
 

Onderzoek: 

Waarom deze brochure? 

Het leren van taalregels 

bij kinderen met een TOS 
tussen de 7 en 11 jaar 

Informatiebrochure 

In deze brochure willen we u meer 

informatie geven over het onderzoek: ‘Het 

leren van taalregels door kinderen met een 

TOS’ van de universiteit van Amsterdam. 

Waarom dit onderzoek? 

Bij veel kinderen gaat het leren van taal 

onbewust. Wij onderzoeken hoe het leren 

van taal gaat bij kinderen met een TOS. 

Hierdoor komen we meer te weten over 

hoe kinderen met een TOS taal leren en 

hoe we het beste instructie aan kinderen 

met een TOS kunnen geven. 

Wat gebeurt er precies? 

Kinderen die aan dit onderzoek meedoen, 

doen een aantal taakjes. Een deel van deze 

taakjes worden uitgevoerd op een laptop 

en lijken op computerspelletjes. Tijdens 

het doen van de taakjes kan uw kind 

stickers verdienen voor op het diploma. 

Na afloop krijgt uw kind een cadeautje. 

Wat betekent het voor uw kind? 

Het onderzoek wordt verspreid over drie 

dagen. Het onderzoek zal per dag 

ongeveer één uur duren. 

Waar en wanneer vindt het onderzoek 

plaats? 

Het onderzoek vindt plaats vanaf februari 

2017. In overleg nemen we het 

onderzoek bij u thuis of op de school van 

uw kind af.  



 

Alvast bedankt! 

Contact 

Imme Lammertink 

Dr. Judith Rispens 

Telefoon: 06 290 879 34 

E-mail: i.l.lammertink@uva.nl 

Ons team 

Dr. Judith Rispens 

Imme Lammertink 

Merel van 

Witteloostuijn 

Prof. Paul Boersma 

Prof. Frank Wijnen (Universiteit Utrecht) 

Met eventuele klachten kunt u contact 

opnemen met de Commissie Ethiek: 

Telefoon: 020-5253054 

E-mail: commissie-ethiek-fgw@uva.nl 

Vrijwilligheid 

Als u of uw kind tijdens het onderzoek wil 

stoppen, dan kan dat op ieder moment. 

Ook kunt u tot 8 dagen na het onderzoek 

uw toestemming intrekken. 

Ongemak, risico’s en verzekering 

Omdat dit onderzoek geen risico’s voor de 

gezondheid of veiligheid van uw kind met 

zich meebrengt, is er geen speciale 

verzekering afgesloten. 

Gegevens en resultaten 

We gaan zeer zorgvuldig om met de 

verzamelde gegevens en deze zullen 

anoniem opgeslagen en behandeld 

worden. 

Indien u akkoord gaat met deelname, kunt 

u de onderzoeker apart toestemming 

geven om inzicht te krijgen in het leerling 

dossier van uw kind. 

 

Aanmelden kan via: 

e-mail: i.l.lammertink@uva.nl 

whatsapp/sms: 06 290 879 34 

bellen: 06 290 879 34 
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MEEDOEN? 
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