STCC-6: Verhaal navertellen
 Materiaal
Er wordt geen materiaal bij deze subtest gebruikt.
 Maximumtijd
Deze subtest heeft geen tijdslimiet.
 Instructies voor de afname
Ik lees je nu een verhaal voor waar nogal wat details in voorkomen. Luister aandachtig want
straks vraag ik je om het verhaal zo goed mogelijk na te vertellen. Als je het goed vindt,
maak ik ook een geluidopname zodanig dat ik alles gemakkelijk kan scoren. Klaar? Hier komt
het verhaal.
Lees onderstaand verhaal rustig hardop voor en maak hierbij geen oogcontact met de
persoon. De tekst wordt op een natuurlijke manier voorgelezen en tussen de zinnen wordt
een korte pauze ingelast. De tekst mag slechts 1 maal voorgelezen worden. Herhalingen van
zinnen zijn niet toegelaten (ook niet op verzoek van de persoon).
Dit is het verhaal van Meneer De Meyer.
Meneer De Meyer staat ’s morgens op en hij neemt een douche in de badkamer.
Intussen maakt zijn vrouw het ontbijt klaar: koffie met croissants.
Hij gaat naar beneden en ze eten samen het ontbijt.
Dan vertrekt hij naar zijn werk met een oude auto.
Hij komt goed op tijd toe op zijn werk maar daar ziet hij dat de lift defect is.
Dus moet hij de trap nemen naar de tiende verdieping.
Dat zijn tweehonderd treden.
Hij is doodmoe als hij boven toekomt en daar staat zijn baas die nog kwaad is ook omdat hij
te laat is.
Deze tekst is gebaseerd op een oefening uit Logotherapia (Bonta & Sistermans-Theunisse,
1993, pagina 191 e.v.).
Start de audio-opname.
Kan je mij dit verhaal nu zo goed mogelijk navertellen?
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 Instructies tijdens de afname
Luister geïnteresseerd naar de persoon maar noteer niets. De persoon mag op geen enkele
manier geholpen of aangemoedigd worden. Ook op foutieve informatie wordt niet
gereageerd. De persoon geeft zelf aan wanneer hij klaar is met de taak.
 Instructies voor het scoren
Duid de informatie-eenheden die de persoon correct weergeeft aan. De maximumscore voor
deze subtest is 18 (goedscore).
• De persoon moet de informatie-eenheid zeker niet letterlijk reproduceren. Een correcte
informatie-eenheid moet wel de vooropgestelde essentiële informatie bevatten.
o Vb. ‘de lift is kapot’ geldt als een juiste reproductie van ‘de lift is defect’. In de tabel op
de volgende pagina’s zijn voorbeelden te vinden van variaties die correct gescoord
werden.
o Vb. Voor de informatie-eenheid “vrouw maakt ontbijt” is de essentiële informatie:
“vrouw + actie die te maken heeft met het voorbereiden van het ontbijt”. Zo wordt de
uiting “zijn vrouw haalt croissants” correct gerekend omdat de essentiële informatie
aanwezig is.
• Hou geen rekening met de volgorde van de informatie-eenheden (bijv. hij eet croissants
en neemt dan een douche) of met foutieve informatie (bijv. hij staat om 10 uur op = 1
correcte informatie-eenheid). Al deze informatie wordt uiteraard wel bij de kwalitatieve
analyse van de taak genoteerd.
 Kwalitatieve analyse/observaties
De termen die op het scoreformulier te vinden zijn, werden reeds toegelicht bij de
bespreking van subtest 4.
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Doelreactie

Voorbeelden van correcte
varianten

De Meyer

-

Opstaan
Douche

Ontwaken
Hij neemt een stortbad; Hij gaat
in de douche

Zijn vrouw maakt eten klaar; De
vrouw maakt koffie gereed met
croissants; Zijn vrouw is beneden
Essentiële
bezig met het ontbijt; Zijn vrouw
informatiehaalt croissants; Zijn vrouw heeft
eenheden: Vrouw +
koffie gezet; Terwijl zijn vrouw de
actie die te maken
croissants gereedmaakt; Zijn
heeft met
vrouw heeft croissants; Terwijl
voorbereiden van
zijn vrouw dus de koffie
een ontbijt
klaarmaakt met croissants; Zijn
vrouw maakt koffie; Zijn vrouw
maakt het eten gereed, het
ontbijt; Zijn vrouw maakt 's
morgens het eten klaar,
croissants; Zijn echtgenote maakt
het ontbijt klaar
Croissant
Croissants
Koffie
Ze gaan koffie drinken met
Ze eten samen
croissants; Ze ontbijten samen;
Essentiële
Neemt hij samen met zijn vrouw
informatiehet ontbijt; Hij gaat dan het
eenheden: 2
ontbijt nemen met zijn vrouw; Ze
personen + een
gaan eten
Vrouw maakt
ontbijt

actie die te maken
heeft met samen
eten

Vertrekt naar werk

Essentiële
informatieeenheden:
verplaatsing naar
werk

Hij gaat naar zijn werk; Hij rijdt
naar zijn werk; ... moet hij dan
vertrekken naar richting zijn werk;
Dan gaat hij met zijn auto werken
; Vertrekt hij met een oude auto
en hij komt op zijn werk toe ; Hij
gaat dan weg naar zijn werk; Hij
rijdt naar zijn werk ; ... vertrekt
meneer De Meyer naar kantoor.

Voorbeelden van foutieve
reacties
De Meyere, De Dekker, De
Schrijver, Meneer X, de Neyer,
Denayer
Hij neemt een bad; Hij maakt zich
klaar in de badkamer; Hij wast
hem in de badkamer.
Hij zet koffie en dekt de tafel; Hij
maakt het ontbijt.

Boterkoeken
Hij eet; Hij ontbijt; Ze gaan
samen naar beneden.

Hij maakt zich klaar om te gaan
werken; Hij stapt in zijn auto op
weg naar het werk; Hij vertrekt
met zijn oude auto; Dan rijden ze
samen met de auto naar het
werk.
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Oude
Auto
Komt op tijd (toe)

Lift defect

10e verdieping
200 treden
Doodmoe

Baas
Kwaad

Hij is te laat

-

Slechte

Karretje; Wagen
Hij is precies op tijd; Hij is niet te
laat als hij toekomt

Een geblokkeerde lift; De lift is
stuk; De lift gaat niet meer; De lift
is kapot; Lift in panne; De lift doet
het niet
Tien verdiepingen hoog; Het
tiende verdiep; Tien hoog; Op het
tiende
200 trappen; Tweehonderd en …
treden
Buiten adem; Uitgeput; Uitgeteld;
Moe en zuchtend; Bekaf; Heel
moe; Hij komt hijgend boven;
Einde adem; Vermoeid
Werkgever; Patron; Directeur;
Chef
Hij krijgt onder zijn voeten; Hij
krijgt een blaam van zijn baas; Hij
wordt berispt door zijn baas; Zijn
baas is niet goed gezind; Zijn
baas doet vervelend; Zijn baas
begint hem uit te schelden;
Ontevreden; Boos
Hij zegt dat hij te laat is; Hij komt
bij zijn baas, hij komt te laat zijn
baas is kwaad; Hij komt toch te
laat

Hij vertrekt naar zijn werk goed
op tijd; Hij is daar goed geraakt;
Hij vertrekt op tijd; Hij komt toe
op zijn werk; Eens daar
aangekomen; Hij komt aan op zijn
werk; Hij was tevoren heel goed
op tijd vertrokken; Hij dacht dat
hij op tijd ging zijn.
-

Tien trappen
100 treden, heel veel treden
-

-

-
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