STCC-2: Beroepen opnoemen
 Materiaal
Bij deze subtest wordt een stopwatch en een audio-opnametoestel gebruikt.
 Maximumtijd
Deze taak duurt maximum 1 minuut.
 Instructies voor de afname
Start het audio-opnametoestel en zeg:
Noem 10 verschillende beroepen op. Je krijgt hiervoor slechts 1 minuut. Klaar? Start!
Start de stopwatch (enkel de onderzoeker ziet de resterende tijd) en breek de test na 60
seconden af of wanneer er 10 correcte woorden werden gegeven.
 Instructies tijdens de afname
• Als de persoon vraagt hoeveel items hij/zij al heeft gezegd, antwoord dan dat je de
persoon zal verwittigen wanneer er 10 genoemd zijn.
• Reageer steeds bij foutieve woorden met “het moeten allemaal beroepen zijn”.
• Reageer op synoniemen (bijv. tuinman/hovenier, ploegbaas/voorman) met “het moeten
verschillende beroepen zijn” en geef in dit geval slechts 1 punt (voor het eerste woord).
• Reageer bij variaties op hetzelfde woord (bijv. verpleger-verpleegster, bakker-bakkers,
dokter-doktersassistente) met “het moeten verschillende beroepen zijn” en geef in dit
geval slechts 1 punt (voor het eerste woord).
• Vraag om een specifiek beroep wanneer omschrijvingen (bijv. ”iemand die in een bank
werkt”) worden gegeven.
• De tijd blijft lopen wanneer er feedback op foutieve antwoorden wordt gegeven.
 Instructies voor het scoren
• Turf tijdens het uitvoeren van de opdracht de correcte reacties van de persoon. Schrijf de
reacties niet tijdens de afname op! Doe dit eventueel achteraf op basis van de audioopname. Stop de tijd wanneer de persoon 10 correcte reacties heeft gegeven.
• Een dialectvariant wordt als een correcte reactie beschouwd (bijv. pompier in plaats van
brandweerman).
• De maximumscore voor deze subtest is 10 (goedscore).
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 Kwalitatieve analyse/observaties
Wij verklaren volgende termen die op het scoreformulier te vinden zijn:
• Herhalingen: de persoon herhaalt één of meerdere items (al dan niet gevolgd door
zelfcorrecties), het aantal herhalingen kan geturfd worden

• Intrusies: de persoon geeft een foutief woord, het kan bijvoorbeeld gaan over een woord
uit een andere semantische categorie (bijv. werktuigen) of een foutieve woordsoort (bijv.
een werkwoord). Om inzicht te krijgen in de aard van de fouten kunnen de intrusies
achteraf op het scoreblad worden geschreven.
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