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Taalscreening 3de kleuterklas 
Toestemmingsformulier voor de ouders voor de deelname aan het kalibratie-onderzoek 

 
Beste ouders, 
  
De school van jullie kind werkt mee aan een onderzoek, uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU 
Leuven). Voor dit onderzoek testen wij tussen 23 november en 18 december een taalscreening uit bij 2000 kleuters. 
Deze testfase levert belangrijke informatie op voor de verdere ontwikkeling van de toets.  
 
De taalscreening: De screening heeft als doel de luistervaardigheid Nederlands te toetsen bij 5-jarige kleuters.  
 
Procedure van het kalibratieonderzoek: Een leerkracht van de school probeert enkele taken uit bij kleine groepjes 
kleuters. Daarbij is soms ook een toetsassistent aangesteld door de universiteit aanwezig. We voeren verschillende 
luisteropdrachten met de kinderen uit. Het gaat om het begrijpen van een verhaaltje of van instructies.  
 
Vertrouwelijkheid: We garanderen de anonimiteit van alle deelnemers en van de school. Alle gegevens die we via 
het onderzoek verzamelen, behandelen we strikt vertrouwelijk volgens de wet op de privacy en volgens de regels 
van de privacycommissie.  
 
Vrijwillige deelname: Deelname heeft geen gevolgen voor uw kind en is niet verplicht. Indien u niet wenst dat uw 
kind hieraan deelneemt, heeft dit ook geen negatieve gevolgen.  
 
COVID maatregelen: De toetsassistent draagt tijdens het bezoek aan de school ten allen tijde een mondmasker 
en/of bewaart voldoende afstand. Hij/zij heeft een ontsmettingsgel en wast regelmatig de handen om handhygiëne 
te garanderen.  
 
Contact: Bij vragen kan u steeds contact opnemen met Fien Loman: taalscreeningkleuters@kuleuven.be  
Uitgebreide info vindt u op:  
https://www.arts.kuleuven.be/cto/onderzoek/onderzoek-evaluatie/taalscreening-begin-derde-kleuterklas 
  
Met vriendelijke groeten,  
 
Kris Van den Branden,  
academisch promotor  
 

Verklaring van toestemming:  
 
Ik stem in / Ik stem niet in (streep door wat niet van toepassing is) met de deelname van mijn kind aan het kalibratieonderzoek 
voor de taalscreening 3de kleuterklas. Dit onderzoek wordt gevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU 
Leuven). Ik heb bovenstaande informatie gelezen en kreeg voldoende informatie over de opzet en het doel van dit 
onderzoek.  
 
Naam van het deelnemend kind: ………………………………………………..  Datum ………………………………………………..  
 
Naam van de ouder: ………………………………………………………………….. Plaats: ………………………………………………..  
 
Handtekening van de ouder: ……………………………………………….. 
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