Jaargang 3, volume 2

Juni 2015

Consor um Sociale Informa eVerwerkingsTest

In dit nummer:
Voortgang Hoofdstudie
Focusgroep
Amerikaanse samenwerking
De stand

Focusgroep
In maart 2015 hee de
eerste bijeenkomst van de
SIVT focusgroep plaatsge‐
vonden. Onder leiding van
Aart Vriens hebben clinici
van Pluryn, Ambiq, De
Hondsberg en ’sHeerenloo
ervaringen uitgewisseld
over het afnemen van de
SIVT en nagedacht over de
betekenis van de SIVT
voor diagnos ek en be‐
handeling. Het was een
erg nu ge middag. Leuk
om te zien hoe de SIVT in
de prak jk wordt gebruikt
en om posi eve verhalen
te horen over de ervarin‐
gen met het instrument.
We kijken uit naar de vol‐
gende focusgroep, zowel
met nieuwe instellingen
als met de huidige groep.
Hierin zullen we nog die‐
per op de diagnos ek en
behandeling ingaan!
Heeft u ervaringen met de
SIVT en interesse in deelname aan de focusgroep? U
kunt contact opnemen met
Maaike van Rest

Voortgang Hoofdstudie
Alweer acht maanden geleden
is de ConSIVT hoofdstudie oﬃ‐
cieel van start gegaan met de
eerste SIVT binnen de instelling
Lijn 5. Al snel volgden de clinici
van De Hondsberg, en met het
afnemen van de eerste SIVT bij
de Inspecteur de Vries School in
november 2014 gingen ook de
scholen van start!
Samen met een afwisselend
team van 10 studenten hebben
de SIVT onderzoekers inmiddels
meer dan 200 keer de SIVT af‐
genomen binnen instellingen
en scholen door het gehele
land. Binnen de instellingen die
ervoor hebben gekozen de SIVT
zelf af te nemen, zijn tot nu toe
ongeveer 80 afnamen een feit!
Hartelijk dank hiervoor! Een
extra woord van dank willen wij
geven aan Lijn 5, De Hondsberg,
Ambiq en Pluryn‐De Beele die
druk aan het testen zijn gesla‐
gen. Zij zijn samen verantwoor‐

delijk voor ongeveer drie
kwart van de 80 afnamen.
Onze dank is groot! De aantal‐
len groeien elke maand en
langzaam komen we dichterbij
ons doel: het analyseren van
de validiteit en betrouwbaar‐
heid van de SIVT. De adoles‐
centengroep loopt het hardst:
van deze groep is al meer dan
de hel getest! Voor de kin‐
deren zullen we nog veel werk
moeten verze en, maar de
thermometer is ten opzichte
van de vorige nieuwsbrief wel
het meest gestegen. Wij zijn
op mis sch over deze aantal‐
len en realiseren ons tegelijk
dat er nog veel moet gebeu‐
ren om tot SIVT‐normen voor
adolescenten en kinderen te
kunnen komen.
Laten we allen vooruit kijken
naar het komende hal aar vol
met SIVT afnamen!

Amerikaanse
samenwerking
Afgelopen maart is de SIVT ge‐
presenteerd op een Pedagogiek
congres in Philadelphia. Er was
belangstelling voor het nieuwe
instrument en de prak jk‐
samenwerking door onderzoe‐
kers uit Israël, Canada en de VS.
De nieuwe SIVT is een voorlo‐
per op digitaal gebied en van‐
wege de brede lee ijdsrange
interessant voor onderzoekers.
Dit biedt mooie perspec even
voor de toekomst!
In juni en juli wordt samenge‐
werkt met een Amerikaanse
onderzoeker op het gebied van
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Voor vragen kunt u terecht bij
Maaike van Rest:
email: m.m.van.rest@vu.nl
telefonisch: 020 5989276

sociale informa everwerking,
Janis Kupersmidt. Zij werkt in
haar lab met SIV bij jongens
met agressie en verschillende
ontwikkelingsproblemen. De
vergelijkingen tussen Ameri‐
kaanse en Nederlandse jeugd
kunnen ons veel informa e
en nieuwe ideeën opleveren
voor het SIVT onderzoek!
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