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ïn Intenim-rapport 7 van NTPG-TNO projekt 529 "Vroegtljdige herkennj.ng

van leerstoornissen" wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de onder-

zoeksop-et van dit projekt. Hoe uitvoerig deze opzet ook beschreven j.s,

toch kon naar de smaak van ds onderzoekers onvoldoende aandacht besteed

worden aan de theoretlsche achtergrond en konstruktie van de Leidse

Diagnostlsche Test. Met ïnterim-rapport I hopen wij in deze leemte te
voorzien. Voor een overzicht van de wijze waarop de L.D.T. dient te
worden afgenomen, verwijzen wij naar het in september 1973 verschenen

Interim-rapport 6 (Handleldtng voor het standaard-onderzoek van kleuters).
Ofschoon de LDT als één van de lnstrumenten voor de vroegtijdige herken-

ning van leerstoornissen steeds duÍdelijker gestalte begint te krijgen,
moeten wij erop wijzen dat het hier nog steeds een experÍmentele versie
betreft.Ook de ondertitel van het rapport geeft dit aan: "konstruktie
en psychometrlsche verkennlng".
0p basis van de in februari 1973 verzamelde en in de loop van '1973/74

geanalyseerde gegevens zul1en nog enkele kleine wijzlgingen aangebracht

moeten worden. Desondanks besloten wij een aantal psychometrische ken-

merken van de LDï te rapporteren gezlen de behoefte hleraan vanuit het

veld (School Advias Centrum 's-Hertogenbosch e.o.) en de projektgroep
van de Vrije UniversÍtelt (vakgroep 0ntwikkelingspsychologie, pedologie

en speciale pedagoglek). De ontwikkelÍng van normen voor de leeftÍ.jds-
groep van 4.0 - 6.4 en uitbrelding van de LDT voor de leeftijdsgroep
ven J 6.0 - 8.0 staan nog steeds op het onderzoeksprogramma, naast een

verdere analyse van het LDT-onderzoeksmateriaal in relatie tot de reeds

verzamelde medische, psycho-sociale en kriteriumgegevens van dezelfde
on de rzoe ks groep .

Rest ons nog a1 degenen te bedanken die op een of andere manier behulp-
zaam ziJn geweest blj de samenstelling van dit rapport,met name Drs

UJ.L.L. Hulsman voor zljn waardevolle adviezen en ideeën.

Drs J.J.F. Schroots
psycholoog-proj ektleider NIPG-TNO
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SANENVATTING

In het kader van SV0-projekt A2T4 "Yroegtijdige herkenning van en hulp

aan kinderen (4-8 jaar) die op enigerlei wijze vastlopen Ín het onder-

wijs" en NïPG-TNO projekt 529 "Vroegttjdige herkenning van leerstoornis-
sen" is een experimentele testbatterij ontwikkeld, de Leidse Diagnosti-
sche Test (L. D. T. ).
Na een inleÍdende bespreklng van de term "leerstoornis", wordt uitvoerig
lngegaan op de leertheorie van H.J. Mark, welke aan de konstruktie van

de L.D.ï. ten grondslag 1igt. In aansluiting hierop wordt een voorlopig
verslag ultgebracht over het eerste gedeelte van het empiriseh onder-

zoek, c.q. de afname van de LDï aan 411 schoolverlatende kleuters Ín
's-Hertogenbosch en Rosmalen.

Verschlllende klassieke psychometrische bewerkingen konden aan de hand

van dit onderzoeksmateriaal verricht worden, n1. de berekening van de

p-waarden en dlskriminatie-indÍces, naast de bepaling van de standaard-
meetfout, interne konsistentie en test-hertest korrelatie voor de ver-
schillende subtests afzonderlijk. Tevens worden de Ínterkorrelaties met

de Amsterdamse Klnder ïntelligentie Test en enkele schoolrijpheidstests
INljmeegse Schoolbekwaamheids Test , Frankfurter Schulreife Test) ver-
me ld.
Tenslotte is een princÍpa1e komponenten-analyse uitgevoerd (Varimax-

rotatie), waarvan de resultaten in grote lijnen overeenstemmen met een

hieraan voorafgaande inhoudsanalyse van de LDT.
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SUMMARY

As part of project 0274 of the Foundatlon for Educational Research on

"The early detectÍon of and the assistance to children (4-81 who'' in
somÉ way or other get stuck at school" and NïPG/TN0 project 529 on "The

early detection of learning dlsorders", an experimental test battery
called "Leyden Dlagnostic Test" (LDT) has been developed.

After an introductory passage about the term "learning disorder", this
report gives a detaÍ1ed dlseission of H.J. Mark's theory of the learning
process, which forms the basis of the LDT. ïn addition, a prelimÍnary

report is made of the first part of the empirical study, i.e. the ad-

mÍnistration of the LDT to 411 pre-school children in the districts of

's-Hertogenbosch and Rosmalen.

0n the strength of the results, ssveral classical psychometrlc analyses

could be made, namely the calculation of item-difficulties and indlces
of item discrimlnation, ëfid a determination of the standard error of
measurement, Ínternal consistency and test-retest correlation for each

of the subtests. Furthermore, the inter-correlatlons with the Amsterdam

Children's Intelligence Test (AKïï) and some school-feadiness tests
(Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test and Frankfurter Schulreife ïestJ are

given.

Final1y, a component analysis has been carried out, the results of
which coincide with the data obtained from the LDT's content analysis
performed at an earlier phase of the stpdy.





Hoofdstuk 1 DoeI van het onderzoek

Het onderzoeksdoel van NïPG-TNO projekt 529: 'Vroegtijdige her-

kenning van leerstoornissen' kan als volg! omsehreven worden: o

- de ontwit<t<eLing van instrumenten en technieken voor

de vroegtijdige selektie en diagnostiek van kÍnderen

met (potentiëleJ leerstoornissen in de leeftijdsgroep
van 4-8 jaar -

0m dlt doel te bereihen is zowel psychologisch als medlsch onderzoek

noodzakelljk xl. Pragmatische overrolegingen (tijd, geld en beschik-
bare mankracht) spelen een belangrljke ro1 bij de keuze van het type

onderzoek. Zo heeft het psychologisch'onderzoek in essentie betrek-
king op de ontwikkellng van een sekwentiële testprocedure bestaande

uit een kollektief screeningsonderzoek, gevolgd door een nader indivi-
dueel psychologisch onderzoek. Dit laatste is gericht op selektie- en

plaatsingsproblemen (overgang kleuter-basisonderwijs, resp.,basis-
bultengewoon onderwijsi, lndikaties voor verder psychologisch enlof
pedagogisch-didaktisch onderzoek en adviezen inzake hulp aan het kind
in de vorm van remediaal onderwijs.
Het medisch onderzoek vertoont in grote trekken dezelfde opbouw a1s

het psychologisch onderzoekt: eerst een algemeen schoolgeneeskundig on-

derzoek met een duidelljk screeningskarakter, Bevolgd door uitgebreÍd
klnder-neurologisch (neuropediatrischJ onderzoek.

In dit rapport za1 nader ingeg.aan.worden op de tweede fase van de

sekwentiële testprocedure, het indivÍduee1 psychologisch onderzoek met

behulp van tests. Voor het onderzoeksdoel geschlkte psVchologische

tests bleken niet direkt Ín de handel verkrijgbaar te zijn.Besloten 1s

daarom zelf een testbatterij te ontwÍkkelen, als één van de onderzoeks-

lnstrumenten voor de vroegtijdige herkenning van leerstoornlssen.
Deze testbatterÍj, aangeduid met L.D.T. (Leidse Diagnostlsche Test)
wordt pnimair ontwikkeld voor de groep schoolverlatende kleuters,
welke 1n aantal een van de belangriJkste probleemgroepen vormt binnen

de setting van een schooladviesdienst.

*)Voo. een ultvoerlger uiteenzetting over de aohtergronden en opzet
van dit onderzoek raadplege men deel ïï van NIPG-ïNO fnterÍm-
rapport 7 (Schroots, 1574),
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Een minstens zo belangrijke en qua onderzoeksproblemen min,of meer

gelijksoortige groep wordt gevormd door die kinderen, welke falen in
de lagereleerjaren van de basisschool. Deze groep, in de leeftijd van

6 à 7 jhar, komt in aanmerking voor een of andere vorm van'buitenge-

woon onderwijs of ertra hu_Ip binnen het basÍsonderwijs. Ook voor deze

groep is nader lndtvÍdueeI psychologisch onderzoek geboden. Een derde

probleemgroep wordt tenslotte gevormd door die kinderen die reeds op

4:-j4rige leeftijd kenmerken vertonen van een achterstand in hun kog-

nitieve ontwikkeling en waarvoor hulp in de vorm van een remediaal

programma geboden is, Ook hier is een individueel'onderzoek ter bepa-

ling van de zgn. 'entering characteristics'voor het programma nood-
. -... xlzake1ljk "'. Gelet op de min of meer gelljksoortigheid van de proble-

men, welke zich bij deze graepen kinderen voordoen (vertraagde kogni-

tieve ontwikkeling, leerstoornissen etc. J besloten wij de LDï te ont-

wikkelen voor de leeftijdsgroep van 4-8 jaar, hiermee vooruitlopend

op de ontwikkelÍngen binnen het kleuter- en basisonderwÍjs.

In dit rapport zulJ.en wÍj hoofdzakelijk aandacht besteden aan de groep

schoolvertitenOe kle-uters, aangezlen hierover reeds nadere onderzoeks-

gegevens bekend zijn.
Alvorens een beschrijving te geven van de konstruktie en de psychome-

trische kenmerken van de LDT, is het noodzakelijk onze uitgangspunten

nader toe te lichten. Vanzelfsprekend ontkomen wij daarbij niet aan

een nadere definiëring van het begrip 'leerstoornis' en de problemen

die dit oplevert (hoofdstuk 2), ïn het verlengde hlervan ligt de intro-
duktie van een leertheorie welke het fonmele kader vormt voor alles
wat met Leren en leerstoornissen te maken heeft (hoofdstuk 3 en 41.

Dezelfde leertheorie biedt vervolgens aanknopingspunten voor een doel-

gerlchte ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten, e.q. een test-
'sli. battel'tj,;1rwg,lke leerstoornissen poogt op te sporen Ihoofdstuk 5J,

waarna vervolgens onze variant hierop, de LDT, ten tonele wordt ge-

voerd (hoofdstuk 6). fn hoofdstuk 7 wordt het testtheoretisch ge-

deelte voorloplg afgesloten met een a priorÍ inhouds- en betekenis-

analyse van de LDT. In de resterende hoofdstukken zullen resp. de op-

zet van het onderzoek en de voorlopige betrorwbaarheids- en validiteits-
gegevens van de LDT beschreven worden.

*Jr"'Voor een nadere toelichti.ng op deze probleemgroepen plus remddiaal
progrömma zie deel ï en deel IïI van NïPG-TN0 ïnterim-rapport 7
(resp. Van Waarden, 1974i Groenendaal, 1574).
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Hoofdstuk 2 Uitwerklng van het begrip 'feerstoornis,

2.1 Qe-!ery-l_lgelp!sg$rsl

Definiëri.ng van de term 'leerstoornis, is geen eenvoudLge opgave"

De ldentifikatie van leergestoorde kÍnderen zo mogelijk nog minder.
DefÍnitie èn identifikatie hangen nauw met elkaar samen in die zin dat
een definitie van de ter.m leerstoornis voor een groot deel de gebruikte
identiftkatÍeteehnleken bepaalt en omgekeerd de ter beschÍkking
staande identifÍkatietechnÍeken voor een groot deel de term leerstoor-
nis definiëren. Ook in dlt onderzoek ontkomen wij niet aan de vicieuze
cirkel van definitie en identifikatie. Doorbreklng van deze cirkel lÍjKt
ogenschijnlijk het gemakkelijkst aan de hand van enkele deflnitLes. 

,

fn zijn boek 'Leerstoornissen; oorzaken en behandelingsmethoden' begint
Dumont l1S71J met een oppervlakkige ontledÍng van de term leerstoornis,
n1. 'het leren komt niet adekwaat tot stand, het funkti.oneert niet goed

en wel omdat het gestoord is' (p. 11). Het probleem van de definiërlng
wordt hiermee eenvoudig verschoven naar het terrein van de leerpsycho-
logle (wat is'leren'preeies) en de pathologie (wat verstaat men

onder niet goed funktÍoneren, gestoord of ziek zÍjn).
fnziende dat hiermee het probleem niet is opgelost r Beeft Dumont ver-
volgens een nauwkeurlger formulerÍng, daarmee inhakend op Bateman's

defÍnitie van ' learnlng disorders' ( 1 966 J :

"Leerstoornissen zijn die afwljkingen in de leerprocessen
die samengaan met een ln schools opzicht signifÍcante
discrepantle tussen de kennelijke capacitelten voor taal
en denken en het feiteLijke nlveau van presteren met
betrekkÍng tot taal en denken" (Dumont, 1971i p. 15J.

Ook deze nauwkeurlger formulerlng lost niet eensklaps a1le problemen

op. Zo kan men zich afvragen wat onder'diskrepantie tussen kennelÍJke
kapacitelten en feltelijk nlveau' verstaan wordt. voor de beantwoor-
dlng van deze vraag wordt de hulp ingeroepen van testinstrumenten. Door

mlddel van lntelllgentletests worden dé kennelijke kapacÍteiten vast-
gesteld en voor de bepaling van het feitelijke niveau maakt men ge-

bruik van schoolvorderlngstoetsen. De vicleuze cÍrkeI bIÍjkt aller-
minst doorbroken.

Ook in de VerenÍgde Staten heeft men zich met het definítieprobleem
beziggehouden. ïn het kader van een 'NatÍonal project on learning
Dlsabtllties in Chll.dren' (Public Health Service Publication 2O15, íg69J,
inventarl.seert een kommissie onder leidlng van Harlng de bestaande
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definities, maar kan ten aanzien van geen enkele definitie tot overeen-

stennning komen. Zl.j gaat vervolgens zelf aan het werk en uit de vele

defintttes die geformuleerd worden houdt zij er twee over, welke voor

het merendeel van haar leden akceptabel zljn.
De twee definlties luiden als volgt:

ï "Children with learning disabilities are those

a) who have educatÍonal1y significant dd.sere,pancies among
their sensory mot.or, per:ceptual, cognitive,. academlc or
related developmental levels.whlch lnterfere with the
performance of educational tasks;

b) who may or may not show demonstrable deviation in central
nervous system functioning; and

c) whose disabilÍtias are not secondary to general mental
retardation, sensory deprivatton or serious emotional dis-
turbance" (p. 2 en 3)

ïï "ChÍldren with learning disabilities are those

a) who manifest an educationally significant dÍscrepancy
between estimated academic potential and aetual 1eve1

, " of'.aeademic functioning as related to dysfunctioning
in the learning process;

bl may or may not show demonstrable deviation in central
nervous system functioning; and

c) whose disablltties are not secondary to general mental re-
tardation, cuLturaL, sensory andlar educational deprivation
or environmentally produced serious emotional disturbance"
(p. 3).

Ook deze definitles geven aan.leiding tot enkele opmenkingen. Het

belangrÍjkste verschil treft men aan onder punt a. Bij de eerste

deftnitie gaat het om dÍskrepanties tussen kognitÍeve, perceptu-

ele niveaus, etc" als zodaníg, zíj het dat de onderscheiden psy-

chologische funkties op enigerlei wijze van belang moeten ziJ.n voor

schoolse taken; dÍt in tegenstelling tot de tweede definitie, waarbii

het gaat om diskrepantÍes tussen schoolse prestatie en schools poten-

tieel xJ. Dlt verschil is daarom. zo belangrijk, omdat in de tweede

definitie automatisch een grote groep kinderen ultgesloten wordt van

de groep leergestoorde kinderen, n1. de kleuters. Aangezien de kleu-

ter m.b.t" schoolse taken als 1ezen, rekenen en schrijven nog niets

hoeft te presteren, behoort het vaststellen van signifikante dis-

ïT-^) zie ook Dumont's definitie, welke met de hier gegeven tweede
definitie (punt a) grote overeenkomst vertoont. Ten aanzien
van punt b en c: alhoewel Dumont deze punten niet expliciet in

;,'"8Íin deftnltie.,"veqmqldt, komen zi j tÍjdens zijn toelichting
hierop'wè1 ultvoerlg'"ter sprake.
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krepanties tuesen schoolse prestaties en schoolB potentÍee1 voor deze

groep tot de onmogellj kheden.

Punt bl in beide defintiesls letterlijk hetzeLf,de geformuleerd. Vrij
vertaald: aan leerstoornissen kan een aantoonbare beschadÍging of dys-

funktie van het centrale zenuwstelsel ten grondslag 1Íggen" Niet duÍ-

delijk is waarom de kommÍssia onder leiding van Harring dit punt J.n ge-

genoemde defÍnities heeft opgenomen, temeer waar ztj zelf stelt dat

"effective educatlonal ldentification and, .speciflcations for
remedj.ation of learnÍng dlsabÍ1íties are functional wlthout
any reference to associations with functional devlations of
the centraf nervous system. ïdentÍfication of an educational
deficiency is adequate for remedÍation plans wj.th or without
positive neurological signs. Further, requÍrements of posi-
tÍve neurologicaL signs mlght preclude or delay nesessary
remediation" tp" 2),

Met de vrijblljvende formulering dat aI dan ntet aantoonbare bescha-

diglngen of dysfunkties van het centrale zenuwstelsel gekoppeld ziJn
aan het voorkomen van leerstoornissen, wordt onzes Ínziens zowel de

betekenis van het medlsch-neurologisch onderzoek als het doel van de

medisch-neurologische dlagnostiek ondersch.at, ten gunste van het psy-

ehologisch-pedagogisch onderzoek van het kind met leerstoornissen.
ïn 1966 geeft een kommissie onder leiding van Clements reeds aan wat

men vön het mediech-neurologisch onderzoek mag verwachten:

"The medical evaluation is essential to prevent the development
or continuatÍon of unsuspected disease proeeBses" (Public
Health Servlce Publicatlon No. 1415, 1966, p. 15). Ten
aanzien van het doel van de diagnostlek stelt zij: "Medical
dlagnosis 1s designed to investigate or demonstrate the
exÍstence of causative factors of disease or injury capable
of amelioratÍon or prevention" (p. 12).

Waar in het remedÍale onderwij s aan leergestoorde kinderen nog steeds

een tweetaL fundamenteel verschillende adagia gehanteerd worden, resp.

het "teach to his weakness and improve it" (o.a" Kirk, 1S661 en het

"teach to hts strength (o.a. Kohn, 1S641 mag het verwonderlijk heten

dat door Haring's kommÍssíe zo weinig aandacht besteed wordt aan de

bijdrage van medisch-neurologische zijde bij de definlëring en het

onderzoek van leergestoorde kinderen. Dit laatste geldt des te sterker
voor de aanhangers van het "teach to hls weakness"-adagi-um. fmmers, het

1s wetnÍg zinvol de remedlale aandacht op niet-intakte gebÍeden van het

centraal zenuwstelsel te richten wanneer bekend is dat beschadigingen

of dysfunktÍes van het centrale zenuwstelsel (aan te tonen via medisch-

neurologisch onderzoek) in het algemeen irreverslbel zÍjn"
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Punt c) in beide definities luidt min of meer.gel.Ukluidend" Hier staat
het nlet-sekundaire, karaktar van de. leerstoorn.is voorop... De tendens

bestaat om klnderen blJ wte prlmair sprake is van een lntelligentie-
defekt, sensorische enlof motorische stoornissen, moeilijk opvoedbaar-

held en soclo-edukatieve belenmeringen uit te sluÍten van de groep

leergestoorde kinderen [zie ook Dumont,1971, p.16 e.v.i. Aangezien

waterdichte definittes voor deze verschlllende groepen kinderen niet
bestaan, wordt het geven van een definÍtie voor leerstoornissen nog

eens extra bemoeilijkt. 0fschoon zeker nlet volledig in onze opmer-

kingen met betrekking tot de term 'leerstoornis', menen wij',nl Ëlï"ÏOó.,,

.konklusie te mogen trekken dat dè definitle van een leerstoornis (nog)

niet gegeven kan worden.

Wel kunnen we, aan de hand van het voorafgaande, tot een nadere de-

finlËr1ng komen van ons onderzoeksdoel.

2.2 öfgrelzire van het onderzoeksdoel

Gegeven het felt dat in ons onderzoek het akcent valt op de school-

verlatende kleuter is het onder punt c) gemaakt onderscheid tussen pri-
maire en sekundaire leerstoornissen van minder belang. De kleuterschool
fungeert lmmers als. een soort zeef, waarbij die kinderen waarbij het

prlmalre karakter van een of andere handicap (bljv. blinde, spastische,
imbeciele en dove klnderen) op de voorgrond staat, reeds aangepast

kleuteronderwijs volgen of niet tot de kleuterschool worden toegelaten.
Voor dÍe kinderen, waarbÍJ dit niet het geval is (zwakbegaafden,

kultureel gedeprÍveerden etc. ) en het primalre, resp. sekundaire karak-

ter van hun stoornis onduideliJk ls, ligt het juist 1n onze bedoellng

d.m.v. het indi.vidueel psychologlsch onderzoek helderheid. te verschaf-
fen. 7o za! de LDT, als óén van de te ontwikkelen onderzoekslnstru-
menten, 1n leder geval een bepaling van het algemeen kognitieve ont-
wikkelingsniveau 1n de vorm van een IQ mogelijk moeten maken. Daarnaast

dient de LDT zo samengesteld te worden, dat de voor het "schoolse"leren
meest relevante diskrepanties tusren kognltleve niveaus gesignaleerd

kunnen worden. Hier slulten wij ons aan bij het gestelde onder punt a)

van de eerste deflnltle.
In het lleht van onze opmerkingen bij punt b) zullen wij ook het algemeen

lichameliJk en neurologisch funktloneren van het kÍnd bi.j de ontwikke-

llng van en het onderzoek met de LDT betrekken. Door naast het stan-
daard psychologlsch onderzoek met behulp van de LDT ook grenzen-
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toetsende teehnieken te gebruiken (Schroots , 1973a) , hopen wij, Ín kom-

binatie met enkele andere, onderzoeksinst.rumenten (Schroots, 1974),

enig licht te kunnen werpen op de betekenis van de LDT voor de opspo=

ring van socio-edukatieve belennneringen (punt c). Van onderzoek met be-

trekking tot deze twee laatste punten zal in komende. ïnter'Írn-rapporten

verslag worden gedaan.. Tenslotte, niat .vergeten.mag worden dat de LDT

slechts de tweede schakel vormt van een sekwentlë1e psychodiagnostische

testprocedure welke naar believen uÍtgebreid kan worden met meerdere

schakels. 0m onderzoekstechnische en pragmatisehe redenen is het ge-

wenst ledere schakel zo optimaal mogelijk te ontwerpen. Bii de ontwik-

keling van de LDT staat ons prÍmaLr een Ínstrument voor ogen waarmee,

1n aansluiting op de eerste schakel van het kollektieve screenlngsonder-

zoek, verantwoorde selektÍe- en plaatsingsbeslissingen genomen kunnen

worden. fn de tweede plaats moet de LDT die informatie opleveren, welke

soms direkt aanleiding geeft tot adviezen m.b.t. de inhoud van het te
geven remediale onderwijs, dan weer indÍkaties levert voor uitgebreider
psychologi.sch enlof pedagogisch-didaktisch onderzoek. Gehanteerd op

de laatste manier (indikatÍes voor uitgebreider onderzoek) zou men de

LDï kunnen beschouwen als een instrument dat hypotheses omtrent het

leergestoorde gedrag oproept, welke nadere toetsing behoeven door ver-
volgonderzoek (derde schakel etc.J. De bevindingen 1n de praktijk zullen
moeten uitwijzen in hoeverre de LDT deze belangrijke hypothese-

vormende funktie vervult.

2. 3 Inlci9lrg-!g!-ccn-lcertbeerle

De keuze van een definitie van leerstoornissen waarÍn de diskre-
pantie tussen kognitieve nj.veaus centraal staat, impllceert een the-
orle over het leren en de eventueel daarin optredende stoornissen en

dysfunktles. Een dergelÍjke theorie behoort te bestaan uit een aantal
algemeen geldige en onderllng samenhangende noties over kenmerken en

eigenschappen van het leren, of s.pecifieker, het kognitÍef funktioneren
van het jonge kind.
0p basÍs van deze theorie kunnen voorspellingen gedaan worden (en ge-

toetstJ over het kognitÍeve funktloneren, en eventuele afwijkingen of
stoornissen daarin herkend. KlassifikatÍe en identifikatÍe van leer-
stoornissen vindt vervolgens plaats in termen en begrippen ontleend aan

de theorie. Maakt men voor de identiflkatie van leerstoornissen gebruik

van psychologische tests, dan dlenen deze op hun beurt weer zoveel
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mogelijk 1n termen en begrÍppen ontleend aan de.theorle te worden be-

schreven, geselekteerd- an voor zover niet a,anwezÍg.,. zelf ontwikkeld.
De meeste theorieën welke betrekking hebben op leerstoorntssen bij het

jonge kind, gaan uit van de idee dat leren een kwestie 1s van informa-

tle verwerken en het centrale zenuwstelsel (CZS) het informatie-ver-
werkende orgaan is. Een belangrijke raden voor: he,t geringe sukses dat

men bij de psychodÍagn.ostiek van leerstoornissen geboekt. heeft,.ls het

feit dat men het CZS nog al".te vaak met een sJ"mpel.'ïnput-Black Box-

0utput"*'model benaderd heeft en díentengevolge de geweldÍge komplexÍ-

teit van kommunikatiekanalen (modaliteiten) en systemen (funkties

binnen elk kanaal, dle tezamen het informatie-verwerkende systeem vor-

men, de zgn. Black BoxJ, ernstÍg heeft onderschat.

Anders gezegd, men 1lep te argeloos voorbij aen het simpele feit dat

een specifieke leerstoornis door Ben verscheidenheid aan dysfunkties
1n het lnformatle-verwerkende systeem veroorzaakt. kon worden. Akcep-

teert men eenmaal dat de hersenen het meest komplexe orgaan vormen

en dlentengevolge een lnformatie-veruerkend systeem als model hiervan

eveneens zeer komplex van aard moet. zijn, dan zal men op zoek gaan

naar een theorie of, zo men wLI, model van dit systeem, welke recht
doet aan deze komplexitelt.
Een dergeliJke theorle menen'wij gevonden te hebben in de 'Channel-

and-System'-theorie van Henry J. Mark, welke voorzover het voornamelijk
theoretische aspekten betreft, beschreven is 1n Science onder de tltel
'Elementary thlnking and the classificatlon of behavlour' (Mark, 1962)

Bt'l, voorzover het de meer praktisch-diagnostÍsche uitwerking betreft,
beschreven 1s in een N and SDCP lvlonograph onder de titel 'Psycho-
diagnostics in patients wlt.h suspected minimal brain dysfunctlon'
I lYark, I 969 J .

0ndanks het uiterst ab,strakte en beknopte karakter van beide artikelen
zal Ln het nu volgende hoofdstuk een pogtng gedaan worden enkele van de

belangrljkste punten uit deze theorie nader toe te lichten.
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Hoofdstuk 3 Henry lïark 's teert hporÍe

3.1 Ue!-9eerip-Qpele!1e

Voor een verklaring van het gedrag van organismen, in het bijzonder
leergedrag, postuleert Mark een aantal logisch noodzakelijke

'operaties', welke het organisme:

doen bewegen of motÍveren;

1n staat stellen om nieuwe j.nformatie te verzamelenr Zowel over de

struktuur van zijn omgeving als over de eigen struktuur en operatles;

Ín staat stellen dergel{ke Ínformatle te gebruiken biJ het zoeken

naar antwoorden op stlmuli, vragen of probIemen welke door de omge-

ving gesteld worden of binnen het elgen organisme rljzen;

in staat stellen om Ínformatie te verTamelen over 'within-brain
answer-flnding operatlons' (d.w.z, in staat stellen zich te herinne-
ren hoe het bepaalde antwoordpn vond)

1n staat qtellen om a1le beschikbare lnformatie te gebrulken zowel

over ziJn omgeving als over de elgen operatÍes tijdens een proces

waarbij nleuwe kombinaties beschÍkbare informatiB gegenereerd worden;

deze nieuwe kombinatÍes vormen niet alleen een antwoord op oude, maar

ook op nieuwe vragen, waarmee het organisme zich dan zou kunnen bezig-
houden.

