STCC-5: Foto’s benoemen
 Materiaal
Bij deze subtest wordt een videobestand met foto’s getoond via een beeldscherm (tablet/PCscherm/laptop). Zorg voor een goede opstelling waarbij er geen storende lichtinval op het
scherm is.
 Maximumtijd
Deze subtest duurt 1 minuut.
 Instructies voor de afname
Ik toon je zo dadelijk enkele foto’s op het scherm. Het is de bedoeling dat je met één woord
benoemt wat er te zien is op de foto. Zeg enkel en alleen het woord dat is afgebeeld. Geef
dus geen omschrijvingen of toevoegingen bij het woord. Als je bijvoorbeeld een stoel ziet,
dan zeg je gewoon stoel. Iedere twee seconden verschijnt er namelijk een nieuwe foto.
Begrijp je de opdracht? … Klaar? Start!
Start het videobestand.
 De taak duurt 1 minuut en mag niet afgebroken worden. De overgang naar een volgende
foto gebeurt automatisch.
 Instructies tijdens de afname
Noteer de reacties van de persoon indien deze afwijken van het doelwoord uit de eerste
kolom. Nadien kan je kijken of de uiting in de lijst met varianten voorkomt. De eerste drie
foto’s (appel, hand en bril) zijn proefitems. Zij hebben als bedoeling de persoon te laten
wennen aan de tijdsdrukconditie. Ze worden dus ook niet meegerekend in de totaalscore. Je
mag tijdens deze drie items feedback geven op de reacties van de persoon (bijv. ‘een hand
met 5 vingers’  reactie van de onderzoeker: ‘hand is voldoende’, of ‘een rode appel’ 
reactie van de onderzoeker: ‘appel is voldoende’). Bij de testitems zelf is het niet meer
toegestaan om feedback te geven. De taak mag ook niet onderbroken worden voor
bijvoorbeeld het herhalen van de instructie.
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 Instructies voor het scoren
De maximumscore voor deze subtest is 30 (goedscore).
Wanneer een foto die niet meer zichtbaar is op het scherm toch binnen de tijd correct wordt
benoemd, wordt dit ook als een correcte reactie beschouwd. De volgorde waarin de reacties
worden gegeven is dus niet belangrijk.
Score 1 wordt toegekend wanneer het antwoord tot één van de volgende categorieën
behoort:
• Benoeming met het doelwoord zoals aangegeven op het scoreformulier.
• Benoeming met een correcte variant zoals aangegeven in de tabel verder in de tekst (bijv.
synoniemen, merknamen, correcte semantische specificaties, meervouden,
verkleinwoorden, …).
• Benoeming met een correcte dialectvariant. Deze zijn niet weergegeven in de tabel met
varianten omdat deze per regio verschillen. De onderzoeker dient zelf – op basis van
zijn/haar kennis van het dialect van de persoon - uit te maken of de dialectvariant correct
het afgebeelde concept weergeeft.
• Een uiting waarin het doelwoord (of een correcte variant) vervat zit bijv. spons  een
synthetische spons.
• Verkleinwoorden bijv. Tandenstokers  tandenstokertjes.
• Meervouden bijv. Radijs  radijzen, en Bloemkolen  bloemkool.
Score 0 wordt toegekend wanneer het antwoord tot één van volgende categorieën behoort:
• Non-antwoord: geen reactie.
• Hyperoniem bijv. accordeon  muziekinstrument.
• Semantisch verwant woord bijv. gieter  emmer.
• Semantisch neologisme bijv. blikopener  opendoenderding.
• Semantisch onvolledige benoeming bijv. verrekijker  kijker.
• Fonologisch verwant woord bijv. flamingo  flimango’s.
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Correcte varianten

Voorbeelden van foute reacties
Mondharmonica

1.

Accordeon

Harmonica, Trekzak

2.

Clown

-

Pipo (personage), Nar

3.

Kangoeroe

-

Buideldier

4.

Ton

(wijn-, water- regen-, of
bier-)vat, (wijn-, waterregen-, of bier-)ton

5.

Verrekijker

-

6.

Haardroger

7.

Spons

-

-

8.

Serre

(planten-, broei- of
kweek)kas

-

9.

Bloemkool

-

-

10. Neushoorn

Rhinoceros

-

11. Zonnebloem

-

-

12. Struisvogel

-

Emoe

13. Witloof

-

-

14. Blikopener

-

Bokaalopener, Pottenopener,
Opendraaier

15. Pinguïn

-

-

16. Deegroller

Deegrol

Rol(ler)

17. Tandenstokers

-

Tandenstokjes, Satéstokjes,
Kaasstokskes, Stokje, Prikkers

18. Caravan

-

Home-wagen, Mobilhome,
Woonwagen, Kampeerwagen

19. Schildpad

-

-

20. Bloempot

-

Pot, Terracottapotje

21. Kiwi

Zespri

22. Gieter

Sproeier, Watergieter,
Plantengieter

23. Radijs

-

(bier)kuip, Ketel

-

(Haar)föhn

-

Waterkan, Emmer
-
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24. Kruiwagen

-

Wagen

25. Flamingo

-

Stelt(en)loper, Pelikaan

26. Slee

Ijsstoel, Slede,
Sneeuwstoel, Sneeuwar,
Ijsslee, ijslede

27. Giraf

-

28. Tank

Oorlogstank, Legertank

29. Punaise

Punaises, Duimspijker(s)

30. Ketting

-

Skistoel, Ski, Bank, Sneeuwding

Tanker, Kanon
Spijkers
-

 Kwalitatieve analyse/observaties
Op het scoreformulier staan zaken die tijdens de afname van deze subtest geobserveerd
kunnen worden. Deze observaties kunnen aanleiding geven tot verdere diagnostiek en/of
een doorverwijzing. Bij ‘overige observaties’ kan je nog extra zaken noteren.
Wij verklaren kort volgende term:
• Stress door tijdsdruk: de persoon vertoont een waarneembare stresstoename vanaf het
moment dat de tijdsdrukfactor wordt geïntroduceerd.
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