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Aan alle ouders die meedoen aan het
onderzoek ‘De Sociale Ontwikkeling van Baby
tot Kleuter’

Deelnemersaantallen
Tot nu toe hebben in totaal 183 gezinnen
gereageerd op onze oproep deel te nemen
aan het onderzoek ‘Verlegenheid en
Zelfvertrouwen’. Hiervan hebben 80 gezinnen
ingestemd deel te nemen aan het
hoofdonderzoek. De overige ouder-paren
vulden alleen de vragenlijst over Verlegenheid
en Zelfvertrouwen in. Hopelijk blijven de
aanmeldingen binnen stromen zodat we
richting de 200 gezinnen gaan die deelnemen
aan het vervolgonderzoek. Dus mocht u nog
familie, vrienden of kennissen hebben die in
verwachting zijn van hun eerste kindje
samen…

Beste ouders,
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de
hoogte houden van de stand van zaken
omtrent het onderzoek ‘Verlegenheid en
Zelfvertrouwen’ en het hoofdonderzoek ‘De
Sociale Ontwikkeling van Baby tot Kleuter’. In
deze nieuwsbrief vindt u gegevens over het
onderzoeksteam, het aantal deelnemers tot nu
toe, de werving, de 4-maandenmeting en de 1jaarsmeting. We beschrijven ervaringen van
enthousiaste ouders en geven u informatie
over de eerste resultaten.
Even voorstellen…….
Binnen het onderzoek werken inmiddels weer
een aantal nieuwe medewerkers, waaronder
studenten die stage lopen voor hun master
Orthopedagogiek
of
Ontwikkelingspsychologie. Zij komen o.a. bij u op
huisbezoek en ontvangen u en uw kindje in
het Onderzoekscentrum voor Ouder en Kind.

De werving
De meeste ouders die meedoen aan ons
onderzoek zijn er door hun verloskundige op
geattendeerd. Sommige ouders hebben erover
gelezen in een tijdschrift of zagen onze folder
bij een winkel.
Hieronder treft u de top 5 aan van verloskundigen die vanaf februari 2007 de meeste
ouders hebben geworven voor ons onderzoek.
Het aantal deelnemers staat er tussen haakjes
achter vermeld.
1. Praktijk Heilema in Zaandijk (20)
2. Joke Kinkert in Amsterdam (7)
3. Verloskundige Praktijk Beverwijk (7)
4. Verloskundige Praktijk Heemskerk (7)
5. Amsterdam Oost Verloskundigen (7)
Als bedankje hebben deze 5 praktijken een
fles wijn van ons ontvangen. Zodra de werving
is afgerond zal er een prijs uitgereikt worden

Van links naar rechts, achterste rij: Susan
Bögels, Hester Verweij, Birgit Thomas, Wieke
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aan de praktijk die de meeste deelnemers
heeft geworven.
Wij zijn natuurlijk alle verloskundigen erg
dankbaar voor hun inzet!

Inderdaad blijkt uit de eerste analyses dat
baby’s van 4 maanden voor de spiegel al
verlegen glimlachjes laten zien, en dat ze
hierbij anders reageren op hun ouders dan op
een onbekende.

Metingen
In het Onderzoekscentrum voor Ouder en Kind
(oftewel het ‘Babylab’) zijn de voor-metingen
(interviews met ouders in spé) en de 4maanden-metingen (Sociale Baby’s I) volop in
gang. Inmiddels is ook de 1-jaars-meting van
start gegaan (Sociale Baby’s II). Wij
ontvangen gemiddeld 5 gezinnen per week. Er
worden flink wat flesjes gegeven en ‘powerslaapjes’ gedaan door de baby’s. De meeste
ouders vinden de taakjes die ze met hun
kleine
spruit
mogen
doen
in
de
onderzoekskamer
leuk
en
interessant.
Sommige ouders vinden het idee om gefilmd
te worden wat onwennig, maar de baby’s
hebben daar minder problemen mee. We
hebben al heel wat filmster-achtige kiekjes op
camera mogen vastleggen! Veel ouders
bekijken de beelden van de metingen thuis
met plezier nog eens na.

Baby Olek met mama voor de spiegel
De vragenlijsten
Naast de taken die op band worden gezet zijn
de vragenlijsten een belangrijk onderdeel van
het onderzoek. U als ouders kent natuurlijk als
geen ander uw gezinsleven en uw kind. Veel
ouders geven aan dat ze het interessant
vinden om op deze manier naar hun gezin en
hun kind te kijken. Wel vinden sommige
ouders het invullen van de vragenlijsten wat
tijdrovend. Er wordt soms opgemerkt dat een
aantal vragen herhaald lijkt te worden. Dit
wordt echter met opzet gedaan omdat het voor
het analyseren van de vragenlijsten nodig is
dat er meerdere vragen over hetzelfde
onderwerp gaan. Door de tijd heen zullen er
ook vragen herhaald worden omdat we willen
kijken of er veranderingen zijn opgetreden.
Omdat uw ervaringen en meningen van
onschatbare waarde zijn voor het onderzoek
hopen we dat iedereen de vragenlijsten blijft
invullen.