Het begrip operatie verdient een nadere toellchtÍng. GeduÍd wordt op

een lnformatie-verwerkende aktÍvitelt van de hersenen, c.q. zenuwcellen

en zenuwcelverzamelingen, 'di: in ziJn simpelste verm bestaat uit het

met elkaar in verband brengen van afzonderlijke lnformatie-eenheden.
Het leervermogen van het organlsme is ín een dergelÍjk geval uitslui-
tend een funktie van de mate waarln deze relaties tot stand gebracht

kunnen worden. Afhankelljk van de plaats van het organisme op de

phylogenetlsche ladder, of het ontwlkkelingsstadium waar.ln het zich
bevindt, zLjn komplexerq operaties (b1Jv. probleem-oplossen) mogeltjk.
Een eentrale ro1 speeLt hierbij de kapaciteit van de hensenen tot het

vormen van relatÍes en de kapaciteft van het geheugen - gedefinieerd
als de veranderlljke kans op het verschljnen van 'ydtfrin-brain
activ!.ty patterns' of informatj.e-eenheden - voor deze relaties. Za

gauw een organisme komplexere óperaties dan de allereenvoudigste kan

uitvoeren, wordt het leervermogen gedeflnieerd a1s de lnverse funktie

eJ
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van de kans dat het organisme gokte bij het vinden van een antwoord op

een vraag of julst volgens een bepaald programma de vraag beantwoordde.

Ïn totaal worden 34 verschillende operatÍes onderschelden, ui.tgaande

van de neurofysiologische en neuropsycholog1sche onderzoeksbevindingen

van Amerikaanse en Russische onderzoekers (zle: 'References and Notes'
in: Science'135, 1962, p" 87). Kan Mark voor het eerste tweetal opera-
ties ('altered signal state' en osignal transformatÍon') voldoende

neurofysiologÍsche evÍdentie aandragen, voor de daaropvolgende opera-
ties is dlt minder het geval; de gehanteerde begrippen en verklaringen
worden steeds hypothetischer van aard. Gezien de huidÍge Kennls van

zaken op neurofysiologisch terrein hoeft dÍt echter geen verwondering

te wekken.

3.2 (sn!rele-9vq!eu-LliËrcrsbie

Kenmerk van een goede theorÍe is dat zÍj de mogelÍjkheid schept

tot toetsing van de gepostuleerde hypothetische begrÍppen. Voor Mark's
leertheorie betekent dit dat de verschillende operatiesr c.Q. neuro-
fysiologische processen en aktiviteÍten, vertaalbaar moeten zijn jn
gedragstermen, welke observatie en toetsing mogelijk maken. Deze ge-

dragstermen, betrekking hebbend op aktiviteiten of gedraglngen van

het organisme, worden door Mark aangeduid met de term'Systeem'. In
totaal 34 verschillende systemen, korresponderend met evenzovele ope-

raties, worden onderscheiden. 0peraties en Systemen vormen met elkaar
een matrix, aangeduid met de term Kontrole-Systeem (fig. 1).
Met de benaming kontrole-systeem wordt, overeenkomstig de terminologie
van Newel1, Shaw en Simon (1958), aangegeven dat géén specifleke
input/output modaliteit (leer- of kommunikatiekanaal) vereist Ís;
d.w.z. binnen e1k leerkanaal treft men dezelfde verzamellng systemen

aan. Als zodanig mag men het kontrole-systeem beschouwen als een in-
formatie- of leertheoretisch model van het CZS. In Appendix A wordt

een gedetailleerde beschrijving gegeven van de verschillende informatle-
verwerkende systemen die ieder: afzonderlijk, d.m.v. gedragstests, Ea-
identiflceerd kunnen worden

Een vooral ult psychodiagnostÍsch oogpunt belangrijke eJ.genschap van het
kontrole-systeem is de h1ërarchlsche opbouw. Korrespondeert Systeem x,,

alleen met Operatie Vr, Systeem xrzowel met Operatie V,, als 0peratie Vr.
In feite vormt ieder niveau (rij I van de hÍèirarchie een logische verge-
liJking, waarvan de algemene formule ruidtr *n * vnl'r vn y1,
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waarbÍi operationeel sukses op nive"u Xn*,1, altiid afhankelijk is van

de output gegenereerd door het laatste y-as mechani=r"xJ, ook wel
tbrainfaetor' genoemd van nÍvea, *n.

Het voordeel van een dergelijke hiërarchie is dat zeer snel gekontro-

leerd kan worden of een bepaald systeem naar behoren funktÍoneert. Ilen

toetst daartoe, d.m.v. een zgn. gedragstest, het systeem op dàt niveau,

waarvan men op grond van externe kriteria (leeftÍjd bijv.) mag aannemen

dat het naar behoren funktÍoneert. ïndien dysfunktÍoneren gekonstateerd

wordt kiest men een lager niveau. Als het gekozen systeem goed funktio-
neert, moeten logischerwijze a1le hiërarchisch voorafgaande systemen

eveneens goed funktioneren. AfzonderlÍjke toetsing van elk systeem is
hierdoor overbodig geworden.

Kontrole op de validÍteit van de hÍërarchie gebeurt automatisch; indien

met de theorie strÍjdige testresultaten gevonden worden, is herziening

van de hiërarchie noodzakelijk.

Fig. 1. Kontrole-systeem HiërarchÍexx)
OPERATÏES

SensiÍE-Mopping t'
M/lti. Sensing- Mopping t2
Dccision-Moking x!
8Íoio Oíiq Decisions t.
Prob.Decision-Moking x1
Leoíning ,6
Memoíy I lnhibition r,
Answeí - Findin0
Molivotion
AnsweÍ - Selectif,g
AnsweÍ-Moking
AnsweÍ-Píogromming rre
Multi-qurstion PÍobl.- Solv. xr!
MemoÍy ,oÍ Sub-AnsweÍs xr.
Memory íor Answc, OÍdeí xt!
SeoÍch'ConcenlÍolion rre
Simull. Multi'Píobl.-Solv. x,'
Altenlion xrr
lnleÍesl xrr
Rccoq. oí Response Simil. ri(
Recoq. of Slimulus Simil re'
Abslioclion ,,,
ln3iohl
Coníinuous P/oblem-Solv.
Owíloooino Probl.-§
Solutiöir-PÍediclinE

%
ó

oo,q4

z
tLl

E
tlJ

F
a

U)

xl

Coopeíolion I
Oiícct.d Signol Scnding r
Hypolhcscs MonitoÍing x
Di3ooíGcmcnt xDiiogrccmcni xx
Rabcllion rrr
Elamcntoíy Thinlií9
Compound Thinking
Complcr Íhinting

0nder een mechanisme varstaat Mark de verzameling operaties, waarbij
de output van de eerste operatie gevoed wordt in de tweede operatie
(inputJ, de output van de tweede in de derde, etc.
0vergenomen uit Science 135 (1962), p.78.xxl
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3. 3 9e9reeeb-te=-:iti[e!iesg[eue

Voor de toetsing van een systeem Ís in ieder geval één input (re-
ceptor) en óén output (effektorJ noodzakelijk. Bi.j het menselijk orga-

nisme kan men een groot aantal receptor-effektor systemen, of kombina*

tJ.es daarvan, onderscheiden. Binnen ieder receptor-effektor systeem,

door Mark aangeduid met.de terrn Kanaal, funktioneert het eerder besbhre-

ven Kontrole-systeem.

rn flg. 2 wordt de relatÍe tussen dit Kontrole-systeem (rij r, kolom r)
en enkele belangrijke kanalen (Iï t/rn VIIII en hun kombinaties (ïX t/m
XI) aanschouwelijk gemaakt.

Fig, 2. Gedragsklassiflkatieschemax)

KANALEN (OPERATÏES)

IfItrIEUIIa'I!
co.ríor r..1r0,, vlÍrr l.Gtlr. Íiisil.rh re,.r.d rIliL* rfiiLlH.#ii#ffi"%

t[

I

Conltol

l
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Iortitil
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loa. lo!.1

S ri.c lt

:r
vlt. l.ra

I.lllil
II

T..tllr hi
Itltlr|

r 0vergenomen uit Science'135 (1S62J, p. 79. Deze figuur kan mogelijk
problemen oproepen bij de interpretatie. Gepoogd is o.a. een 3-dimen-
sionale figuur (operaties x s5tstemen x kanalenJ 2-dimensionaal weer
te geven. Voor een gedetailleerde beschrijving leze men Mark's
ScÍence-artikel (1S62) .
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Voor de overzichtelljkheid is niet in ledere daarvoor in aanmerklng ko-

mende ce1 van f1g. 2 het kontrole-systeem vo11edlg weergegeven. Íïinimaal

worden echter 34 [= het aantal systemen in flg. 1) x'11 (= 1s het aanta]

kanalen en hun kombinaties ) = 374 verschillende toetsingskategorleën

onderscheÍden.

De verzameling Kanalen en Systemen binnen deze Kanalen wordt door Mark

aangeduid met de term Gedragsklasslfikatie-schema. AIs belangriJkste

eigenschap van dit schema kan worden aangemerkt dat het een zeer gede-

tallleerde operatlonallsatle mogeliJk maakt van een theorie over leer-
gedrag, welke

a) een klasslfikatÍe verschaft van een eindige verzamelÍng leerstoor-
nissen, en

bl zodanig is opgesteld dat iedere leerstoornis uit deze verzameling,

lnklusief het daaraan ten grondslag liggende mechanisme, geÍdent1-

ficeerd en beschreven kan worden in termen van de theorie zelf.

0m het gedragsklassifikatieschema bruikbaar te maken voor de identlfi-
katle van leerstoornissen, voegt lvlark een derde dimensie aan het 2-di'
mensionale schema toe, n1. een tiJdschaal (fig. 3).

Flg. 3. Dwarsdoorsnede van een KanaalxJ

x) Overgenomen ult ScÍence 135 (1962), p. 85"
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Met deze schaàt xl wordt het ontogenetlsche of ontwlkkellngatlJdverschll
aangeduld tussen de verschlJnÍng van een 'Brain. factor' en de verschtJ-

nlng van de híërarrhÍach da.aropvolgende Braln factor (y-as, f1g. 3),
De trapvormlge, dubbele IlJn 1n de f,lguur geeft aan wanneer zo'n
Braln factor'voor het eeret verschlJnt. De bovenste horlzontate IlJn
van ledere faktor leat zlen op welk tlJdatlp een faktor. - naar ver-
wachtlng - tot voIledlge ontw1.kkellng 1a gekomen.

0oor als tlJdseenheld de chronologlsche leeftlJdequivaJ"ent (CAE) o'f,
ln het geval van psychologlsche tests, de mentale leeftlJdsequlval,ent
(lïAE) te klezen, 1g het schema klaer voor kllnlsch gebruJ.k.. tslJvoor-
bee1d, etel dat gen klnd met goed gevolg een teet aflegt, welke faktor
y3 meet, en daarvoor Ban MAE-score kriJgt van 14 punten en vervolgens
geen enkele test met een hogers score tot een suksesvol elnde brengt.
In dat geval Ís de lvlAE-score van 14 punten het maxlmale vanvachttngs-

nlveau voor dlt klnd (aangegeven door de gestlppelde llJn A) I dat wll
zeggen, dat tests voor de overige faktorenr avarloehs B6n CAE-score van

14 punten zouden moeten laten zlen blJ een normaLe ontwtkkellng. In dit
voorbeeld haal.t het kind echter een t'lAE-seore van 11 punten op faktor y,
(aangegevgn met het kleine stlppelllJntje). In zo'n gevel spreekt lïark
van een dyafunktle.

*)e" tfjaseenheden op deze schaal zlJn uÍt llll.atrotlave overueglngen
wll1ekeur1g gekozen.
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Hoofdstuk 4 Praktisch kommentaar op lYark's leertheorie

In hoofdstuk 3 is aangegeven hoe de leertheorie van lYark de basis

vormt van een 3-dimenslonaal Gedragsklessifikatieschema, dat in prin-
cipe een klinisch bruikbaar uitgangspunt biedt voor de klassifikatie
en ldentifikatie van leerstoornissen of dysfunkties van het CZS.

Voor dit laatste - de identÍfikatie van leerstoornissen - maakt lïark ge-

bruik van bestaande gedrags-, c.e" psychologische tests, welke doeltref-
fende onderzoeksinstrumenten zijn, mits voldaan wordt aan de voorwaarde

van Kanaal'en Systeemspecificiteit, zowel bij de selektie a1s bij de

afname en analyse van deze tests.
Beperken wij ons bij de konstruktie van de LDT evenzeer tot de bestaan-

de, normaal in de handel verkrijgbare psychologische tests, dan doen

zich enkele problemen voor dÍe een aparte bespreking rechtvaardigen. De

besprekÍng van deze problemen geeft ons tevens de gelegenheid kommen-

taar te leveren op Mark's leertheorie en de uitwerking daarvan voor de

klinische praktlj k.

4. 1'Ycr!elirggl-PrgE]ego

Tn Appendix A wordt een vrÍj gedetailleerde beschrijving gegeven

van 34 verschillende informatie-verwerkende systemen welke tezamen de

Kontrole-Systeem Hiörarchie vormen. 0pvallend in deze beschrijving is
de konsekwent volgehouden terminologie, voornamelijk ontleend aan de

InformatÍca.
Psychologische tests, die deze Systemen zouden moeten meten, worden

echter beschreven 1n termen en begrippen die weinig van doen hebben

met de Informatica; bijv. een test die bedoeld is om het vermogen tot
'abstraheren' te meten zou - in informatie-theoretische termen uitge-
drukt - gelabeld worden aLs 'continuous problem solving by question-

pattern manipulation where the original problem has a withÍn-system
origin'. De vertaling van konventionele testtermen en begrippen in een

informatie-theoretÍsche terminologie vormt dan ook de eerste moeiliJk-
heid. Ten aanzien van de indellng in Kanalen is er geen probleem:

konventionele testkanaal-Iabels zijn grosso modo dezelfde als bij Mark.

4.2 Pepelilg-ver-Ée-9yE!ere-lti:et Etsrgeree-öecl

Een belangrijk kriterium voor de selektÍe van tests uit het be-

staande aanbod, vormt de leeftijdsgroep waarvoor deze tests ontwÍkkeld

zijn.



- io -

Het 1s hoogst onwaarschijnlljk dat tests of test-items welke goed dif-
ferentiëren in een populatie van 5-jarigeno dezelfde kwalitelt zu1len

bezitten in een populatie van 16-jarigen. Tussen beide leeftijdsgroepen
valt een duidelijk verschÍ1 in (gemicideld) kognitief ontwikkelingsnl-
veau te bespeuren.

0fschoon Ivlark dit probleem onderkent en via de derde dimensle van zijn
Gedragsklassiftkatieschema, de tijdschaal, erop wijst dat er een onto-
genetisch of' ontwikkelingstijdsverschil bestaat tussen de verschljning
van een'Brain factor'en de verschijning van de hiërarchisch daarop-

volgende BraÍn factor, geeft hij 1n zijn overzicht van informatie-ver-
werkende systemen (AppendÍx A) niet aan wat de'First Emergenee Age'

(FEAi is van een bepaald sypteemxl. DÍt maakt de vertallng van leeftijd-
specifieke tests of test-items in termen van de Kontrole-Systeem Hiërar-
chie er niet eenvoudiger op.

4.3 Groot aantal 9v rfsr\!ice
Een derde probleem bij de selektie van tests betreft het grote aan-

ta1 verschllLende dysfunkties dat kan optreden. Ilen kan minimaal 34

(= aantal Systemen) x 11 (= aantal KanalenJ = 374 mogelijke dysfunkties
onderscheiden en dus evenzovele Kanaal- en Systeemspecifieke tests we1-

ke deze dysfunkties zouden moeten meten.

ïn wer{telijkheid ligt de zaak nog aanzienlijk komplexer indien men reke-

ning houdt met:

a, 'Systeem-specifikaties'; d.w.z. de output van een bepaald Systeem

voldoet aan mÍnimale voorwaarden om als input te dÍenen voor het

eerstvolgende Systeem in de hiërarchie, maar is bÍjvoorbeeld on-

voldoende voor het daaropvolgende Systeem, etc.

'Additive Losses'; d,w.z. een gebrekkig funktÍonerend Systeem in
een bepaald Kanaal veroorzaaki 'ruÍs' in andere Kanalen, waardoor

de indruk wordt gewekt dat hetzelfde Systeem in een ander Kanaal

eveneens onvoldoende funktioneert.

Volgens wlark (1969, p. 76) komt men dan ook op een aanzienlíjk groter
aantal dysfunkties uit. T'oetsing van ieder Systeem Ín e1k Kanaal afzon-

derlijk door middel van psychologische tests - Índien al voldoende

Fi.-Systeem te beschouwen a1s het gedragsequivalent van een Brain factor.

b.
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Kanaal- en SysteemspecÍfieke tests of test-items gevonden kunnen worden

lijkt bij voorbaat tot de praktische onmogelijkheden te behoren.

4 " 4 Qep-'l[ ug9! -i !-qe -sevge ]tslr91É -ye! -Ée-[eUre]c:§ve! cgu-ï]ererglrc

ïot nu toe is als min of meer vanzelfsprekend voorondersteld dat

a. a1le Systemen en alle Kanalen even belangrijk zijn,
b. dysfunkties dezelfde frekwentie van voorkomen hebben, en

c. de klinische konsekwenties van eventuele dysfunkties van dezelfde
orde van grootte zijn.

ïn de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn.
ïn de N and SDCP lYonograph geef t lYark (1SBS ) een overzicht van die Ka-

nalen en Systemen weLke in de meest voorkomende gevallen dysfunkties
vertonen Izie tabel 1 en 2)

Vergelijking van de volledige Kontrole-Systeem HiërarchÍe in Appendix A

met die van de verkorte hiërarchie 1n tabel'1 leert dat lvlark Ín de loop

van zeven jaren tussen de publikatie van zijn Science (1962) resp. Mono-

graph artikel (1969J de eerste 25 Systemen gereduceerd heeft tot een

negental 'key'-Systemen welke klinÍseh relevant zijn en bovendien dit
negental Systemen gelabeld heeft met termen welke aan de psychologie

ontleend zijn i.p.v. aan de ïnformatica. Aangezien Mark de relatÍe tus-
sen de uitgebreide hiërarchie en de verkorte hiërarchie nÍet duidelijk
heeft uitgewerkt, kan niet achterhaald worden welke 'key'-Systemen kor-
responderen met de Systemen uÍt de uitgebreÍde hiërarchie. Een uitzon-
dering moet echter gemaakt worden voor de 'key'-Systemen 10 en 13, aan-

gezien door voorbeelden in de tekst van het Science-artikel duideli."ik

blÍjkt dat deze korresponderen met de oorspronkelijke Systemen x-^ en

x^^ (tabe1 1, kolom 5).
Z3

ïn tabel 1, kolom 3 geeft lYark schattingen van het tijdstip waarop een

Systeem behoort te funktioneren (zgn. System's 'First Emergence Age').
Deze informatie, gekombineerd met het feÍt dat Systeem 10 uÍt de ver-
korte hiërarchie korrespondeert met Syste"m x26 uit de uitgebreide
hiërarchie, laat zien dat de eerste 26 Systemen (r,, tlm xr') reeds op

een geschatte leeftijd van 14 maanden aanwezig zijn. Kombineren w1j op

dezelfde manier Systeem 13 uit de verkorte hiërarchle met Svsteem x^
uit de uÍtgebreide hiërarchie, dan blijkt dat slechts drÍe nieuwe Sys-

temen t\1,12 en 13) in de periode van + 14 maanden tot + 72 maanden ge-

postuleerd worden. Trekken we deze lijn nog verder door dan blijken er

vanaf de leeftijd van + 72 maanden nog slechts 5 Systemen volgens de
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Tabel 1. verkorte lijst'van'14 informatie-verwerkende =y=t"r"nxJ

Tabel 2. Lijst van 24 Kanalenxl

*) ontleend aan N and SDCP Honograph (lYark, 1969, p. 79)

1

2
e

4
5

6
1

I
o

10
11

Arousal threshold changes 

----=-*

Habituation-vigÍlance #
Learned (L) localizatlon 

--4

(1) t2) (31

Birth
Birth
2 ÍYos .
ó1 tlZ1

J
,r1 t,J2

4\"
7"
8"
14 "

36"
54"
72"
72"

(41

Audlo
A

Vis ua 1

A

AV
A

AV

AV

AV

AV
AV
AV

(5)

12
13
14

L. between contour dlscriminatÍon 
-+L. wÍthin contour resolution 

-*-)
L. input-output feedback monÍtorÍng
Between Ínput channel conditÍoning 

--àBetween and within channel conditloning
Directed secondary signal sending 

--+Concept formation +
3-Unj.t concept integration or sentence
creat i on
Z-Sentence message creation 

--:-d---+Mathematical word problem solvÍng ------4Use of recorded language(si 

----+

*26

*2g

Common test channels used in diagnostic testing

Audio (Audl1

2
J

4
5

6

7

I
I
0

3
4
5

Aud
Aud

Gross l'lotor (Gl
Fine lÏotor (Fl
Speech l{otor (SJ
G

F
e

Li

F

u
F

G

F
q

G

F

G

F

Aud-Spoken Language (SPL)
Aud- SPL
Aud- SPL
Aud- SPL
Aud- SPL
Aud- SPL
Visual

lYath
|-lath
Math

IVÍs ]
1 Vis
2 Vis

Vis Pantomime Language (PLl

17
18
19
2A
21

&

&

&

&

&

6 Vis Recorded Language ( readÍng
writ ing, t^Jl+

l^l

W

W

t^l

W

Vis PL
VÍs PL

Vis R

Vis R

VÍs R

VÍs R

Vis R

and Math
and Math
and lYath

Common test channel combinations used in formal test batteries

+

22
Z3
24

Aud- SPL
Aud-SPl-
Aud-SPL

VÍs PL
Vis PL
VÍs PL

+

+

G

F

S
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uttgebreide hiërarchi" (*30 t/n xrOJ over te schleten. De konklusie die

wij hierult mogen trekken 1s dat lYark een zeer gedetaÍlleerde indeling
geeft in Systemen voor de laagste kognitieve ontwikkelingsniveaus - hier-
toe Ín staat gesteld door uitgebreid neurofysiologÍsch onderzoek op dit
terrein - echter een vrij grove Systeemindeling geeft voor de meer kom-

plexe ontwikkelingsniveaus vanaf de leeftijd van + 14 maanden, Zowel de

verkorte.als de uttgebreide Kontrole-Systeem HiërarchÍe heeft dus een

beperkte gevoellgheid m.b'.t;'het kognÍtteve funktioneren van Kinderen

ouder dan 14 maanden.

4.5 Tentatieve 9P I 99 I u g -y 9t - 
q9- 

P rgE lP[.e!

Alhoewel het voorafgaande de Índruk wekt dat lYark's leertheorÍe
prÍmair van belang is voor het onderzoek van zeer jonge kinderen of pa-

tiënten met ernstige funktiestoornissen en slechts beperkte waarde heeft
voor het psychodiagnostisch onderzoek naar leerstoornissen bij kinderen

op het kleuter- en basisonderwijs, is dit laatste niet het geval" De be-

langrijkste elementen uit zijn theorie, zoals de Kanaal- en Systeeminde-

1ing, het ontogenetisch en hiërarchisch karakter van het Kontrole-Sys-
teem en het begrip 'verwachtingsniveau', blijven hun geldigheid behouden,

óók waar het gaat om oudere leeftijdsgroepen zonder duidelijke funktie-
stoornissen of uitvalverschiJnselen. 0m echter het kognitief funktioneren

van deze groepen te kunnen onderzoeken is Mark genoodzaakt het akcent te
verleggen van een stríkt analytische naar een meer deskriptleve methode

van onderzoek. Een en ander valt het best te illustreren aan de hand van

een topografÍsch mode1.

Figuur 4 geeft een schematische indruk van het 2-dimensionale gedrags-

klassifi-katieschema dat in 3.3 besproken is. lYark (1972, p. 16) gebruikt
hlervoor de term 'Conceptual framework', waarmee hij wi7 zeggen dat de

leertheorie met zÍjn Kanaal- en Systeemindeling het kader vormt waarbin-

nen men op zoek gaat naar leerstoornÍssen. De huidige wetenschappelÍjke

stand van zaken op neurofysiologisch en psychologisch terrein laat een

dergelijk onderzoek toe tot op het mentale leeftijdsniveau van + 36 maan-

den, het tÍjdstip waarop kinderen een 3-woordszin kunnen konstrueren,
tevens het moment waarop de belangrijkste Kanalen en Systemen bÍnnen

deze Kanalen (de zgn. primaire vaardigheden) ontwikkeld zijn, a1 víndt
nog verdere stabilisatie en abstraktie plaats.
0m voorbij de leeftÍjdslimiet van + 36 maanden te komen maakt lvlark ge-

bruik van bestaande psychologisehe tests welke voor deze oudere leef-
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tijdsgroepen ontwikkeLd zijn, en zorgvuldÍg geselekteerd op Kanaal- en

SysteemeÍgenschappen" ïndien óón of meerdere testscores signifÍkant
verschillen van de 'verwachte' testscore n d,w.z. van de hoogste test-
score (of de score op een test welke het meest komplexe Systeem binnen
een bepaald Kanaal meetJ, cian wordt dlt verschil herleid tot dysfunk-
ties in de ciaarvoor ]n aanmerking komende Kanalen en Systemen. De ver-
zamelÍng tests r,rormt het deskriptieve kader, tevens de ,bovenbouw' Van

het topograf isch model (i,ig. 5) ,

Aan het hier beschreven topografisch model ligt een tweetal vooronder-
stellingen ten grondslag.

ïn de eerste pi-aats: normale psychologische testbatterijen, zoals de

stanford-Binei, trJïSC etc. (1n het vervolg aangeduid met FTB's = Formal
Ïest Batter-ies) kunnen beschouwd worden als onderzoeksÍnstrumenten,
Waarmee men een st,eekproef treft uit iemand's kognltÍeve vaardigheden,
tot uÍting gebraeht in het zgn. testscore-profie1" Een nadeel van deze

Ínstrumenten 1s dat de verschillende tests of test-items uit de FTB,s

niet Kanaai- en systeemspecifíek worden af'genomen, noch geanalyseerd.
Ïn eerste instantie is dtt ook niet noodzakelÍjk, mits a1le testscores
binnen een bepaalde range iÍggen, gedikteerd door het verwachtingsni-
veau t.a.v. iemand's kognltieve vaardigheden" FTB's leveren Ín een der-
gelijk geval een vrij nauwkeurige schat{ing op van het algemene kogni-
tieve ontwikkellngsnlveau, waarbtj het overbodig is om afzonderlijke
kognltleve vaardigheden - gezien het ontbreken van signifikante ver-
schillen - verder te onderzoeken of te vermelden. lYet dit laatste is
tevens de tweede vooronderstelling gegeven, fl1. de verhlachting dat in-
dien Systemen op meer komplexe níveaus in de diverse Kanalen naar be-
horen funktioneren, ook de minoer" komplexe Systemen adekwaat funktio-
neren; dit overeenkomstlg het postulaat van het ontogenetÍsch/hiërar-
chisch karahter van het Kontrol-e-Systeem.

ÏndÍen signifÍkante verschili.en 1n het testscore-proflel gekonstateerd
worden, geeft dit een aanwijzÍng dat hiërarchisch lagere Systemen nÍet
goed funktÍoneren. verder onderzoek is dan geboden, zij het dat nu

sterk de nadruk gelegd wordt op het Kanaal- en Systeemspecifieke karak-
ter van dit onderzoek en paralJ.e1 hiermee de analyse van de onderzoeks-
resultaten Kanaal- en Systeemspeclfiek verloopt"
Voor dÍt nadere onderzoek maakt lYark gebrui[<, van een techniek welke hij
met 'Grenzen-Toetsen' aanduldt. Deze technÍek is reeds uitvoerlg be-
schreven in ïnterim-rapport 2 [schroots, 157il.
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Fig. 4. 'Conceptual Framework' bestaande uit Kanalen en Systemen

Channel(sl

fig. S. Conceptual en descriptive frame work - een topografisch model
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Gezlen het grote aantar mogelljke dysfunkties dat kan optreden, zelfs
lndien uÍtgegaan wordt'van de verkorte lijst van lnformatie-verwerkende
Systemen, is een formele analyse van het testscore-profiel (inklusief
de grenzen-toetsende gegevens) vereist. Hierbij wordt gebruÍk gemaakt

van de h1ërarchische struktuur van de Systeemindeling. lvlark duidt deze

teehniek aan met 'Formele Systeem Analyse'. 0p dit laatste za1 in ko-

mende ïnterim-rapporten verder worden ingegaan.
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Hoofdstuk 5 Mark's testbatteri i

Tabel 3 laat een testbatterij zJ.en zoals deze door Mark ontwlkkeld
is aan het begin van de zestiger jaren en bestemd voor het psychologisch
onderzoek naar stoornlssen in het kognitÍef funktloneren bij klnderen

van + 1 maand tot 16 jaar en 5 maanden.

