STCC-10: Zinnen beoordelen
 Materiaal
Bij deze subtest horen 3 responsformulieren. Voorzie een pen en een stopwatch.
 Maximumtijd
Er is geen tijdslimiet.
 Instructies voor de afname
Leg de pagina met de oefenvoorbeelden recht voor de persoon en zeg:
Ik geef je nu een reeks korte zinnen. Sommige zinnen zijn goed, bijvoorbeeld: een been is
een lichaamsdeel. Andere zinnen zijn fout, bijvoorbeeld: een schaar is een vis. De fouten zijn
altijd heel duidelijk. Lees de zinnen in stilte en duid bij iedere zin aan of de zin goed of fout
is. Ik doe het even voor.
(duid zelf de eerste 2 zinnen aan, zet een schuine streep door het vierkantje)
Werk zo snel mogelijk maar maak ook géén fouten. Probeer eens deze vijf voorbeelden.
(geef de persoon het oefenblad en een pen)
Reageer onmiddellijk als de persoon de zinnen hardop leest of commentaar op de zinnen
geeft met: probeer in stilte te werken.
Geef feedback op de beoordelingen van de 5 oefenvoorbeelden. Leg eventueel de taak
opnieuw uit.
Zo dadelijk begint de echte test. Je moet nu hetzelfde doen met de 50 zinnen op de
volgende pagina’s. Ik zal de tijd meten die je nodig hebt om deze 50 zinnen te beoordelen.
Klaar?
(Leg de twee bladzijden naast elkaar voor de persoon, zorg dat ze niet op elkaar komen te
liggen, start de stopwatch en zeg start. Volg de uitvoering van de taak mee).
Start!
 Instructies tijdens de afname
• Volg de uitvoering van de taak maar geef geen commentaar, behalve wanneer je ziet dat
de persoon een zin heeft overgeslagen. Reageer in dit geval onmiddellijk met: je sloeg
een zin over, beoordeel deze zin ook. (duid de zin aan) De tijd wordt hiervoor niet
gestopt.
• Reageer als de persoon opmerkingen geeft over de zinnen: probeer in stilte te werken.
De tijd wordt hiervoor niet gestopt.
• Leg de instructie opnieuw uit als de persoon aangeeft dat hij niet meer wat de opdracht
was. Noteer dit op het scoreblad. De tijd wordt hiervoor niet gestopt.
• Noteer de tijd op het moment dat de persoon de 50e zin beoordeeld heeft.
 Instructies voor het scoren
Schrijf de totale tijd in seconden op. Noteer ook het totaal aantal fouten.
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