BEN JIJ OUDER VAN EEN
MEERTALIG KIND?

DAN ZIJN WE OP ZOEK NAAR JOU!

Waar gaat het onderzoek over?

Wij hebben een nieuwe vragenlijst ontworpen. Deze vragenlijst meet hoeveel contact
en wat voor contact meertalige kinderen hebben met hun twee (of meer) talen. In dit
onderzoeksproject willen we nagaan of deze vragenlijst werkt. Om dit te kunnen doen
verzamelen we informatie van ouders én kinderen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken ouders van meertalige kinderen van 5 t/m 8 jaar die het leuk vinden om
binnenkort mee te doen aan ons onderzoek!

Wat vragen we van jou?

Eerst vul je een online vragenlijst in.
Dit kan in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, of Spaans (andere talen volgen
binnenkort).
Duur: 30-45 minuten.

Wat vragen we van jouw kind?

Je kind doet verschillende taalspelletjes samen met een onderzoeker.
Het onderzoek vindt online plaats. Een computer of tablet is dus nodig.
Duur: ongeveer 60 minuten, met halverwege een korte pauze.
Nadat jij de vragenlijst hebt ingevuld, nemen we contact op om een afspraak te
maken met je kind.

Meedoen?

Willen jij en je kind meedoen? Klik dan op deze link: bit.ly/qbex-meedoen of scan deze
QR-code.
Meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: qbex@ru.nl,
of vul het contactformulier in via deze link: bit.ly/qbex-nl-info.

ARE YOU PARENT OF A
BILINGUAL CHILD?

THEN WE ARE LOOKING FOR YOU!
What is the research project about?

We have designed a new questionnaire. This questionnaire measures how much and
what kind of contact bilingual children have with their two (or more) languages. In this
research project we want to find out whether this questionnaire works. To do this, we
need to gather information from parents and children.

Who are we looking for?

We are looking for parents of bilingual children between the ages of 5 and 8 years old
who would like to take part in our research!

What do we ask of you?

First, you fill in the online questionnaire.
You can do that in Dutch, English, German, French, or Spanish (other languages to
follow soon).
Duration: 30-45 minutes.

What do we ask of your child?

Your child does various language games together with a researcher.
The session takes place online. You will need a computer or tablet.
Duration: approximately 60 minutes, including a short break.
After you have filled in the questionnaire, we will contact you to make an
appointment for the session with your child.

Want to participate?

Do you and your child want to take part? Click this link bit.ly/qbex-meedoen or scan
the QR code.
More information? Send an e-mail to: qbex@ru.nl,
or fill in the contact form via this link: bit.ly/qbex-nl-info.