ïn kolom 3 zrjn de verschillende tests gerangschÍkt. Deze tests, af-
komstig uitFTB's zljn geselekteerd op Kanaal- en Systeemeigenschappen
(kolom 2). Kolom'1, aangeduid met 'Ability class', feeft aan tot welke

groep de verschlllende tests behoren. Door binaire kodenummers in te
voeren (1,2,4, I etc,J kan het testscore-profiel geanalyseerd worden

volgens de in 4.5 aangestipte FSA-technlek.

De mee'ste tests uit deze batteriJ zijn niet geschikt om een bepaalde

kognltieve vaardlgheid voor: de gehele leeftijdsrange te meten. ïn feite
duiden. de namen voor dea,e tests dan ook op generische testschalen;
d.w.z. dat tests voor verschillende leefttjdskategorieën, welke bij be-

nadering hetzelfde meten, samengevoegd zljn tot éón grote test (schaalJ.

Bljvoorbeeld: testschaal B 'Form discrimination' uit Ability class 2

i.s opgebouwd uit test-items afkomstig van de Cattell (Form Board),
Stanford Binet Form L-wl (Three Hole Form BoardJ, Hiskey (Flcture
ïdentl.flcatÍonJ en Grace Arthur (seguin Revised Form BoardJ.

Een dergelijke konatruktÍe biedt uiteraard grote voordelen voor Iongl-
tudlnaal en indivldueel onderzoek, zij het dat men bijzonder moet op-

passen bij de betekenis-analyse en lnterpretatle van testdata afkomstig
van verschillende subtests en behorend tot eBn en dezelfde generische

testschaal.. Nader valíderlngsonderzoek zal moeten leren-ln hoeverre

lYark - binnen zekere kltnisehe grenzen - er werkelljk 1n geslaagd 1s om

generische testsehalen te ontwikkelen.
Een oppervlakkÍge analyse van de testbatterÍj in tabel 3 laat nog een

aantal ander:e punten zien:
- ten eerste, Íret uÍtzondering van Abillty class 1x), hebben alle

AbÍlity classes betr:ekklng op een beperkt aantal Kanalen (C = 6,9,

xJTest A, 'socLal rn"ventory', ult Abi.lity elass '1 (c.q. the VLneland
Soclal lvlaturity Scale) dlent, lndien geen andere gegevens bekend
zijn vóór het onderzoek, ter vaststelling van het kogni.tieve ver-
wachtlngsnlveau. Test B, 'Controlled Tasks', beBtaat uit een aantal

experimentele testjes voor de allerlaagste Systeemniveaus
(S < 10), welke blJ ultzonderlng gebruikt worden. Bijv. in het ge-
va1 van ernstlg vlsueel en/of auditief gehandicapten, aphatici, etc.
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lvlark's testbatteriJ xJïabel 3.

-1̂'ontleend aan N and

Abi 11ty
c lass

Channel no,: f, =

System : S) Tests (generic scalesJ

(11

1 C=1 ,24
se1

A. Soclal inventory
B. Controlled tasks

2 C = 14

SZ11

A. Blocks
B. Form discrinrinatlon
C.Object assembly
D. Stencll design

4 c=14

s u 11

A. Vlsual memory (l'll
B. Paper fold
C. Visual retentlon (M)

I C=6

5.2 11

A. Digits forward (lI)
B. Sentences (M)

C. Vocabulary
D. 0ra1 information

16 c=6
s > 11

A. Diglts reversed (MJ

B. Retells story (wl)

C. Comprehension
D. Abstract reasoning

32 C=9
s : 13

A.Ora1 arlthmetic

64 C = 17, 18, 20

5 a 11, 12, 13, 14

A. Reading
1 Single words
2 ComprehensLon

B. WrÍtten lnformation
C. Arlthmetic

1 ComputatÍon (+-xt)
2 Word problems

128 C=24
s > 14

A. Spontaneous memo making

SDCP lvlonograph ( Mark, 1969 , p. 80 )
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14, 17, 18, 20, 24t zle ook tabel 2). Deze Kanal.en. worden door lvlark,

waar het primair gaat. om een zo .represent.atie.f m,ogelijke steekproef
ult iemand's kognitieve vaardigheden, de belangrijkste gevonden"

- een tweede punt dat opvalt Is dat een aantal testjes betrekking heeft
op vaardigheden, welke men pa$ op latere leeftijd, c.q. + 6 jaar,
aantreft. Met naÍna AbilÍ,t.y clesses 32,.64 en 128, welke 'schoolse'
vaardlgheden zoals (hoofdJrekenen, lezen en schrÍjven omvatten, zijn
samengesteld ult bedoelde tests;

- met ultzonderÍng van Ability class '1, vergÉn alle tests een minimale

Systeem kompetentie op het niveau van de 3-Unit concept integration
(S )-'11; zle ook tabel 1);

- afgezien van een analyse van het testprof,iel in termen van Kanaal-

en Systeemeigenschappen, zíjn nog andere (klassieke) vormen van ana-

lyse mogelÍjk" Men denke hierblJ aan het onderscheid tussen Verbale

en Performale tests (Ability classes 2 an 4 versus Ability classes
8 en 16J, het onderscheld tussen tests welke kontinue aandacht vragen

versus tests welke geen Kontinue aandacht vragen (bfjv. Paper folding
vs. Block Design) en het onderscheid tussen tests met een typisch
Short Term lYemory-karakter en tests die op deze geheugen-eigenschappen

nauwelijks een beroep doen. In tabel 3, kolom 3 zijn enkele typische
STI'{ tests aangeduld met de letter M(emory).

Bovenstaande batteriJ kan in elke gewenste vorm, afhankelijk van de

doeleinden die de gebruiker zich ste1t, afgenomen worden. Heeft de

onderzoeker primair screeningsdoelelnden voor ogen dan za1 hij, uit bo-

venstaande verzameling tests, die tests kiezen uit de verschillende
Abiltty classes, welke hlj voor de screenlng relevant acht. Met deze

laatste opmerking hebben wlj het punt bereikt waar een bespreking van

de konstruktie van de LDï, gebaseerd op Mark's leertheorie en prak-
tische uitwerking daarvan, tot zlJn recht kan komen.



Tabel 4. Overzicht generische testschalen (Ability classes 2, 4, 8 en 16) 

Ability- Channel No: C= Tests Sub tests 
class System: S ~ (generische schalen) 

( 1 ) (2) (3) ( 4) 

A. Blocks - Block Patterns (Hiskey) 

- Block Design (WISC) 

_J B. Form Discrimination - Picture Identification (Hiskey) c = 14 
2 

c( 
- Seguin Form Board (Grace Arthur) s ~ 11 Cil 

Cl:'.: C. Object Assembly - Object Assembly (WISC) 
w 

D. Stencil Design - Stencil Design (Grace Arthur) 
> 

1 
- Visual Motor Sequencing Test (ITPA) A. Visual Memory z 

0 - Knox Cubes (Grace Arthur) 
z 

B. Paper fold - Paper Folding (Hiskey) c = 14 
4 s ~ 11 C. Visual Retention - Visual Retention (Benton) 

A & B. Digits Forward - Items uit Stanford Binst Form L-M, 
& Sentences Kramer & Mental Examiners Handbook 

c = 6 C. Vocabulary - Picture Vocabulary (Peabody) 
8 s ~ 11 

_J - Vocabulary (WISC) 
c( 

D. Oral information - General Information (WISC) 
Cil 

Cl:'.: 
A. Digits Reversed - Stanford Binst Form L-M w 

> B. Retells Story - Listening Comprehension (Durell) 
c = 6 c. Comprehension - Items uit Stanford Binst Form L-M & Gesell 

16 s ~ 11 - Comprehension (WISC) 

D. Abstract Reasoning - Analogies (ITPA) 

- Stanford Binst Form L-M 

Mental Age 

(5) 

3.0 - 5.6 

5.2 - 15~10 

3.0 - 5.0 

5. 6- -: 15. 6 

5,2 -: 15.10 

5.6 "'- 15.6 

2.7 - 4.5 

4.6 - 15.6 

3. 0 - -13. 6 

8.0 - 14.0 

2.6 - 16.5 

2.0 - 5.0 

5.2 - 15.10 

5.2 - 15.10 

7.0 - 16.5 

7.0 - 16.0 

2.0 - 4.6 

5.2 - 15.10 

2.6 - 5 .10 

6.0 - 12.0 

N 
m 
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Hoofdstuk 6 Konstruktie van de Leidse DiagnostÍsehe Test

Ultgangspunt blj de konstruktie van de LDT is de lïark-batterÍj,
zoals deze in volledige vorm 1s weergegeven in tabel 3.

Gegeven de leeftijdsrange van de onderzoeksgroep [4-8 jaar) met het ak-

cent op de schoolverlatende kleuter, komen Ability classes 32, 64 en

128 uit de tYark-batterij niet Ín aanmerking voor verdere bespreking,

aangezien de testschalen uit deze classes een beroep- doen op typlsch
schoolse vaardigheden, zoals lezen, rekenen en schrljven. 0ok Ability
class 1 kan.weggelaten worden, tenzij geen andere sereeningsgegevens

over het klnd bekend zijn. ïn de apzet van dit onderzoek (zíez deel lï
van fnterim-rapport 7; Schroots, 1974) worden deze screeningsgegevens

geleverd d.m"v. een schoolrijpheidstest, a1s eerste schakel van een

sekwentië1e testprocedure. Resten nog de AbÍ1ity classes 2, 4,'8 en 16.

6.1 Keuze van de testschalen

Tabel 4 laat zien uit welke subtests de generische testschalen van

deze Ability classes zÍjn samengesteldxl. Kolom 5 geeft aan wat het men-

tale leeftijdsbereik is van de verschillende subtests.
De totale testduur bÍj afname van alle testschalen voor een bepaalde

leeftijdsgroep bedraagt ongeveer twee uur. Voor de jongste kleutergroep
- waarvoor de LDT mede ontwikkeld wordt - vormt dit een onoverkomelijk

bezwaar. 0m deze reden dient een keuze gemaakt te worden uit de ver-
schÍllende testschalen.
Uit louter testtechnÍsche overweglngen wordt onze keus vergemakkelijkt
indÍen we de mentale leeftijden inspekteren vtror iedere subtest afzon-

derlijk; niet iedere generische testschaal, opgebouwd uit een of meer-

dere subtests resp. test-Ítems, begint op het mentale leeftljdsniveau
van 4 jaar en 0 maanden (4.0). Uit dien hoofde komen de testschalen
Object assembly, StencÍ1 Design (Ability class 2), Visual Retention
(Ability class 41, Ora1 InformatÍon (Ability class 8), Digits Reversed

en Retells Story tAbility class 16) niet in aanmerking voor opname in
de LDT.

x) Door bemiddeling van Dr. U. h/àlti, als kinderpsycholoog verbonden
aan de Universltàts-Kinderklinik, Inselspital te Bern, hebben wÍj
de beschikking gekregen over het testmateriaal plus bijbehorende
software van de l'{ark-batterij.
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BiJ een optimale test-afnametijd van ongeveer één uur, inkLusief gren-

zen-toetsend onderzoeK, moet alsnog een keuze gemaakt worden uit de res-
terende testschalen. Aan de hand van het onderzoeksdoel (hoofdstuk 1J en

de nadere afgrenzing daarvan (par. 2.2) is daartoe een aantal voorwaar-

den geformuleerd:

1) de verschlllende testschalen, verzameld in de LDT, dienen een zo

representatief mogelijke indruk te geven van het algemeen kogni-

tÍeve ontwikkelingsniveau, uitgedrukt in een ïQ, d.w.z. dat zowel

verbale als non-verbale tests, welke de belangrijkste leerkanalen

omvatten, in de definitieve selektle vertegenwoordigd behoren te
zijn;

2) de verschillende testschalen dienen mede geselekteerd te worden op

hun betekenis voor het indivÍdueel diagnostisch onderzoek naar
(potentiële) leerstoornÍssen! een literatuur- en betekenis-ana1y-

tisch onderzoek vormt hiervoor zo mogelljk het uitgangspunt;
3) psychometrj.sche kenmerken van de subtests of test-items uit de ver-

schillende testschalen dienen mede de keuze te bepalen; d.w,z. dat

het ideaal van een generische testschaal, bestaande uit betekenis-
equivalente Ítems in opklimmende moeilijkheidsgraad voor de leef-
tijdsgroep van 4-8 jaar, zoveel mogelijk benaderd wordt. Voorkomen

dÍent te worden dat er een 'mentale leeftijdsgap'in de schaal ont-
staat door het kombÍneren van items uit verschillende subtests.
Daarnaast spelen betrouwbaarheidseigensehappen van de subtests,
resp. testschaal een belangrijke ro1.

Gegeven de restriktie van een optimale afname-tijd van één uur, komen

5 à 6 testschalen in aanmerking voor opname in de LDT. Gelet op de eer-

ste voorwaarde zouden dit zowel non-verbale als verbale schalen moeten

zijnt m.a.w. 2 à 3 schalen afkomstÍg uit Ability classes 2 en 4 en 2 à

3 schalen uit Ability classes I en 16.

Ofschoon in dit stadium van het selektieproces vermelding van de test-
1íteratuurgegevens op zljn plaats zou zijnu li-jkt het ons, uÍt een oog-

punt van overzichtelijkheid, dienstig eerst andere overwegingen m.b.t.
de uiteindelÍjke selektie de revue te laten passeren,

ad_Ability_c1ags_2: de testschaal 'Form Discriminatlon' komt op grond

van de derde voorwaarde niet in aanmerkÍng voor op-

name in de LDT; de leeftijdsgap tussen de subtests 'Picture ïdentifJ.-
cation' en 'Seguin Form Board' (resp. 3.0-5.0 en 5.6-15.5) plus de te

veel uiteenlopende betekenissen van deze twee subtests zijn hter debet
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aan. Blijft over de testschaal !tslocks', bestaande uit 'Block Patterns'

en'B1ock Deslgn', welke hoog korreleert met het non-verbale ÏQ. Een

belangrljke eigenschap van deze schaa] is verder dat"voor een goede

testprestatie géón kontinue aandacht wordt gevraagd; dit laatste in ver-

band met een mogelijke analyse naar aandachtsfaktoren. De psychometri-

sche kenmerken van de subtest, 'Btock'Patterns' zijn echter onvoldoende;

om deze reden Ís gezocht naar een substituut (zie 6.2).

edjgilily clags_4i"terkompletering van de non-verbale tests uit de

LDT zijn nog twee testschalen geselekteerd, c.q.

'Visual [ïemory' en 'Paper FoId'. 0fschoon minder hoog korrelerend met

het non-verbale ïQ, vertonen deze schalen enkele eigenschaPPen, welke

voor het onderzoek naar leerstoornissen van belang zijn. Allereerst,
zowel 'Visual lvlemory' als 'Paper Fold' doen een duideliik beroep op kon-

tlnue aandacht bij de proefpersoon. Hierdoor is een analyse mogelijk van

kontinue aandacht (Ability class 4) vs. wisselende aandacht (Ability
class 2J m.b.t. non-verbale testprestaties. ln de tweede plaats, de

testschaal 'Visual lïemory' heeft een typisch STttl-karakter. Dit is van

belang voor een analyse naar STl"l vs. non-ST[ï eigenschappen van de proef-

persoon op non-verbaal gebied. Zowel 'Visual Memory' a1s 'Paper Fold'

komen in principe in aanmerking voor opname in de LDT, zij het dat de

psychometrische kenmerken van de schaal 'Visual Memory' (twee verschil-
lende subtests met een geringe leeftijdsgap) minder gunstig ziin. Ïn

6.2 wordt dit verder besproken.

ad_Abillty_classgs_8_e1 16: deze classes (verbale testsJ bieden ruimere

keuzemogelijkheden. Allereerst is gezocht naar een

schaal welke hoog korreleert met het verbale ÏQ, in dit geval 'Vocabu-

lary' (AbilÍty class 8). Gezien de hoge gevoel-igheid van deze schaal

voor Sociaal-Ekonomische Status (SES)-verschillen en de geringere ortho-

pedagogisch didaktische betekenis, Í.s besloten 'Vocabulary' niet op te

nemen in de LDT. Een goede, eveneens hoog met het verbaal fQ korreleren-

de, schaal als substituut voor 'Vocabulary' is 'Comprehension' (Ability
class 16J. Kenmerk van deze schaal is verder dat geen duidelijk beroep

wordt gedaan op kontinue aandacht van de proefpersoon. Als nadeel kan

echter de mentale leeftijdsgap aangemerkt worden, welke bestaat tussen

de gekombineerde test-items van de Stanford Binet Form L-M, resp. Gese11

(2.0-4.61 en WISC {.5.2-15.10).0m deze reden is gezocht naar een substi-
tuut voor deze schaal {zíe 6.2),
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Nog 2 verbale testschalen zijn vereist ter kompletering van de LDT.

ïn AbilÍty class I bieden de (gekombineerdeJ schalen A en B ('Digits
Forward' en'Sentences'), gelet op hun rei-evantie voor leerstoorni.ssen,
goede mogelijkheden. Psychometrisch zijn deze schalen echter minder gun-

stÍg ontwikkeld. Gezocht is naar een substituut waarin de belangrijkste
principes van deze schalen bewaard bleven, met name de STlvl- en kontinue

aandachts-eÍgenschappen" In principe komen deze schalen dan ook in aan-

merking voor opname in de LDT. Uit Ability class'16 is tenslotte
'Retells Story' geselekteerd, ofschoon het mentale leeftÍjdsbereik van

deze schaal deze b5-j voor"baat uitsLuit van opname in de LDT. ïn dit ver-
band dient vermeld te worden dat de l-DT tevens gebruÍkt wordt blj de

evaluatie van een innovatieprogramma van de vakgroep 0ntwikkellngspsy-
chologie van de VU. De kenmerken van dit programma zijn van dien aard
(zle Interim-rapport 7 n deel IIï; Groenendaal, 1974) dat opname van een

dergelijke schaal in de LDT zeer gewenst bleet<.. Reden waarom gezocht is
naar een substÍtuut voor 'ListenÍng Comprehension' uit schaal 'Rete1ls
Story' voor de leeftljdsgroepen van 4-B-jarigen (zie 6.2).
Tenslotte, om vrij arbitraire redenen, Ís de sehaal 'Abstract Reasoning'

niet op.genomen 1n de l-Dï. Bij eventuele uitbreiding van de LDT zul1en

onze gedachten het eerst naar deze schaal uitgaan.

6.2 lYodif i.katÍe en substitutie van de ge !E rlEsh e - tc:!=-eIe]íen

In tabel 5, kolom 4, wordt een overzicht gegeven van dÍe subtests

uit de Mark batterij welke in principe in aanmerking komen voor opname

in de LDT. ModlfÍkatie resp. substitutie van deze subtests d.m.v. an-

dere tests blijkt echter noodzakelljk" Kolom 5 laat zlen uit welke sub-

tests de LDT deflnitief 1s samengesteld,

A1s uitgangspunt voor" de modÍfikatie resp. substitutle van de subtests

uit de geselekteerde testschalen zijn twee regels gehanteerd:

a) de validiteit van de Mark-testschaal dient bij modifikatie en sub-

stitutie d.m.v. aanvullende Ítems of subtests zo min mogelÍjk ge-

wljzigd te worden. Dit met het oog op de theorievorming (het zgn.

'conceptual and descriptive framework'J welke aan de Mark-batterij
ten grondslag ligt en met het oog op de analyse van het testpro-
fiel, welke in de vorm van 'Flow Charts'ter beschikking staat;

b) aanvullende items en vervangende subtests voor de leeftijdsgroep
van 4-8 jaar dienen zodanig gekozen te worden dat zonder a1 te veel
praktische en testtheoretische bezwaren de overige subtests uit de

generische testschaal (c,q. voor jongere en oudere leeftÍjdsgroe-
pen) ongewijzigd gehanteerd kunnen worden.



Tabel 5. Overzicht subtests van de LOT 

Ability 
class 

(1) 

2 

4 

8 

16 

c = Tests Subtests Sub tests 
s~ (generische schalen) (Mark) (LOT) 

1 ' (2) ' (3) ( 4) ( 5) 
-

f 

c = 14 ...J A. Blocks - Black Patterns - Blokpatronen 
<:( (Hiskey) (WPPSI) 
([] • 

s "'.> 11 
0:: 

- Black Design 

w (WISC) 

> c = 4 4 
1 

A. Visual Memory - Knox Cubes - Natikken 

z (Grace Arthur) (Grace Arthur) 

s ~11 0 B. Paper Fold - Paper Folding - Vouwblaadjes 
z (Hiskey) (Hiskey) 

c = 6 A & B. Digits Forward - Items uit r LPTCnazeggen 
& Sentences Stanford Binet (Groenendaal & 

Form L-M, Kramer & Schroots) 

s ~11 Mental Examiners - LPT-aanwijzen 
Hpndbook (Groenendaal & 

...J 
Schroots) 

<:( • -- Verhaaltje-
([] nazeggen 
0:: (Reesink) 
w 

c = 6 > EL Retells Story - Listening " - Verh aa ltj e-
Comprehension vragen 
(Durre 11) (Reesink) 

s ~11 C. Comprehen'Sion - Items uit - Begrip en Inzicht 
Stanford Binet (WPPSI) 
Form L-M 

:!<) De huidige onderzoeksgegevens laten een bepaling van de bovenste leeftijdsgrens 
nog niet toe. 

Mental Age 
(LOT) 

( 6) 

4.0 - 6.6 

4.0 - 8.0 

4.0 - lid ... 

4.0 - ... 
)IE) 

w 
--" 

4.0 -
lr() ... 

5.0 -
lr() ... 

5.0 -
!I() ... 

4.0 - 6.6 



ïn het nu volgende zullen
Ítems resp" substitutÍes
den.
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per subtest de modlfihaties d.m.v. aanvullende

van de oorspronkeiijke subtests besproken wor-

8.2.1 Plebpelrglel ['=Bl ock Qqergln _W?B§I1

Uit tabel 5, koLom 5, bLljkt dat B1okpatronen - c"q. Block Design

uit de Weehsler Presehool and Primary Scale of fntel-ligencetJ, [,{echsler
(1967J - voor een deel in de pJ.aats gekomen is voor resp. Bloek Patterns
ult de HÍskey-Nebraska Test of Learning APtitude IHiskey, 1966J en Block

Deslgn uit de l,r/echsLer ïntelligenee SeaLe for Children ItrJechsler, 1S4S].

Argumenten hiervoor zijn niet moeilijk te vinden, Índien men de psycho-

metrische kenmerken van Bloek Patterns onder de loep neemt. Zo vindt
men voor de mentaLe leeftijdsgroep van 4"0-5.6 slechts 2 ltems Ín deze

subtest; nl. item 3 en 4 met een mentale leeftijd van resp" 4.6 en 5.6

(Hiskey, 1966, p. 47)" Split-ha1f en test-hertest betrouwbaarheidscoëf-

ficÍënten worden nergens in de handlej-ding vermeld. Deze twee gegevens

zijn op zÍch al voldcende om de subtest 'BLoek Patterns' niet op te ne-

men in de LDT, waatr het akeent sterk ligt op de mogelljkheid tot profiel-
analyse" Als extra argument mag gelden, dat net materÍaaI waaruit deze

subtest is samengesteld (16 blskken van éÉn en dezelfde kleurJ onvoldoen-

de aansluit op de volgende subtest IBloet<, Design, WïSC] uÍt de test-
schaal 'Blocks'" 0p grond van deze overwegingen is besloten Blokpatronen
(I^/PPSï) op te nemen in de LDT" Zowel k,wa psychometrische kenmerken a1s

kwa mentaal leeftíjdsberelk verdient Blokpatronen de voorkeur, te meer

waar deze subtest overLap vertoont met Bl"oek Design (WïSCl in het boven-

ste mentale leeftijdsgedeel-te van de schaal (5.2-6.8). (Bl-ock Design

differentleert onder de mentale leeftijd van 6.0 niet of nauwelÍjks).

6,2,2 Natikken (=Knox Cubes, Grace Arthuri

," ";;;"=; ;";;;"; _ 
":;. ;;; *"". .,0" rest uit de Point

Scale of Performance Tests (Revised Form ïï) van Grace Arthur (1947) -
1s vrijwel ongewljzigd overgenomen" Ter verhoging van het dÍfferentië-
rende vermogen van deze test voor de jongste mentale leeftijdsgroep
t4.0-4"5) - de Revised Knox Cube Test begint officieel pas op het men-

jffiae 
van de

niet in de handel
samensteLling van de lvlark-batterij was de WPPSï nog
vert<,r'i j gbaar"
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tale leeftljdsniveau van 4,5 - is item no. 1 toegevoegd (zie ook Ïnte-
rim-rapport 3; Schroots,1973). Item no.13 is voorts toegevoegd om een

betrouwbaarder bepaling van de geheugenspan voor 5 blokjes te verkrij-
Ber-r, analoog aan het aantal items voor de bepaling van de span voor 3

resp" 4 blokjes. Ter vermijding van moeÍlijkheden m.b.t. het copyright

is het testmateriaal van de subtest Natikken (een donker gebeitst plank-

Je met 4 kubussenJ lichtelijk gewijzígd. In plaats van Engelse maten

zijn Nederlandse maten aangehouden; ook de kleur is veranderd in rood

ter verhoging van de motivatie van de kleuter. Wordt in de handleidlng

voor de Revised Knox Cube Test een potlood aanbevolen om de verschillen-
de blokjes aan te tikken, bij ons onderzoek zijn xylophoonstokjes ge:

bruikt om de test een wat speelser karakter te geven.

6.2.3 VeswElee9iel-!:-lcper lq lÉrrg. -tlrr bev I
Evenals Block Patterns uÍt de Hiskey lijdt ook de subtest Vouw-

blaadjes - c.q. Paper Folding uit de Hiskey-Nebraska Test:of Learning

Aptitude (Hiskey, 1966) - aan het euvel van een te gering aantal items

Ín de mentale leeftijdsgroep van 4.O-7.11. Slechts 4 items komen in deze

mentale leeftijdsrange voor. Aangezien geen andere, min of meer identÍe-
ke en psychometrisch betere, test voorhanden was besloten wij tot ult-
breiding van het aantal items over te gaan, dit om het differentiërend
vermogen en de betrouwbaarheid van de test te vqrgroten. fndachtig de

principes welke aan deze test ten grondslag liggen zijn in totaal 5

items aan de oorspronkelijke serie toegevoegd, nl. de items 6,7,8,10
en 11 (zie ook Interim-rapport 3; Schroots,1973). Gelet is o.a. op het

alterneren van de beginpatronen (recht of driehoekig), het aantal patro-

nen in opklimmende moeilijkheidsgraad en de komplexiteit, zowel kwa

richting a1s beweging, van de verschillende patronen binnen een item.

Ter vermijding van moeilijkheden m.b.t. het copyright is het formaat van

de vouwblaadjes iets gewijzigd (15 x 15 cm). 0m dezelfde reden is ook de

kleur van de origÍnele vouwblaadjes gewijzigd in 'mei-groen', met a1s

bijkomend voordeel dat de kontrastwerking bij het vouh,en en de motlvatie
van de kleuter hierdoor vergroot worden.

ïn een exploratief onderzoek op twintig 4- en 5-jarige kleuters (novem-

ber 1972) is deze gewijzigde versie op zÍjn merites getoetst. De resul-
taten waren van dien aard, dat de subtest Vouwblaadjes zonder verdere

veranderingen opgenomen is in de LDT.



-34-

6 .2.4 Lcc r-ïrcÉib!is-Ie:! - !9recr er9ee 1 -er -§qlrss!=-]

De generische testschalen 'Digits Forward' en 'Sentences' uit
Ability class I (tabet 3i zijn door Mark gekomblneerd tot één testschaal
(tabel 4, resp. 51.

De oorspronkeLijke sehaal 'Digits Forward' is samengesteld uit items af-
komstig van de Stanford-tsinet ïntelligence Scale, Form L-M (Terman and

MerrÍI1, 1961i voor de mentale leeftÍjdsgroepen van 2.60 3.0, 4.6,7.0
en 10.0; de oorspronkelijke 'Sentences'-items ziJn afkomstig van de Kra-

mer Test (Kramer, 13651 en bedoeld voor de mentale leeftijdsgroepen van

4,0" 5.0, 8.0 etc.

Voor de hogere leeftijdsgroepen (tot 15.61 zijn daarnaast Digits Forward-

en Sentences-items ont leend aan het fYenta I Examiner Handbook (l,r/e ] 1s and

Ruesch, 19631.

