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Beste ouder,  

 

Met deze brief willen wij u informeren over de eventuele deelname van uw zoon/dochter aan een 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Thomas More Hogeschool heeft in samenwerking met CAPvzw een cognitieve vaardigheidstest 

ontwikkeld voor leerlingen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs. 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. We 

verrichten hiermee baanbrekend werk voor Vlaanderen. Zo heeft De CoVaT-CHC Basisversie in 2017 

het A+ kwaliteitslabel toegekend gekregen door de Belgische Testcommissie.  

 

Door de veelbelovende resultaten bij leerlingen van 10 tot 14 jaar is beslist om de test verder uit te 

breiden naar hogere leeftijdsgroepen. Dit instrument, dat we in de loop van 2022 zouden publiceren, 

vereist nog verder valideringsonderzoek, wat een noodzakelijk onderdeel is van de kwaliteitsgarantie 

van ieder psychometrisch instrument. We zijn hiervoor op zoek naar vrijwillige kinderen/jongeren die 

ons hierbij willen helpen. Concreet wil dit zeggen dat deelnemers een reeks denkoefenening zullen 

afleggen onder instructie en begeleiding van onze onderzoekers. De afname zal enkele uren in beslag 

nemen en zal plaatsvinden op onze campus (Sanderus) in Antwerpen. 

 

De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden enkel gebruikt om een validiteitsstudie mogelijk 

te maken. De testafname is een individuele activiteit. Deelnemers vanaf 12 jaar hebben de gelegenheid 

om ook feedback te bekomen over hun afname. Alle onderzoekers betrokken bij dit onderzoek zijn 

gekwalificeerde professionals die strikt vasthouden aan alle wettelijke en deontologische principes. 

 

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst over de test en/of het onderzoeksopzet, dan kan 

u terecht bij Katrijn Van Parijs, hoofdonderzoeker binnen het Psychodiagnostisch Centrum (PDC), 

Thomas More Antwerpen (katrijn.vanparijs@thomasmore.be). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens het onderzoeksteam 

 

Dr. Marlies Tierens   Katrijn Van Parijs   Steven Joris 

Coördinator PDC   Hoofdonderzoeker   Medeonderzoek
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