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STCC-9: Informatie leren    
  
 Materiaal 
Scoreformulier. 
 
  Maximumtijd 
Er is geen tijdslimiet. 
 
 Instructies voor de afname 
In de volgende opdracht vertel ik je informatie over een koppel/echtpaar. Het is de 
bedoeling dat je aandachtig luistert want straks vraag ik je wat je nog allemaal over het 
koppel/echtpaar weet. Ik zal de informatie 3 keer herhalen. Het is de bedoeling dat je mij 
steeds alle informatie die je nog over het koppel/echtpaar weet, vertelt. Dingen die je de 
eerste keer gezegd hebt, moet je dus ook de tweede en de derde keer herhalen. 
(Lees onderstaande informatie traag voor en laat na ieder onderdeel een korte pauze) 
 
Hier komt de informatie. 
Ik leerde onlangs iemand kennen 

1. Zijn naam is Marc 
2. Hij is geboren in Amsterdam 
3. Hij is 34 jaar 
4. Hij viert zijn verjaardag in oktober 
5. Hij woont in de Tulpstraat 
6. Op nummer 16 
7. in Antwerpen 
8. Hij werkt als verpleegkundige 
9. Zijn hobby is munten verzamelen 
10. Zijn vrouw heet Rita 
11. Ze is politieagente 
12. Ze houdt van zwemmen 
13. Ze hebben 4 kinderen 
14. Ze hebben een papegaai als huisdier 
15. Ze gaan elk jaar op vakantie naar Zweden 

 
Wat weet je nog over dit koppel/echtpaar? (alle correcte antwoorden aanduiden) 
 
Ik lees de informatie nog een keer voor. (dit gebeurt ook als de persoon 15/15 scoorde, zo 
heeft iedere proefpersoon eenzelfde leerfase) 
Wat weet je nog over dit koppel/echtpaar? Vertel mij alle informatie, dus ook die dingen die 
je de eerste keer al zei (alle correcte antwoorden aanduiden) 
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Ik lees de informatie nog een laatste keer voor. (dit gebeurt ook als de persoon 15/15 
scoorde, zo heeft iedere proefpersoon eenzelfde leerfase) 
Wat weet je nog over dit koppel/echtpaar? Vertel mij alle informatie, dus ook die dingen die 
je de tweede keer al zei (alle correcte antwoorden aanduiden) 
Probeer de informatie goed te onthouden want we komen er straks op terug. 
 
Er worden nu een of meerdere andere taken aangeboden die in totaal ongeveer 10 minuten 
duren. Deze taken mogen qua opzet niet vergelijkbaar zijn met de STCC-9. Dit kunnen 
benoemtaken (bijv. STCC-5 en STCC-11) of visuele taken (bijv. STCC-7 en STCC-10) zijn. 
 
Welke informatie weet je nog over het koppel/echtpaar van daarnet? (alle correcte 
antwoorden aanduiden) 
Ik help je even (laat de informatie oproepen aan de hand van onderstaande vragen, vraag 
enkel de informatie die zonet niet spontaan werd opgeroepen, de overige worden als correct 
aangeduid): 

1. Wat was de naam van de man? 
2. Waar werd de man geboren? 
3. Hoe oud is de man? 
4. In welke maand viert de man zijn verjaardag? 
5. In welke straat woont de man? 
6. Op welk huisnummer woont de man? 
7. In welke stad woont de man? 
8. Welk beroep heeft de man? 
9. Wat is de hobby van de man? 
10. Hoe heet zijn vrouw? 
11. Welk beroep heeft de vrouw? 
12. Waar houdt de vrouw van? 
13. Hoeveel kinderen heeft het koppel/echtpaar? 
14. Welk huisdier heeft het koppel/echtpaar? 
15. In welk land gaat het koppel/echtpaar steeds op vakantie? 

 
Laat de persoon kiezen uit de drie alternatieven enkel bij die items die niet of niet correct 
werden opgeroepen (de overige worden als correct aangeduid). Motiveer de persoon om te 
gokken wanneer hij aangeeft dat hij het niet weet. 
 