Gegeven de mentale leeftijdsgroep, waarvoor de LDT primair ontwikkeld
wordt [4.0-8.0), treffen wij s]echts 3 DÍgits Forward- en 3 Sentences-

items aan in deze í,gekombineerde) schaal. Voor een betrouwbare bepaling

van 'Digits Forvard' en 'Sentenöes' een onvoldoende aantal. Aanvulling

van de Digits Forward-ltems zou een niet al te moeilljke taak zijn ge-

weest, ware het niet dat een ander argument tegen'uitbreiding'voor
onze leeftijdsgroep p1eit. Zo mag het twijfelachtig heten of alle kleu-
ters even vertrouwd zijn met de cijferverzameling A t/n 9, welke het

basismateriaal vormt voor deze test. Gezocht is daarom naar een 'substi-
tuut'-test voor Digits Foruardxl, welke geschikt is voor genoemde leef-
tijdsgroep en hetzelfde Kanaal en dezelfde Systemen binnen dat Kanaal

meet tC = 6 en S)-11). Een dergelijke test is Ín de literatuur onbekender.

Besloten is een bestaande " zij het nog in een experÍmenteel stadium ver-

kerende test, Temporele SekwentieslauditÍef-visueel (TS,/a-vl uit de

LeesvaardigheÍds Prediktie Testbatterij van Bakker en Groenendaal (19681,

zodanig te modificeren dat zij geschikt zou zijn als substituut voor

Digits Forward en tevens een belangriJke aanvulling hierop zou beteke-

nen. Met het oog op de inpassing van de TS/a-v in de LDï, moest deze test
op een tweetal punten ingrijpend gewijzigd worden.

rl
Met enige voorzÍchtigheid mag a1s substituut voor 'Sentences' het
Verhaaltje-nazeggen gedeelte gelden IzÍe 6 .2.il,
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De konstrukteurs, Groenendaal en Schroots, zagen zich hierbÍj voor het
probleem gesteld om de oorspronkelíjke opzet van Digits Forward zoveel

mogelljk te handhaven. Gaat het er bij Digits Forward'om dat de proef-
persoon een reeks cÍjfers (uit de basisset A t/n 9J, welke auditief
wordt aangeboden door de proefleider, ln de juiste volgorde vokaal her-
haalt, bij de ïS,/a-v gaat het om een reeks auditÍef aangeboden zinvolle
woorden die visueel - d.m.v. plaatjes van zinvolle figuren welke deze

woorden representeren - in de juiste volgorde moeten worden aangewezen.

Deze inter-modale transformatie van een auditief naar een visueel Kanaal

bliJkt een kruciale faktor te zijn bij het leesproces en de daarin op-

tredende stoornissen.
Door de aard van de test vindt Kanaal-konfusie plaats en als zodanÍg zou

de TS,/a-v nooit in aanmerking kunnen komen voor de LDT, gebaseerd op een

theorie welke Kanaal-konfusie juist zoveel mogelijk probeert uit te slui-
ten. Plaatsing in één van de Ability classes van de tYark-batterlj is
hierdoor bij voorbaat onmogelijk.

Een oplossing voor dit probleem is gezonden door reeksen woorden audi-
tief aan te bieden, deze vokaal te laten herhalen (imitatie) en vervol-
gens visueel, d.m.v. plaatjes, nog eens te laten aanwijzen Iexplikatie).
Een wÍjzíging in de afname-procedure dus, waarbij het auditief aanbieden

en vokaal laten herhalen volledlg identiek Ís aan de afname-procedure

bij 'Digits Forward'. Slechts het basismateriaal is veranderd; in plaats

van de cijfers O t/n I worden nu zinvolle woorden aangeboden.

Een tweede wij ziging betreft het testmateriaal waaruit de TS/a*v Ís sa-

mengesteld. De enÍgszins teleurstellende test-hertest betrouwbaarheids-

koéffÍeiënt van .67x) (tijdsinterval: 3 maanden) noopten de konstruk-

teurs de oorspronkelijke items waaruÍt de series zijn samengesteld nog

eens kritisch te bekijken en te herzien" Een vrijwel nieuwe test, in het

vervolg genaamd Lees Prediktie Test (LPT; Groenendaal en Schroots, 1973)

1s hiervan het resultaatxxi. fn tabel 5, kolom 5, kan men aflezen hoe de

4;eer gedetailreerde gegevens en inzage in het beschikbare cij-
fermateriaal over de TS/a-v wende men zÍch tot Dr. D. Bakker en
Drs. J.H.A.N. GroenendaaL, vakgroep 0ntwikkelingspsychologie, pedo-
logie en speciale pedagogiek, Vrije Universiteit, Amsterdam.

xx) In Appendix B wordt een overzicht gegeven van de konstruktie van de
LPT.
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LPT ingepast Ís Ín de LDT. ïnpassing van het LPT-aanwijzen gedeelte in
Ability class I verdÍent de nodige reserve, omdat het hier gaat om een

Fine-lvlotor 0utput, gebaseerd op een inter-modale transformatie van een

auditieve in een visuele input, in plaats van een Speech-Motor 0utput
gebaseerd op een zuiver auditieve (spoken language) Input zoals het ge-

va1 is biJ de subtests LPT-nazeggen en Verhaaltje-nazeggen. Door mlddel

van het haakje tussen LPT-nazeggen en -aanwijzen wordt aangegeven dat

het hier om één subtest gaat, welke twee verschilLende, zij het niet on-

afhankelijke, testscores oplevert.

6,2.5 Ysr[ee]Ue-!Beeeil[]"

De generische testschaal 'Rete1ls Story' uit Ab111ty class 16 (ta-
be1 5, kolom 3), bestaande uit de subtest'Listening Comprehension'van
Durrell ('1S55), komt in principe niet Ín aanmerking voor opname in de

LDï vanwege het mentale leeftijdsbereik van deze schaal, o1" 7.0-16.0
(tabe1 4, kolom 5J. Aangezien de LDT ook gebruikt wordt als evaluatie-
lnstrument voor het pr.ogramma 'Bevorderen van het abstrakte denken bij
kleuters uit gedepriveerde mÍfieus', ontwikkeld door de Vrije Universi-
teit (Groenendaal et al., 1974), is opname van een schaal welke de ver-
bale vaardigheid van kleuters meets zee? gewenst. ïemeer waar deel ïï
van dit programma 'Bevorderen van symbool-processen' ingaat ap deze

t aa lvaardlgh eid,
Door Reesink (1571) is een test ontwj-kkeld voor 5-6-SarigenxJ, de sub-

test Verhaaltje, welke oppervlakkige gelijkenis vertoont met de subtest

'ListenÍng Comprehension' van Durre11, echter bij diepergaande analyse

aanzienllJk meer (psycholinguistische) informatie oplevert. Door een

wijziging in de afnameprocedure - het oorspronkelijke navertelgedeelte
is weggelaten - kon de subtest VerhaaltJe ingepast worden 1n de LDTxx).

Evenals bij de LPT levert de subtest Verhaaltje twee typen scores op,

nl. één score voor het grammatikaal reproduktievermogen (nazeggen) en

één score voor kommunikatieve kompetentie (vragen); dit in tegenstelling
tot de subtest 'Listenlng Comprehension', die slechts óén score oplevert.

%;aa1tjes-testinzijnhuidigevorm1ijktmindergeschiktvoor
4-jarigen; met de revÍsie van deze test voor 4-jarlgen is reeds een
begin gemaakt.

xx) In Appendix C wordt een overzicht gegeven van de scoring van de Ver-
haaltj es-test.
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gfechoon kwa betekenis aanzienlijk meer informatie opleverend dan bij
'Listening' Comprehen=ion 

j, levert het gedeelte'Verhaaltje-vragen' geen

problemen op't.a.v. de inpassing. In tabel 5, kolom 5 kan men aflezen

dat dit gedeelte van de subtest Verhaaltje in de plaats komt van de

Listening Comprehension-test van Durrell. Problematischer wordt het

t; a.v" het subtest'gedeelte 'Verhaaltje-nazeggen' , Oppervlakkig be-

schouwd vertoont dit subtest-gedeelte grote gelijkenÍs met de Sentences-

Ltems van de Kramer Test'en de Stanford Binet, Form L-[l (tabel 5, ko]om

4, Ability class 8J. Het verschil tussen deze Sentences-items en het

'zinnen-n azeg'-gedeelte uit de subtest Verhaaltje is hierin gei.egen dat

bij de Sentences-items in de eerste plaats het akcent valt op de geheu-

gen-span; dit in tegenstelling tot het 'zinnen-nazegt -gedeelte waar de

scoring de grammatikale reproduktie van de zinnen betreft. Uiteraard kan

een en ander niet los van elkaar gezien worden. Zo wordt bÍi zinnen na-

zeggen óók een zekere geheugen-span verondersteld. Dat het subtest-ge-

deelte Verhaaltje-nazeggen desondanks in Ability class B geplaatst is,
komt omdat het nazeggedeelte de grootste verwantschap vertoont met de

generische testschaal Sentences. Bij de lnterpretatie van het subtest-

gedeelte'Zinnen-nazeggen' moet echter enige voorzÍchtigheid betracht

worden. Dit is primair géén geheugen-span-testje (ook aI door de opbouw

van de test, n1. niet in moeilÍjkheidsgraad opklimmendiJ. Als zodanig

neemt dit subtest-gedeelte een aparte plaats in i'n Ability class 8. Zo

men wil mag hier van een aparte generische testschaal gesproken worden.

D.m.v. een haakje 1s in tabel 5 aangegeven dat Verhaaltje-nazeggen èn

Verhaaltje-vragen één en dezelfde subtest betreffen.

6. 2. 6 Ecenp-e!-Ilzre!!-!:-9e[Pre!]e!Ple!"-Wfl§IL

UÍt tabel 5, kolom 5 b1Íikt dat 'Begrip en Ïnzicht'- c.q. Compre-

hensÍon'rtt a" Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence;
l,rJechsler (1967 ) - voor een deel Ín de plaats gekomen is van Items uit
de Stanford-Blnet ïntelligence Sca1e, Form L-M (Terman and lYerrill, 1961)

en de subtest Comprehension uit de tr/ïSC (Wechsler Inte11Ígence Scale for
ChÍ1dren; hJechsLer, 1S4Sl. 0ok hier hebben psychometrische argumenten de

doorslag gegeven" Zo komen in de leeftijdsgroep waarvoor de LDT ontwik-

keld wordt (4-B jaar) slechts 4 items voor afkomstig ult de Stanford-

Binet, Ín de mentale leeftijdsgroep van resp. 4.0 en 4.6i vervolgens is

er vanaf 4.6 tot 5"2 een'gap' in de schaal, Waarna de subtest Compre-

hension uit de WISC geÍntroduceerd wordt (5.2-15.101. Het gerÍnge aan-
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tal j.tems Ín de jongste leeftijdsgroep (4"0-4.6) plus de grote,gap,in
deze schaal i4.6-5.21 maken de oorspronkelijke kombinatie van items utt
de stanford-Binet en de wrsc ongeschÍkt voor opname in de LDT. De sub-

test'Begrip en Inzicht', bestaande uit een 15-ta1 items voor de leef-
tijdsgroep \ran 4"0-6"6, vertoont deze tekortkomingen niet. Een bijkomend
voordeel is dat.de overgang tussen Begrtp en ïnzicht (tllPPSïI en de daar-
opvolgende subtest Comprehension uit de WïSC zeer harmonisch verloopt,
omdat een 6-tal items uit de wrsc reeds dee1 uÍtmaken van het I 5-tal
ltems uit Begrip en ïnzicht (l,rlPPSl I . EventueLe schaal-gevoeligheids-
probJ-emen door het. voorkomen van'gaps' worden hlerdoor vermeden.

0p grond van bovenstaande argumenten is besloten de subtest Begrlp en

ïnzicht (I^IPPSï) op te nemen in de LDT.
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Hoofdstuk 7 Enkele psychorytrische en inhoudskenmeJ'ken van_ge

LDT-subtests; een literatuuronderzoek

ïn hoofdstuk 6 zijn de belangnijkste overwegingen m.b.t. de defi-
nÍtieve samenstelling van de LDT uiteengezet, ofschoon uitbreÍdÍng van

de LDT-testschalen voor de oudere leeftijdsgroepen I6 en 7 jaar) nog op

het ondenzoeksprograrnma- staat .. PsychometrÍsche en inhoudsanalytische

kenmerken van de venschíl'lende subtests, voor zover bekend uit de be-

staande testliteratuLrr, zijn terwille van de overzichtelijkheid nog niet
vermeld" Toch dienen deze gegevens, alvorens een begÍn te maken met de

beschrijving van de onderzoeksopzet, gerapporteerd te worden, aangezien

zij mede een rol" gespeeld hebben bij de konstruktie van de LDT. Daar-

naast is het prettig over enig vergelijkingsmateriaal te beschikken blj
de analyse en lnterpretatie van onze eigen bevindingen. Per subtest zul-
1en de resultaten van het literatuuronderzoek vermeld worden, waarbij

opgemerkt moet worden dat-van de subtests 'Verhaaltje'en'LPT'nog geen

andere dan de eigen onderzoeksresultaten bekend zi-jn. Dr. J. Bakker en

Drs. J.H.A. Groenendaal Iresp" LPT en subtest Verhaaltje) zijn echte? za

vrÍendelijk geweest om een-uÍtvoerige inleiding plus een a priori in-
houdsanalyse te geven van deze tests 

"

Ten overvloede willen wij de lezer erop attent maken dat een interpreta-
tle van de LDT-subtestscores op basis van de hier vermelde gegevens met

de nodige omzichtigheid dÍent te gebeuren" Uitspraken over de validÍteÍt
van de LDT mogen pas nadat het empirisch valideringsonderzoek heeft
plaatsgevonden, gedaan worden.

ïn de laatste paragraaf zul1en wij tenslotte een schematisch overzicht
geven van de LDT en haar belangrijkste kenmerken.

7.1

a)

Plebpe!rengl

Psyeho[elrische kenler6en : Wechs ler
half betrouwbaarheidskoëfficiëntenxJ
voor de volgende leeftijdsgroepen:

5.0

(1S67) geeft de volgende split-
en standaard-meetfouten op

tr^ 6"0

SE t1r sE
"1r"1f

SE

B lokpat ron en

::ï--A) Gekorrigeerd met

.83 1,23 .85 1 .17 .88 .99

behulp van de Spearman en Brown-formu 1e
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De test*hertest korrelatj.ekoöffielënt bedraagt 0 .77x) voor
tijdsgroep van 5.3-5.9.
Ook interkorrelatÍe-koëfficiëntenxx) roo, de leeftijdsgroep
worden gegeven. Voor ons onderzoek zijn de belangrijkste:

Begrip en lnzicht VerPaal IQ Non-Verbagl IQ

Blokpatronen .4S .57 .68

de leef-

van 5.6

Tenslotte worden nog per subtest de belangrijkste korrelatÍes met

enkele intelligentietests vermeld:

Stanford-Binet Peabody PÍcture
(L-il) ïQ Vocabulary (Form A)

IQ

B lokpat ron en .35

fnhoudskgnmerken:"Van Blokpatronen is bekend dat zij een vrj.j hoge

'g'-faktorlading bezit (tïil1iren et a1., 1968-69); niet venrronder-

11jk indien men de vrij hoge korrelaties met het wppsr-full scale
ïQ en de Stanford-Binet in aanmerking neemt. 0m deze reden wordt
de subtest Blokpatronen vaak opgenomen in een verkorte versie van

de WPPSI (Silverstein, 1967t Kaufman, 1972; King et al., 1S7Z).

Toch biedt deze test ook specifieke Ínformatie. Zo beschrijft
laleehsler (1967) Blokpatronen als een 'sorting as well as a percep-

tual-motor test. ïhe child must identify not only colours but also
geometric forms before assembling the Blocks into a pattern' (p,

10).

Grzynkowtcz (1971) 1s nog specifieker in haar beschrijving. Vo1-

gens haar wordt op'de volgende vaardigheden van het kind een be-
roep gedaan bij het naleggen van de blokpatronen:
- "ability to perceive patterns
- ability to analyze whole parts
- ab111ty to synthesize the parts to form abstraet design
- visual motor coordination
- abstract thinking
- ability to plan and organize" (p. 78).

,41

Pietorial Test
of fntelligence
Deviation IQ

.44

b)

xl Gekorrigeerd voor
x*) B"""kend op basis

verschÍ11en in spreiding tussen de twee groepen.

van scaled scoreg.



7.2

a)

-41

Voor de klinlsch georiënteerde psycholoog verschaft deze test ver-

der ruimschoots gelegenheid tot observatie. "Persj.stence is often

revealed by the way a child deals with the Block Design Test: does

he give up when he encounters his first fa1lure, or does he uiant

to contÍnue'working after even the time limit has expj.red?"

[alechsler, 1967, p. 43].

ïnteressant, indien het klnd problemen heeft met zijn perceptuele

oriëntatie, zijn de rotatÍe-fouten welke bij het naleggen van een

b lokpatroon gemaakt' kunnen worden. lvlatheney et al , (1972) verschaf -

fen hierover nadere informatie.

Ne!ibher

Psycholelrise_he kenme'rkenr in de handleiding behorend bij de Grace

Arthur PoÍnt Scale of Performance Tests (Revised Form IÏJ, waarvan

de subtest Natikken deel uitmaakt, worden helaas geen gegevens over

de betrouwbaarheid en validiteit van deze test vermeld. Verdere na-

speuringen in de testlÍteratuur leverden evenmin resultaten op.

Een test welke echter grote gelijkenis vertoont met Natikken is de

Knox Cubes uÍt de Niet-Verbale Intelligentieschaal van SnÍjders et

a1. t196El. Hierbij worden vier losse kubusvormige blokjes met een

onderlinge afstand van + 5 cm op een rij geplaatst; dit in tegen-

stelling tot Natikken, waarbij de blokjes reeds bevestigd zijn op

een plankje, Kwa afname zijn de tests vrijwel identiek. 0m toch

een ldee te geven van de psychometrtsche kenmerken van Natik'ken

vermelden wij hier de split-half betrouwbaarheidskoëfficiënten plus

standaard-meetfout van de Knox Cubes voor de leeftljd van 5.0-5.6:

r.- SE1I m

Knox Cubes .76 2"45

Snijders et a1, vermelden ook de lnterKorrelatiekoëfficiënt met de

ÍYozaÍek-test Iuit dezelfde intelligentÍeschaalJ, welke grote gelij-
kenls vertoont met Blokpatronen, n1.:

MozaÍek ( 3. 0- 5 .'1 1 )

Knox Cubes .40

Inhoudskenmer:ken: gezien het ontbreken van

over deze test - Grace Arthur {1947 , p. 2)

ze test de 'Attention-span (or Íïemory spanJ

bl enige literatuurgegevens
vermeLdt alleen dat de-

' meet - hebben wÍj zelf
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een a priori analyse van de testÍnhoud gemaakt. 0p de volgende

vaardigheden (resp. funktj.es) wordt, onzeË inziensr BBn beroep ge-

daan bij Natikken:

- kontinue aandacht

- visuele/spatié1e/sekwentiëIe perceptie, regp. onmiddellijk ge-

heugen ( STt'l)

- vÍsueel-fijn motorische koördinatle.

7.3 VegwEleedjee

al Psychomqtrisch.e \glmerken: evenals bij de subtest Natikken wordt
voor VouwbLaadjes uit de Hiskey-Nebraska Test of Learning Aptltude
(H-NTLA) vrijwel geen enkele psychometrlsche informatie in de hand-

leiding verstrekt. A11een de korrelatte tussen de age-rating op

VouwbLaadjes (voor de 'horende' groep van 3.0-10.00) en de mediaan

age-rating op de gehele H-NTLA wordt gegeven: .54. Sub-testlnter-
Korrelaties, welke qveneens vermeld worden, zíjn voor ons onderzoek

van minder belang.

bl Ïnhoudskenmerken I gezien het ontbreken van enige lÍteratuurgegevens
over deze test, hebben wiJ zelf een a priori anqlyse van de tast-
inhoud gemaakt. 0p de volgende vaardigheden (resp. funkties) wordt,
onzes inziens, een beroep gedaan bij Vouwblaadjes:
- kontinue aandacht

- vlsueel/spatieel/sekwentieel kort geheugen

- spatiële analyse en reproduktle
- visueel-fijn motorlsche koördinatie.

Evenals Blokpatronen leent ook deze test zleh uitstekend voor het maken

van klinisch-relevante observaties: de nauwkeurigheid waarmee het kind
vouwt; problemen met het materiaaL (voqwblaadjes); het overschakelen op

trial-and-error gedrag bij moeilijker items; persistentie, etc.

7.4 lcce-lreÉi[!ic_Iel!
aJ PsycïometrÍ:cle, kqnmgl\Fn: nlet bekend. De LPT is een door Groenen-

daal en Schreots (19731 gerevÍseerde test op basis van een eerder
ontwÍkkelde experÍmentele versie van Bakker en Groenendaal (1968).
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b) fnhoudskenmerken: Dr. D. Bakker', verbonden aan het Pedologisch ïn-
stituut te Amsterdam, is zo vriendelijk geweest om een bijdrage
aan dit rapport te verlenen onder de titel:

ïemp-orele Orde en het_Le?s-leelproces

Taal zonder temporele orde Ís wartaal.
De letters 1, oa sr t, kan men In 24 verschlllende volgorden opschrij-
ven en uitspreken. Slechts 212 van het mogelijk aantal volgorden levert
zinvolle woorden op: slot, stol, 1ost, olst en solt. Wanneer het woord

'slot'gedrukt staat en men leest de letters in een andere volgorde dan

krijgt men een woord dat wel of geen betekenis heeft (sto1/1otsJ.

Maar ook wanneer men het woord 'slot'goed Jeest, is men er nog niet.
Slot kan betrekking hebben op een oud bouwwerk, op de afsluiting van

een vertrek en op het eÍnde van een redevoerÍng. De betekenis moet duÍ-

deliJk worden uit de kontext van het woord. lïen kan echter stellen dat

het in de Juiste volgorde lezen van de letters van een woord de kans op

misinterpretaties van de betekenis aanzienlÍjk reduceert.

Een geschreven woord kan men uitspreken en een gesproken woord kan men

opschrÍjven. In het eerste geval moet een visueel-spatieel patroon om-

gezet worden in een auditief-temporeel patroon, in het tweede geval

vindt een omzetting in omgekeerde richting plaats. In beide gevallen

heeft men te doen met komplexe transformaties. Het kunnen uitvoeren van

dergelijke transformaties is bestudeerd door Birch & Belmont ('1964,

1965a, 1965b, í966) en na hen door vele anderen (Mueh1 & Kremenak, 1966;

SterrÍt & Rudnick,1966; Ford,1967; Williams Beery,1967; Van de Voort,

Senf & Benton, 1972; Velutino, Steger & Pruzek, 1973t MackÍnnon &

Mc0arthy, 1973). ïn de meeste experimenten laat men ritmische patroon-

tjes horen, waarna zo'n patroontje vergeleken moet worden met een aan-

tal gedrukte stippatronen waarvaR er één kennelijk het visueel-spatiële
equivalent is van het gehoorde auditief-temporele patroontje. Deze test,
naar zÍjn ontwerpers de BB-test genoemd, blijkt goed te diskrimineren

tussen normale en geretardeerde lezers, vooral op de jongere schoolleef-
tiJden.
Zoals gezegd is het matehen van auditief-temporele en visueel-spatië1e
patronen een komplex proces dat meerdere deelprocessen kent. Zo kan men

zich afvragen waar de krux zit, in de auditief-visuele of in de tempo-

reel-spatiële matchlng. Maar hieraan voorafgaand, lijkt een tweede vraag

van belang, te weten de vraag naar het waarnemen en onthouden van audi-

tief-temporele patronen. Want het eerste waarmee men in de BB-test te
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maken krijgt, is het horen van ean auditief-temporeel patroon. Wordt zo'n
patroon op een adekwate wijze waargenomen en onthouden? Aan de hand van

eenvoudlge proefjes kan men enig inzicht verkrijgen in de waarnem:ing en

veruerking van temporele sekwentÍes. Men kan een rítmisch patroon vóór-

tikken en het door de proefpersoon laten nétikken. Blank en medewerkers

(Blank & Bridger, 1966; B1ank, tr/eider & Bridger, '1968i hebben ontdekt

dat leesgestoorden met deze taak niet veel meer moeite hebben dan nor-

male lezers. Men kan echter de opdracht enigszins wÍjzigen door te ver-
langen dat de proefpersoon het voorgetikte patroon na3qg*!.

In zo'n geval worden de stimuli verbaal gekodeerd en krijgt men op het

vóórtikken van . .- bijvoorbeeld aIs antwoord: 'kort, kort, lang' .

De test in deze vorm differentieert we1 tussen normalen en leesgestoor-
den. Een ogenschijnlÍjk kleine verandering Ín de taak kan grote gevol-
gen hebben.

Het natikken of nazeggen van een temporeel patroon zou je imitatie kun-

nen noemen. lYen kan echter de waarneming van temporele orde ook op een

andere wijze bestuderen. Een voorbeeld kan de bedoelÍng duidelijk maken.

Stel dat men in temporele suksessie de woorden'boot'" 'huis'en'bril'
aanbiedt. lïen kan de proefpersoon nu verzoeken deze woorden in de volg-
orde van aanbieding te herhalen. Dit wordt imitatie genoemd. Men kan

echter ook vragen welke seriële positie het woord'huis' in de aangeno-

men serie inneemt. Het antwoord van de proefpersoon za1 dan zoiets zijn
als: 'op de tweede plaats', Tn zo'n geval kan men spreken van explikatie
van temporele volgorden. Bij explikatie heeft behalve de stimulus ze1f,

ook zlJn plaats in de series een verbale kode.

Samenvattend kan gesteld worden dat temporele reeksen kunnen bestaan uit
verbale, verbaal- kodifÍceerbare en non-verbaal-kodificeerbare stimu li.
Een voorbeeld van een reeks van verbale stimuli is de Digit Span van de

t^/TSC. Zinvolle figuren in temporele sekwentÍe aangeboden" zijn reeksen

van verbaal-kodificeerbare stimuli.
Bestaan deze reeksen uit zinloze figuren dan heeft men te maken met

non-verbaal-kodificeerbare'stimuli. 0p grond van de resultaten dÍe Blank

en medewerkers verkregen is het te verwachten dat temporele sekwentles

van verbale of verbaal-kodificeerbare stimuli niet zullen diskrimi-neren

tussen normal-e en geretardeerde lezers.
De resultaten van experimenten die zijn uitgevoerd op de Research Afde-

ling van het PedologÍsch ïnstituut te Amsterdam bevestigen deze hypo-

these (voor een samenvatting: Bakker, 1972). Deze onderzoekingen vonden

plaats bij kleuter-, basi.s- en L0[Y-schoo]kinderen. De kleuters werden
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gekonfronteerd met serÍes zinvolle plaatjes, dat zijn verbaal-kodÍfi-
bare stimulÍ. De seriële posÍtie van elk plaatje in een reeks moest wor-

den aangegeven. De temporele orde moest dus geëxpliceerd worden. De

vaardigheid op deze temporele sekwentietest blqek signÍfikant te korre-
leren met de leesvaardigheid op de basisschool. Er bleek eehter een bij-
zonderheid. Bij meisjes kprreleerde de waarneming van temporele orde

alleen met de leesvaardigheid in de eerste klas van de basisschool, bij
de jongens met de leesvaardigheid in latere klassen. Ter verklaring van

dit verschijnsel houde men voor ogen dat een test voor temporele orde

Ín explÍcerende zÍn werd gebruikt, d.w,z, dat de plaats van e1k plaatJe

in een serÍe expliciet moest worden aangegeven. Deze vorm van temporele

waarnemÍng zal a1leen het aanvankeJijk leesleerproces tot op zekere

hoogte simuleren, nlet het gevorderde leesleerproces. Bij het aanvanke-

lijke lezen en schrijven zal de leer]Íng zich nog expliciet bewust moe-

ten zijn van de seriëIe positie van de letters in een woord; in het ge-

vorderde lezen zijn dergelijke peróeptuele operaties tot automatismen

geworden. Het latere lezen za1 beter gestimuleerd worden door een test
voor de waarneming van temporgl.e orde Ín imlterend e zin Dat de test in
explicerende zin bij jongens van de basisschool enige jaren langer kor-
releert met leesvaardigheÍd dan bij meÍsjes Ís te verklaren wanneer men

aanneemt dat jongens langer Ín de fase van het aanvankelijke lezen ver-

toeven dan meisjes.

Uit de resultaten die met kleuterschooJkinderen werden verkregen, bleek

nog meer. De test die werd aangeboden kende twee versies. In de eerÉte

versie werden de plaatjes één voor één visueel aangeboden. De plaatjes
die waren aangeboden, moesten op het gezÍcht worden aangewezen op een

responsekaart waarop de aangeboden plaatjes in ran(om volgorde stonden

afgebeeld. In de tweede versie werden de plaatjes auditief aangeboden.

Na aanbieding moesten de plaatjes in de juiste volgorde worden aangewezen

op de responsekaart. In de tweede versie moest dus intermodale matching

Iauditief-visueel) plaatsvinden, in de eerste versie intramodale

matching (visueel-visueelJ .

