STCC-1: Tekst begrijpen
 Materiaal
Bij deze subtest wordt pagina 1 van de testmap gebruikt.
 Maximumtijd
Er is geen tijdslimiet.
 Instructies voor de afname
Leg pagina 1 van de testmap recht voor de persoon en zeg:
Lees volgende tekst aandachtig in stilte. Ik stel je er straks enkele vragen over. Als je klaar
bent met de tekst één keer te lezen, geef je mij een teken.
Neem na het lezen van de tekst de map weg en zeg:
Kan je nu volgende vragen over deze tekst met één woord beantwoorden?
 Instructies tijdens de afname
Stel de acht vragen van op het scoreformulier. Noteer de reactie van de persoon tijdens de
uitvoering van de taak. Bij de vier laatste vragen kan je vragen om het antwoord te
motiveren.
 Instructies voor het scoren
Bij een uitgebreid antwoord vraag je om met één woord te antwoorden. De subtest heeft
een eenvoudig juist/fout scoringssysteem. Zelfcorrecties zijn toegestaan en hebben geen
invloed op de score. De maximumscore voor deze subtest is 8 (goedscore).
Score 1 = een antwoord dat tot één van de onderstaande categorieën behoort:
• Correct antwoord zoals aangegeven staat op het scoreformulier.
• Correcte variant (voorbeelden van correcte varianten zijn verder in deze handleiding te
vinden).
bijv. “Wat is de tweede prijs van de wedstrijd?”  “Een trip.”
• In de uiting van de testpersoon zit het correcte antwoord (of een correcte variant) vervat.
bijv. “In welke stad krijgt de familie autopech?”  “Niet ver van Parijs.”
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Score 0 = een antwoord dat tot één van onderstaande categorieën behoort:
• Het antwoord komt niet overeen met het correcte antwoord of de correcte variant. In de
lijst met varianten van deze subtest staan ook enkele voorbeelden van foute varianten
weergegeven.
• Non-antwoord (geen reactie, ik weet het niet, …).
 Kwalitatieve analyse/observaties:
Wij verklaren volgende termen die op het scoreformulier te vinden zijn:
• Confabulatie: het weergeven van incorrecte informatie (bijv. Wat is de tweede prijs van
de wedstrijd?  bijv. “Een fiets”).
• Reproductiescore: dit is de score op de vier vragen die peilen naar het reproduceren van
informatie die letterlijk in de tekst te vinden is (vraag 1 tot en met 4).
• Inferentiescore: dit is de score op de vier vragen waarbij de persoon een inferentie
(gevolgtrekking, informatie die niet expliciet vermeld wordt maar uit de context afgeleid
moet worden) moet maken om het antwoord te kunnen geven (vraag 5 tot en met 8). Bij
deze vragen kan je steeds vragen om het antwoord te motiveren (Waarom denk je dat?
Op welke elementen in de tekst is je antwoord gebaseerd?). Een juist antwoord met
vervolgens een onvolledige of foutieve motivatie wordt goed gerekend maar deze
kwalitatieve gegevens moeten zeker vermeld worden op het scoreblad (en in het verslag).
We geven een overzicht van de juiste motivaties voor de antwoorden op de
inferentievragen:
• Wie betaalt de kosten van het hotel?  ‘het gezin zelf’ want
o

In de tekst staat “ZE besluiten dan maar om hun hotel zelf te betalen”, wie
met het voornaamwoord ZE bedoeld wordt, kan afgeleid worden uit de
voorgaande zinnen (man en vrouw die een conversatie hebben en die een
verblijf moeten betalen).

• Keert de familie op dezelfde manier terug als ze gekomen is?  ‘nee’ want
o

Uit het feit dat ze met hun eigen auto naar huis rijden kan afgeleid worden
dat ze ook met hun eigen auto naar Italië zijn gereden.

o

De terugweg wordt deels afgelegd met de auto en deels met de trein (wegens
autopech).
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• Is het hotel zijn 5 sterren waard?  ‘nee’ want
o

In het zwembad zit geen water.

o

De meeste kinderen vinden het eten niet lekker.

o

De man aan de receptie spreekt enkel Italiaans.

• In welk seizoen speelt het verhaal zich vermoedelijk af?  ‘zomer’ want
o

Er is sprake van een hittegolf.

ScreeningTest voor Cognitie & Communicatie (Paemeleire, 2013): handleiding - pagina 3/32

Vraag

Voorbeeldantwoord
Score 1

Voorbeelden van correcte variant
Score 1

Voorbeelden van foute reactie
Score 0

1. Hoeveel kinderen telt het
gezin?

4

3

2. In welke stad krijgt de
familie autopech?

Parijs

3. Wat is de naam van de man
uit het verhaal?

De Donker

4. Wat is de tweede prijs van
de wedstrijd?

Een reis

Veertien dagen in een vijfsterrenhotel
in Rome, vakantie, (hotel)verblijf, trip,
uitstap,

Een auto

5. Wie betaalt de kosten van
het hotel?

Het gezin zelf

De familie, De Donker, meneer zelf,
hijzelf, zijzelf, het gezin zelf, de man,
de vrouw

De organisator van de wedstrijd, het hotel,
de man aan de receptie

6. Keert de familie op dezelfde
manier terug als ze gekomen
is?

Neen

7. Is het hotel zijn 5 sterren
waard?

Neen

8. In welk seizoen speelt het
verhaal zich vermoedelijk af?

Zomer

Niet ver van Parijs

Donders, De Donder, Donker

-

-

-

Ergens in Frankrijk, onderweg naar
Frankrijk, op weg van Rome naar huis

Ja, deels, gedeeltelijk, met de auto

Ja, het was een 4 sterrenhotel
Lente, hoogseizoen, vakantie, in augustus
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