STCC-7: Cijfers zoeken
 Materiaal
Bij deze subtest wordt volgend materiaal gebruikt: 2 werkbladen (die zich achteraan het
scoreformulier bevinden), een stopwatch en een balpen. Gebruik geen stift aangezien
hierdoor de doorstreepte cijfers niet meer leesbaar zijn.
 Maximumtijd
Deze subtest duurt maximaal 5 minuten.
 Instructies voor de afname
Leg het eerste werkblad recht voor de persoon en zeg:
In het raster op deze pagina staan alle cijfers van 1 tot en met 9. Begin bij 1 en doorstreep
dan zo snel mogelijk alle andere cijfers in opklimmende volgorde zonder er één over te
slaan. Doorstreep dus eerst 1, dan 2, dan 3, dan 4 en zo verder.
Geef de persoon schrijfgerief en laat hem de taak uitvoeren. Geef feedback op het resultaat.
Neem het blad weg en zeg:
Zo dadelijk geef ik je een ander blad waarop ook een raster staat. In dat raster staan alle
cijfers van 1 tot en met 99. De opdracht is dezelfde als op deze pagina: begin bij 1 en
doorstreep dan zo snel mogelijk alle andere cijfers in opklimmende volgorde. Er mogen geen
cijfers overgeslagen worden. We doen dit gedurende 5 minuten. Op die tijd kan je uiteraard
niet alle cijfers doorstrepen maar je moet wel proberen er zoveel mogelijk te vinden. Ik geef
je een teken wanneer de tijd om is. Je mag de pen nemen. Klaar? Start!
Leg het tweede werkblad recht voor de persoon en start de stopwatch.
 Instructies tijdens de afname
Volg nauwgezet de uitvoering van de taak en wijs de persoon er op wanneer hij/zij een cijfer
overslaat (“Het laatste cijfer/getal dat u heeft aangeduid was […], u moet nu op zoek gaan
naar het cijfer/getal dat daar onmiddellijk op volgt. U mag geen enkel cijfer overslaan.”). Als
de persoon de draad kwijt is en vraagt welk cijfer hij/zij laatste aangeduid heeft, antwoord
je: “Ik mag je tijdens deze taak niet helpen”. Het blad moet recht voor de persoon blijven
liggen. Als de persoon het blad steeds verschuift, kleef je het vast op tafel. De persoon moet
de cijfers maar met 1 lijn doorstrepen (meerdere keren krassen waardoor het doorstreepte
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cijfer niet meer leesbaar is, is niet toegelaten). De persoon mag strategieën gebruiken om de
taak op te lossen (bijv. hardop het cijfers zeggen dat gezocht wordt, zijn vinger plaatsen bij
een volgend cijfer of rij- of kolomscanning). Duid dit aan bij de kwalitatieve analyse. Als de
persoon vraagt hoeveel tijd hij/zij nog heeft, antwoord je dat je een teken zal geven
wanneer de tijd om is. Stop de taak na 5 minuten.
 Instructies voor het scoren
Noteer het laatste cijfer dat de persoon doorstreept heeft op 5 minuten. De maximumscore
voor deze subtest is 99 (goedscore).
 Kwalitatieve analyse/observaties
Wij verklaren volgende termen die op het scoreformulier te vinden zijn:
• Geen strategiegebruik: de persoon gaat heel impulsief te werk en gebruikt geen enkele
zoekstrategie zoals rij- of kolomscanning.
• Stress door tijdsdruk: de persoon vertoont een stresstoename vanaf het moment dat de
tijdsdrukfactor wordt geïntroduceerd.
• Houdt zich bewust niet aan de instructies: de persoon begrijpt de instructies wel maar
slaat bijvoorbeeld bewust cijfers over om een zo hoog mogelijke score te behalen.
• Vergeet doelcijfer: de persoon geeft aan dat hij/zij niet meer weet welk cijfer hij/zij aan
het zoeken is of uit observatie is duidelijk dat de persoon in de reeds aangeduide cijfers
het laatst aangeduide cijfer gaat zoeken.
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