De tweede versie van de temporele orde test bleek in het algemeen hoger

te korreleren met de Latere leesvaardigheid dan de eerste versÍe (Bak-

ker, 1972 a" b). fn experÍmenten met kinderen van de basis- en LOM-

school werden series van zowel Letters als van zlnvolLe en zjnloze
plaatJes aangaboden. Konform de hypothese bleken de prestaties met se-

ries letters en zinvolle plaatjes wp1, doch de prestaties met series
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zlnloze plaatjes niet te korrelenen rnet.de .leesvaandigheid (Bakker,

1967; Groenendaal & Bakker, 1971),

De resultaten van onderzoek leiden samenvattend tot de volgende konklu-

sies:
1) de waarneming van temporele orde korreleert met leesvaardighetd

indlen het een temporele orde van verbale of verbaal-kodificeer-
bare stimull betreft;

2) de prestaties bij explikatie van temporele volgorden korreleren
.voornamelijk met de leesvaardigheid van jongere schoolkinderen;

er zíjn aanwijzÍngen dat de prestaties bij imitatie van temporele

volgorden ook korreleren met de leesvaardÍgheid van oudere school-

kinderen;

3) prestaties op temporele orde tests waarbij teven intermodaal ge-

matehed moet worden, korreleren hoger met leesvaardigheid dan tem-

porele orde tests waarbij uitsluitend Íntramodale matching plaats-
vindt.

De recente literatuur tendeert naar een bevestiging van bovenstaande

konklusies. Ten aanzien van de eerste konklusie kunnen de studies van

Van de Voort, Senf & Benton (1972); Vellutino, Steger & Pruzek (1973)

en van lvlackinnon & PlcCarthy (1973) genoemd worden. fn deze studies wordt

h/eer eens aannemelijk gemaakt dat het al of niet voorhanden zijn van een

verbaal medium bij het waarnemen en onthouden van temporele patronen be-

slissend is voor de vraag of de waarnemi.ng van temporele orde samenhangt

met leesvaardlgheid. Ten aanzien van de derde konklusie zijn de resulta-
ten die Senf (1SOS) en Senf & Freundle {1971) verkregen zeer relevant.
0e temporele waarnemingstest (LPT) die als subtest Ín de LDT-batterlj
is opgenomen is ln meerdere opzichten interessant. Deze test werkt met

zinvolle plaatjes, dus met verbaal-kodifÍceerbare stimuli. Interessant
is echter dat zowel intra- als intermodale matching verlangd wordt. Bo-

vendien komen zowel imitatÍe als een vorm van explÍkatle voor.

Ilen kan de verwachtÍng uitspreken dat het imitatieve gedeelte van de

test de leesvaardigheÍd ook in de hogere klassen van de basisschool zal
prediceren en dat het gedeelte waarbij Íntermodaal gematched moet worden

een hogere korrelatie met leesvaardigheid te zien za1 geven dan het ge-

deelte waarbij dit soort matching niet verlangd wordt.
Het meest interessant echter is de wijze waarop getest wordt. Gedeelte-

lijk wordt limit-testÍngx) toeg"p"st, dit teneinde het plafond van ie-

xl Noot van de samenstellers van dlt rapport: de resultaten van het
limit-testing, c.q. grenzen-toetsend onderzoek, zu\len in komende
ïnterim-rapporten worden vermeld.
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mands kunnen op een relatief betrouwbare wijze vast te stellen. LlmÍt-
testing zal de hoeveelheid onverklaarbare variantie in de test-scores
reduceren. En dat Ís belangrijk wanneer men bedenkt bat kinderen gewoon-

lijk nog al wat van dit soort ongewenste varlantie laten zien. Toqh zal
een temporele waarnemingstest, afgenomen op kleuterleeftijd, níet aIle
variantie 1n de latere leesscores kunnen verklaren. Dit komt omdat be-

halve de waarneming van temporele orde ongewÍjfeId andere etiologische
faktoren aan het leesleerproces ten grondslag liggen. l,r/anneer men het

konglomeraat van deze faktoren zou kennen, dan zou een systematische

beinvloeding ervan het latere leesleerproces kunnen bevorderen. We ken-

nen de veelheid van etiologische faktoren echter niet en nog minder hun

onderllnge samenhang. Het kan evenwel zinvol zijn díe faktoren die kau-

saal gerelateerd zijn aan het 1ezen, systematÍseh te trainen met het

doel het leesleerproces te bevorderen. De waarneming van temporele orde

liJkt zo'n faktor te zijn en Colthof t1572) heeft getracht deze faktor
zodanig te trainen bij leergestoorde jongens dat een verbetering van

het leespeil te verwachten was. Het effekt van de training bleek echter
gering te zijn.
l.rlel tendeerde de getrainde groep naar minder volgordefouten 1n het 1e-

zen dan een niet-getrainde groep, maar het positieve effekt op het aI-
gemene leespeil van de getrainden bleef uit. Er zijn echter aanwijzin-
gen dat dit resultaat ten dele moet worden toegeschreven aan onvoorzie-

l'toa niet gekontroleerde variabelen. Er zijn in ieder geval redenen om

het effekt van training van temporele waarneming op de leesvaardigheid

nader te bestuderen.

'1 Ë

aJ

Vcrh cc-1!i e

PsychgEtrische kelmerkpn: niet bekend. De verhaaLtjestest 1s een

door Reesink (.1571J ontwikkelde en aan de LDT enigszins aangepas-

te taaltest, waarvan de psychometrische kenmerken verderop Ín dit
rapport worden vermeld.

ïnhoudskenmerken: Drs. J.H.A. Groenendaal, vakgroep 0ntwikkelings-
psychologie, pedologie en speciale pedagogÍek, Vrije UniversÍteit,
Amsterdam o is zo vríendelÍjk geweest een uitvoerige bijdragex) u"n

dit rapport te leveren. Het onderstaande bÍedt hÍer een uittreksel
van, hetwelk in onderlinge samenwerking tot stand gekomen is.

*l Voor de volledige tekst zler VU-Interim-rapport 3; Groenendaal, 1974
(wordt gepubliceerdJ.

bl
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!e_Ve{aaEJ es;tes!

7.5.1 In deze lnleidlng betreffende ontstaansgeschledenls en achter-
. grond van de 'VerhaaltJes"test' bespreken we een aantal algeme-

ne kennprken van taaltests voor het leeftlJdsberelk van + 4'7-Jarlgen.
De meeste taaltests dlEnen prlmalr als hulpmlddel b1J het vroegtUdlg
ontdekken van taalachterstand, leermoelllJkheden of het vaststellen
van 'schoolrlJpheld' en kunnen ln het algerneen omschreven worden als

'dlagnostlc meaeures of some deflnable aspect of Ianguage functlonl
as dlstlnct Érom tests that only use language aB a Íneans of cormunl-

catlon' IBarrltt, 1n voorbereldtng).
BlJ het saínenstellen van taaltests met een psycholongptstlsche achter-
grond gaat men gewoonllJk ult van de drledellng van taalbeheersing ln:
produktie, 1mÍtatie en begrlJpen van taal. Deze drledellng ls reeds

bekend slnds l'lcCarthy ( 1954) .

a) Imltatle'toete: HÈt doel van Een 1mltatle- of reproduktletoets
1s na te gaan ln hoe.verre ktnderon van een bepaalde leeft{d ln
ataat zlJn zlnnBn van verschlllende structuren te reproduceren.

Aan de kleuters wordt gevraagd onmlddelllJk de zlnnen te herhalen

dle door E. worden voorgezegd. De veronderstelllng daarbtJ 1s dat

de klnderen de voorbeeldzinnen reproduceren met de grarnmattkalE

mlddelen, dle zB op dat mornent beheersen.

Imltatle wordt ret andere woorden gezlen al.s een konstruktlef pro-

ceg 1n plaate van B6n mechanlsch proces (papegaalen).

BegrlpEtoets (comEJehenslon): In de begripstoets leest E. een

woord of zln voor sn moet het klnd een taak uitvoeren op basls

van dat woord of d1e zin; de toets ls gerlcht op de receptleve

kant van het taalgebrulk. BlJvoorbeeld: uit een aantal alterna-
tleve afbeeldlngen - t1) een Jongen trekt een melsJe dat 1n een

karretje zitr Q) het melsJe trekt de Jongenr (3) belden trekkenr
(4) belden zltten 1n het karretJe - moet S. dàt plaatJe klezen

dat körrespondeert met de voorgelezen zln "de Jongen wordt ge-

trokken door het melsJe".

Het kind moet de granmatikale struktuur van de zln (c.q. het

'passlef') begrlJpen om de Julste keuze te kunnen maken.

b)
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c) Produktietoets: De produktÍetoets. is uitsluit,end gericht op de

produktieve kant van de tael. Hierbij wordt,op een of andere wijze
Een 'taa1-sample' van het kind verzameld.

ïn het Taal' - Denk. programma vgp Kohnstanm en. De Vries (1S70)

wordt bijv" een geluidloos filmpje van S minuten gedraaid, waarbij
E. ter ondersteuning zes s.tandaandzinnen uitspreektr,na afloop van

de film moet S. vertellen wat hij allemaal gezien heeft. Zie ook

Reesink t19711 "

Een andere mogelljkheÍd is een voorgelezen verhaaJ.tje te laten
navertellen (Blank and Frank, 1971 J aI is hier sprake van een meng-

vorm van 'comprehension' en tproduction'.

7 . 5 . 2 E"_e"_f Lr_lËe_l _ygt _d_919 _Lq"_L*_el

ad cJ Het verzamelen van data van produktlef taalgebruik bÍj kinderen

stuit op verschlllende moeilijkheden:
- Weinig kinderen zijn geneigd geheel uit zichzelf een verhaaltje na

te vertellen; aansporingen geven ontneemt veel van het standaard-

karakter van de testsituatÍe (tenzlj gelimit-test wordt volgens

omschreven regels).
- Ook is er een methodologÍsch bezwaar: het niet voorkomen van be-

paalde strukturen en transformaties Ín de taalproduktle van een

kind bewÍjst niets wat betreft het al dan niet kÈnnen gebruiken
('competence'J -van die strukturen en,/of transformaties door het

kÍnd"

- Het analyseren .van t.aalsampLes 1s een bijzonder arbeÍdslntensieve
procedure, welke veel scor:Íngsproblemen oplevert. Fry et a1 (1970)

komt tot niet minder dan 60 maten voor de analyse van taalsamples.
I,rJelke maten psychologisch gezien het meest interessant ziin * er
ls geen linealr verband tussen bijv:, grammatÍkale komplexiteit
en moellijkheidsgraad voor het kind -.is nog een open vraag. l,rlel

zijn in vroeger taalonderzoek (McCarthy, 19541 korrelaties gevon-

den tussen i"inguistische parameters als zinslengte, woordenschat,
aantal bijvoegelijke naamwoorden 1n een taalsample en kognittef
funktioneren (fQl. Deze variabelen weerspiegelen echter niet de

basale taalbeheersing van het klnd.

ad bl Een nadeel van de" be,g.Iipsto,ets 1s dat geuroonlij k slechts een

beperkt aantal syntaktÍsche struktur:en aan bod komt als het om
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zlnnen gaat, en een beper:kt aantal woordsoorten..als het om woor-

den gaat [zie bijv" de subtests Woordenschat van de Amsterdamse

Kinder ïntellJ.gentle Test,. de WPPSI, de Stanford-Binet, of de

Utrechtse ïaalniveau Test) 
"

Een andere tekortkoming bij. de me.est gebruiKte begripstoetsen is
dat taaleenheden groter dan de zin. ontbneken. "There seems to be a

complete lack of me.asures that ask for. comprehension of unlts
lapger than the sentence. Language is a system of structures
existing on several levels..hlhat is content,at one level is struc-
ture for what lies below; e.g. words are structural units behavlng

ac.cording to unspeclfled but dernonstrable rule,s but are themselves

content for higher order units; i.e- sentences and phrases. Sen-

tences and phrases ane elements of more global ideas or lput in
terms of written language) paragraph structures. These latter are

important unÍts because they have functÍona1 valldity for the

chlld. He must comprehend them, and in fact on an even more g1oba1

level comprehend their lnterrelatÍonshÍp; Í.8., how one g1oba1

ldea relates to another" (Barrit , 1974;' in voorbereidÍng).
Tenslotte noemen we als nadeel de moeilijk te bepalen ro1 van de

visuele elementen in de. .versehlllende afbeeldj.ngen. van een woord

of zLn" tseter zau zijn: een. verbale input, een non-verbale output

en het output-kanaal zo zuíver mogelijk houden (visueel: plaatjes
aanwJ.Jzen; motorisch; opdracht ultvoerenJ.

aJ Een nadeel van d.e ímitatieteets Ís dat de zinnen opgebouwd zijn
rondom speclfieke grarnmatikale strukturen en daardoor tamelijk
kunstmatÍg aandoen; tussen de zinnen bestaat geen enkel verband.

Kleuters hebben er niet veel plezier in, zoals uit ervaring
b11j kt.

ïenslotte: kinderen kunnen zinstrukturen. eerder imiteren dan pro-

dueeren of begrÍ.jpen (Slobln, lgBBl;. dat maakt de Ímitatie-taak
mlnder gesehikt voor het meten van 'performanee'-variabelen welke

relevant zijn voor de funktlonele beschikbaarheid van de taal van

het kind; d.w.z. taalgebruik in zinvolle situatÍes, of bij het be-

reiken van een bepaald doel - bijv. maaltijdbereiden - en relevant
in dte sltuatle.

7 , 5 . 3 e_e 1 _a_t_t_e_11a_t_lgl _.- _d_e. _V.er{gq1_t_j_e_s_1t e_{
Blank en Frank (1571) besehrljven een alternatieve procedure voor

de gangbare imLtatLe-toetsen. De.ze procedure is uitgangspunt voor de

Verhaaltjes-test. Zíj gaan er vanuLt dat de beschikbaarheid (competence)
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\ran syntactische strukture.n op zich va.n weinig b.elang-is: "if a child
has a partj.cular language structure, it is important to determine

whether he uses it freely and appropiately in relevant circumstances.

If he does not, then the structure, though p.otentially available, may

not senvÍng as an adaptÍve tool to help the chÍld organize his thÍnking"
(Blanlt and Solomon, í969i" Dit is in tegenstelLíng tot de gangbare taal-
toetsen, welke bedoeld zijn om de'.competence'van kinderen aan te to-
nen: de 'performance'-varÍabelen - d.w.z. variaties in. de produktÍe

door het kind van genoemde str.uktunen onder:.invloed van aflerlei psycho*

logische faktoren - worden daarbij a1s reL.atÍe,f onbelangrijk beschouwd.

Blank en Frank zeggen hÍerover: "Yet these performance variables may

have - if not linguistÍc important - cognitive Ímportance slnce they

are llkely to reflect the availability and appropriateness of the

child's linguistlc sk11ls in coping with meaningfull eituations"
[Blank and Franlt, 1971),

De procedure van hun 'Story-rete11lng test'verloopt in het kort als

volgtl S, krijgt een kort verhaaltje te horen en vervolgens twee taken

aangeboden "

Taak 1: reproduktie van het ver:haaltje

Taak 2: beantwoording van vragen over het verhaaltje
De scoring van taak 1 is gericht op syntaktisehe kenmerken, de scorÍng

van taak 2 op inhoudelijke aspecten.

De voordelen van een dergelijke procedure zijn:
- Een verhaaltje vertellen en er vragen over stellen heeft veel over-

eenkomst met de typische kleuterschool-setting;'het Ls een beteke-

nisvolle, olertrouwde situatie en "it also demands that an organi-

zational structure be Ímposed on the .materlal if Ít is to be Ín-
corporated" (Blank and Frank , 1971).

- Vanwege de zinvolle context is het mogelijk de interaktie tussen

syntaktische vaniabelen (nazeg-gedeeltel en semantische kenmerken

Ivragen-beant.woordenJ te bestuderen, als uitbreiding van de be-

studering van linguistische faktoren afzonderlÍjk.
- Vanwege de komplexiteit van de taak kan de reLatle tussen verschil-

lende performance-variabelen, zoals subject-variabelen Ilndividuele
verschlllen, ïQ, leeftijd), situationele variabelen Itrainingsmetho-
de, presentatiewijze, e"a.) en meer specifieke lingulstisehe varia-
belen, bestudeerd worden.
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Hiermee is tevens .in. prlncipe de mog.eJljkheid gegeven de zgn.

limÍt-testing techniek (Schroots, 1973J" toe te passen op deze

toets; nader onderzoek zal echter moeten leren we1|<,e situationele
variabelen (presentatie-wijze, aktieve versuB passleve. rol van het
kind, feed-back,. cueÍng). vergemakkelljkand" of bemoeÍlijkend zul1en

werken.

Tenslotte een praktisch argument: de test 1.s eenvoudig af te nemen,

van relatief korte duur: en minder geestdodand dan de reproduktie
van een aantal afz.ondarlj"jke, meestal onsamenhangende, zinnen.

De geschetste procedure is uitgangspunt voon een taaltest, samengesteld

door Reesink (1971) ten behoeve van het zgn. Fries.land-project (SV0 - 0

181) van het Pedagogisch Instltuut, RÍjks.universÍteit Utrecht. fn
enlgszlns gewijzigde vorm ls deze test opgenomen in de Leidse Diagnos-
tische ïest ISchroots, 1973). Het 'Ver:haaltje' bestaat ult tien zinnen,
waarin een aantal grammatikale str.ukturen zijn verwerkt. De keuze van

de betreffende strukturen is beÍnvloed door het onderzoek van Blank en

Frank (1571J en van Arlman-Rupp (1971); voornamelijk die grammatikale

strukturen zljn gekozen uit de rmitatle-toets van Arlman-Rupp, welke
differentieerden binnen een groep van 5-jarige kinderen. Voor wat betreft
de lengte van de zinnen is aangesloten bÍj Blank en Frank, n1. gemiddeld

tlen woorden per zin.
De test bestaat ult twee gedeelten, 'nazeggen' en 'vragen-ste1len,,
resp. aan te duiden met imÍtatie-toets en toets voor wat we 'kommunikà-
tieve kompetentie' kunne.n noemen.

- Vragen: Het Verhaaltje bieUt de mogelijkheid om de receptieve kant
van de kommuniletieve kompetentie te weten te komen, m.a.w. hoeveel

informatie werkelijk Ís overgekomen. Aan S. worden vragen gesteld
naar verËchillende brokken informatie en de antwoorden van het klnd
leveren dan informatÍe op over de kapacitelt voor het bevatten van

betekenis-inhouden, eoQ. van de afzonderlijke zlnnen. Het inslulten
van semantische variabe,len (betekenis-lnhouden) in de test heeft
het voordeel dat niet alleen de absolute hoeveelheid informatie
welke blj het kind is overgekomen vastgesteld kan wordenr ÍTtëlar ook

de mate van relevantie van de gereproduceerde lnformatle. De scoring
betreft dan dok Kernantwoorden n1, de minimale hoeveelheld informa-
tie tn het antwoord op de vragen welke E. van S. verlangt, en addi-
tionele lnformatie, te weten extra ideeën in het antwoord van S.

welke relevant zijn met betrekking tot de gestelde vraag. [Wordt



-53-

bijvoorbeeld gevraagd na,ar: ean bepaalde aktiviteit van- de figuren

in het verhaaltje, dan kan S' een extra punt verdienen door ook de

plaatsaanduÍdlng van de bepaalde aktiviteit te reproducerenJ.

Nazeggen: Het verhaaltje dient tevens als imÍtatie-toete" Ïn dit
gedeelte van de test valt het accent op de struktuur van de zinnen 

"

Gestreefd is naar" meer \lariatÍe in de strukturen dan Ín de gebrui-

kelijke Ímitatie-toetsen te vinden is, hoeweL de keuze van de

strukturen en transformaties weI beïnvloed is door deze imitatie-
toetsen. Waar het bij de vroegere imitatie-toetsen erom ging de

inhoud en de struktuur van de zinnen niet 1os van elkaar te zien

lzgn, semantisch-funktionele analyse van Arj.man-Rupp), kan in het

imitatiegedeelte van de 'Verhaaltjes-test' het accent va11en op

de struktuur van de zinnen sec, omdat de inhoud a1 een beurt krijgt
bij het navragen. Het gaat daarbij om een aantal elementen die de

aanwezige struktuur impllceren en a1s zodanig gemeten worden {zLe

scoring, Appendlx C). De hele zin blijft daarbij Ín beschouwing

en niet alleen de zgn" kritische strukturen als een deel dat uÍt
de hele zin wordt gelÍcht.
Het voordeel van het imitatiegedeelte van deze test is dat meer

verschillende strukturen gebruikt worden dan Ín de imitatie-toets;
daar komt bij dat structuren of transformaties aIs pronomÍnalise-

rtng, tnversie, enz, minder arbÍtraÍr zijn dan bij een aantal on-

samenhangende zlnnen. Het Ís natuurlijk wel de vraag of de samen-

hang tussen de ztnnen werkelijk van invloed is op het nazeggen,

c.q" het begrijpen van de strukturen en inhoud.

Een ander voordeel is dat taalbeheersing wordt vastgesteld met be-

hulp van een set samenhangende zinnen, een situatle welke (hopelijk)

de schoolsituatie meer benadert.

7 . 5, 4 . Egt_e[Et1-s_ _e1_s- _Zqd_eqfg

De Verhaaltjes-test kan a1s volgt gekarakteriseerd worden:

- 0p de dimensie gestruKtureeerd versus o-ngestruktuqeerd (1n termen

van input: het materiaal dat aan het kind wordt aangeboden; en

output: het antwoord dat het kind moet geven om punten te verdíe-

neni neemt de Verhaaltjes-test aLs geheel een positie Ín aan de ge-

struktureerde kant. De test verelst dat het kind gestruktureerde

spraak begrij:pt, bepaalde grammatikale strukturen welke hij gehoord
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heeft imlteert, en de basale ldeeën uit het verhaaltje produceert

aan de hand van gestelde vragen.

Dit in tegenstelllng tot bijvoorbeeld een woordensehattest, welke

gewoonlijk slechts van het kind verlangt de juiste afbeeldÍngen

aan te wijzen van een enkel woord dat E. uitspreekt (o.a. AKïT-

woordbetekenis J .

Met betrekking tot de Índellng 1n 'comprehension' en produktj-e
neemt de Verhaaltjes-test als geheel een gemengde positie Íni van

een relatief zuivere maat van (taal)-comprehension spreken we dàn,

wanneer de input voor S. verbaal van aard is [woorden, zlnnen, hele

frasen etc. J en de output of het antwoord van S. van non-verbale
aard is (aanwijzen, uitvoeren van opdrachten, etc.J. Van een rela-
tief zuÍvere maat van produktÍe spreken we dàn, wanneer de input
voor S. van non-verbale aard is - uitgezonderd taalgebruik om met

S. te kommunj.ceren, instrukties uit te leggen, enz. - en de output

van verbale aard is (een woord of meer gestruktureerde spraak). ïn
beide gedeelten van de Verhaaltjes-test, n1. nazeggen en vragen,

1s zowel lnput a1s output van linguistische aard. Hoewel de funk-
ties van 'eomprehension' en produktie dus niet zuiver te isoleren
zijn 1n de test, w1l dit geenszlns zeggen dat we te maken hebben

met een inferleure maat voor taalvaardigheid. Aan het nazeg-gedeel-

te 11gt n1. de veronderstelling ten grondslag dat de reproduktÍe
door het klnd van de zinnen welke het hoort een aktief proces ver-
tegenwoordigt. De taalbeheersing vervult in het proces een medië-

rende funktie, h1. beheerslng (en reproduktiel van een aantal
elementaire strukt uren "

BiJ het vragen-gedeelte gaat het om de kapaciteit voor het bevat-
ten van betekenls-inhouden, in dit geval een aantal elementaire
ldeeën per zin. Il.a.w. d.e IÍnguistische funkties waarop de Ver-

haaltjes-test een. beroep doet zijn 'het verstaan en reproduceren

van grammatikale s.t,rukturen en betekenis-inhouden in een context
van sarnenhangende zÍnnen',
lvlet betrekking tot een andere, gebruikelijke lndellng in expres-
sief, recepjief .e-n mqdi.allef taalgebruik kan worden opgemerkt dat

het vragen-gedeelte van de test een beroep doet op de passleve

kant van 'lqbmmunikatleve kompetentie' van het kindt ír'tr d. w. hoeveel

Lnformatie is er werkellJk overgekomen. Het nazeg-gedeelte van de

test doet eveneens een beroep op de receptieve taalfunktie, n1.

lmiteren van voorgezegde zinnen. Voor beide testgedeelten is echter
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de veronderstellÍng dat de taalbeheersing een mediërende funktie
ver-vu It ( zie boven J .

Van expressief taalgebruik is in zoverr:e. sprake dat het kind nogal

wat woorden mag weglaten of vervangen voordat de elementaire struk-
turen geweld wordt aangedaan (nazeg-gedeeltei, terwijl de beant-

woordÍng van. de vrag.en Ín beperkte mate eigen woordKe.us mogelÍjk

maakt, De scoring houdt hier juist rekenlng mee, omdat de veronder-

stellLng is, dat de taaloutput nlet een'echo'is van de taalin-
put', maar dat tussen input en outpr-tt de taalbeheersrng van het

kind op dat moment (zowe1 de verworven grammatikale regels als

'his meaning system'J de output mede bepaalt.

lYet betrekkÍng tot de indeling in semantische, syntaktísche en

fonologische komponenten van de taalbeheensÍng kan gesteld worden

dat het nazeg-gedeelte zich richt op de elementaire (diepte-)

strukturen, en het vragen-gedeelte zich rlcht op betekenis-inhou-

den 
"

7.5.5 EclehcO1_e_blrrr:et*de_LQI

De Verhaaltjes-test is een instrument waarmee primaÍr het niveau

van de taalv.aardigheid vastgestei.d kan worden, zij het dat de test door

opsplitsing Ín twee gedeelten,.nazeggen èn vragen, extra informetie op-

levert in de vorm \lan syntaktische resp" semantlsche taalvaardigheid.
ïen aanzien van het nazeg-gedeelte rezen er. problemen m.b.t. de lnpas-

sÍng in de LDï [zie 6.2"5). A]"s voorlopige oplossing is besloten om

de testschaal" 'Sentences' (Ability class 8i te vervangen door het na-

zeg-gedeel"te van de Verhaaltjes*test.
Uit het voorafgaande mag echter duidelijk zijn dat Nazeggen slechts
gedeeltelljk de testschaal Sentences kan vervangen. Zo meet Sentences

vooral de memony-span d"m.w. een beperkt aantaL zinnen met opklimmende

moeÍ.lljkheidsgraad wat betreft zinslengte en in mindere mate de zÍns-
bouw.

Bij Nazeggen is dit nlet het geval; de moeilijkheÍdsgraad van de zÍnnen

uit het verhaaltje is ongeveer dezeifde, alhoewel niet uitgesLoten is
dat een apart scorlngssysteem voor de geheugen-Bpan van verbale items

alsnog ontwikkeld wordt" ïn eerste instantie wcrdt de Verhagitjes-test
nazeggen echter gescoord overeenkomstÍg het gestelde Ín Appendix C.

Een tJrrcede verschlL met Sentences betreft de basale llnguistische struk-
turen en kohceptuele komplexi.telt. ln de zinnen van de testschaal
Sentences zíjn deze nÍet ingebouwd" Daarnaast zijn de taalfunkties waar-
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op de Verhaaltjes-test een beroep doet van komplexere aard dan de zui-
vere 'rote-memory or pamoting'-funkties uit Sentences. 0ok bij de

Verhaaltjes-test speelt aandacht een belangrijke ro1.
ta/11 het klnd de zlnnen kunnen reproduceren, resp. de vragen beantwoor-

den, dan za1 het contÍnu aandachtig moeten luisteren.
fn termen van Memory-funkties kunnen we zeggen dat de test meer een

beroep doet op Long Term l'lemo.ry dan op short rerm Memory, door ons aan-
geduid met Kort geheugen.

Met de Verhaaltjes-te.st kan hopelijk vastgesteld worden of het kind
aan bepaalde lee.rvoorwaar:den op het gebied van de taalvaardigheden vol-
doet, met name de 'avatlability and approprÍateness of the child,s
linguistlc skills in copÍng wlth meanlngfull situatÍons, (Blank and

Frank, 1971).

Tezamen met de LDT-subtest 'Begrip en ïnzicht' vormt het vragen-gedeel-
te van de Verhaaltjes-test een goede indikatie voor het hele begrippen-
arsenaal dat het ki,nd van huÍs al of niet heeft meegekregen. Kulturele
deprivatie zaJ. zlch misschlen het meest in deze Ability class 16 mani-
festeren.
Voor zover lmitatie van syntaktÍsche struktur.en eveneens een aktief
proces vertegenwoor:digt, Í11. het leren van syntaktlsche regels uit de

taalomgeving van het ktnd, betekent een relatief lage seore op het

nazeg-gedeelte (Ab111ty class 8l móér dan een gerlnge geheugen-span.

