Antwerpen, 22/11/2018

Beste,
Met deze brief willen wij u contacteren en informeren over een wetenschappelijk onderzoek dat we
momenteel uitvoeren bij kinderen en jongeren.
Het Psychodiagnostisch Centrum van de Thomas More Hogeschool Antwerpen heeft in
samenwerking met CAPvzw een cognitieve vaardigheidstest ontwikkeld voor kinderen en jongeren
tot 14 jaar. Deze test, die in 2015 is verschenen als de CoVaT-CHC Basisversie, is ontwikkeld volgens
het meest actuele model van intelligentie en kan een ruim spectrum aan cognitieve vaardigheden in
kaart brengen. Het is een test die zowel individueel als in groep kan worden afgenomen en de
resultaten kunnen op een handelingsgerichte manier worden gebruikt bij de begeleiding van kinderen
en jongeren, in zowel het gewoon als buitengewoon onderwijs. We verrichten hiermee baanbrekend
werk voor Vlaanderen. Zo heeft De CoVaT-CHC Basisversie in 2017 het A+ kwaliteitslabel toegekend
gekregen door de sectie Psychodiagnostiek van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP). De
CoVaT-CHC Basisversie is hiermee momenteel de enige intelligentietest voor Vlaanderen die drager
is van dit label.
Door de veelbelovende resultaten is beslist om de test verder uit te breiden voor jongeren ouder dan
14 jaar (onder de naam CoVaT-CHC Uitbreiding). Het is in dit kader dat we u contacteren. Om
representatieve normen voor Vlaanderen te ontwikkelen voor deze Uitbreidingsversie is het
noodzakelijk dat we deelnemers uit verschillende provincies, met verschillende leeftijden en
opleidingen betrekken. Momenteel zijn we nog op zoek naar klasgroepen uit de:
-

Eerste graad TSO (2e jaar) binnen de praktisch-technische richtingen
Derde graad ASO (5e en 6e jaar) binnen de klassieke richtingen (Latijnse en/of Griekse)

We doen dan ook graag beroep op u als contactpersoon om geschikte klasgroepen te vinden. Voor
een testafname binnen een klasgroep zouden we ongeveer 2,5 uur nodig hebben, bij voorkeur in de
voormiddag. Uiteraard houden we rekening met wat voor de klasgroepen mogelijk is. Ten slotte
benadrukken we nog dat er steeds anoniem en vertrouwelijk zal worden omgegaan met alle
gegevens.
Het spreekt voor zich dat u ons onderzoek hiermee een enorm stuk zou vooruithelpen. Het geeft u
daarnaast de gelegenheid om kennis te maken met een psychologische test die baanbrekend is voor
Vlaanderen.

Indien u wenst deel te nemen, nog vragen heeft of meer informatie wenst over de test en/of de
normering, dan kan u steeds terecht bij het onderzoeksteam. We danken u alvast van harte voor uw
eventuele medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Namens het onderzoeksteam
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