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STCC-11: Monumenten benoemen      

 

 Materiaal 

Bij deze subtest wordt een PowerPointbestand met foto’s via een beeldscherm (tablet/PC-

scherm/laptop) getoond. Zorg voor een goede opstelling waarbij er geen storende lichtinval 

op het scherm is. 

 

  Maximumtijd 

Deze subtest duurt 100 seconden. 

 

 Instructies voor de afname 

Ik toon je zo dadelijk op dit scherm 10 foto’s van bekende monumenten. Het is de bedoeling 

dat je de naam van het monument zegt. Zeg enkel en alleen de naam van het monument 

dat is afgebeeld. Geef dus geen omschrijvingen of toevoegingen. 

Als u bijvoorbeeld een foto van het Atomium in Brussel (Vlaanderen)/het concertgebouw in 

Amsterdam (Nederland) ziet, zeg je gewoon het Atomium/het concertgebouw. 

Iedere tien seconden verschijnt er een nieuwe foto. Begrijp je de opdracht? … Klaar? Start! 

(Start het videobestand) 

 

 De taak duurt 100 seconden en mag niet afgebroken worden. De overgang naar een 

volgende foto gebeurt automatisch. Als de persoon het juiste antwoord gaf, mag er via de 

spatiebalk overgegaan worden naar de volgende foto. 

 

 Instructies tijdens de afname 

Noteer de reacties van de persoon indien deze afwijken van het voorbeeldantwoord uit de 

eerste kolom. Nadien kan er gekeken worden of de uiting in de lijst met correcte varianten 

voorkomt. Het is niet toegestaan om tijdens de afname feedback te geven. 

 

 Instructies voor het scoren 

• De maximumscore voor deze subtest is 10 (goedscore). 

• Deze subtest gaat het oproepen van de namen van monumenten na en niet het 

herkennen van de monumenten (wat uiteraard een basisvoorwaarde is om het 

monument te kunnen benoemen). Reacties waarbij de persoon aangeeft dat hij het 

doelwoord (of een correcte variant) niet kan oproepen worden dus fout gerekend. Als de 

persoon aangeeft dat hij het monument niet herkent of de naam ervan niet kent, kan dit 

op het scoreformulier aangeduid worden. 

• De namen van de monumenten mogen ook in een andere taal gezegd worden (bijv. The 

White House in plaats van het witte huis of de triomfboog in plaats van Arc de 

Triomphe). 

• Er wordt 1 punt toegekend als de persoon (minimaal) het vet gedrukte deel van het 

doelantwoord zegt (bijv. de Eiffeltoren in Parijs). 

• De volgorde van de onderdelen van een naam mag veranderd zijn (bijv. “de Pisa toren” 

en “de muur in China” zijn juiste reacties) 



 

ScreeningTest voor Cognitie & Communicatie (STCC) - Frank Paemeleire (2019) 

• Foutieve informatie die aan een correct antwoord wordt toegevoegd, wordt genoteerd 

maar heeft geen invloed op de score (bijv. De Eifeltoren in Londen, The Two Tower 

Bridge, de sfinx van Luxor). 

• Malapropismen, die zijn namen die fonologisch niet helemaal correct zijn maar waarin de 

doelnaam duidelijk herkenbaar is, worden goedgekeurd (bijv. Colliseum, Colleseum, Big 

Ban). 

• In de tabel zijn correcte varianten op de doelreacties te vinden (bijv. Het witte huis in 

plaats van het Capitool). Deze reacties krijgen ook 1 punt. 

• Wanneer een foto die niet meer op het scherm zichtbaar is toch voor het einde van de 

test correct wordt benoemd, wordt dit ook als een correcte reactie beschouwd. De 

volgorde waarin de reacties worden gegeven, is dus niet belangrijk.  

• Zelfcorrecties zijn toegelaten en hebben geen invloed op de scoring. 

• Er wordt geen feedback gegeven over het al dan niet correct zijn van de reactie (“Ik mag 

u de juiste oplossing niet zeggen, sorry.”) 

 

      Voorbeeldantwoord Correcte variant Voorbeeld foutieve reactie 

1. De Eiffeltoren  (De) Eiffel 

2. De scheve toren van Pisa  
De schuine van Pisa, Pisa, 
De toren van Babylonië 

3. Het Vrijheidsbeeld 
Vrijheidsstandbeeld 

The statue of Liberty 

Het New York standbeeld 

4. De Big Ben 
Klokkentoren van Palace 
of Westminster 

Klok in Engeland, Toren van 
Londen, Westminster, de Tower 

5. De grote Chinese Muur  De grote muur, de lange muur 

6. Het Colosseum Amfitheater van Flavius  

7. Tower Bridge  London bridge 

8. Het Capitool 
Het witte huis, The 
White house 

 

9. De Sfinx   

10. L’arc de Triomphe  De triomfboog 
Triomphe van Parijs, 
triomftoren, poort in Parijs, 
Champs-Elysées 

 
 


