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Beste ouders,
Met deze nieuwsbrief willen wij u op de
hoogte stellen van de ontwikkelingen
binnen het onderzoek ‘De sociale
ontwikkeling van kinderen’.
Medewerkers
We houden u graag op de hoogte van
veranderingen binnen ons onderzoeksteam.
Sinds september dit jaar is Eddie
Brummelman het team komen versterken.
Daarnaast zijn Eline Möller en Evin Aktar
na hun promotie nu aangesteld als
onderzoeker aan de universiteit. Hieronder
zal Eddie zich aan u voorstellen en kunt u
lezen over de nieuwe taken van Eline en
Evin binnen het onderzoek.

Eddie
Mijn naam is Eddie Brummelman. Ik heb
gestudeerd en promotieonderzoek gedaan
aan Universiteit Utrecht. Sinds dit jaar
werk ik als onderzoeker aan de
Universiteit van Amsterdam. Mijn
onderzoek richt zich op hoe opvoeders van
invloed zijn op het zelfbeeld van kinderen.
Ook onderzoek ik hoe korte, gerichte
interventies het zelfbeeld van kinderen
kunnen verstevigen. Uiteindelijk hoop ik te
begrijpen hoe opvoeders een gezonde

Universiteit van Amsterdam
zelfbeeldontwikkeling kunnen
ondersteunen.

Eline
De afgelopen vier jaar heb ik als
promovenda onderzoek gedaan naar de
verschillende rol van vaders en moeders in
het ontstaan van angsten bij kinderen.
Vanaf oktober werk ik als postdoc
onderzoeker bij de UvA. De komende drie
jaar zal ik mijn onderzoek naar de
angstontwikkeling van kinderen
voortzetten. Ik zal mij nu vooral gaan
richten op de rol van vraagkijken en
verbale instructies in het ontstaan van
angsten bij kinderen. Vanzelfsprekend ga
ik weer moeders én vaders bij mijn
onderzoeken betrekken. Daarnaast zal ik
onderwijs geven aan bachelor- en
masterstudenten pedagogiek.
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Verhuizing en naam
onderzoekscentrum
In de zomer is het Onderzoekscentrum
voor ouder en kind verhuisd naar een
nieuwe locatie op het
Roeterseilandcomplex. Het centrum is nu
gevestigd op de derde verdieping van
gebouw L en heeft een nieuwe naam:
UvA Family Lab.

Evin
Hallo, ik ben Evin Aktar. Sinds 2010 ben
ik binnen het team werkzaam als
promovenda. Afgelopen september ben ik
begonnen als postdoc onderzoeker. Mijn
promotieproject ging over hoe kinderen
emoties leren, en dan voornamelijk
negatieve emoties. Ik bestudeerde hoe het
temperament van kinderen en de stemming
van ouders gerelateerd zijn aan het
aanleren van angst bij kinderen. Uit de
resultaten van dit onderzoek is naar voren
gekomen dat zowel de wat sombere of
angstige geaardheid van kinderen als van
moeders en van vaders gerelateerd zijn aan
de manier waarop kinderen reageren op
onbekende dingen. De komende drie jaar
ga ik bij kinderen en ouders verder met
onderzoek naar dit onderwerp.
Voortgang onderzoek
De 7,5-jaarsmeting is van start gegaan!
Het onderzoeksteam is de afgelopen
maanden druk bezig geweest met de
voorbereidingen en inmiddels zijn de
eerste kinderen en hun ouders
langsgekomen. De taken zijn vergelijkbaar
met die van de 4,5-jaarsmeting, maar dan
afgestemd op de leeftijd van uw kind. Ook
voor deze meting zijn er weer nieuwe
materialen aangeschaft. De uitgebreide
beschrijving van de taken staat in de
informatiebrief die u vóór de 7,5jaarsmeting van uw kind ontvangt.

Foto: wachtkamer
Er is veel tijd en aandacht besteed aan de
nieuwe sfeer en inrichting van de nieuwe
locatie en we zijn erg tevreden met het
resultaat. De ruimtes zijn licht, open en
hebben een fijne uitstraling.
We kijken er naar uit u daar te mogen
ontvangen.
Let op: de routebeschrijving naar ons
onderzoekscentrum is nu ook gewijzigd!
Zie foto en beschrijving op de laatste
bladzijde. Ook per post zult u nog een
uitgebreide routebeschrijving ontvangen.
Website
Bij een nieuw onderzoekscentrum hoort
een nieuwe website! Hierop vindt u
informatie over het onderzoek en de
verschillende metingen, over de
medewerkers en kunt u nieuwsbrieven
teruglezen.
Daarnaast kunt u op de website foto’s
bekijken om alvast een voorproefje te
krijgen van de nieuwe ruimtes. Het
webadres is hetzelfde gebleven:
www.sociale-ontwikkeling.nl
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E-mailadres
Inmiddels hebben wij een nieuw emailadres. Dit is:
socialeontwikkeling@uva.nl
Let op: de links naar de digitale
vragenlijsten zullen naar u verstuurd
worden vanaf dit mailadres. Hopelijk komt
deze mail niet in uw spambox terecht.
Het oude mailadres waarop wij altijd
bereikbaar waren, info@socialeontwikkeling.nl, bestaat niet meer. E-mails
verstuurd naar dit adres ontvangen wij
niet.
Dank en contactgegevens
Wij willen u wederom bedanken voor uw
inzet en bijdrage aan dit onderzoek. Wij
stellen het zeer op prijs dat u bereid bent
om naar het onderzoekscentrum te komen,
vragenlijsten in te vullen en telefonische
interviews wilt geven. Zonder de inzet van
u en uw gezin zou dit onderzoek naar het
ontwikkelen van verlegenheid en
zelfvertrouwen niet mogelijk zijn!
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met:
Stephanie Mizrahi & Lucia Willems
Universiteit van Amsterdam
Onderzoek ‘De sociale ontwikkeling van
kinderen’.
Postbus 15776
1001 NG Amsterdam
O.v.v. C2524.0438.01
Tel. Stephanie:
020 525 7005
Tel. Lucia:
020 525 7010
Email:
socialeontwikkeling@uva.nl
Website:
www.sociale-ontwikkeling.nl
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Het nieuwe bezoekadres van ons onderzoekscentrum is in gebouw L (LAB) van het
Roeterseilandcomplex:
UvA Family Lab
Nieuwe Achtergracht 129
1018 WS Amsterdam
Doordat het terrein van het Roeterseilandcomplex van de UvA nog steeds verbouwd wordt, is
de Nieuwe Achtergracht via de Roetersstraat niet direct bereikbaar. U gaat via de Nieuwe
Prinsengracht het terrein op, zoals u ook deed om naar gebouw G te gaan. Vervolgens gaat u
bij de borden Route B/C/D direct naar rechts, onder de loopbrug door, met gebouw E aan uw
rechterhand. Wanneer u bij het water van de Nieuwe Achtergracht aankomt, is de entree van
L aan uw linkerkant, nummer 129. Wanneer u aanbelt en vermeldt dat u deelnemer bent van
het onderzoek in het UvA Family Lab, wordt u binnengelaten. Er is echter geen portier
aanwezig in gebouw L. U neemt de lift naar de derde verdieping, waar ons
onderzoekscentrum zich bevindt.

Parkeerplaats

Ingang L
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