
1 
 

 

Informatiebrief over het onderzoek: 

Op kamp! 

Als spreken niet vanzelf gaat. 

 

Beste jongere, 

Binnenkort wordt er een kamp georganiseerd voor kinderen en jongeren die moeite hebben 

met spreken met (sommige) anderen. De kampleiding is erg benieuwd of het zomerkamp 

helpt om kinderen en jongeren zich fijner te laten voelen. Daarom hebben zij professor 

Maretha de Jonge, van de Universiteit in Leiden (Nederland) gevraagd om dit te 

onderzoeken. We willen de ervaringen van kinderen/jongeren die op kamp gaan graag 

vergelijken met kinderen/jongeren die niet op kamp gaan. Daarom vragen we ook graag 

jouw hulp.  

In deze brief vertellen wij je over dit onderzoek. Er is ook een informatiebrief voor je ouder. 

Je bepaalt zelf of je mee wilt doen. Als je na het lezen van deze brief nog vragen hebt, kan 

je die natuurlijk aan ons stellen. Als je besluit mee te doen, vragen wij jou en je ouder het 

toestemmingsformulier te tekenen.  

 

Wat is het doel van het onderzoek? 

We  onderzoeken of het zomerkamp kinderen en jongeren helpt om zich sterker en fijner te 

voelen en of ze makkelijker iets durven doen wat ze normaal gesproken niet snel doen. We 

onderzoeken ook of eventuele veranderingen blijven bestaan na langere tijd.  

 

Hoe onderzoeken we dit en wat vragen we aan jullie?  

Om dit te kunnen onderzoeken, is het belangrijk om hen te vergelijken met kinderen en 

jongeren die ook moeite hebben met spreken tegen (sommige) anderen, maar die niet op dit 

kamp zijn geweest. Daarom willen wij je vragen om deel te nemen aan het onderzoek, ook 

als je niet meegaat op dit kamp. 
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Als je mee wilt doen aan het onderzoek, sturen we je per email een link naar een online 

vragenlijst. Die kan je thuis invullen op de computer, een tablet of je telefoon. Er is ook een 

vragenlijst voor je ouder die meegaat naar het kamp. 

We vragen jullie om drie keer een vragenlijst in te vullen: 1) in de laatste week van juni, 2) 

twee weken later (half juli), 3) drie maanden later (begin oktober). 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer een 10-15 minuten in beslag nemen. Je hoeft 

niet alles achter elkaar in te vullen. Je kan de vragenlijst tussentijds afsluiten en later 

verder gaan. De gegevens worden dan opgeslagen. 

 

Wat zijn de voor-, en nadelen van meedoen aan het onderzoek? 

We doen dit onderzoek om kinderen en jongeren die moeite hebben met spreken met 

(sommige) anderen en hun ouders te helpen. Waarschijnlijk is het best spannend om aan 

een zomerkamp mee te doen. Veel deelnemers zullen zich dus afvragen of het hen een 

goed gevoel zal geven en of het helpt om mee te gaan op kamp. Door mee te doen aan dit 

onderzoek, help je ons om deze kennis te vergroten. Hiermee kunnen kampen in de 

toekomst nog beter worden afgestemd op wat deelnemers willen en kunnen we kinderen 

en ouders beter vertellen of een zomerkamp helpt om je beter, sterker of fijner te voelen. 

Het invullen van de vragenlijsten kost tijd. Dat is een nadeel. Maar de vragen zijn niet 

vervelend of heel moeilijk. Je kunt ze rustig thuis invullen op de computer (of 

tablet/telefoon). 

 

Wat gebeurt er als je niet (meer) mee wilt doen? 

Meedoen is helemaal vrijwillig. Als je niet mee wil doen, hoef je niets te doen en ook niet uit 

te leggen waarom je niet mee wilt doen. Dat geldt ook als je halverwege wilt stoppen.  

 

Wat gebeurt er met je gegevens? 

Al je persoonsgegevens blijven vertrouwelijk. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke 

onderzoekscode. De gegevens die online worden ingevuld, worden bewaard onder die code. 

De link tussen jouw persoonsgegevens en de onderzoekscode staat op een lijst die apart en 

beveiligd wordt bewaard door de hoofdonderzoeker. Na 10 jaar worden alle niet-anonieme 

onderzoeksgegevens verwijderd.  



3 
 

Als we de resultaten van het onderzoek beschrijven, bijvoorbeeld in een brief aan 

deelnemers, in een bericht aan geïnteresseerden of in een wetenschappelijk artikel, dan 

schrijven we altijd alleen over de groepsgegevens. Er worden nooit persoonlijke gegevens 

beschreven. Zo kan niemand weten over welke personen het precies gaat. We zijn zeer 

voorzichtig met persoonlijke gegevens en houden ons aan de afspraken die er zijn voor 

persoonsgegevens in onderzoek.  

Wanneer je tussentijds besluit te stoppen met het onderzoek en wilt dat jouw gegevens 

verwijderd worden, dan kan je dat aangeven bij de hoofdonderzoeker. Al jouw 

onderzoeksgegevens worden dan verwijderd. 

Voor het invullen van de vragen zullen wij je een email met een link sturen. Daarom is het 

belangrijk dat je op het toestemmingsformulier ook je emailadres invult. Met je emailadres 

gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken het niet voor iets anders dan bovengenoemde 

reden. 

 

Hoe vertellen we je over de resultaten van het onderzoek? 

Na afloop van de dataverzameling (drie maanden na het kamp) analyseren wij de gegevens 

en maken een eerste onderzoeksverslag. Dat sturen wij naar alle deelnemers en naar het 

netwerk. Zo vertellen we je over de resultaten op groepsniveau.  

Uiteindelijk gaan we er een wetenschappelijk artikel over schrijven. Als we dit jaar nog niet 

genoeg deelnemers aan het onderzoek hebben om zo’n artikel te maken, zullen we 

volgende zomer (als er opnieuw een kamp georganiseerd wordt) de gegevensverzameling 

voortzetten. Als we het onderzoek publiceren, sturen we een verslag daarover naar jou.  

 

Wat kan je doen als je vragen of klachten hebt? 

Als je verder nog iets wilt weten over het onderzoek, of als je vragen of klachten hebt kan jij 

of je ouder contact opnemen met de hoofdonderzoeker: Maretha de Jonge (zie 

contactgegevens onderaan deze brief). 

Als je vragen of klachten hebt  die je liever niet met de onderzoeker wilt bespreken, is er 

ook een onafhankelijk onderzoeker beschikbaar. Zij weet wel over dit onderzoek, maar ze 

doet er zelf niet aan mee. Haar naam is:  Dr. Marga Sikkema-de Jong (071 – 527 31 86 of 

jongtm@fsw.leidenuniv.nl).  



4 
 

Ik hoop dat je hiermee genoeg informatie hebt. 

We zouden het erg waarderen als je mee wilt doen! 

 

Hartelijke groet, 

Prof. dr. Maretha de Jonge 

 

Universiteit Leiden  

Pedagogische Wetenschappen  

Wassenaarseweg 52 | Postbus 9555 | 2300RB Leiden 

Tel: +31  71   527 31 86  / secretariaat: +31  71   527 4060 / 1980 

m.v.de.jonge@fsw.leidenuniv.nl    


