
  

 

 

 

 

 

Voor meer informatie, zie: 

www.eveningonderzoek.nl 

 

 

 

evening@uu.nl 

 

 06-38691498 

 

MEER INFORMATIE? 

 

 

Doe mee en 
ontvang € 30 ! 

 



 

 

 

 

 

 

Doe mee aan ons onderzoek! 

Op de peutergroep* leert uw kind veel dingen. Uw kind 

leert nieuwe woorden, leert omgaan met andere kinderen 

en op zijn/haar beurt wachten.  

 

* Met peutergroep bedoelen we ook peuterspeelzaal, 

kinder(dag)opvang, en de voorschool. 

De Universiteit Utrecht, samen met de gemeente en 

de peutergroepen, wil graag weten of de 

peutergroep goed werkt. Vragen zoals: Is meer 

tijd op de peutergroep beter? En werkt de 

peutergroep voor sommige kinderen beter dan voor 

andere kinderen?  

De antwoorden op deze vragen helpen ons om de 

peutergroepen nog beter te maken zodat alle 

kinderen meer kunnen leren.  

 

Als u mee doet, komt een medewerkster van 

de Universiteit Utrecht bij u langs op een 

moment dat u uitkomt. Ze zal een aantal 

korte spelletjes doen met uw kind. Kinderen 

vinden deze spelletjes heel leuk. Door de 

spelletjes kunt u zien wat uw kind al kan. Ook 

willen we u als ouders een aantal vragen 

stellen over uw kind en uw gezin.   

 

 

 

VOOR WIE? 

De peutergroep van uw kind doet mee aan ons 

onderzoek. Wij willen u vragen ook mee te doen! We 

komen bij u langs als uw kind bijna 2,5 jaar is, en komen 

nog een keer langs als uw kind bijna 4 jaar is.  

HOE? 

De afspraak is met één van de ouders op een moment 

dat u goed uitkomt, voor de spelletjes met uw kind 

(ongeveer 45 minuten) en een interview met u 

(ongeveer 30 minuten). De afspraak duurt in totaal 

ongeveer 1,5 uur. De afspraak kan ook ergens anders 

dan bij u thuis plaatsvinden, als u dat liever heeft 

(bijvoorbeeld in een buurtcentrum). 

 
Al uw gegevens en die van uw kind blijven geheim. Uw 

naam en persoonlijke gegevens worden onbekend 

gemaakt bij het onderzoek. Alle gegevens worden 10 jaar 

bewaard op een beveiligde server van de Universiteit 

Utrecht. Er wordt geen persoonlijke informatie aan 

anderen gegeven. 

 

 

Als dank voor uw deelname zal uw kind tijdens 

beide afspraken een cadeautje krijgen. 

Daarnaast ontvangt u €15 tijdens de eerste 

afspraak en €15 tijdens de tweede afspraak.  

 

WILT U MEEDOEN AAN ONS ONDERZOEK, 

OM ONS TE HELPEN BIJ  HET 

VERBETEREN VAN PEUTERGROEPEN IN 

NEDERLAND?  

 

Vul dan alstublieft onderstaande gegevens in en lever dit 

in bij de groep van uw kind óf scan onderstaande QR-

code. 

 

 

 

 
 
 
Hiermee stem ik in met deelname aan het onderzoek en 
mag een medewerkster van de Universiteit Utrecht mij 
contacteren.  

----------------------------------------------------------- 

  
Naam kind: 

Geboortedatum kind: 

Naam peutergroep:  

Naam ouder: 

E-mail adres: 

Telefoonnummer: 

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

Handtekening ouder:  

 


