
Deelnemers gezocht! 
 
Dove en slechthorende kinderen hebben vaak een achterstand in  
ToM-ontwikkeling. ToM staat voor Theory of Mind. Dit is begrijpen 
dat mensen soms iets anders willen, denken of voelen dan jijzelf. Kinderen 
moeten dat nog leren. Dit is belangrijk voor het goed leren omgaan met 
andere mensen.   
 
Om ouders van dove en slechthorende kinderen te helpen bij het bevorderen van de ToM-ontwikkeling van hun 
kind, is de oudercursus Taal voor ToM ontwikkeld. Wij willen weten of die cursus goed werkt. Daarom doen we 
dit onderzoek. We vergelijken kinderen en ouders die de cursus hebben gevolgd met kinderen en ouders die de 
cursus (nog) niet hebben gevolgd. Op dit moment zoeken we vooral gezinnen die de cursus nog niet volgen.  
 

Is jouw kind tussen de 2,5 en 5 jaar oud, en doof of slechthorend?  
Dan kun je meedoen met ons onderzoek!  

 

Waarom zou ik meedoen? 
 

Wij willen ouders van dove en slechthorende kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Daarvoor is het nodig dat 
we weten wat wel en niet werkt, en waarom dat zo is. Daar kunnen we achter komen als we onderzoek doen bij 
zoveel mogelijk verschillende gezinnen. En jij kunt als je meedoet ontdekken wat je kind al wel en nog niet weet 
van ToM, want we sturen na afloop de resultaten naar je op.  
 

Hoe ziet het onderzoek eruit? 
 

Bij dit onderzoek komt er drie keer iemand bij jou thuis langs. Tussen het eerste en het derde bezoek zit acht 
maanden. Het tweede huisbezoek is twee maanden na het eerste bezoek en het derde bezoek is zes maanden 
na het tweede. We plannen de afspraken in overleg, op momenten dat het jou uitkomt. 
 

Elk bezoek duurt ongeveer een uur. Het bestaat uit drie onderdelen: voorlezen, spelen en een taakje. De 
onderzoeker neemt een platenboek mee en een tas met speelgoed. Jullie gaan eerst het platenboek bekijken en 
daarna met het speelgoed spelen. Als laatste neemt de onderzoeker een taakje af: ze vertelt een verhaaltje en 
stelt er wat vragen over. Het hele bezoek wordt gefilmd, zodat we later kunnen terugkijken hoe het ging.  
 

Ik doe mee! 
 

Leuk! Vul via https://tinyurl.com/tomtaal of via de QR code hieronder jouw 
gegevens in. Een van onze onderzoekers neemt dan contact met je op. Heb je 
vragen? Mail dan naar Manouk van Kerkhof: mvankerkhof@nsdsk.nl. Je kunt 
je natuurlijk op elk moment terugtrekken uit het onderzoek.  
 
 
 
 
 
 

Bij Deelkracht werken veel verschillende mensen samen aan onderzoek. Onderzoek dat zich richt op mensen met een 
auditieve of communicatieve beperking. Het programma Deelkracht Doof/SH 0-5 jaar is een samenwerking tussen de 
organisaties NSDSK, Libra R&A, Adelante, Auris, Kentalis, FODOK/FOSS en Pento. Voor meer informatie over dit 
Deelkrachtproject, zie www.deelkracht.nl/projecten/effectiviteit-interventie/.  