0p het ogenblik mogen wlj echter nog geen andere konklusie trekken
dan dat een relatief lage score op Nazeggen indikatief is voor een re-
latlef geringe taalvaardigheÍ.d.

7.6 segrlp en InZigh!

al Psyehornetrlgche kenmerken: hJechsler (1967I geeft de volgende
splithalf betrouwbaarheidskoëffic1ënt"n *) en standaard-meetfou-
ten op voor de volgende leeftijdsgnoepen:

s.0 5.6 6.0

"1 ï SE, t1r sErn t1ï sE,

Begrip en fnzicht .78 1,32 .84 1.19 .82 1.30

xJ Gekorrigeerd met behulp van de Spearman en Brown-formule.
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De test-hertest betrouwbaarheidskoëfficÍënt bedraagt .71 xJ voor

de leeftij dsgroep van 5 " 3- 5 " S,

0ok Ínterkorrelatie- koëfficiënten
worden gegeven. Voor ons onderzoek

Blokpatqgnen Ver.baal ïQ Non:verbaal ïQ Ful1 ïQ

Begrip en ïnzLcht .49 .7O ,53 ,67

Tenslotte worden nog per subtest de. belangrijkste korrelaties met

enkele intelligentie-test.s vermeld:

Stanford-Binet Peabody Picture
iL-Ml Vocabulary (Form A)

xxJ voor de ieeftijdsgroep 5.6

zij n de belangrÍj kste:

Pictorial Test
of Intelligence
Deviation ïQ

Begrip "n ,nrIil-*- .45 "45

b) Inhoudsk.enmerken: Evenals Blokpatronen laadt Begrip en fnzicht
vrij hoog op 'G'" De. vermelde korrelaties met Non-Verbaal, Verbaal

en Full WPPSï ïQ, evenals de vrij hoge komelatie met het Stanford-

Binet fQ bevestigen de'G'-inhoud van deze test. 0m deze reden

wordt de subtest 'Begrip en ïnzicht vaak opgenomen in een verkorte
versie van de WPPSI,.tezame.n met Blokpatronen (Sl1verstein, 1987t

Kaufman, 1972; King et al", 1972).

Kaufman t1572) beschrijft Begrip en ïnzlcht als volgt: "Comprehen-

sion ltems deal with a child's soclal Íntelligence and his common

sense understandÍng of de world about him, making the test par-

ticularly relevant to a chÍld's funetloning 1n his immediate

Énvironment" tp. 3631.

Grzynkowlez geeft een ongeveer gelijkluÍdende beschrijving.
Volgens haan wordt op de volgende vaardigheden, resp. funkties
van het kind een beroep gedaan:

- "common sense

- social judgement

- cultural background

- practical knowledge

- reaÉoning" (p. 77).

IQ

xl GekorrÍgeerd voor
**'l

Berekend op oasis

verschlllen in spreÍding tussen de twee groepen.

van scafed scores.
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Ook voor de mee.r: k1Ín.1sch-geörlenteerde psycholoog kan deze test
informetie opleveren, welke nÍet dÍrekt tot uiting hoeft te komen

1n de subtestscore van het klnd. I,r,lechsler ( 1967 ) zelf zegt hler-
over: "ïn rësponce. to one of. the Comprehension:.questtons, a

chlld's statement that he rnust wash hls f,ace because hls mother

tel1s him to may refleet dependensy. Sirnilarly, aggresslon may

be indicated if he says, "ï'11 beat him up", when aeked what he

should do if a smaller child starts to fight with him" tp. 43).

7.7 Qver<reh!-y€[-de-tPI

ïn tabel 6 wordt een scheÍflatisch overzícht gÉgeven van de belang-
riJkste kenmerken van ,de LDT. Ten overvloede werden 1n kolom (4) nog de

belangrÍjkste eigenschappen van de LDT-subtests vermeld aan de hand van

het Structure of Intellect tS0ï)-model van Guilford et al. (1971).

Dit model, verder uitgewerkt en toegespttst op de Lnhouds- en betekenls-
analyse van tests door Meeker (1969) biedt ee.n theoretlsch totaal andere

benadering bij de samenstelllng en analyse van testbatterlJen dan die
welke door ons, in navolgtng van Mark, gelntroduceerd is. llet het oog

op de betekenlsanalyse van de l-DT leek het echter toepasselijk (en

hopelljk ook verhelderend) een theorie welke meer bekendheid geniet te
lntroduceren, zLj het in embryonale vorm. Wij volstaan hter met een

korte toellchting op de d,rÍ"e, vsr.schil1ende dimensles welke Guilford
( 1366 ) aan een t.est onderscheidt:

A. Opelatipns:

B. Contents:

C. Products:

major kinds of lnte1lectual activltles or proeessesi

things the organism does wlth the raw materials of
informatibn, information being deflned as 'that which

the organism discriminates',
broad classes of lnformation discrlminable by the

organlsm.

the organizatlon that lnformation takes Ín the organ-

lsm's processing of it.
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Tabel 6, Dverzlcht belöngri-Jkste kenmeihen i-[]T

6d (2)r C " 14 a' Ínput : Visual pantomlm€ language S >/11 a minimaèI 3-tlnit concept integretlon or
outputlFinel,lotorsentencecreatlon

C= 6 ! InputrAudiospokenlangqöge
Outputr Speech l"lotor

öd (4): operations (1e positj.e) Contents [2e posltle) Products [3e positie]

C-cognltlon F=flgural I.Ímpllcations
E=avaluatlon f'l=semènti.c R=relatlons
I'l .remory S=syÍt)olic S=systems
N-convergentproductlon U=unlts

Abl 11ty
class

Channel no: C

System S

Subtests
LDT

S01- lndeling
laee ke a

A priorÍ lnhoudsanalyse

(1) t2 il) (4) t5)

C = 14

s)11

o

n
q

c
o
z

1. Blokpatronen

CFR

EFR

NFR

vlsuele patroonwaarnemÍnB

analyse van geheel in delen

synthese vèn delen tot een öbstrakt patroon

visueel-fiJn motorlsche koördi.natie

abetrakt denken

planning en organl§atie

4
C = 14

s )11

2, NatLkken
I'1FR

IYSS

kontinue èandacht

viguele waamBmlng van soatlëIe-temporele sekwenties

onmlddelliJk geheugen

imit at I e

visueel-fiJn motorische koördlnatle

3. VouHblèadJes I,IF S

kontinue aandacht

vlsuele waarnemirrg van spatlë1e-temporele sekwentles

€nalyse van spatlële-temporele sekw€n+-íes

kort geneugerl

imltatie
visueel-f ij n motor'tsche koördlnati e

abstrèkt denher

planning en organlsatie

I
C= 6

s >11

o
o
o
a
o

4. LPÍ-nèzeggÈn tv]l,]u

kontlnue aandacht

au.Jltleve wearnemi.ng van verbaal-kodÍficeerbare
temporeie sekwentles

onm1ddell1Jk geheugen

imltótie
spraèk-mo to riek

5, LPT-aènwi.jzen I,lFU

\ori. qef'euger

intermodale matching varr verbaal-kodlflceerbële
tenporPle sekwenties

erplikëtie

6. Verhaè1tle-
nazeggen

rat'1s

Kontinle aandaoht

aldl i ieve waarneming vèn verbaal.- kodlf iceerh€re
zinvolle temÍlorele sekwentles (elsmentaíre gramma-
tikó1e struktu.enl

onmlddellijk gehÈugen

imitatle
s praak -mot ori ek

í6
C= 6

s>11

7. Verhaallrje-
vragen

CTlS

tvlMs

kort geheugen

vermogen om betekenj.s-inhollcjen te begrljpen
( kommunlkatieve kompetenti€l

.eproduktie

sp raak -motc ri ek

8. tlegrÍp en
Inzicht EI'íI

,remogen om betekenis-lnhouden te begriJpen

gezond ve.stand / prak'l1sch inzicht

re deneren

sociéa1-kulturele vérlabeLen

sorèak -mot o rie k
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Hoofdstuk 8 Opzet van het onderzoek
%

8.1 illciÉile
Ïn het voorafgaande is uitvoerig aandacht besteed aan de theoreti-

sche gedachtengang, welke aan de konstruktie van de LDT ten gronds).ag

ligt .

Tevens Ís een a priori inhoudsanalyse gegeven van de verschillende sub-
tests op basis van een literatuuronderzoek. In het verlengde hiervan
ligt het empirisch onderzoek dat de bouwstenen moet leveren voor een

psychometrische beschrijving van de LDï. Een gedeelte van dit onderzoek
heeft reeds plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met de Vrije Univer-
siteÍt (vakgroep 0ntwikkelingspsychologie, pedologie en speciale peda-
gogiek) en het School Advies Centrum te 's-Hertogenboseh e.o. Alvorens
hÍerover te rapporteren, eerst enkele opmerkingen inzake de opzet van

het onderzoek, de samenstellÍng van de steekproef en de methode van da-
ta verzamelen. De onderzoeksopzet m.b.t. de LDT is tweeledig:
1 I de LDT als één van de evaluatÍe-Ínstrumenten voor het remediale

programma van de vU (zÍe deel ïïï van NlpG,/TN0 rnterim-rapport z;
Groenendaal, 1974). Hiertoe 1s de LDT in het cursusjaar 1g7z-,73
in verkort" ,o.rx) tweemaal afgenomen bÍj een groep kreuters in
Den Bosch. TijdstÍp van afname: november 1972 (pre-test) en mei/
j uni '1973 ( post-test ) .

2) de psychometrische verkenning van de LDT a1s zodanig. Voor eBn

schatting van de betrouwbaarheid en om een begin te maken met het
valideringsproces is de LDT in vo1ledÍge vorm afgenomen bi.j een

groep schoolverlatende kleuters in Den Bosch e.o. Tijdstip van af-
name: medÍo februari/begin maart 1572.

8,1.1 0nderzoeksresultaten m.b.t. de

len te zijner tÍjd door de VU

door het NIPG/TN0 gebruik is gemaakt

vens - VU- en NIPG-steekproeven zijn
paragraaf 8.2) - dÍenen deze primair
betrouwbaarh eids koéff icÍënten.

LDT-a1s evaluatie-lnstrument zul-
gerapporteerd worden. Voor zover

van de LDT pre- en post-testgege-
gedeeltelijk gekombineerd (zie ook

ter bepaling van de test-hertest

;G'rekverhinderdedatdesubtestNatikkenendesubteetVouw-
blaadjes (in definitieve versie) afgenomen konden worden.
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8.1.2 0p basis van de in februari/maart 1973 verzamelde gegevens kun-

nen klassieke betrouwbaarheidsmaten berekend worden, c.Q. homo-

geniteitsÍndices en split-half betrouwbaarheidskoëfficiënten.
Ten overvloede - dit in verband met een mogelijke revisie van de LDT -

worden ook nog de p-waarden en diskriminatie-indÍces van de items ver-
zameld. Zoals bekend is de vaLidering van een test een moeizóme proce*

dure, welke vooral bij prediktieve validering veel tÍjd 1n beslag neemt.

Gegeven het onderzoeksdoel van dit projekt, waarbij selektie- en plaat-
singsbeslissingen een belangrijke rol spelen, is predlktieve validering
van de LDT noodzakelijk. Hiertoe wordt de groep schoolverlatende kleu-
ters, welke in februarÍ,/maart 1973 onderzocht is met de LDT, gevolgd tot
en met het eind van de eerste klas basisonderwijs (mei/juni 1974).0p
dat tiJdstip zullen kriteriumgegevens, met behulp van schoolvorderingen-

toetsen en vragenlijsten over het sociaal-emotionele en schoolse leerge-
drag van deze kinderen, verzameld worden. Met de voorbereidingen voor

het kriteriumonderzoek is reeds een begin gemaakt. fn komende fnterim-
rapporten zal hierover gerapporteerd worden.

Belangrijker dan het prediktieve valideringsonderzoek - het basisonder-

wiJs Ís sterK in beweging waardoor het berekenen van prediktieve vali-
deringskoëfficiënten steeds minder zinvol wordt geacht - is het begrips-
validerings- en betekenisanalytisch onderzoek. Voor dit doel is ten

tijde van het LDT-onderzoek in februarÍ/maart '1973 (NïPG-steekproef)

nog een aantal andere tests en onderzoekslijsten afgenomen.

tn/i j noemen hi er:
- AKIT: de Amsterdamse Kinder Tntelligentie Test (Drenth et a1., 1S6Bl

is eÍnd januari 1973 rnet het oog op de begripsvalidering van de

LDT afgenomen bij een deel van de NIPG-steekproef.

Doel: bepaling van de waarde van de LDT als instrument om het

algemeen kognitieve ontwikkelingsniveau op redelijk nauwkeurige

wijze te schatten (in de vorm van een IQJ.

- NST, FST en Profieltest: de Nijmeegse Schoolbekwaamheidstest (Mönks

et a1.,'1S63l, de Frankfurter SchulreÍfe Test IRoth et a1., 1S65)

en de Profieltest (Kalverboer, 1972) zijn afgenomen op vrijwel
de gehele NIPG-steekproef in de maanden februari 1973 (NST),

maart í973 (FSTI en april 1973 (Profieltest) (zie ook NIPG/TN0

fnterim-rapport 4; Schroots (ed" ) , 1973),

Doel: primair onderzoek naar de prediktieve kwaliteiten van de-

ze tests a1s instrumenten voor het screeningsonderzoek, vooraf-
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gaand aan het individueel onderzoek met behulp ven de LDT Ise-
kwentië1e testprocedureJ. DÍt gedeelte van het onderzoek wordt
verricht door mw Drs. F.N.E, Gerritsen, vakgroep 0ntwikkelings-
psychoLogie van de UnÍversiteit van Leiden. Sekundair: blJdrage
aan de betekenisanalyse van de LDT.

Naast deze instrumenten is in dezelfde periode ook nog een aantal vra-
gen- en gedragsbeoordelingslijsten afgenomen. ïevens zÍjn algemeen

schoolgeneeskundÍge onderzoeksgegevens verzameld (zie NIPG/TN0 ïnterim-
rapport 5; schroots [ed.], 1973), Een en ander met het oog op een nade-

re betekenisanalyse van de LDT. De bevindÍngen zu1len in komende inte-
rim-rapporten worden vermeld.

Tenslotte, betekenis-analyse en prediktieve validering kunnen niet 1os

van elkaar gezien worden. Hoofdstuk 10 over de validiteit van de LDT

beschouwen wij daarom als een eerste aanzet tot het valideringspropes.

8.2 §!ceIprgsf

0m gegevens te verzamelen ten behoeve van een eerste psychometri-
sche verkenning van de LDT, is deze test, tezamen met de AKïT,,NST, FST

en Profieltest, ongeveer halverwege het kurgusjaar lg72- '73 afgenomen

op een groep schoolverlatende kleuters in Den Bosch en Resmalen.

De samenstelling van de onderzoeksgroep - in het vervolg aangeduid met

NIPG-steekproef - is tot stand gekomen in onderlinge samenwerking met

de VU en het SAC. De wens vanuit het NïPG om primair de "schoolverlaten-
de"^' kleuter als onderzoeksobjekt te kiezen - dit in verband met de

sne1le beschÍkbaarheid van kriteriumgegevens na één jaar fo1low-up -
bleek samen te vallen met de behoefte van het SAC aan voorlopige norme-

rings-, betrouwbaarheids- en valididteitsgegevens over de LDT voor de

populatie schoolverlatende kleuters in's-Hertogenbosch en Rosmalen.

BÍJ de samenstelling van de NïPG-steekproef is voorts gekozen voor over-
lap met de onderzoeksgroep van de VU (VU-steekproef); dit om de bereke-
ning van voorlopige test-hertestbetrouwbaarheidskoëffÍciënten te kombi-
neren met de pretest-posttestevaluatie van het VU-programma. De overlap
tussen NIPG" en VU-steekproef heeft bovendlen als voordeel dat effekten
vaq het VU-programma in de fo1Iow-up nader bestudeerd kunnen worden.

x) wlet deze benaming duidt men de groep kinderen aan die vóór l oktober
van het jaar waarin ze voor het eerst leerplichtig zijn, de leeftijd
van 6.0 bereikt hebben.
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de samenstelling van

laetste is als volgt
de NïPG-steekproef diende

samengesteldxJ,

de

ïabe1 7. Verdeling VU-steekproef (N=4671

E-groep C- groep totaa l

4- J arlgen 130 48 178

5-J arigen loo 123 289

tot aa I 2S6 171 467

Onder E (experimentele)-groep worden die kleuters verstaan, welke het

remediale programma van de VU volgen op een viertaL kleuterscholen in
Den Bosch.

Als C (controle)=groep fungeren dÍe kinderen op een vijftal kleuterscho-

len in Den Bosch, waarbij dit niet het geval is. Kenmerk van zowel de

E- als C-groep kleuters is dat zij afkomstig ziJn van scholen die door

het SAC getypeerd zijn a1s:

a) scholen met een groot aantal leergedepriveerde kÍnderen; d.w,z.

kinderen die een gebrekkige kognitieve of denkgerichte attitude
b ezit ten;

b) gesitueerd in zwak-sociale milieus (arbeidersbuurt).

Ëen ander gemeenschappelijk kenmerk van de kleuters uit de VU-steekproef

is dat zij vrijwel a1len afkomstig zijn uit gezinnen met een lage sor

ciaal-ekonomÍsche status (S.E. S. ) .

Na de keuze van de E- en C-scholen door het SAC is voor de bepaling van

het S.E.S.-niveau van de gezinnen waaruit de kleuters afkomstig ziJn,
een vragenJ.ijst opgesteld met betrekking tot het beroepsniveau van va-

der èn moeder. Opstelling van de vragenlijst vcnd plaats aen de hand

van een klassifikatieschema van peroepsniveaus uit de recente Beroepen*

klapper van het instituut voor toegepaste SociologÍe te NiJmegen (,1571).

Hierin wordt een indeling in zes kategorieën gegeven:

x) Voor een uitvoeriger beschrijving van de VU-steekproef zie NIPG/TNO
ïnterim-rapport 7; Groenendaal (1974).
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1 = ongeschoolde arbeid

2 = geschoolde arbeid

3 = lagere employé's

4 = kleine zelfstandigen
5 = middelbare employé's

6 = hogere beroepen,

Met behulp van de bij de Beroepenklapper verstrekte lijst met beroepen

kondBn vervolgens a1le beroepen in óón van de zes kategorieën onderge-

bracht worden.

Naast gegevens met betrekklng tot het beroepsnlveau zijn, eveneens met

behulp van de vragenlijst, gegevens verzameld over het opleÍdingsniveau
van vader en moeder volgens de indelÍng van Rupp (19691:

'1 = alleen L0ofVGL0 of onvoltooide voortgezette opleiding
2 = dÍploma LTS of ander lager vakdiploma op basis van L0

3 = diploma lagere of middelbare vakopleiding op basÍs van I'1AV0 of
3 jaar VHMO; tevens diploma l'{AV0 of 3 jaar VHt{0

4 = volledige VHflO al dan niet met middelbare vakopleiding (bijv.
pedagogische akademieJ

5 = semÍ-hoger vakdiploma op basis van welke vooropleiding dan ook,

meestal VH[Y0 (bijv. HTSJ tevens kandldaatsexamen

6 = volledlge universitaire opleÍding

Naar aanleidÍng van de gepoolde beroeps- en opleidingsgegevens is het
gezin, waaruit de kleuters van de VU-steekproef afkomstig zljn, tenslot-
te ingedeeld in één van de drie volgende klassen:

- SES ï : gezinnen waar beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

in de Kategorieën 5 of 6 vallen
- SES Il : gezinnen waar beroeps- en obleidingsniveau van de ouders

in de kategorÍeën 3 of 4 vallen
- SES ïIï: gezinnen waar beroeps- en opleidingsniveau van de ouders

in de kategorieën 1 of 2 vallen.

Naar schatting loopt deze indeling in SES-groepen para1le1 aan de bij
het CBS gebruikelijke 3-de1Íng van aanmerkelÍjk oudere datum (CBS, 1962).

fn die gevallen waarbij sprake was van diskrepanties van twee of meer

punten verschil tussen beroeps- en opleidingsniveau van vader, resp. moe-

der, is als kriterium "opleÍding" gekozen, tenzij van ean "hogere" oplei-
ding, gezien het beroep, geen gebruik is gemaakt (bijv. [{AVO en als be-
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roep vrachtrijderJ. Bij diskrepantie tussen het beroeps- en opleldíngs-
niveau van vader en moeder (eveneens twee punten versehill, zijn de ge-

gevens van moeder als lndelingskriterlum gehanteend.

Uit de VU-steekproef zijn, ten behoeve van het NïPG-onderzoek, 101

schoolverlatende kleuters uit de E-groep en 104 schoolverlatende kleu-

ters uit de C-groep getrokken, zodanig dat het aantal jongens ongeveer

ge1Íjk Ís aan het aantal meisjes.

Deze steekproef van 205 kÍnderen, - allen behorend tot SES-groep Ifï,
en aangeduid met "overlap" tussen VU- en NIPG-steekproef - Ís vervol-
gens aangevuld met 1'12 schoolverlatende kleuters uit SES-groep ïf en

94 uit SES-groep ï. Deze trekking gebeurde geclusterd; d.w.z. eerst is
een aantal kleuterscholen in Den Bosch en Rosmalen getypeerd door het

SAC als behorend tot de groepen SES I en SES II. Hieruit zijn, aan de

hand van lijsten met beroeps- en opleidÍngsgegevens over de ouders, de

benodigde kleuters a-selekt getrokken binnen de strata geslacht en ml-

lieu.
Van tevoren was reeds de steekproefomvang voor SES ï en ff bepaald op

+ 100 kinderen per SES-groep, dÍt laatste in verband met voldoende cel-
vulling voor de te gebruiken statistische analysemethoden (o.a. multi-
varlattè-analyse) en, de doelstellingen van het onderzoek. Volgens een

schatting van het SAC (mondelinge mededelingl omvat de NïPG-steekproef

(N=411J ca 2OZ van de populatie schoolverlatende kleuters in Den Bosch

en Rosmalen.

fn tabel 8 zijn de verdelingen binnen de NIFG-steekproef weerBegeven.
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Verdeling van schoolverlatende kleuters (5.5 - 5.4J binnen
de NïPG-steeKproef naar sociaal-ekonomische status, gBSlacht,
leeftÍjd, experirnentele en controle-groep.'s-Hertogenbosch en
Rosmalen, februarí 1573 tN=411)

]e eft ij d
SES- I SES- ] I SES- ]I]

C- groep
SES-]II
E- groep totaal

j. m. j. m. j. m. j. m.

5. 05

5. 06

5,07

5. 08

5. 0g

5.'10

5,11

6. 00

6. 01

6.02

6.03

6, 04

3

I
I

I
b

5

2

'10

2

J

2

2

I

4

I

6

5

4

2

6

I

4

5

4

5

4

5

4

5

I
4

5

?

4

J

I
10

z

I
4

4

J

4

4

J

J

5

7

+

5

4

o

I
J

2

7

2

e

1

4

4

s

I
J

s

2

2

J

4

1

1

6

5

J

J

I
1

4

I
2

6

J

4

6

5

z

J

1

2

2

12

6

2

+

30

44

30

40

40

40

32

'31

42

28

28

zo

tot aa 1

53 41 54 58 54 50 51 50
411

94 112 104 101

Tenslotte is uit de NïPG-steekproef een tweede steekproef van 100 kin-
deren getrokken ten behoeve van het AKII'-onderzoek, De trekking vond op

E-selekte wijze plaats, binnen de strata geslacht en sociaal-ekonomische
status

8' 3 !c!eyelze[e1i!s

- LDT (verkorte vorm): in de maand november'1972 (pretest) en mei/
juni 1973 (posttest) is de LDT in verkorte vorm afgenomen op de

VU-steekproef door een 6U*ta1 studenten van de twee Pedagogische Aka-

demÍes 1n Den Boschi voor het merendeel vrouwelijke studenten van de

P.A. Mariënburg. Per groep van 20 studenten is een testinstruktie geor-
ganiseerd. Alvorens met het feitelijke testonderzoek te beginnen moest

iedere student eerst als proef twee kinderen van resp. 4- en 5-jarige
leeftijd met de LDT onderzoeken.
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- LDï [volledige vorm): medio februari, begÍn maart 1973 Ís de LDï

in volledige vorm afgenomen op de NïPG-steekproef door een 20-ta1
doktoraalstudenten Kinder- en Jeugdpsychologie van de vrije UniversÍ-
teit. Testinstruktle en -afname vond plaats in het kader van een seminar

"Neuropsychologie en leerstoornissen". Alvorens met het feitelijke test-
onderzoek te beginnen moest Íedere student eerst a1s proef twee kÍnderen
van + S-jarige leeftÍjd met de LDT onderzoeken.

- AKÏT: in ianuari 1973 is de volledige AKïT afgenomen op een 100-ta]
kinderen uit de NIPG-steekproef door + 20 kandidaatsstudenten in de

psychologie aan de Vrije Universlteit. Testinstruktie en -afname vonden

plaats in het kader van het praktikum Psychodiagnostiek aan de VU. Alvo-
rens met het feiteliJke testonderzoek te beginnen moest iedere student
eerst als proef twee kinderen met resp. de trlISC en de AKïT onderzoeken.

- NST: de NST maakt deel uit van het routine-testonderzoek dat ieder
Jaar Ic.q. februari 1973) plaats vindt op de populatÍe schoolverla-

tende kleuters in de regio van het SAC. De NIPG-steekproef maakt deel
uit van deze populatie, zodat NST-gegevens dlrekt verzameld konden wor-
den. Het NST-onderzoek is verricht door de leidsters van de betrokken

kleuterscholen zelf. De instruktie vond plaats onder verantwoordglijk-
heÍd van het SAC.

- FSï: maart 1973 is de FST afgenomen op de NïPG-steekproef door de

leidsters van de betrokken kleuterscholen. De testinstruktie werd

verzorgd door mw Drs. F.lY.E. GerrÍtsen (afdeling Ontwikkelingspsycholo*
gie, Universiteit van LeÍdenJ.

Profieltest: in maart, resp. begin april 1973 is de Profieltest
afgenomen op de NIPG-steekproef door de leidsters van de betrokken

kleuterscholen. De testinstruktie werd verzorgd door Drs. J.J.F.Schroots.

De organisatie van a1le testonderzoeken berustte bij het SAC (mw Drs.
R.lvl . van hlaarden-Ramondt). De machinale en computerverwerking van de

testgegevens vond plaats op het NIPG/TNO.
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Hoofdstuk I It gmgegevenE. Fn, b qtro uwb aarh eid

s.1 _ï!gqgegeyelg

In tabel I worden voor de NIPG-steekproef de moeilijkheÍdsgraad
(P-waarde) en de diskriminatie-1ndex (r.") vermeld voor de items van

de LDT-subtests. De P-waarde ("proportie juiste antwoorden"J is zonder

probleem te berekenen voor de subtests "Natikken", "Vouwblaadjes", "LPT-

nazeggen" en "LPT-aanwi-j zen". De items van deze subtests worden goed of
fout gescoord. Ten aanzien van de subtests waar geen dichotoom scorings-
systeem gehanteerd wordt, is gekozen voor een berekenÍng van de P-waarde

gebaseerd op de gemiddelde score per item. Dit geldt voor de subtests

"Blokpatronen" (score 0, 1 af 2), "Begrip en TnzÍcht" (score 0, 1 of 2),
"Verhaaltje nazeggen en vragen" Iscore 0 t/m 8, afhankelijk van het

itemJ.

De algemene formule voor de P-waarde luidt a1s volgt:

ir

P.

'tt N x Í* max.

NI
pp=1

0e in tabel I weergegeven diskriminatie-index "i" 
(de zgn. item-rqst-

komelatie) is bepaald met behulp van de Pearson produkt-momentkorre-

Latieformu 1e.

De evaluatie van de verdeling en de grootte van de P-waarden dient te
gebeuren Ín relatie tot het doel waarvoor de test ontworpen Is. Bij een

test als de LDT, bestemd om metingen te verrichten op véqgchillende

ability-niveaus, dienen de P-waarden min of meer gelijk verdeeLd te
ziJn over de range vanmogelijke P-waarden; dit om een zoveel mogelijk
gelijke standaard-meetfout te krijgen voor de verschillende ability-ni-
veaus (Davis , 1952).

x 100

P,
1.

