Informatiefolder school & welzijn onderzoek
School & welzijn onderzoek
Om eventuele oorzaken van onderpresteren of een bedreiging van de ontwikkeling van uw kind in
kaart te brengen kan een school & welzijn onderzoek verricht worden. Dit onderzoek bestaat uit
afname van een tweetal vragenlijsten (één voor ouders en één voor kind) en gesprek met het kind.
Hiermee kunnen waardevolle gegevens worden vergaard over o.a. motivatie, schoolbeleving en
sociale relaties met leeftijdsgenootjes en leerkrachten. Naar aanleiding hiervan worden concrete
adviezen geformuleerd voor ouders en school om het kind goed te begeleiden. Het school &
welzijn onderzoek kan ook als aanvulling op een intelligentieonderzoek worden verricht.

Onderzoeksmiddelen
Schoolvragenlijst (SVL). Dit is een vragenlijst voor kinderen tussen 9 en 16 jaar oud, welke door het
kind zelf wordt ingevuld. Door middel van het geven van antwoorden op stellingen kan de
schoolbeleving van het kind in kaart worden gebracht. Deze schoolbeleving omvat plezier in school
en huiswerkattitude, maar ook de kwaliteit van sociale relaties en het zelfvertrouwen van het kind
bij schoolgerelateerde situaties. De scores op de SVL vallen binnen drie samengestelde schalen
(Motivatie, Welbevinden en Zelfvertrouwen), die uit meerdere kleinere schalen bestaan. Ter
controle of de antwoorden naar waarheid zijn ingevuld wordt er ook een score gegeven voor de
sociale wenselijkheid van de antwoorden.

Leervoorwaardentest (LVT). Middels deze vragenlijst worden de randvoorwaarden voor optimale
leerprestaties gemeten. Aan de hand van beantwoording van vragen door ouders en/of leerkracht
worden deze gegevens vergaard over kinderen tussen 4 en 16 jaar oud. De scores geven onder
andere informatie over motivatie, concentratie, volharding en sociale positie van het kind.

Gesprek met het kind. Met een gesprek tussen onderzoeker en kind worden de ervaringen van het
kind op school uitgevraagd. Met deze informatie kunnen oorzaak-gevolg relaties gelegd worden
om de gegevens van de vragenlijsten te ondersteunen en met elkaar te integreren. De uitkomst
hiervan is kwalitatief en wordt dus niet uitgedrukt in scores.

Gang van zaken
Voorafgaand aan het gesprek met het kind ontvangt u een digitaal een intakeformulier,
toestemmingformulier en instructies voor het digitaal invullen van de vragenlijsten. U kunt alles
behalve

het

(ondertekende)

toestemmingsformulier

digitaal

terugsturen.

Het

toestemmingsformulier neemt u mee op de dag waarop het gesprek plaatsvindt. Dit gesprek zal
plaatsvinden in mijn praktijkruimte te Apennijnen 81 in Utrecht en duurt ongeveer een uur. De
rapportage van het onderzoek is in de meeste gevallen binnen een week via aangetekende post
aan u verstrekt. Nabespreking van het verslag vindt normaliter telefonisch plaats op initiatief van de
ouders. Wanneer een nabespreking in de praktijkruimte of op school gewenst is, kan dit uiteraard
worden aangevraagd.

Kosten
De kosten van het school & welzijn onderzoek bedragen €375,- inclusief BTW en rapportage.
Wanneer er gekozen wordt voor aanvullend onderzoek naar faalangst of andere problematiek zal
een persoonlijke prijsopgave worden gemaakt. Wanneer het school & welzijn onderzoek wordt
gecombineerd met een intelligentieonderzoek zijn de kosten slechts €225,-.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft of een afspraak
wilt maken kunt u contact met mij opnemen via 06-54798957 of per mail via lisanne@edu-en-ik.nl
Vriendelijke groeten,
drs. Lisanne van Nijnatten

