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In dit nummer:

Ontwikkeling en pilot studie SIVT

Pilot studie ConSIVT

In deze nieuwsbrief worden de

bleemsituaties, vragen over ge-

Hoofdstudie planning
2014-2016

ontwikkelingen beschreven van de

drag, emoties en gedachten, en

afgelopen zomermaanden. Tevens

taakjes voor concentratie, inhibi-

Klankbordgroep

wordt informatie gegeven over de

tie, werkgeheugen en emotieher-

pilot en de komende hoofdstudie

kenning. Deze laatste taken zijn

van het project ConSIVT.

ontwikkeld door software ontwik-

Deze zomer is er hard gewerkt aan

kelaar Cor Stoof van de VU. Alle

het ontwikkelen van allerlei materi-

vaardigheden die in de SIVT wor-

alen voor het nieuwe instrument

den getest staan in relatie tot

‘SIVT’: Naast het ontwikkelen van

Sociale InformatieVerwerking.

een kinderversie met nieuwe vi-

Van oktober t/m december 2013

deovignetten, hebben we besloten

wordt het nieuwe materiaal in

een aantal bestaande videovignet-

een pilot studie voor het eerst

ten voor adolescenten te vernieu-

getest bij ongeveer 40 kinderen

wen. Er zijn extra filmpjes over

en 40 jongeren (zie rechts: dank

sociale situaties gemaakt met ac-

aan de deelnemende instellingen

teurs en de regisseuse Liseth Me-

en scholen!). De deelnemers mo-

dema. Bijpassende vragen en items

gen hun feedback geven op het

Contactpersonen
Vraag en antwoord

Studies:



Start interviews:
januari 2013.
Start pilot studie:
oktober 2013.



Start hoofdstudie:
maart 2014.

zijn opgesteld voor de adolescen-

materiaal en aan de hand hiervan

ten SIVT . Samen met het program-

passen we de SIVT nogmaals aan,



Start handleiding en
implementatie:
zomer 2015.

meerbedrijf Noxqs is een digitale

om het zo goed mogelijk aan te

applicatie op de iPad ontwikkeld,

laten sluiten bij de praktijk.

die de uiteindelijke test ‘SIVT’ zal

Tot nu toe krijgen we zeer en-

vormen. Deze applicatie zal be-

thousiaste reacties van zowel de

staan uit: een onderdeel met de

kinderen als de professionals.

videovignetten over sociale pro-

Daar zijn we erg blij mee!
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Hoofdstudie SIVT 2014-2016

Klankbordgroep

Nadat de pilot studie is uitge-

gedragsproblematiek. Er zal met

In de zomermaanden hebben de

pilot te analyseren en het ma-

voerd worden de resultaten

alle geïnteresseerde instellingen

derde en vierde klankbordgroep

teriaal aan te passen: Klaar

geanalyseerd om de SIVT te

en scholen individueel contact

plaatsgevonden. Hierin hebben

gestoomd voor de hoofdstu-

verbeteren. Vervolgens start

worden onderhouden om perio-

clinici geholpen om onderdelen

die. Vanaf het begin van de

de hoofdstudie in maart 2014

des van testafname in te plannen

van de videovignetten te verbete-

hoofdstudie ontstaat een nieu-

tot en met de lente van 2016.

en goede afspraken te maken. Het

ren en de formuleringen van vra-

we vergadervorm: Intervisie-

In deze studie zullen ongeveer

wordt een grote organisatie om

gen aan te passen. In de pilot vin-

groep. Deze groep zal tijdens

300 kinderen en 300 jongeren

zoveel jeugdigen te testen in alle

den we nu uit wat de kinderen en

de hoofdstudie de voortgang

worden getest vanuit regulier

provincies, maar met alle hulp van

jongeren daar van denken. In de

in de praktijk bijhouden en

onderwijs, speciaal onderwijs

scholen en instellingen proberen

komende maanden zullen afron-

zich toespitsen op het schrij-

en verschillende instellingen

we zo representatief mogelijk te

dende klankbordgroepen worden

ven van een klinische handlei-

voor jeugd met een LVB en/of

zijn voor de Nederlandse jeugd.

gehouden om de resultaten uit de

ding voor de SIVT!

