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Met de Sociale informatieverwerkingstest (SIVT) brengt u de sterke en zwakke aspecten van de sociale
informatieverwerking van kinderen en jongeren in kaart. De SIVT kan ingezet worden bij kinderen en jongeren met
externaliserende gedragsproblemen of andere problemen waarbij de verwerking van sociale informatie een rol kan
spelen.
De SIVT is ook geschikt voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB).

De vragenlijst
Vragen
De SIVT is een interactieve, digitale test en heeft twee verschillende versies. Een versie voor
kinderen (8-12 jaar) en een versie voor jongeren (13-17 jaar). De test bestaat uit filmpjes
van sociale probleemsituaties. Bij elk filmpje beschrijft de jeugdige wat er volgens
hem/haar gebeurd is en beantwoordt hij/zij een aantal vragen. De testleider is continu
aanwezig.

Afnameduur
Ruim een uur. Halverwege een pauze inlassen.

Informanten
Het kind/de jongere zit achter het scherm. Soms wordt de tablet of pc aan de testleider
gegeven die ook antwoorden invoert.

Schalen, scoring en normering
De verschillende stappen van sociale informatieverwerking worden in kaart gebracht. Bij
iedere stap wordt per mogelijke respons een percentielscore weergegeven.

Stappen
1.
2.
3.
4.
5.

Encoderen (waarnemen van de situatie en probleemherkenning)
Interpreteren
Doelen stellen
Respons-generatie (bedenken van verschillende reacties als oplossingen)
Responsevaluatie en -selectie (beoordelen van reacties en kiezen van één reactie als
oplossing)
6. Uitvoeren van een reactie
Zie hier een voorbeeldrapport.

Psychometrische gegevens
Uitgebreid onderzoek naar betrouwbaarheid (met interne consistentie,
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) en (inhouds- en criterium)validiteit staat beschreven in
de handleiding (Van Rest, Vriens, Matthys, & Van Nieuwenhuijzen, 2019).
Er zijn Nederlandse populatienormen beschikbaar, gebaseerd op onderzoek gedaan in 2018
bij 472 kinderen. Er zijn aparte normen voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar
en voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar.
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Literatuur en verkrijgbaarheid
De SIVT wordt uit gegeven door Hogrefe. Zie www.hogrefe.nl.
Van Rest, M., Vriens, A., Matthys, W., & Van Nieuwenhuijzen, M. (2019). SIVT Sociale
informatieverwerkingstest Handleiding. Hogrefe.

BergOp
Deze test kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores. De test is beschikbaar via een koppeling met het HTS5 systeem
van Hogrefe.
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze test. De kosten zijn per afname en staan
vermeld in het overzicht op www.bergop.info
Voordat u de SIVT in BergOp kunt gebruiken, dient u zelf een overeenkomst met Hogrefe te
hebben voor het gebruik van de test. Nadat deze overeenkomst rond is, maken wij de lijst
beschikbaar in uw BergOp-omgeving. Voor meer informatie kunt u mailen naar
advies@hogrefe.nl.
Note: op dit moment zijn er problemen met de SIVT op iPads (Apple) en in de browsers
Internet Explorer en Edge. Hieraan wordt door Hogrefe hard gewerkt. Tot die tijd kunt u op
andere apparaten in andere browsers, zoals Chrome en FireFox, de SIVT gebruiken.
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