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Consor um Sociale Informa eVerwerkingsTest

In dit nummer:

Hogrefe: Uitgeven SIVT

Waarom deze nieuwsbrief?
 Open communica e
 Vorderingen project
 Vragen stellen

Bij Hogrefe Uitgevers zijn verschillende afdelingen bezig met het opnieuw

Consor um SIVT:

Hogrefe Uitgevers
Onderzoek
SIVT in prak jk
IASSIDD Congres

inbouwen van de SIVT. De IT‐afdeling van de uitgeverij in Duitsland werkt

Ambiq, De Hondsberg/Koraal

samen met het Nederlandse kantoor om de SIVT in een online testsysteem

Groep, ‘s Heeren Loo, Pluryn,

van Hogrefe in te passen. Dit betekent dat de SIVT bij uitgave niet meer

VU & LKC LVB

iPad‐gebonden zal zijn, maar op verschillende tablets kan worden afgeno‐

Veel dank aan:

men via een online systeem. Dat vergroot het gebruiksgemak! Er wordt
een normonderzoek uitgevoerd door Hogrefe in samenwerking met de VU.
Gedurende 2017 worden reguliere normgroepen verzameld, bovenop alle
data die wij hebben verworven bij jeugd met een LVB en/of gedragspro‐
blemen. De SIVT wordt dus breed inzetbaar en valide ontwikkeld. Zodra
een versie bruikbaar is, zal dit bekend worden gemaakt aan allen.

Bovenstaande consor um‐leden
Lijn 5, Noord‐Holland en Utrecht
KBS De Schakel, Woerden
Inspecteur S. de Vries, Den Haag
Veurs Lyceum, Leidschendam

Onderzoek

SIVT in prak jk

Met de data die afgelopen jaren verzameld

Na het onderzoek is er op meerdere plaatsen verder ge‐

zijn bij jeugd met een LVB en/of gedrags‐

werkt met de SIVT in de dagelijkse prak jk van diagnos ek

Intermetzo‐JJI Lelystad, Lelystad

problemen, wordt onderzoek gedaan naar

en behandeling. Met de SIVT kunnen sterke en zwakke on‐

Ipse de Bruggen, Den Haag

de validiteit van de SIVT. Eerste bevindin‐

derdelen van SIV in kaart gebracht worden, zodat de behan‐

Herman Broeren,Del &Naaldwijk

De Baander, Amersfoort
Intermetzo‐Zonnehuizen, Zeist

gen lijken erop te duiden dat SIV valide

deling daarop aangepast kan worden per individu.

Groos Mentaal Beter, Den Haag

gemeten kan worden met de SIVT bij kin‐

Zo wordt in het kader van de leerstraf ‘So‐Cool’ voor jonge‐

Juvent, Middelburg

deren en adolescenten. Daarnaast lijkt het

ren met LVB (ontwikkeld door Van Mon oort i.o.v. de Raad

Sherpa, Hilversum

erop dat jongeren met LVB niet alleen pro‐

voor de Kinderbescherming) eerst vastgesteld welke SIV

Schakenbosch, Leidschendam

blemen met SIV hebben in onduidelijke

stappen problema sch zijn, zodat de individuele training kan

PCC Het Lyceum, Alkmaar

(ambigue) probleemsitua es, maar ook in

aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de jon‐

situa es waarin iets per ongeluk gebeurt.

gere. Vanuit ConSIVT hee Aart Vriens een training gegeven

Beide typen situa es zijn dus informa ef

bij Van Mon oort voor bijscholing van So‐Cool medewer‐

voor het vaststellen en dieper uitzoeken

kers, en het belang van SIV. In de komende jaren hopen wij

van problemen in SIV.

op deze wijze met de prak jk samen te blijven werken.

Parlan, Noord‐Holland
Ambulatorium, Utrecht
Brainfact‐Pels, Amsterdam
Prisma, Biezenmortel
VSO Maarland, Brielle

IASSIDD Congres

SBO de Brug, Zwolle

In augustus 2016 hee Maaike van Rest

Fiore

over de SIVT gepresenteerd

SBO Merlijn, Den Haag

jdens het

College, Lisse

IASSIDD in Melbourne (Congres voor

Fibbe SCL, Haarlem

Intellectual and Developmental Disabili‐

Philadelphia, Zwijndrecht

es). Er was veel interna onale interesse
in de resultaten over execu eve func es

Accare, Zwolle
De studenten van de VU en UU

en sociale informa everwerking bij kin‐
deren en adolescenten met een LVB, en

Voor vragen kunt u terecht bij

de rela e tot hun gedragsproblemen.

Maaike van Rest.

Voor meer informa e, zie ook de poster
op de pagina van Maaike op Research‐
gate.nl!
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