1. Was de naam van de man: Marc, Bart of Frank? 
2. Waar werd de man geboren: in Brussel, Rotterdam of Amsterdam? 
3. Hoe oud is de man: 24, 32 of 34 jaar? 
4. In welke maand viert de man zijn verjaardag: in september, oktober of november? 
5. In welke straat woont de man: in de Tulpstraat, Tuinstraat of Groenstraat? 
6. Op welk huisnummer woont de man: op nummer 6, 16 of 61? 
7. In welke stad woont de man: in Brugge, Antwerpen of Gent? 
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8. Welk beroep heeft de man: verhuizer, verpleegkundige of tandarts? 
9. Wat is de hobby van de man: postzegels, foto’s of munten verzamelen? 
10. Hoe heet zijn vrouw: Ella, Rita of Bea? 
11. Welk beroep heeft de vrouw: politieagente, lerares of schoonmaakster? 
12. Waar houdt de vrouw van: vissen, roeien of zwemmen? 
13. Hoeveel kinderen heeft het koppel/echtpaar: 4, 3 of 2? 
14. Welk huisdier heeft het koppel/echtpaar: een papegaai, kanarie of hond? 
15. In welk land gaat het koppel/echtpaar elk jaar op vakantie: Frankrijk, Spanje of 

Zweden? 
 
 Instructies tijdens de afname 
Kruis de juiste antwoorden aan, noteer foutieve antwoorden. 
Als de persoon een informatie-eenheid geeft maar niet zegt of het tot de man of tot de 
vrouw behoort, wordt dit gevraagd. 
 
 Instructies voor het scoren 
• De subtest heeft een eenvoudig juist/fout scoringssysteem. Er worden losse informatie-

eenheden geteld. Er wordt geen rekening gehouden met de volgorde waarin de informatie-
eenheden gereproduceerd worden of met het toevoegen van foutieve informatie (bijv. ‘hij 
is geboren op 16 oktober’ levert 2 punten op omdat de informatie-eenheden ‘oktober’ en 
‘16’ afzonderlijk correct opgeroepen werden). Al deze informatie wordt uiteraard wel bij de 
kwalitatieve analyse van de taak genoteerd. 

• Tel na de afname per oproepingsconditie het aantal correcte antwoorden. 
• Informatie-eenheden die duidelijk herkenbaar zijn maar niet helemaal correct zijn, 

worden goedgekeurd. Er kunnen correcte varianten zijn voor volgende informatie-
eenheden: Tulpstraat, verpleger, munten, politieagente en zwemmen. Correcte varianten 
voor ‘Tulpstraat’ zijn bijvoorbeeld: Tulpenstraat, Tulpenlaan, Tulplaan, … De overige 
eenheden moeten correct gereproduceerd worden. 

• Volgende scoringsregels gelden voor de uitgestelde reproductie en de herkenning. Alle 
informatie-eenheden die niet spontaan worden opgeroepen, worden via een cue 
opgeroepen. De items die reeds spontaan opgeroepen werden, worden niet opnieuw met 
een cue opgeroepen en worden dus in de conditie ‘oproepen met cue’ als correct 
gescoord. Hetzelfde systeem geldt voor de volgende fase van de subtest. Een voorbeeld 
verduidelijkt dit: 

o een persoon kan 9 informatie-eenheden spontaan oproepen (hij scoort dus 9/15 
op het onderdeel ‘spontane oproeping’ 

o vervolgens kan hij 2 van de 6 ontbrekende items via een cue correct oproepen 
(hij scoort dus 11/15 op het onderdeel ‘oproeping met cue’) 

o hij kan via herkenning nog 3 items correct selecteren (hij scoort dus 14/15 op het 
onderdeel ‘herkenning’). 

• Als personen bij de conditie ‘oproepen met cue’ meerdere items kunnen oproepen, mag 
dit niet meer gescoord worden als ‘spontane oproeping’. Wanneer de instructie voor 
oproeping met cue wordt gegeven, worden alle opgeroepen items in deze rubriek 
gescoord. 
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• Zelfcorrecties (al dan niet juiste) zijn toegestaan en hebben geen invloed op de score 
(bijv. “hij is 34, of in ieder geval ergens in de 30” wordt juist gerekend als oproeping van 
informatie-eenheid ‘34’). 

 
Na de afname worden volgende 3 scores berekend: 
• Totaalscore: alle deelscores worden opgeteld (= score op 90) (A+B+C+D+E) 
• Totaal directe reproductie: de drie spontane, directe reproductiescores worden opgeteld 

(= score op 45) (A+B+C). 
Deze score zegt iets over het effect van herhaling op de reproductie. 

• Uitgestelde spontane reproductie (opslag): de score van de spontane, uitgestelde 
reproductie (score op 15) (D). 
Vergelijk deze score met het resultaat van de laatste directe reproductie (dit zegt iets 
over het verschil in oproeping na een pauze) en vergelijk deze score met de sores na 
gecuede reproductie en herkenning (dit zegt iets over in welke mate de informatie die 
niet spontaan opgeroepen kon worden wel nog in het geheugen opgeslagen zit) 


