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Geachte heer/mevrouw,  
  
Graag willen wij met u samenwerken voor een van de onderzoeken van Pearson Benelux. In deze brief 
vindt u meer informatie over het onderzoek en uw eventuele rol hierin.  
  
Taal speelt een belangrijke rol in ons leven. Wanneer een kind moeite heeft met taal en/of 
communicatie, is het belangrijk om na te gaan wat hier de aanleiding voor is. Pearson Benelux werkt 
momenteel aan een test voor diagnose en evaluatie van taal- en communicatieproblemen bij kinderen 
van 3 tot en met 6 jaar: de Nederlandstalige versie van de Clinical Evaluation of Language Fundaments 
– derde versie (CELF-Preschool-3-NL).  
 
Om de testinhoud te toetsen en definitief te maken, hebben wij uw hulp nodig door via uw school, de 
ouders en hun kinderen te mogen benaderen voor het CELF-Preschool-3-NL try out onderzoek en bij 
uw school de tests te mogen afnemen bij kinderen die willen meewerken aan het onderzoek.   
  
Het onderzoek  
Voor het try out onderzoek zijn wij op zoek naar 204 kinderen in de leeftijd van 3 jaar en 0 maanden 
tot en met 6 jaar en 11 maanden, woonachtig in Nederland en Vlaanderen.   
De test wordt afgenomen door een ervaren en getrainde testleider van Pearson, die ervaring heeft 
met de doelgroep. 
De test bestaat uit 9 onderdelen (subtest) die zich elk op een aspect van taal- en/of 
communicatievaardigheden richten. Zo kan de receptieve (het begrip van gesproken woorden) als de 
expressieve (woordkennis en woordvinding) taalvaardigheid worden gemeten in verschillende 
domeinen: syntaxis, morfologie, semantiek en pragmatiek. Het afnemen van de test duurt ongeveer 
2 uur. Dit is een inschatting. De afnameduur is o.a. afhankelijk van de vaardigheden van het kind, en 
de leeftijd van het kind: 3-jarigen maken twee subtest minder dan 4 tot 6-jarigen.  
  
Uw rol  
Het is voor ons belangrijk dat de belasting voor het onderzoek voor uw instelling minimaal is. Wat wij 
van u verwachten is de verspreiding van de informatie over het onderzoek aan de ouders en hun 
kinderen en het beschikbaar stellen van een ruimte voor het afnemen van de tests. De testleider van 
Pearson zal verder, in goed overleg met uw instelling, alles regelen.   
  
Het doel van dit onderzoek is het toetsen en definitief maken van de testinhoud. De bedoeling is niet 
om uitspraken te doen over de deelnemers van het onderzoek. De resultaten van de afname worden 
niet geïnterpreteerd. Het is dan ook voor de school, ouder(s)/verzorger(s) en respondent niet mogelijk 
om uitslag te krijgen van de afname.  
  
  



De gegevens  
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van alle deelnemers van het onderzoek. Wij 
houden ons hiervoor aan de AVG-richtlijnen. Wij verwerken data altijd anoniem en gecodeerd. 
Uitingen over de data zijn altijd op groepsniveau en nooit op individueel niveau. Het is niet mogelijk 
om de resultaten te herleiden tot een individu. U en uw leerling kunnen te allen tijde medewerking 
aan het onderzoek opzeggen, zonder opgave van reden. In het toestemmingsformulier leest u hoe wij 
omgaan met persoonlijke gegevens.   
  
Testuitgeverij Pearson  
Pearson (www.pearsonclinical.nl) ontwikkelt allerlei tests en onderzoeken. Bijvoorbeeld IQ-tests en 
onderzoeken naar persoonlijke eigenschappen. Deze producten laten zien wat iemand weet, kan, 
waar iemands voorkeuren liggen of hoe iemand functioneert op school. Om er zeker van te zijn dat 
deze producten en testresultaten een goed beeld geven, worden de onderzoeken getest door 
verschillende Nederlanders en Vlamingen van alle leeftijden.   
  
Heeft u nog vragen of opmerkingen over het onderzoek, neemt dan gerust contact op met Ine 
Bruckers, testleider bij Pearson, via haar e-mailadres bruckers.ine@gmail.com. Of met Lindsay 
Vanhecke, regiocoördinator bij Pearson Benelux via: lindsay.vanhecke@pearson.com.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
 

Ine Bruckers  
Testleider Pearson  
  
Lindsay Vanhecke 

Regiocoördinator Pearson Benelux  
Vlaanderen 

 


