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Betreft: Informatie wetenschappelijk onderzoek “Online les & digitaal communiceren: hoe is dat 

voor jongeren?”  

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

 

Dit onderzoek gaat over het gebruik van digitale communicatie (E-mailen, chatten, videobellen, 

etc.) en online onderwijs tijdens de Coronaperiode. In deze brief leest u meer over het onderzoek 

en wat we van u en uw zoon/dochter vragen als u besluit om mee te doen.  

 

Doel van het onderzoek:  

Voor de meeste kinderen was het waarschijnlijk wel even wennen om hun lessen online te 

volgen en via de webcam met hun juf of leraar te praten. Voor jongeren met angststoornissen 

zoals een sociale angststoornis of selectief mutisme kan dat extra lastig zijn, of misschien juist 

makkelijker. We zijn benieuwd hoe kinderen en jongeren digitale communicatie en online les 

ervaren, welke digitale middelen hun voorkeur hebben en welke niet. We zijn ook benieuwd hoe 

ze zich voelen als ze deze communicatiemiddelen gebruiken. 

 

Wie kunnen er mee doen? 

Kinderen en jongeren met een sociale angststoornis en/of selectief mutisme en alle kinderen en 

jongeren zonder een psychiatrische stoornis kunnen meedoen. Kinderen en jongeren kunnen 

meedoen als ze tussen de 10-18 jaar zijn. 

  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 
Het onderzoek vindt volledig online plaats. U en uw zoon/dochter worden gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen op uw computer, mobiele telefoon of tablet met internet verbinding.  

 

Wat wordt er van u en uw zoon/dochter gevraagd? 

Als u en uw zoon/dochter willen meedoen aan het onderzoek, wordt u als eerst gevraagd om 

toestemming te geven voor deelname van uw zoon/dochter. Op onze webpagina vindt u een 

inkijkexemplaar van de toestemmingsverklaring en een link om uw toestemming te geven. Wij 

vragen u om enkele gegevens over uw zoon/dochter in te vullen, zoals het geboorte jaar en de 

initialen. Later kunnen we met deze gegevens uw antwoorden samenvoegen met die van uw 

zoon/dochter. Nadat u toestemming heeft gegeven, ontvangt u binnen één minuut, een email met  

hierin twee hyperlinks. De ene link is voor u en leidt naar een korte vragenlijst (± 5 minuten). 

We vragen u naar enkele achtergrond gegevens en het spreekgedrag van uw kind. De andere 

hyperlink is bedoeld voor uw zoon/dochter. In de vragenlijst voor uw zoon/dochter (± 25 

minuten) vragen we naar het gebruik van digitale communicatie, over zijn/haar gevoelens en 

over dingen die ze spannend, moeilijk of juist leuk vinden aan digitale communicatie. We vragen 

hoe ze over het algemeen met problemen omgaan. Ook vragen we wat achtergrondgegevens 

zoals leeftijd, geslacht, en welke communicatiemiddelen (bijv. computer, mobiele telefoon etc.) 

ze tot hun beschikking hebben. Als u zoon/dochter 12 jaar of ouder is wordt hij/zij ook gevraagd 

om toestemming voor deelname te geven.   
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Privacy en vertrouwelijkheid 

We gebruiken uw emailadres om uw toestemming te verifiëren en u twee hyperlinks toe te 

sturen. Uw  emailadres wordt, extra beveiligd en niet bij de ingevulde gegevens bewaard, om uw  

privacy te waarborgen. Met uw emailadres gaan we uiterst vertrouwelijk om. We gebruiken het 

niet voor iets anders dan bovengenoemde reden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor 

geeft op de toestemmingsverklaring. Uw email adres wordt na gebruik vernietigd. Alle overige 

informatie die herleidbaar is naar u of uw zoon/dochter blijven vertrouwelijk. Het geboortejaar 

en maand, en de initialen van uw zoon/dochter wordt u beide gevraagd in te vullen. Hiermee 

kunnen wij jullie antwoorden koppelen, hierna worden deze gegevens direct verwijderd. Alle 

onderzoeksgegevens worden na 10 jaar vernietigd. De resultaten over het onderzoek worden 

alleen beschreven op groepsniveau en nooit over u en uw kind afzonderlijk.  

 

Vrijwillige deelname: 

Uiteraard mogen u en uw zoon/dochter op elk moment stoppen met deelname aan het onderzoek. 

U hoeft alleen de vragenlijst af te sluiten.  

 

Wat krijgen u en uw zoon/dochter voor deelname: 

Als dank voor de hulp verloten we mooie gadgets onder de deelnemers! De hoofdprijs is een JBL 

noise canceling headset (1x). Ook verdelen we nog vijf kleinere prijzen: Trust Urban Primo 

Powerbank (2x) en Ministatieven met smartphonehouder (3x)  Begin juli verneemt u of uw 

zoon/dochter één van de prijzen heeft gewonnen. Alle deelnemers ontvangen een nieuwsbrief 

met de globale resultaten van het onderzoek, beschreven op groepsniveau. 

 

Goedkeuring: 

Dit onderzoek is beoordeeld door de Ethische Toetsingscommissie van het Instituut 

Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met: Nikki Nibbering MSc  

U kunt ons bellen op 071-527 4953 of een e-mail sturen naar n.nibbering@fsw.leidenuniv.nl  

 

Als u liever iemand wilt spreken die niet bij het onderzoek hoort, bijvoorbeeld als u een klacht 

heeft, dan kunt dr. M. van Dijken bellen of e-mailen (071-527 5346 of  

mdijken@fsw.leidenuniv.nl). 

 

We hopen dat zo veel mogelijk ouders en kinderen/jongeren de vragenlijst invullen.  

We stellen uw medewerking zeer op prijs.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het onderzoeksteam 

 

Nikki Nibbering, MSc 

Prof. dr. Maretha de Jonge 

Programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen 


