
Informatie voor ouders 

Uitleg procedure onderzoek hoogsensitieve kinderen. 

 

Wat gaan we doen? 

U heeft ongetwijfeld via uw leerkracht of de nieuwsbrief vernomen dat de school van uw kind 

meedoet aan een onderzoek van de KU Leuven en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Breda. Met behulp van dit onderzoek  proberen wij een antwoord te krijgen op een aantal vragen 

die er toe leiden dat we straks beter weten: 

 wanneer er bij een kind in meer of mindere mate sprake is van hoogsensitiviteit 

 welke kenmerken van kinderen hierbij nog meer een rol spelen 

 wat hoogsensitiviteit betekent voor de opvoeding en de schoolbeleving 

 hoe we met kinderen die hoogsensitief zijn in het dagelijks leven beter om kunnen gaan en 

hierop het onderwijs kunnen inrichten. 

Wie gaan er  mee doen? 

De ouders/verzorgers van meerdere kinderen in het gezin, vullen de vragenlijst  in voor hun zoon of 

dochter waarvan de verjaardag het dichtste bij de datum ligt waarop de vragenlijst wordt ingevuld.  

Ook al is uw eigen kind niet hoogsensitief, dan nog is het belangrijk dat u en uw kind ( vanaf groep 7)  

meedoen met het onderzoek. Alleen dan kan een antwoord worden gegeven op de bovenstaande 

vragen en een onderscheid worden gemaakt tussen de behoeften van verschillende kinderen. Als u 

meedoet wordt ook van de school gevraagd om een vragenlijst over  uw kind in te vullen. 

In overleg met de universiteit KU Leuven wordt mogelijk volgend jaar een vervolgonderzoek 

gepland waarbij de aandacht wordt gericht op ouders van en met hoogsensitieve kinderen. Als u 

hieraan wilt meedoen dan kunt u dat in de start van de vragenlijst aangeven. 

Hoe gaat u meedoen? 

Als u op de url klikt die u in de mail aantreft wordt de vragenlijst opgestart. Als eerste  dient u  

toestemming te geven voor de deelname van u en uw kind. De vragenlijst die volgt bestaat  uit een 

onderdeel in te vullen door de ‘moeder’  en een onderdeel in te vullen door de ‘vader’. 

Om de vragen te kunnen beantwoorden vult u de aangereikte gebruikersnaam en wachtwoord in. 

Het invullen van de vragenlijst neemt enige tijd (ongeveer  40 minuten) in beslag. U kunt tussentijds 

opslaan en daarna verder gaan waar u gebleven bent. De eerder gegeven antwoorden worden 

bewaard. 

Als  u toestemming heeft gegeven voor de deelname van uw kind, krijgt uw kind een url (vo) of brief 

(po) met daarin een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Kinderen uit het primair 

onderwijs ( groepen 7 en 8) vullen de vragenlijst op school in en kinderen uit het voortgezet 

onderwijs vullen de vragenlijst zelfstandig in. Het invullen van de vragenlijst voor leerlingen in het 

voortgezet onderwijs duurt maximaal één  lesuur.   



Na de zomervakantie wordt u opnieuw benaderd om een aanvullende vragenlijst in te vullen. Dit 

geldt ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Hoort u er nog iets van? 

In het najaar 2017 wordt u uitgenodigd om tijdens een informatiebijeenkomst kennis te nemen van 

de onderzoeksgegevens en wat dit betekent voor de praktijk. In het begin van de vragenlijst kunt u 

ook aangeven of u een onderzoeksrapport met daarin de algemene resultaten wenst te ontvangen. 

 

Veel succes en bij voorbaat hartelijk dank. 

 