K

N

pp

i 
*max

= moeilijkheidsgraad van het k-de
item (Í)
totaal aantal proefpersonen

proefpersoon

maximaal te behalen score op
item i*
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Tabel 9. Hoeilijkheidsgraad (P) en dÍskriminatie-index.(r. ) voor de

- 

items van de LDT-subtests (NIPG-steekproef; N=a1ïI

e'l^) ïn de tabellen zijn bij de items met extreme P-waarden (P<4 en P)961
geen diskriminatÍe-indices vermeld gezien de onbetrouwbaarheid van
deze informatÍe

1 100
2 100
3 S5
487
5 36
685
755
884
932

'10 4s

A B"l ckpatronen

item P- r.
no. waarde l-r

_xl

.23

.20
EQ

.33
,43
.36
.45
.44

B NatÍkken

item P- r.. l_rno. waarde

.06

.00

. to

.40
,47
.44
.46
.58

tre

.40
aL
AL

1 S5
253
385
464
557
654
I JJ

846
930

10 13
11 10
12 14
13 1

14 2
15 0

16 0

17q

C Vouwb laadj es D lfT-ga3egeen
item P- r"
no. waarde 1r

1 100
2 94 ,27
3 S5 ,24
4 35 .33
5 S3 .40
6 63 .5S
7 53 .61
8 52 ,57
I 44 .60

1A3-
11 6 .30
122-

item P- r.
no. waarde 1r

1 100
2 100
39S
4 96 ,14
5 88 .28
6 72 "287 81 .31
8 56 .37
I 41 .36

10 44 .3S
11 s4 .42
12 17 .36

LPT- aanwÍj ze1

item P- r.
no. waarde 1r

1 S0
2 74
370
4 58
554
638
721
422
e 14

10 I
11 I
12 1

.16

.40
,41
.56

E4.Jl

.47
E'

tre

,47

F Verhaaltje
nazeggen

item P- r..arno. waarde

I 67 .65
2 9A .41
3 79 .56
4 88 .59
5 77 "41
6 82 .60
7 85 .56
I 84 .58
I 79 .59

10 76 ,57

G Verhaaltje
vrag9n

ltem P- r.
no. waarde 1r

I 22 .16
2 44 ,48
3 48 .Sl
4 65 .4S
5 37 .32
6 27 ,27
7 63 .4s
I 36 .30
I 83 .34

10 34 .37

item P- r.
no. waarde 1r

1 68 .2A
2 82 ,10
3 S6 .19
4 87 .22
5 44 .'13
6 85 .30
7 34 .27
I 45 .39
I 35 .33

10 47 .51
11 36 .4S
12 60 .37
13 37 .37
14 44 .52
15 18 ,27

H gegrlR_en
In zieht
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Ïn verband met het hanteren van afbreekregels is het belangrijk dat de

Items zoveel mogelÍjk gerangschikt zijn volgens opklimmende moeiLijk-
heidsgraad. lïen kan er dan vanuit gaan dat voor de niet aengeboden,

moeilijker, Ítems terecht geen punten worden toegekend.
Een derde krÍterium naast de verdeling en de volgorde is dat items met

P-waarden die extreem hoog of extreem laag zijn zoveel mogelijk verme-

den worden" Ïtems van dit soort geven weinig zinvolle informatie en dra-
gen daarnaast bij aan de error-variantie van de subtest-score"
In pri.ncipe wordt bij de diskrimÍnatie-index gestreefd naar een zo hoog

mogelijke waarde. De hoogte van de diskrÍminatie-lndex is van twee fak-
toren afhankelj.jk (Lienert, '1961, p. 122) t

1) in hoeverre meten item en de gehele test (behalve het item zelf)
het ze lfde

2) het aantal mogelijke discrimj.naties" Dit aantal is afhankelÍjk vpn

de P-waarde van het item: hoe dichter de P-waarde bij 50 ligt des

te groter Ís de kans (onder gelijkblijvende omstandigheden) op een

hoge diskriminatie-index.
Er bestaat een direkt verband tussen de gemiddelde waarde van de diskri-
minatle-Índex en de vermoedelijke betrouwbaarheid van de test in die zin
dat een hogere gemiddelde diskriminatie-index in een hogere betrouwbaar-
heidskoëfficiënt resulteert (Ebe1, 19651.

De subtest Blgkpatronen (tabeI 9Al is in zijn geheel voor deze leeftijds-
groep (5.5-6.41 aan de gemakkelijke kant. BovendÍen is de spreiding van

de P-waarden onregelmatig in die zin dat de overgang van item I naar
item I een vrij sterke daling van de moeilijkheldsgraad te zien geeft.
Een dergelijke verdellng van P-waarden heeft een sterk nadelige invloed
op de betrouwbaarheidskoëffÍciënt (Lienert, 1965, p. 3621. De lage dis-
kriminatie-indices bÍj het 3e en 4e item kunnen gedeeltelijk hun oor-
zaak vinden in de extreme waarde van de moeÍlijkheidsgraad. Gezíen deze

resultaten zal, met betrekking tot afname aan deze oudste leeftijds-
groep (6.0-6.41, overwogen worden of de subtest BJ.okpatronen uit de

t^/ïSC (moeilijker itemsJ hier niet meer op zijn plaats is.
De'subtest Natikken (tabe1 SB) vertoont regelmatig aflopende p-waarden

met slechts óén onregelmatigheid (item 7 en B). rn het geheel genomen

blijkt deze subtest voldoende ruimte te hebben voor uitbreiding naar
hogere leeftijdsgroepen. Uit verder onderzoek za1 moeten blijken ín hoe-
verre de lage dÍskriminatie-indices van item 1 , 2 en 3 verbeteren bij
verandering van P-waarde door afname aan een jongere leeftijdsgroep.
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BiJ Vouwblaadjes- (tabel 9Cl stellen de diskriminatie-indÍces voor de

eerste 6 items enigszins teleur. Verscherping van de seorÍngskriterÍa
za1 wellÍcht een verbetering van de diskriminerende waarden tot gevolg

hebben. In de oorspronkelijke Iverkorte) versie kwamen slechts de items

1,2,3, 4,5, I en 12 voor. Duidelijk is dat de toegevoegde items 6, 7,

8, 10 en 11 een gunstige keuze zijn geweest.

BiJ lPT:nazeggen en LIT- qqn\,:rijzen (tabeI 9D en E) staan de P-waarden in

zoverre in verband met elkaar dat een foutscore op een item voor "nazeg-
gen" praktlsch in alle gevallen een foutscore op "aanwijzen" aIs resul-
taat heeft. Hierdoor zal de P-waarde van een item bij "nazeggen" steeds

gelijk of hoger zi-jn dan de P-waarde voor het korresponderende item bij
"aanwijzen". Afgezien van de vrij sterke daling van de P-waarde biJ
item 10 mag de verdeling van moeÍliJkheidsgraden gunstig genoemd worden.

De wat makkeliJker items 1 t/n 4 bij "nazeggen" korresponderen met af1o-
pende P-waarden van de items 1, 2,3 en 4 bij "aanwijzen". Bij slechts
drÍe items dalen de diskriminatie-indices onder .30.

De Verlaaltjeslest (tabel 9F en G) ]aat overeenkomstig de opzet van de

konstrukteur (zie 7.5) vrij konstante P-waarden zien. De verdeling van

de P-waarden is echter minder belangrijk, omdat noch bij Verhaaltje-na-
zeggen, .noch bij Verhaaltje-vragen een afbreekregel is gehanteerd:

slechts in twee gevallen daalt de diskriminatie-index onder .30, nl.
biJ Verhaaltje-vragen item 1 en 6.

Ten aanzien van de P-waarden van de items van Begrip en fnzj.elrt (tabel

SHI kan men zeggen dat een verandering in voLgorde overwogen wordt. De

diskriminatie-indices blijven bij 7 ltems onder ,30. Misschien dat door

verscherplng van àe scoringskriteria hogere diskriminatie-indices be-

reikt kunnen worden.

ïenslotte, bij uitbreiding van de LDï-testschalen voor oudere leeftijds-
groepen (6 en 7 jaar) zullen met name de subtests Vouwblaadjes en Blok-
patronen aangevuld moeten worden met moeilijker items.

s.2 Qc!reswEeer[eiq

0m een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van de in de LDT

voorkomende subtests is gebruik gemaakt van drie maten;

- standaardmeetfout

- interne konsistentie
- test-hertest korrelatiekoëfficiënt
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s.2. 1 §!en_decrÉEee!feu!

ïn tabel 10 is de standaardmeetfout weergegeven, Deze maat is
speciaal van belang bi.J de Ínterpretatie van subtestscore-verschi1len.
De standaardmeetfout is berekend aan de hand van de homogeniteitsindeces

voLgens Kuder-Richardson (tabel 11).

TabeI 10" GemÍddelde (M), standaarddevi.atie (sJ en
standaardmeetfout (SE I van de LDT-subtests
tNïPG-steekproef; ru =m+tt)

s ubt est aan t al
items

IY ! SE
m

Blokpat ronen

Natikken

Vouwb Laadj es

LPT-nazeggen

LPï- aanwíj zen

VerhaaLtj e-nazeggen

Verhaaltje-vragen

Begrip en ïnzicht

1A

17

12

À-
IL

12

10

10

15

16,37

5.97

8,28

6. S8

4.43

44.3S

15.56

16.35

2.42
I C.)

1 .95

2,A4

2,33

8,7I
6. 86

4. 36

4 A"'7

I .31

1 .15

1,02

1 .17

3. 38

3. 80

2,40

9.2,2 Interne konsistentÍe

Een van de maten voor interne konsistentle wordt gevormd door de

korrelatie,tussen twee geliJke helften van een test: de zgn. split-ha1f
korrelattekoëffícLënt" Splitsing vond plaats door de even en oneven items
tezamen te voegen. Tn tabel '11 zijn de bewuste korrelatiekoëfficiënten
vermeld na korrektie voor testlengte met behulp van de Spearman-Br:own

formule (LÍenert, 1961, paB, 217),

ívlede in verband met het feit dat over de wijze van splitsen ter bepaling
van de split-halfbetrouwbaarheidskoëfficiënt diskussie mogelijk is,
wordt vaak gekozen voor een methode welke als een veralgemenisering van

de split-halfmethode geldt en waarbij "al.Ie items als het ware parallel-
tests zijn geworden" (Drenth,1968, pag" 180). In tabeL ll is deze be*

trouwbaarheidsmaat (raa) ook we1 homogeniteitsindex genoemd, berekend

voor de subtests van de LDT. Hlerbij 1s gebruik gemaakt van de volgende

door Kuder en Richardson ontwikkelde formule (Ebe1, 1965, pag. 326)z

'k
r=-"tt k-1

(1 -$, k=aantalitems
o2 = testvarlantie

Zor2 = som van de itemvarianties
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ïabeI 1 1. BetrouwbaarheLdsmaten voor de subtests van de LDT
(NïPG-steekproef; N = 411J

(.rr*) * sp1lt-ha1f betrouwbaarheÍdskoëfficiént,
gekorrigeerd voor testlengte met behulp
van de Spearman-Brown formule

x)r. ."' = homoseniteitsi.ndextt xJ xi
'12"' en 123"" = test-hertestbetrouwbaarheidskoëffieiënt

subtest tiï ttt
'12 '23

Blokpat ronen

Natikken

Vouwblaadj es

LPT-n azeggen

LPT- aanwij zen

Verhaaltj e-n azeggen

VerhaaltJ e- vragen

Begrip en fnzicht

70

82

66

80

8í

87

74

72

bJ

73

bó

75

75

85

69

70

56

xx

xx

62

40

79

56

43

.50

xx

XX

,67
qa-

.64

.63

.60

Als men de koëffÍciënten van interne konsÍstentie (r., en rra) in tabel
11 voor de LDÏ-subtests bekijkt dan is de homogeniteit van Blokpatronen
en vooral Vouwblaadjes matlg te noemen. Vergelijking met de testlitera-
tuur-gegevens 1ëert dat hogere waarden met name bij Blokpatronen moge-

lijk zijn. ïn hoeverre faktoren a1s ervaring van de proefleiders bij de

omgang met kleuters, inkonsistente scoring e"d. hlerbij een rol gespeeld

hcbben moet nog verder onderzocht worden" Bij de subtest Vouwblaadjes

zouden modlfikaties - zoals besproken in 9.1 - wellicht tot een verbete-
rlng van het dLskriminatievermogen (en daardoor ook van de betrouwbaar-
heid) kunnen lelden"
De overige subtests variëren van redelijk tot zeer homogeen.

Ïn verband met een eventueel gebruik van de LDT voor de bepallng van een

ïQ is, aan de hand van de subtest-betrouwbaarheidsmaten 11Z "n "tt, d"

xl r,, en r"_ z]-Jnrt 1.t_

r' is berekend
(N = 941

rro is berèkend
'r (N = g3)

berekend op basls van de NfPG-steekproef (N = 411)

tussen NïPG-steekproef en VU-pretest (C-groep)

tussen NïPG-steekproef en VU-posttest (D-groep)

Xx) ïen tÍjde van de VU-pretest waren de subtests Vouwblaadjes (voIle-
dige vorm) en Natikken nog niet gereed voor opname in de LDT, zodat
hierover geen test-hertest betrouwbaarheidsgegevens bekend zíjn,
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betrouwbaarheid van de gehele testbatterÍj geschat. Dlt gebeurde volgens

de methode van Spearman-Brown (Llenert,1g61, pag,37O) en eveneens vol-
gens de methode van Mosier (Lienert, 1961, pag" 371), Dit laatste in
verband met een mogelijke overschatting van de betrouwbaarheid door de

vooronderstelllng van volkomen homogene subtests bij de methode van

Spearman-Brown.

De geschatte betrouwbaarheden zljn: .S3 (Spearman-Brown) en .92 (Mosler)

lndÍen men ui.tgaat van de homogeniteitsindices.0p basis van de spllt-
half betrouwbaarheidskoëfficiënten is de gesehatte betrouwbaarheid van

de gehele LDT: "97 (spearman-Brown) en . S5 [l'{osier). De LDï a1s geheel

IÍJkt in leder geval een voldoende betrouwbaar instrument te zijn voor
de bepallng van het ïQ.

e.2.3 Icc!: Lrcr! ee!- berre-te! lebpËf f ieiËl!
Deze betrouwbaarhei.dsmaat, welke een tndruk geeft van de stabili-

teÍt van een test, is gebaseerd op de produkt-moment korrelatie tussen

de testresultaten bij herhaalde afname op de overlapgroep (al1é6n C-

groep) van de NïPG- en VU-steekproef. In tabel 11 zijn de gegevens ver-
meldrverkregen uit vergelijking van de eerste afname in november en de

tweede afname ln februari/maart (r,/ en tussen de tweede afname in
februarl,/maart en de derde afname ln mei/Juni ("zr). Vooral bÍj de laat-
ste vergelijking moet sterk rekening gehouden worden met mogelijke leer-
effekten gezlen het feit dat in meÍ,/juni de LDT voor de derde maal is
afgenomen. Voor a1le test-hertest korrelatÍe§, zoals in tabel 11 vermeld,
geldt dat deze ultsluitend betrekking hebbËn op S.E.S.-groep ïïï.
Ten aanzien van Vouwblaadjes (verkorte versie) is ten overvloede de test-
hertest korrelatie berekend op basis van de pre- en posttest van de VU-

stee[<,proef (N = 4í1) welke overigens wat leeftlJdsopbouw betreft, niet
geheel met de NïPG-steekproef vergeleken mag worden.

De gevonden waarde (.43) kan echter een indikatie geven van de te ver-
wachten betrouwbaarheid van deze subtest. AangezÍen bij de VU-afname

slechts 7 items in de subtest Vouwblaadjes voorkwamen is ook een test-
hertest betrouwbaarheidskoëfficiënt berekend waarblj voor het aantal
items ult de definitieve versie (12 ltems) is gekorrigeerd met de formule
van Spearman-Brown . Deze bedraagt .65,



-75-

Hoofdstuk 10 Validiteit

0m een voorlopige lndruk te krijgen van de validiteit van de LDï zijn:
a) interKorrelaties berekend van de gebruikte testlnstrumentenr Bo

b) een faktoranalyse uitgevoerd op de subtestscores van de LDT.

Voorafgaand hieraan zal de invloed van geslacht en SES op de testpresta-
ties worden beke(en.

1a. I _rlylscd_ye!_ g9§le_c!!_el_§E§

0m de lnvloed van de twee basÍsvariabelen geslacht en SES op de

LDï subtestscores te bepalen zijn de verschillen in gemiddelden tussen

de groepen jongens en meisjes, resp. SES-groep ï, Iï en III getoetst met

de t-toets. Voor zover in een aantal gevallen de vooronderstelling van

geliJke standaard-devlaties niet juist bleek te zijn, is hiermee rekening
gehouden bij de toetsing. ïn tabel 12A en B zijn de resultaten van deze

berekenlngen vermeld.

Tabel 12 De lnvloed van geslacht en SES op de LDT-subtestseores

A. Verschillen in gemiddeLden (M) op de LDT-subtestscores tussgn
jongens (Nr= 212) en meisjes (Nr= 199); (NïPG-steekproef; N = 411)

subtest M.
J m

M q

J m
tiwaarde

Blokp at ron en

Natikken

Vouwb laadJ es

LPT-n azeggen

LPT- aanwiJ zen

Verhaaltj e-n azeggen

Verhaaltje-vragen
Begrip en ïnzicht

16"41

5. S4

7 .84

6. 84

4.22

43,52

15,24

16.65

16.34
tr(]7

8.74

7.14

4. 66

45.34
4 tr On

16. 03

2,35

2,44

1.95

2,47

2.33

B. 89

6. 84

4. 53

2.50

2,55

1 .87

2.AO

2.33

8. 62

6. S3

4. 30

0. 2s

-0.15
-4.77xx

-1.50

-1,87
-2.10^
-1.03

1 .42

xx Signifikant op .01 (tweeziJdig)

x Signlfikant op .05 (tweezijdig)
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B. Verschillen in gemiddelden (N) op de LDT-subtastscores tussen
SES-groepen ï (\r _ sal:.Tï (Nr, ='112) en ïïï (Nrrt = 205)
(NIPG-steekproefi N = 411)

s ubte st Mt Htt H,,, tï c"ïI e"trr
t -waarde

Ï- IÏ ÏÏ- IIÏ T_ T]I

Blokpatronen

Nati.kken

Vouwblaadjes

LPT-nazeggen

LPT- aanwiJ zen

Verhaaltje-nazeggen

Verhaaltj É-vragen

Begrip en ïnzleht

16.7 I
6. g7

8. 49

7 .47

5.11

48.56

16. 94

18. 35

16,25

6. 16

8. 43

7.30

4.68

46.15

1 4.90

16.67

16,26

5. 38

8. 09

6. 53

3,97

41 ,53

15.53

15.26

2,23

2,43

2.13

I . 85

2,34

5,25

5,71

3.32

2.76

2.22

1 .82

2.0a

2.34

7 ,49

6. 87

4.47

2.30

2,54

1,94

2,47

2,24

9,72

7,30

4.51

-'t . JZ

-2.47^
-o,22

-0.61

-1.28

-2.70xx
-1.58

-3. 0gxx

-0.04
-2,74xx
-1.50

-2. g6xx

-2. 63xx

-4. 6gxx

-o.7 4

-2.67xx

-1.81

-5.0gxx

-1. s9

-3.52xx

- 3. g5xx

-g. ogxx

-2.61

-5. g5xx

xx Signifikant op .01 [tweezÍjdig)
x Signifikant op " 05 (tweezj.jdj_g)

Kohnstamm (1973") geeft in een artikel over geslachtsverschillen met be-

trekking tot kinderen van 11 à 12 jaar een literatuuroverzicht van sexe-

verschillen 1n prestatÍes op schoolvorderingen-toetsen en psychologische

meisjes beter in: jongens beter in:

- fijne motoriek - grove motoriek
- snelheid van waarnemen van - ruÍmtelÍjke oriëntatie en

details ruimtelij k lnzicht
- geheugen voor details en - mechanisch ÍnzÍcht

onsamenhangende gegevens

- tellen
- taalgebruik "puur"

- rekenkundige vraagstukken

- problemen oplossen

- redeneren met behuLp van taal

fn een groot deel van de onderzoeksliteratuur met betrekking tot ge-

slachtsverschlllen in kognitief funktioneren worden slechts gegevens ge-

rapporteerd over oudere kinderen en volwassenen (Anastasi , 1962). Een

verklaríng hiervoor 1s misschien het feit dat de verschillen ln het al-
gemeen kleln zijn en zo mogelijk nog klelner wanneer het jonge. kinderen
betreft (Witkin B" E" ; 1962)

Slechts in twee gevallen blijken 1n ons onderzoek met de LDT (tabel 12A)

signifikante verschillen te bestaan tussen de gemiddelde subtestscores
van jongens en meÍsjes: in beide gevallen doen de meÍsjes het beter,
namelijk biJ Vouwblaadjes en Verhaaltje-nazeggen.
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Als men de lnhoudskenmerken, zoals die 1n hoofdstuk 7 naar voren kwamen

bij Vouwblaadjes en Verhaaltje-nazeggen, vergelijkt met het overzicht
van Kohnstamm, dan blijkt dat de verschillen bij deze groep kleuters
(5.5 - 6"4) overeenkomen met de gesignaleerde verschillen bij oudere

kinderen" De fijne motoriek en geheugenaspekten bij Vouwblaadjes evenal-s

de taalstruktuuraspekten bij Verhaaltje-nazeggenr SBVBn de jongene meer

problemen dan de meisjes.

Naar verwachting (Kohnstamm, 13681 worden testresultaten duldelijk be-

invloed door het milieu (tabe1 128), Slechts in twee gevallen is er géén

sprake van eBn statistisch signÍfikant SES-versehil in gemiddelde sub-

testscores, n1. bij Blokpatronen en Vouwblaadjes. Tot de subtests welke
tussen a1le SES-groepen signifikant verschillende resultaten te zien
geven - en dus het sterkst "mj-lieu-gevoelig" zíjn - behoren Natikken,
Verhaaltje-nazeggen en Begrip en ïnzicht.
Zoals uit talloze onderzoekingen is gebleken (Lawton, 1969) is ook hier
te zíen dat de verschillen in testscores vooral tot uÍtdrukking komen ln
de verbale tests. De vrij grote verschillen blj de subtest Natikken 11j-
ken 1n dit verband moeilijk verklaarbaar aangezien het hier 1n eerste
lnstantie om een performale test gaat. Wellicht geven de resultaten van

de faktoranalyse op de LDT-subtests een aanknopingppunt voor een moge-

liJke verklaring.
Het gegeven dat SES-verschillen tot uitdrukking komen in de testresulta-
ten kan leiden tot verschillende konklusies. Men zou bijv. kunnen denken

aan normen voor de verschillende SES-groepen afzonderlijk. De vraag is
echter of het kompenseren van verschillen die 1n verband staan met soci-
aa1-culturele varlabelen nlet juist de (ortho-)didaktische waarde van de

testuitkomsten te nlet doet.Naar ons idee is er geen indikatie tot de

konstruktÍe van per sES-groep wÍsselende normen, aangezien de gesigna-
leerde verschillen juist aanknoplngspunten kunnen bieden voor de onder-
wij sprakt 1J k.

'l 0. 2 ïntetbgffC_tC!lCt

Teneinde enÍg inzÍ.cht te kriJgen in de samenhang van de LDT met een

aantal andere lnstrumenten die aspekten meten van het kognitief funKtio-
neren zÍjn de produkt-moment-korrelaties berekend tussen:
a) LDT- subtests
b) LDT-somscore
cJ NST
dl Fst
e) Profieltest
f) AKïT (deviatle-ïQ)



co 
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Tabel 13 Interkorrelaties (produkt-moment) tussen de totaal-scores van NST, FST, Profieltest, AKIT (deviatie-IQ) en 
LOT, de LOT-subtestscores en hun korrelatie met de basis-variabelen: leeftijd, -geslacht en milieu (SES) 
(NIPG-steekproef; LOT: N = 411; AKIT: N = 1D1; Profieltest: N = 365; NST: N = 374; FST: N = 364) 

totaal NST NST 

totaal FST .65 FST 

totaal Profieltest • 37 • 38 Profieltest 

totaal AKIT • 52 • 37 .26 AKIT 

totaal LOT .73 • 62 . 31 . 41 LOT 

Blokpatronen • 49 • 52 .25 . 32 . 44 Blokpatronen 

Natikken • 51 .45 .16 .35 .57 .3B Natikken 

Vouwblaadjes . 37 • 42 .17 .3D .45 .3D • 31 Vouwblaadjes 

LPT-nazeggen • 39 • 37 .17 .29 .59 .2D • 34 • 14 LPT-nazeggen 

LPT-aanwijzen • 51 . 5D .16 • 35 .66 .29 .43 .3D .63 LPT-aanwijzen 

Verhaaltje-nazeggen . 61 • 51 • 3D • 39 . BB .24 . 37 .29 .55 .55 Verhaaltje-nazeggen 

Verhaaltje-vragen . 5D . 36 .2D .23 .76 .22 . 31 .25 .27 . 34 .55 Verhaaltje-vragen 

Begrip en Inzicht .4B • 38 .24 .2D .6B .16 .2B .16 .27 • 34 .54 .46 Begrip en Inzicht 

leeftijd .2D .25 .2D . D4 .18 .1 B .19 .16 .D6 .14 . D4 • D3 .15 

geslacht . D9 • 15 - . 01 -.D1 .D7 - . D1 .DO .22 .DB .1 D .10 .D5 .D7 

milieu (SES) • 37 . 3D .14 . 35 . 3D .DB .25 .DB .19 .20 .33 .11 .28 

NST FST Prof.t. AKIT LOT Blokp. Nat. Vouwb. L-naz. L-aanw. V-naz V-vr. B+I 
1 
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ïevens is van alle testvarlabelen de korrelatie met leeftijd, geslacht

en milieu berekend" De resultaten worden gegeven in tabel '13.

Bij de beschouwÍ.ng van tabel 13 dienen drÍ.e punten in het oog te worden

gehouden:

1) omdat het om organisatorische redenen niet mogelijk was de kinderen

steeds op ongeveer hetzelfde moment te testen, zijn de tijdsinter-
va1len tussen de tests niet voor alle kinderen ge11jk. Vooral bij
de korrelaties met FST en Profieltest kan dlt een ro1 hebben ge-

spee I d;

2) de aantallen (N) zijn voor de korrelatiekoëfficiënten in de matrix
verschillend van grootte;

3i de LDT-subtest- en somscores zÍjn ruwe seores; biJ de lnterpretatle
van de verschlllende interkorrelaties dient men hiermee rekening te
houden.

0ndanks deze beperkingen kan een globale indruk worden verkregen van de

betekenis van de LDT t.o.Vr de omschreven instrumenten.

Zo kan men zien dat de LDT het hoogst korreleert met de schoolrijpheids-
tests en veeL minder met het "algemene intelligentj-e"-karakter van het

AKïT-ïQ. De LDT korreleert matig met de kalenderleeftijd, zeer laag met

geslacht en tezamen met de FST het laagst van de vljf instrumenten met

milieu iSES), hoewel deze verschlllen klein te noemen zijn.
De korrelaties met de Profieltest zljn te laag om in dit stadium van

onderzoek voor een betekenis-analyse van waarde te zijn; een faktor-
analytisch onderzoek waarbij ook de subtests van de andere instrumenten
betrokken worden za1 hier wellicht meer aanknopingspunten bieden.

De verschillen tussen FST en NST zljn, ZÉker gezien de tijdsverschillen
tussen de afname van de instrumenten, nlet groot en het zal o.a. van het
prediktief valideringsonderzoek moeten afhangen aan welke test de voor-
keur gegeven dlent te worden.

