
Even voorstellen

Ik zit in de 2de licentie klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven 
en ben zelf moeder van 2 hoogbegaafde kinderen.
In het kader van mijn studie maak ik een thesis over de persoonlijkheidsontwikkeling 
of de ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ van hoogbegaafde kinderen.

Voor het onderzoeksgedeelte van mijn thesis ben ik op zoek naar ouders van 
hoogbegaafde kinderen die hieraan willen meewerken. Voor dit onderzoek 
beschouwen we een kind als hoogbegaafd wanneer het op een Wechsler test (WPPSI-
R, WISC-R of WISCIII) een totale IQ score van 126 of meer heeft behaald.

Beschrijving van het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit 2 fasen:

Fase 1 bestaat uit een zo ruim mogelijke bevraging van ouders met hoogbegaafde 
kinderen.

Wie aan deze fase van het onderzoek wil meewerken, zal ik een aantal korte 
beschrijvingen van gedragingen toesturen. Het is de bedoeling dat je aangeeft in 
welke mate ze op jouw kind van toepassing zijn. Je mag dit doen voor meerdere 
kinderen. De bedoeling is wel dat je elk kind apart voor ogen houdt en me voor elk 
kind een aparte evaluatie toezendt. Naast deze evaluaties, heb ik van jullie kinderen 
enkel de geboortedatum nodig.

Ik zal de antwoordformulieren versturen in de derde week van december 2006. Je 
hebt dan tot eind januari 2007 om ze in te vullen en terug te sturen.

Fase 2 bestaat uit een gevalstudie.

Hiervoor zal ik diepte-interviews afnemen van enkele (dus niet alle) ouders uit de 
eerste fase. Deze ouders zullen op toevallige wijze worden geselecteerd. Je mag dit 
interview ook weigeren en nu al kiezen om enkel aan fase1 mee te werken.

De interviews voor de tweede fase zullen plaatsvinden tussen maart en juni 2007.

Vertrouwelijkheid

Het spreekt vanzelf dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Dit betekent
1) dat ik wel een bestand zal bijhouden waarin biografische gegevens 
van kinderen aan e-mail adressen van ouders zijn gelinkt, maar dat 
niemand behalve ikzelf inzage krijgt in deze gegevens. Voor zover de 
promotoren van mijn thesis inzage wensen in de ruwe gegevens, 
zullen zij enkel identificatienummers zien om een volledige anonimiteit te 
garanderen.
2) dat ik in mijn thesis alle kinderen uit de gevalstudies volledig 
anoniem zal maken.
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In mijn dankwoord zal ik slechts in algemene termen verwijzen naar de 
'ouders van hoogbegaafde kinderen die aan dit onderzoek hebben meegewerkt'.

Als dank voor de medewerking , krijgen de gezinnen die aan mijn onderzoek 
deelnemen een elektronische kopij van mijn thesis toegestuurd.

Hoe deelnemen?

Wil je graag meewerken, stuur dan een e-mail naar anja.jacobs@student.kuleuven.be. 
Gelieve in deze e-mail reeds de geboortedatum van je kind(eren) te vermelden. Voor 
eventuele vragen kan je vanzelfsprekend ook op dit e-mail adres terecht.
Ik stuur dan een e-mail terug zodat je weet dat ik je bericht ontvangen en gelezen 
heb. 
Binnen enkele weken stuur ik je dan de antwoordformulieren voor fase 1 toe.

Met vriendelijke groeten,
Anja Jacobs
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