
heb	ik	een	groot
onderzoeksproject	gedaan

naar	verlegen	en	angstig	gedrag	bij	kleuters
aan	de	Erasmus	Universiteit.	In	2013	ben	ik
hierop	gepromoveerd.	In	mijn	werk	als
universitair	docent	aan	de	universiteit	Leiden
doe	ik	onderzoek	en	geef	ik	les	in	onder
andere	school	psychologie	en
psychodiagnostiek.	Ook	begeleid	ik	master
studenten	tijdens	hun	klinische
afstudeerstages.

Ik	woon	in	Gouda	met	mijn	man	en	drie
kleine	kinderen	van	5,	3	en	1	jaar	en	ben	in
mijn	vrije	tijd	veel	met	de	kinderen	bezig.	Zo
geef	ik	als	vrijwilliger	zwemles	en	ga	ik	graag
met	mijn	kinderen	naar	de	bibliotheek.

Hallo!	Ik	ben	 .
Ik	ben	een	master	student
kinderpsychologie.	Bij	Cool
Little	Kids	observeer	ik
oudertrainingen,	help	met
promotie	en	het	verwerken

van	de	onderzoeksdata.	Mijn	achtergrond
is	in	noodhulpverlening	en	daarom
onderzoek	ik	zelf	de	relatie	tussen
gedragsinhibitie	en	de	kwaliteit	van	leven
van	kinderen.	Daarbij	ben	ik	vooral
benieuwd	naar	factoren	die	bijdragen	aan
hun	welzijn	en	veerkracht.	Buiten	de
universiteit	ben	ik	aan	zee	te	vinden	of
ondersteun	ik	bijzondere	kinderen	in	hun
ontwikkeling.
	

Hallo!	Mijn	naam	is	
,	ik	ben	23	jaar	oud

en	studeer	de	bachelor
‘Psychologie’.	Via
mijn	scriptie	ben	ik	betrokken
bij	het	Cool	Little	Kids
onderzoeksproject.	Ik	kom	uit
een	dorpje	genaamd	Middenmeer	en	woon
al	zo’n	drie	jaar	op	kamers	in	Oegstgeest.
Naast	mijn	studie	werk	ik,	pas	ik	op	en	ben
ik	dit	jaar	commissielid	van	de	ᵈᵉSofa
(tijdschrift)	bij	studievereniging	Labyrint.	In
mijn	vrije	tijd	ben	ik	graag	samen	met	mijn
vrienden	en	familie.	Verder	schrijf	en
fotografeer	ik	graag	en	hou	ik,	naast
mensen,	ook	enorm	van	bloemen.

Hoi	allemaal!	Ik	ben	
,	23	jaar	en	kom	uit

Beverwijk.	Tegenwoordig
woon	ik	in	Leiden	en	ben	ik
begonnen	aan	mijn	Master
Schoolpsychologie.	Mijn

interesse	ligt	bij	de	ontwikkeling	van
kinderen.	Vandaar	dat	Cool	Little	Kids	mij
een	erg	leuk	project	leek.	Verder	werk	ik	bij
Inzowijs	en	probeer	ik	daar	veel	ervaring	op
te	doen	met	verschillende	soorten
problematiek	bij	kinderen.	In	mijn	vrije	tijd
vind	ik	het	erg	leuk	om	te	dansen	en	om	mijn
vrienden	vaak	te	zien!

Hoi	ik	ben	 	(24
jaar)	en	masterstudent	in
‘Child	and	Adolescent
Psychology’	aan	de
Universiteit	Leiden.	Tijdens
mijn	studie	heb	ik	een	passie
ontdekt	om	kinderen	te
helpen	wanneer	zij

problemen	ervaren,	maar	ook	om	hen	te
helpen	voordat	zij	deze	problemen	gaan
ervaren.	Daarom	heb	ik	gekozen	voor	het
Cool	Little	Kids	project,	waarbij	ik	help	met
het	promoten	van	het	project,	het	uitvoeren
van	de	klinische	interviews	en	het	verwerken
van	de	data.

Hoi,	ik	ben	 	en
ik	ben	22	jaar	oud.	Ik	ben
geboren	in	Leiden,
opgegroeid	in	Voorschoten
en	voor	mijn	studie
psychologie	terug	verhuisd
naar	Leiden.	Ik	ben	net
begonnen	aan	de	master

Child	and	Adolescent	Psychology.	Voor	mijn
master	werk	ik	mee	aan	het	project	Cool
Little	Kids,	waar	ik	ook	mijn	scriptie	over	zal
schrijven!	Ik	hou	van	leuke	dingen	doen	met
vriendinnen,	sporten,	koken	en	lezen	en
gewoon	lekker	druk	bezig	zijn	met	van	alles.
Fotografie	is	een	uit	de	hand	gelopen	hobby
waar	ik	na	mijn	master	graag	meer	mee	zou
willen	doen!	Ook	ga	ik	graag	naar	festivals
en	concerten	en	vind	ik	het	super	leuk	om
tripjes	te	maken	in	het	binnen-	en
buitenland!