De huisbezoeken worden door veel ouders als
rustiger ervaren. Zijzelf en hun kleintje zijn in
een vertrouwde omgeving en vaak meer
ontspannen. Om die reden leveren deze
bezoeken belangrijke informatie op voor het
onderzoek over het dagelijks leven van de
gezinnen. Ook tijdens deze bezoeken hebben
we al veel mooie beelden gemaakt.
De taakjes
Tijdens de metingen in het Onderzoekscentrum zijn een aantal taakjes gedaan
waarbij we kijken hoe uw kind reageert op
nieuwe dingen en mensen. Kinderen kunnen
erg verschillen in hoe ze reageren. Sommigen
blijven rustig, terwijl anderen wat heftiger
reageren op de nieuwe situaties of op het
vastzitten in het wipstoeltje. We gaan o.a.
bekijken of het op deze jonge leeftijd al
uitmaakt of de nieuwe situatie een object of
een persoon is. Ook gaan we kijken of het
gedrag van de baby overeenkomt met zijn of
haar lichamelijke reacties.

De eerste resultaten…
De beelden en hartslag-gegevens van de
metingen leveren relevante en interessante
informatie op voor het onderzoek naar de
sociale
ontwikkeling
van
baby’s.
De
verwerking van deze gegevens is momenteel
in volle gang. In volgende nieuwsbrieven
komen we hierop terug. Van de vragenlijsten
zijn al wel een aantal gegevens verwerkt.

De taakjes waarbij we kijken hoe u met uw
kind omgaat, zoals samen praten of op de
bank spelen, zijn minder (in)spannend voor de
baby. We zien veel verschillende manieren
waarop vaders en moeders met hun kind
praten en spelen.
Een andere taak die is afgenomen is de
spiegeltaak. Hiermee hopen we aan te kunnen
tonen dat kinderen op zeer jonge leeftijd al
verlegen kunnen glimlachen.
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In onderstaande afbeeldingen is te zien hoe
de leeftijd van de moeder was ten tijde van de
zwangerschap en de werksituatie van de
ouders voor de bevalling.

Ouders waren het minder eens over gedrag
dat moeilijker te zien is, zoals:
- hoe hun kind reageert op geluiden uit de
omgeving
(de
telefoon,
stemmen,
sirenegeluiden).
- de mate waarin hun kind dingen opzoekt,
zoals nieuw speelgoed, vrienden/familie.
- hoe lang hun kind aandacht heeft voor 1
object (plaatjes kijken, speelgoed).
Over meisjes wordt door moeders gezegd dat
ze langer aandacht hebben voor speelgoed of
objecten dan jongetjes. Ook vinden moeders
dat meisjes meer plezier ervaren bij rustige
bezigheden (bijv. zingen, wiegen, zachtjes
praten). Vaders zeggen over jongetjes dat ze
sneller kalmeren/in slaap vallen dan meisjes.

Werksituatie moeders voor de bevalling
Huisvrouw/
huisman
student(e)
of scholier
(e)
werkend,
fulltime
Werkend,
parttime
ziekteverlof
werkloos
anders

De 1- jaarsmeting (Sociale Baby’s II)
In mei 2008 bezocht het eerste 1-jarige
deelnemertje
met
zijn
ouders
het
Onderzoekscentrum voor Ouder en Kind. Het
onderzoeksteam heeft haar uiterste best
gedaan leuke taakjes te bedenken voor de 1jaarsmeting. De taken zijn vergelijkbaar met
die van de 4-maanden-meting, maar dan
afgestemd op de leeftijd van het kind. Zo
willen we weer kijken hoe uw kind reageert op
een aantal nieuwe dingen en situaties, zoals
een onbekende mevrouw die een praatje
maakt. Ook speelt u weer samen met uw kind.
De precieze invulling van de taken staat in de
informatiebrief die u vóór de 1 jaarsmeting
ontvangt.

Werksituatie vaders voor de bevalling
Huisvrouw/
huisman
student(e)
of scholier
(e)
werkend,
fulltime
Werkend,
parttime
werkloos
anders
Missing

Leeftijd moeders tijdens de zwangerschap
<25
25-30
30-35
35-40
40-45

Tot slot…
Met de gegevens die we door uw deelname
verzamelen doen we belangrijke kennis op
over het ontstaan van verlegenheid en
zelfvertrouwen bij jonge kinderen, waardoor in
de toekomst ouders en kinderen die hier
problemen mee hebben beter geholpen
kunnen worden. Wij willen u dan ook hartelijk
bedanken voor het enthousiasme waarmee u
deelneemt aan ons onderzoek!

De vragenlijsten die beide ouders invulden
tijdens
de
4-maandenmeting
leverden
interessante gegevens op.
Wat betreft het karakter van hun kind zijn
vaders en moeders het vooral eens over de
volgende dingen:
- het huilgedrag van hun kind
- de mate waarin hun kind huilt als het beperkt
wordt in vrijheid van doen of bewegen (bijv.
tijdens het verzorgen, wegnemen van
speelgoed, in een stoeltje)
- hoe snel hun kindje herstelt als het overstuur
is
- hoe vaak hun kind lacht of glimlacht
- hoe snel hun kind bang is
- hoeveel hun kind houdt van rustige
activiteiten, zoals zingen of rustig praten.

Het Onderzoeksteam
Voor informatie of vragen:
Universiteit van Amsterdam
Afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde
Antwoordnummer 39310
1090 WC Amsterdam
Tel: 020 525 7010
Fax: 020 525 1200
E-mail: info@sociale-ontwikkeling.nl
www.sociale-ontwikkeling.nl
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