Cool	Little	Kids	nieuwsbrief	november	2022. Bekijk	de	webversie

Gefeliciteerd,	het	Cool	Little	Kids	project
heeft	meer	dan	100	deelnemers!
Aangezien	dit	natuurlijk	gevierd	moet
worden	hebben	we	deze	keer	een
speciale	niewsbrief,	helemaal	in	herfst-
thema.	Heel	erg	bedankt	dat	wij	samen
met	jullie	meer	dan	100	ouders	hebben
bereikt!	Hieronder	een	leuk	plaatje	van
waar	nou	de	meeste	deelnemers
vandaan	komen.

In	deze	nieuwsbrief	vind	je	weer	een
update	van	het	project,	een	doe-tip	én
een	knutsel-tip,	beide	om	samen	met	je
kind	te	ondernemen	in	de	herfst.	Ook	kun
je	kennismaken	met	ons,	het
onderzoeksteam	en	onze
samenwerkingspartners!

Tot	slot	hebben	we	deze	keer	een
speciale	kleurplaat	win-actie.	Lees	snel
verder	om	erachter	te	komen	hoe	jouw
kind	hier	aan	kan	meedoen!

EERDERE
NIEUWSBRIEVEN
Klik	op	onderstaande	afbeelding	voor	een
overzicht	van	eerdere	nieuwsbrieven.

Sinds	de	start	van	het	Cool	Little	Kids
project	in	september	2021	zijn	er	al		

deelnemers!	Hier	zijn	we	natuurlijk
erg	trots	op!

Van	deze	113	zijn	er	nu	 		die	de
eerste	twee	meetmomenten	hebben
gehad.

Op	2	november	zijn	er	ook	weer	
van	start	gegaan!

Ten	slotte	zal	er	op	 wederom	een
nieuwe	groep	van	 	van	start	gaan
met	de	programma's.

Ken	jij	toevallig	nog	andere	ouders	van
een	angstig/	verlegen	kind	tussen	de	3-
6	jaar	oud	waarvoor	ons	project	ook
nuttig	zou	zijn?	Aarzel	dan	niet	om	hen
naar	ons	door	te	verwijzen
	

Dagje	uit:
Herfstspeurtocht
Maak	samen	een	wandeling	door	het	bos
en	ga	op	zoek	naar	de	mooie	schatten	van
de	herfst!	

Vind	samen	met	je	kind	allerlei	dingen	in	het
bos!	Als	je	op	de	titel	komt	kom	je	bij	de
website	waar	je	verschillende	speurtochten
kunt	uitprinten	en	dan	mee	kan	nemen
wanneer	je	naar	het	bos	gaat.	Hieronder	een
voorbeeld.	Veel	plezier	alvast!

Knutsel-tip:
eikelmannetjes
In	de	herfst	wordt	ook	het	weer	wat
slechter.	Het	gaat	wat	harder	waaien	en
vaker	regenen.	Het	is	tijd	om	lekker
binnen	bij	elkaar	te	kruipen.	De	kinderen
zijn	waarschijnlijk	super	trots	op	hun
gevonden	schatten	tijdens	de	speurtocht.
Met	deze	schatten	kunnen	ze	dan	gelijk
aan	de	slag!	Kijk	namelijk	eens	hoe	leuk
hiermee	geknutseld	kan	worden.	Met
bijvoorbeeld	alleen	wat	eikeltjes	is	al	heel
veel	mogelijk,	zoals	deze	eikelmannetjes.
Benodigdheden:	eikels,	eikelhoedjes,	lijm,
verf,	eventueel	naald	en	draad.	
Voor	meer	uitleg	of	knutseltips	met	eikels,
klik	op	de	link	van	de	titel!

KLEURPLAAT	WIN-ACTIE!!!
Nog	een	leuke	activiteit	voor	als	het	buiten	vies	weer	is!	Na	alle	inspiratie	opgehaald	te
hebben	uit	de	natuur	is	het	tijd	om	lekker	binnen	te	gaan	tekenen.	Wie	kan	deze	kleurplaat
mooie	herfstkleuren	geven?	Laat	het	ons	zien!	

Stuur	(een	foto	van)	je	kleurplaat	op	naar:	clkteam@fsw.leidenuniv.nl	vóór	23
december.	Onder	de	inzendingen	verloten	wij	het	boek:	De	Blaadjesdief.

De	Blaadjesdief	gaat	over	een	eekhoorntje	die	erg	verbaast	is	over	de	verandering	van	de
seizoenen	en	is	geschikt	voor	3-6	jarigen.	Ook	was	dit	boek	de	thematitel	van	de
Kinderboekenweek	dit	jaar,	dus	kleuren	maar!

Achter	de	schermen	werkt	een	heel	team
aan	het	Cool	Little	Kids	project.	Ze	vertellen
je	in	deze	nieuwsbrief	graag	wat	meer	over
zichzelf!	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u
zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	clk@fsw.leidenuniv.nl	toe	aan	uw

adresboek.
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