De korrelatie tussen NSï en FST (.65) is exakt dezelfde a1s gerapporteerd

ln een eerder onderzoek van Gerritsen en Hulsman t1572),

Konkluderend kunnen we stellen dat de LDI a1s schatter van het IQ, aI-
thans het deviatie-IQ zoals gemeten door de AKïT, volgens de gegevens

verkregen uit dit onderzoek niet erg voldoet. Ten aanzien van de ortho-
didaktÍsche waarde zijn de verwaehtingen, gezien de korrelatie met be-

staande schoolrijpheidstests, gunstJ.ger te noemen.
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1 0.3 [s[!gre!g]yee

0m een indruk te krljgen van de LDT-subtests is een faktoranalyse
uitgevoerd met als basis de matrix van de interkorrelaties tussen de sub-

tests verkregen uit de data van de NïPG-steekproef a1s gehael. Deze ana-

lyse is eveneens uitgevoerd op de data van de drie SES*groepen afzonder-
liJk om te zien of de struktuur dle de analyse van de gehele steekproef
te zíen geeft verandert, indien men de subgroepen afzonderlijk analy-
seert. Deze splitsing leek ons zlnvol vanwege de duldelijke verschlllen
ln gemlddelde scores per SES-groep (.2íe 10.1 ). Daarnaast konstateerden
wij vrlj hoge en statlstisch signiflkante korrelaties (p < 0.01) met

milÍeu voor de subtests Verhaaltje-nazeggen, NatÍkken, LPï-nazeggen,
LPï-aanwÍjzen en Begrip en Inztcht (zie tabel 13).
Gekozen is voor de "prlncipale komponenten"-methode, waarbij de nadruk
ligt op het zoeken van een struktuur waarÍn een zo klein mogelijk aantal
faktoren zoveel mogelljk van de totale variantie verklaart (Thorndike,

1971),

ïn tabel'14 worden de vier komelatle*matrices, aan de hand waarvan de

prlncipale komponenten (tabel 15A t/m D) zijn bepaald, in éón tabel weer-
gegeven.
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fnterkorrelatie-matrix van LDT-subtestscores
naar beneden: NIPG-steekproefx), SES-groep ï
ïï (N = 109) en groep ïïï (N = 1901

per cel van boven
(N = 92), groep

Tabel 14

Natikken

Vouwb laadj es

LPT-nazeggen

LPï- aanwÍj zen

Verhaaltj e-nazeggen

Verhaaltj e- vragen

Begrlp en ïnzicht

20 lndividuen
subtests niet

Blokpatronen
.38

1C

.38

.30
"30
.29
.30

"20
,15
.21
.21

.30

.34

.17
ctr

.28

.24

.18

.30

.23

.13
ntr

,37

.15

.05

.0s
,20

"30
.JZ
.25
90

"18
AA

.36

1C
ae

42

.34

.16

.01

.12
,21

.55

.58

.46
trtr

.26

.13
,24
.23

.26
"10
.28
.24

,26
.28
.38

,34
.22
,37

2A

.54

.31
ca

.53

Natikken
,32
.31

2A"

.33

2tr

.z/
,22

?o

.45
,42
.25
,52

EJ

.38

.20

.36

.30

.35
'1 4.L I

.30

,28
.16
.20
.27

Vouwbl aadj es
,15
.16
.16
,11

LPT-nazeggen
,62
.64
.57
.óz

LPT-aanwij zen
.54

ÉA

.48

.54

Verhaaltj e-nazeggen
.54

a.a

.43

.oz

Verhaaltj e-vragen
.45
.22
.53
.46

moesten buiten
zijn afgenomen.

beschouwing blijven
NïPG-steekproef (N

omdat
= 391

één of
).

meer
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Tabel 15 De vier prlnclpale komponenten met de grootste elgen-waarde
onafhankeltJk bepaald voor A. de gehele NïpG-steekproef,
E, SES-groep I, C. SES-groep Iï en D. SES-groep ïIï

A. Principale komponenten iNïPG-steekproef; N = 391 )

subtest s

Blokpatronen

Nat I kken

Vo uwb L aadj e s

LPT-n azeggen

LPT- aanwij zen

Verhaaltj e-nazeggen

Ve rhaa ltJ e- vragen

Begrip en fnzicht

eigen-waarde

verklaardó variantie

ï

-ao
-.65
-. 50

-.68
- .77

- ,82

-.65
-.62

3.45

432

ïï

-. 61

-.34
-.43

.16

-, 00

,27

,25

.44

'1.08

132

'j"-
-. 09

.07

-.32
.59

.40

-.05
- .45

-. 35

3
- .47

-.22
ea. VL

.08

,11

.10

-. 06

-.18

.72

9Z

kompon enten kommunalitelten
62

.84

.60

,98

.84

.76

,76

.69

.74

totaal t 772

.s5

12r"

B. Principale komponenten (SES-groep I; N = 92)

komponenten
s ubte st s

B1o kpat ron en

Natikken

Vouwblaadjes

LPï-n azeggen

LPT- aanwiJ zen

Ve rhaaltj e- n azeggen

VerhaaltJe-vragen

Begrlp en ïnzicht

eÍ.gen-waarde

verklaarde variantie

I II ïï1

- .47

-.65
-. 48

-. 89

-. 8'1

-'70

-. 55

-. 36

3. 06

382

- .54

-.15
-. 61

.13

.00

.30

.11

.56

I .14

14r.

-.42

-.24
-.'19

.59

.30

.08

-. 58

- ,42

1 .0s

132

IV

.56

-.21
-. 10

-.11

,07

-. 06

-.37
,52

.80

102

kommunaliteiten
62

,82

.54

.65

.87

.76

,72

,78

.90

totaal: 752
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C. Prlncipale komponenten (SES-groep ïï; N = 109)

D. Princlpale komponenten ISES-groep IIï; N = 1S0)

subtests

Blokpat ronen

Natikken

Vouwb 1 aadj es

LPT-nazeggen

LPT- aanwiJ zen

Verhaaltj e-nazsggen

Verhaa Ltj e- vragen

Begrip en ïnzicht

eigen-waarde

verklaarde variantie

IÏ ïï1 ÏVï

- Ltl

-40

-. 46

- (:7

-.73
-.78
-. b"l

-.o/

3. 04

3BZ

komponenten kommunalitelten
h2

.68

,76
oe

"81

.74

,71

.75

.73

totaal: 76e.

-co

-. 48

_ Ae

,02

.05

.18
l)

.41

'1.30

162

.13
a,L

.06

- trtr

- ,44

-.05
.45

.JZ

.s4

122

.16
L'

- ,7A

.23

,07
AE

.03

.83

oa
t UL

109.

subtests

Blokpat ron en

N at i kken

Vouwbl aadj es

LPT-n azeggen

LPï- aanwiJ zen

Verhaaltj e-nazeggen

Verhaaltj e- vragen

Begrip en ïnzicht

eigen-waarde

verklaarde variantle

kompon en t en
kommun a1 it ei t en

h2I

- .67

- ,52

-. 66

- ,77

-.82

- .71

-.60

3. 60

452

,:

-. 13

.20

- La,

tro

,44

-.07

-. 38

-"36

'1.03

13.,.

IÏÏ

- .54

-.40
-. 40

14

- ntr

.33

,20

.46

"1.01

132

ÏV

.50

.08

-. 60

-.10
- ,11

-.10

.12

.19

,70

9Z

.88

.66

,97

.84

.76

.80

.70

.73

totaal: 80%
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In eerste lnstantie ls gekozen voor een oplossing van 4 faktoren, ofschoon

de eigen-waarden van da 3e en 4e komponent (tabel'15A) klelner zijn dan

1.0. Hiermee wi11en we voorkomen dat bij voorbaat informatie verloren gaat.

Het is namelijk mogelijk dat voor Ben bepaalde SES-groep de laatste twee

komponenten mger betekenis hebben (meer variantÍe verklarenJ. Bovendien

laden twee subtests (Vouwblaadjes en Blokpatronen) vriJ hoog op de vierde
komponent (tabel 15A).

De koëfficlënten van de eerste princlpale komponent in de tabellen'15A, B,

C en D zíln zoals gebruikelijk voor alle subtests vrlj hoog en gelijk van

teken; we hebben hier te maken met een belangrijke algemene faktor op het
gebled van het kognitief funkttoneren, welke bij a]le subtests een ro1

speelt. Het hoogst laden de subtests Verhaaltje-nazeggen en LPT=aanwijzen

op deze algemene faktor, gevolgd door LPT-nazeggen. ïn de a priori lnhouds-
analyse (zie overzlcht op p. 59) vertonen LPT-nazeggen en Verhaaltje-na-
zeggen sterke overeenkomst. Deze laatste hebben bovendien met LPT-aanwij-
zen de inhoud van de stimull gemeen, o1. verbaal kodificeerbare temporele
se kwenti es.

Opmerkelljk 1s dat Blokpatronen - bekend om het feit dat deze test in het
algemeen hoog laadt op een g-faktor - steeds een vrij lage waarde hee.ft

met betrekktng tot de belangrijkste komponent

Een ongeroteerde struktuur zoals weergegeven in tabel
te interpreteren; ln verband hiermee zijn in tabel 16

komponenten geroteerd (varlmax-rotatie).

ïabel 16 Geroteerde struktuur (varimax-rotatie; 4
de NïPG-steekproef (A), SES-groep ï (B),

A. Geroteerde faktor-struktuur (NïPG-steekproef;

15

de

is vaak lastlg
vÍer principale

faktoren) voor
II (C) en Iïï (Dl

N = 3S1l

faktoren
subtests

Blokpatronen

Nati Kken

VouwblaadJ es

LPT-nazeggen

LPï- aanwij zen

VerhaaltJ e-nazeggen

Verhaaltj e- vragen

Begrlp en ïnzlcht

variantle biJdrage

ïï III ÏV
h2

.84

.60

,76

,84

,76

,76

.63

.74

totaal z 772

-.0s -.91
-.20 -.63
-.13 -.18
- .14 -. 09

-,21 -,23
-. 84 -. 10

-.79 -.16
-. 84 -. 08

23r. 172

.06

,37

,11

.90

,79

.54

. '10

. '16

242

.10

.16

.96

-,02
,17

.20

.18

-. 05

139.
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Geroteerde faktor-struktuur (SES-groep ï; N = 92)

C. Geroteerde faktor-struktuur (SES-groep ïï; N = 109)

D. Geroteerde faktor-struktuur (SES-groep Iïï; N = 1g0)

faktoren
subtest s

BLo kpat ronen

Natikken

Vouwb laadj es

LPT-n azeggen

LPT- aanwij zen

VerhaaltJ É-nazeggen

VerhaaltJ e-vragen

Begrip en lnzicht

variantie bljdrage

- .14 . 0'1

-.30 -.62

-. 08 - .47

-"93 -"03
-.78 -. '19

- ,71 -. 38

-. 0s -. 85

-.'10 -.14

h2

.82

.54

.65

.87

,76

.72

,78

.90

totaal: 75Y.

ïï ïïï

- 42

-.02

,25
ntr

-. 0s

-.28
-,24

-._93

149.

IV

.88
.)Í:

.60

,02

.33

.04

-. 04

.. 03

169.26r. 192

faktoren
s Ubte st §

Blokpat ronen

Nati kken

Vouwblaadj es

LPï- n azeggen

LPï- aanwij zen

Verhaaltj e-nazeggen

Verhaaltj e- vragen

Begríp en ïnzicht

varlantie biJdrage

I Iï lïï

.07 -.77 -.14
-.zz ; -.10
-.06 -.1S -.0s
-.11 -.15 .88

- .22 - .11 -. 81

-. 56 -.02 -. 50

-.85 -.08 -"08

-.82 -.O7 -,22

232 172 222

h2

.68

,76

.93

. 8'l

.74

,71

.75

.73

totaal: 762

ÏV

_rÈ

.01

-. 94

.01

- .14
*.3S

-.01

-. 04

142

fa kt oren
subtest s

B1o kpat ron en

Nat i kken

Vouwb laadj es

LPT-n azeggen

LPT-aanwi jzen

Verhaaltj e-nazeggen

Venhaaltj e- vragen

Begrip en lnzicht

variantie bij drage

ÏÏ IÏ]

.08 -.91

.50 -.59

.08 -.16

.89 -.o4
,79 -.26
. ï1 -.06

,15 -.25

,11 - .07

ï

-.20
-.08
-. 18

-.19
-.20
-.69

-..76

-.84

242 252 172 totaal: 80?

]V

-. 0B

-.24
-otr

;
-.18
- '))

-.20
.00

142"

h2

.88

.66

,97

.84

.76

.80

,70

,73
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De faktor oplossing voor de gehele steekproef (tabel

hqee- lcdc!-eP-feb!qr :

16A) 1s de volgende:

ÏV

- Vouwblaadjes

De eerste faktor lÍjkt een verbale reasoning faktor te zijn, waar taal-
vaardigheÍd, begrlp van betekenis-inhouden en spraak-motoriek een rol
spelen. De subtest Verhaaltje-nazeg&en laadt zowel op de eerste faktor
a1s op de derde faktor. Dit is te verklaren door het feit dat zowel op

geheugen (nazeggen) a1s op de reproduktie van elementalre grammatikale

strukturen een beroep worden gedaan (zie scorlngssysteem in Appendix C).

De tweede faktor draagt een duldelijk ruimtelijk-analytisch Iperformaal)
karakter evenals de vierde faktor. Het verschil tussen deze twee faktoren
zou kunnen liggen in het feit dat Vouwblaadjes - in tegenstelling tot
Blokpatronen en Natikken - een konkretere en voor het kind betekenis-
vollere inhoud heeft. Erg lnzichtelljk is het verschll echter niet en

het lijkt nuttíg te zien welke veranderingen optreden bij een oplossing
1n drie faktoren.
De derde faktor draagt een duidelijk geheugeh-karakter, met name geheugen

voor verbaal kodificeerbaar materiaal.
De testjes welke hoog laden op de derde faktor zljn dezelfde welke hoog

laden op de algemene faktor dle een groot deel van de variantie ver-
klaarde 1n de ongeroteerde struktUur.
ïn deze derde faktor speelt, evenals 1n de eerste faktor, ,Verhaaltje-
nazeggen een ro1, nu mst betreKking tot het imltatie-karakter van de

t aak.

Voor de SES-groepen afzonderlij k zien we dat SES-groep ïf hetzelfde pa-

troon vertoont aIs voor de drie groepen gezamenlijk (NïPG-steekproef).

SES-groep ïïï geeft eveneens hetzelfde beeld te zien a1 verspringen de

faktoren. tdat in tabel 16A faktor ïI is, is ln tabel 16D faktor IIf,
en omgekeerd. Bovendien blijkt de subtest Natikken enigszins van bete-
kenls te veranderen in groep ïïï. Behalve op de faktor met Blokpatronen
laadt Natikken hier ook op wat we eerder de geheugen-faktor noemden.

ln de oplossing voor SES-groep I is verder alleEn nog de geheugen-

faktor met LPT-aanwijzen, LPT-nazeggen en Verhaaltje-nazeggen te her-

I

Begrip en ïnzicht
Ve rhaal tj e- vragen

Verhaaltje-nazeggen

IÏ

B1o kpat ron en

Nat I kken

ïII

LPï-n azeggen

LPT-aanwij zen

Verhaa 1t j e-
n azeggen
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kennen" Voorts is Begrlp en ïnzicht in een aparte faktor tIïï) terecht
gekomen.

Aangezien de 4-faktoren oplossing nog enÍge onduidelijkheden laat zien
en de vlerde princÍpa1e komponent sleehts een relatief kleine variantie-
biJdrage levert, ls eveneens geroteerd naar Ben struktuur met drle fak-
toren (tabe1 17)" VolledigheÍdshalve wordt ook de 2-faktoren oplossing
gegeven, alhoewel. hierdoor een groter deel van de variantle - te ver-
klaren door de derde komponent - verloren gaat.
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Tabel 17 Geroteerde faktor-struktuur (varlmax-rotatie van drie, respec-
tievelÍJk twee faktorenJ voor de NïPG-steekproef (A), SES-
groep I (B), ïI IC) en IïI (D]

A. Geroteerde fartor-strukturen (NIPG-steekproef; N = 391 l

faktoren
subte st s h2

ï I] IÏÏ

faktoren
h2

I II

Blokpat ronen

Nat I kken

Vouwblaadj es

LPT-n azeggen

LPT- aanwij zen

Verhaa 1tJ e-n azeggen

Verhaa 1tj e- vragen

Begrlp en Inzicht

varlantie bijdrage

- "02 -.77
- ,17 -. s9

-.22 -,73
- .15 -. 05

-.23 -.28
-.67 -.'19

-.79 -.23
-.42 -.03

.16
L2

.00

. g0

,7s

.51

.09

.18

,62
trtr

.53

.83

,75

,75

.69

.70

242" 212 242" tot. : 69%

-.06 -.78 .61

-,35 -.65 ,54

-.14 -.68 .4S

-.65 -.25 .49

-.63 -.44 .59

-. 83 - ,24 .74

-.68 -.16 .48

:.76 .01 . sB

342 232 tot.: 572

B. Geroteerde faktor-strukturen ISES-groep ï; N = 92)

fakto ren
s ubte st s h2

T ïï IIÏ

faktoren

IÏÏ
62

B1o kpat ron en

Nat i kken

Vouwb laadj es

LPT-n ezeggen

LPT- aanwij zen

Verhaa 1tJ e- n azeggen

Verhaaltj e- vragen

Begrip en fnzÍcht

varlantÍe bijdrage 262 212. 1SZ tot.: 66%

-.18 -.6s
- .27 -. 51

-.06 - .79

-.93 -.06
-.78 -. 34

-.79 -.'13

-. 05 -.32
-.14 .18

.03

- .41

-. 06

.02

-. 16

-. 46

-.74
-,75

51

50

64

86

75

72

64

62

-,12 -.74 .51

; . 48. - .47 ,44

-. 0s -.77 .60

-.69. -,2O .51

-.69 -.42 .66

-, 83 -. 15 ,72

-. 53 -. 1S . 3'1

-. 60 ,29 .4s

322 212 tot.: 532
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C. Geroteerde faktor-strukturen (SES-groep Iï; N * 1091

D, Geroteerde faktor-strukturen (SES-groep fïï; N = 190J

faktoren
subte st s h2

ï IÏ ïïr
faktoren

h2
ïïï

B1o kpat ronen

Natlkken

Vouwb laadj es

LPï- n azeggen

LPï- aanwÍj zen

Verhaaltj e-nazeggen

Verhaeltj e- vragen

Begrip en ïnzicht

variantie bljdrage

,06 -.80
-,23 -,73
-. 06 -,62
-. '10 - ,12

- .21 -. 16

-.55 -.19
-,86 -.O7

-.82 -.06

232 2OZ 232 tot.: 66%

- .11

-. 03

-.ZZ

-. 86

-.81

-. 56

-. 0s

-1e

.66

.59

.43

.76
'1e

.65

.74

.73

i0'1 -.80 .64

-.18 -,66 .47

-.16 -.63 .42

-. 59 -. 33 ,45

-.65 -.33 . 53

-.77 -,25 .6s

-,74 .04 .54

- ,79 . 01 .63

322 22e. tot. : 54e"

faktoren
subtest s 62

ï TI IÏÏ

faktoren

Ï IÏ
h2

B1 okpat ronen

Nat i kken

Vouwb laadj es

LPT- n azeggen

LPT- aanwiJ zen

Verhaaltje-nazeggen

Ve rhaa Ltj e- vragen

Begrip en Inzicht

variantie bijdrage 252 252 212 tot.: 712

- .21 -. 0S

- .54 -. 06

. 05 -.30
-j_89 -.22
-,78 - "22
- t-7 - '7a,

; -.*
-.11 -.82

- i76
-. 60

-,72
.02

-. 30

-.18
-. JJ

-.05

.63

.66

.61

.83

,75

.79

.69

.69

-.49 .31 ,34

-. 34 .62 .49

-.67 .06 .45

-.05 . 88 ,78

-.26 .83 ,7s

-.63 .53 .68

-.77 ,23 .65

-.68 .16 ,48

29r. zge" tot. : 582
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De faktor oplosslng naar drie geroteerde faktoren ztet er a1s volgt uit:

bggg--te9cn-ep faktor:

]I

B1o kpat ron en

Vouwblaadj es

Nati kken

Afgezien van het "verspringen" van faktoren Iin tabel 17A is bijv. fak-
tor I te vÍnden 1n de 1e kolom, in 178 in de 3e kolom, in 17C in de 1e

kolom en 1n 17D in de 2e kolom) zijn tussen de SES-groepen sleehts ver-
schlllen ln betekenis voor de subtest Natikken. Deze laadt konstant het

hoogst op faktor ïI (Vouwblaadjes, Blokpatronen en Natikken). Echter
zowel bij SEs-groep ï als bij SES-groep ïïï laadt Natikken ook tamelijk
hoog op faktor ïII (LPT-nazeggen, LPT:aanwijzen en Verhaaltje-nazeggen).

De oplossing naar 2 faktoren, volledigheidshalve vermeld, lijkt minder

zinvol te lnterpreteren. Beide faktoren lijken het onderscheid in ver-
baal en performaal te representeren, hoewel biJ SEs-groep fïI het onder-

scheid eerder reasoning en short-term memory betreft. De zinvolheid van

de stÍmu1Í maakt echter dat Verhaaltje-nazeggen ook hoog laadt op de

reason ln g- faktor.

Samengevat zouden wlj de faktor-struktuur zoals die uit deze analyse

naar vorËn komt, willen beschrijven als:

ï Verbaql Ibegrip): vermogen om betekenis-lnhouden te begrljpen
(Verhaaltje-vragen, Begrlp en Inzicht en Verhaaltje-nazeg-
gen voor zover in de laatste taalstrukturen een ro1 spe-

Len);

ïI Rutmt.elj.ik-analytísch (performP-a1) : visuele waarneming van patronen

en spatJ.ë1e temporele sekwenties, analyse en visueel-fijn-
' motorische koördLnatie (Vouwblaadjes, Blokpatronen en Na-

tíkken voor zover blj de laatste andere aspecten dan puur

geheugen een ro1 spelen);

Iïï Geheugen: onmiddellijk/kort geheugen voor verbaal'kodificeerbare
temporele sekwenties:Verhaaltje-nazeggen (voor zover het

geheugenaspekt een rol speelt), LPT-nazeggen, LPT-aanwij-

zen en Natj.kken (eveneens voor zover het geheugenaspect

hierin een ro1 speelt).

I

Begrip en ïnzicht
Verhaa ltj e- vragen

Ve rhaa Ltj e- n azeggen

IÏÏ

- LPT-nazeggen

- LPT-aanwÍjzen

- Verhaaltje-nazeggen

[- Natikken)

16-7-',74





APPENDIX A

!nfqrmatÍeverwer

The Slgnel-Processing Systems

of the Control System

Deterministically driven externally
regulated systems (levels h qnd x!).
The pattern sensing and mapping sys-
tems driven entirely by information
contained in the environment are the
first of 34 levels in a behavioral hier-
archy. They also correspond to the
first level of a hierarchy of operations
relating activity patterns. This hier-
archy begins when an entire system
forms one pattern by relating two units
of information in space or time-in
other words, when it forms one pat-
tern out of two patterns. For an ob-
server, the entire system thus minimal-
ly acts as a counter or code which
changes one number system into an-
other. In relating the two events, the
system as a whole perforrns the sim-
plest operation. The observer knows
that two events have taken place when
he sees one output. The hierarchy of
operations continues with systems
which respond selectively to informa-

r Overgenomen ult Sclence

tion contained in the environnrent. Or-
ganisms such as bees and ants, for
example, extract (or subtract or select)
information from the environment ancl

channelize that information into mech-
anisms which drive the available out-
.puts-that is, generate a specific be-
havior, behavior pattern, or behavior
sequence. Such animals are rigidly
stimulus-bound (24), and initiation of
activity is entirely dependent upon in-
fornration contained in the environ-
ment.

The only possibility for regulation
exists when the output of the system

alters the information contained in the
environment. An ant of certain species,

for example, may be driven by chem-
ical stinruli laid down by other ants
(and itself) during locomotion, The
regulation is thus largely between sys-

tems rather than within a single sys-

tem; this arrangement contributes to
the preservation as well as the destruc-
tion of ant coloníes (the milling
phenonrenon in ants may be cited as

an exanrple which is often non-
adaptive). These Ievels are designated
.ïr àDd .Ír.

.rr, Pattern sensing and mapping, or "in-
variable" directing of an input pat-
tern into an output pattern.

x:, Multipattern sensing and mapping, in'
cluding multiple inputs and otttputs as

well as within-system input-outpttt
chains.

Externul und internol regululion
llevels h ond .r,). An equally deter-
ministic but nrore a<Iaptable systenr is

one which adds infornration originat-
ing within the system itself to rncom-
ing information and is so coded that
the output is activated only when both
the external and the internal signals
are present. The eating characteristics
of fish may be cited as examples. Sonle
species snap at a visual stimulus al-
most every time such a stimulus is re-
corded on the retina; others eat only
when they are hungry. In the fornrer
(as in ants) there is no within-system
regulation, and in captivity such fish
are very likely to overeat. The same
visual mechanism has been shown to
underlie between-fish regulation of
movements in species which swim in
schools (25). In nature, therefore, the
danger of overeating may be reduced
simply by a supply.demand relation-
ship which provides effective external
regulation.

As for the species of fish that snap
at food only when they are hungry,

135 (1962) p. 82-3

an observer who knows how long such
fish have been deprived of food can
predict accurately whether a food-snap-
ping response will take place. Such fish
may be viewed as having within-brain
regulation involving a feedback mech-

anism or homeostat capable of regulat-
ing the individual. The object of regu-
lation is no longer the food supply in
the environment but the behavior of
the fish; the object of regulation thus
is closer to the regulating source. and
the fish is no longer totally dependent
upon the presence of other fish for
regulation of intake of the available
supply.

x", Decision making, or an invariable
pattern originating within the system,
added to a mapping sequence.

x,,Within-brain deterministic decision
making where added signals originate
within the brain of the system, thus
allowing for within-brain regulatory
homeostatic mechanisms.

Probohilistically driven sell-adapting
syste,tls (levels x, to xt). The im-
portance of probabilistic considera-
tions in learning and memory may be

reviewed in Table l. Designations in
this group are as follows:

x,. Probabilistic decision making where
the added within-system patterns ap-
pear with fixed probability; this fixed
probability may change with physical
changes in the system due to matura-
tion.

x,,, Learning or unidirectional change in
probability of pattern appearance as-
sociated with an external stimutus;
such learning may also be considered
compound decision making.

1,, Memory and inhibition, or increased
probability of pattern appearance and
nonappearance as a function of
learning.

Discrete error patterns (levels x* to
x,,). The answer-finding systems in this
group are distinguished from the prob-
lem-solving systems (level r,, on) in
that the error patterns are discrete or
pulsed in the former and continuous
in the latter. To state this somewhat
differently, a problem may be viewed
as a continuously activated multistate
question with an "answer" feedback.
Initially, the discrete error pattern is
activated by an individual extrabrain
originating source or question. Later'
an error pattern is repetitively trig.
gered by a rigidly programmed within-
brain source, which "rememberg" to
initiate itself until it is actively turned
off by an acceptable response. Such a
system is said to have "motiva-



tion." The rigidly programmed moti-
vated answer-finding operation is then
changed at the next level (r,,,) into
a system capable of trial-and-error
answer selecting from a number of
available answer patterns. At the last
level in this group flexibility is further
enhanced by the use of operations to
combine two available units of infor-
mation which had never before ap-
peared as one pattern, and by ex-
perimentation to determine whether
that combination will serve to elimi-
nate the error. If it does, the new com.
bination establishes a new answer-
question relationship which is opera-
tionally equivalent to a feedback rela-
tionship.

' xe, Answer ffnding or externally initiated
one-trial matching (by a comparator)
of one selected pattern with a mem-
ory. If the two patterns match. an
oulput is activated which eliminates
the error; if the two patterru do not
match, no further search is maintained
unless the error is again externally
triggered.

x,, Motivation, or repetitive initiation of
internal memory search, or mainte-
nance of internal search.

xro, Complex decision making or selecting
one of a number of possible memory
patterns existing in a field dur.ing a
multitrial answer-finding operation.

.r,,, Reasoning, or answer-trying, or in-
ternal answer-making or diseovery
(originality). or internal trial and
error, in a system trying different
cornb.inations which may eliminate an

Level x,,. Mapping and progranl-
ming answers and answer sequences
to a series of repetitively activated
pulsed error patterns (which may un-
dergo a partial change in time) allows
for continuous responses to continuous
error patterns in the subsequent levels.

x,:, Programming or answer mapping.

Single continuous error patterns
(levels Ín to xv). Reduction of con-
tinuous error pat.terns, such as thirst
which decreases with water intake, en-
hances the learning effects described
in Table I by saturating the time field
with acceptable answers. These in turn
are rapidly moved into the *3 range
of Table l, so that even a less intense
thirst stimulus gives rise to pro-
grammed drinking behavior. 'I'he mo-
tivator thus becomes less rigid by
acquiring a lowered threshold. and it
nlay eventually initiate a multistate
error pattern.

The difference between the original
physiologic threshold and the learned

threshold at any point in tinre may be

described as "internal interest." Dif-
ferent threshold points or points of in-
terest can then serve to initiate and
maintain problenr-solving behavior and
can also serve as guideposts or memo-
ries for obtaining subanswers in di-
recting operations toward problem solv-
ing. Efficiency is thus increased by
search concentration, and fleribility is
actually enhanced by elïiciency, be-
cause programmed problem solving al-
lows for the relating of two simulta-
neous problenr-solving operations. In
eÍïect, two subproblem operations can

then conrbine to elinlinate one problem
or error. (This complex operation is eas-

ily interfered with by nervous systen.l

dysfunctions which are behaviorally
manifest in peculiarities of attention.
The well-known standard psychiatric
"digits backward" test, as well as visual
and tactile perceptual tests involving
figure-background relationships. are
often sensitive to such peculiarities of
attention. )

r,*, Problem solving. or continuous an-
swer-to-question feedback with initia-
tion of multistate internal memory
search. or "internal interest."

x,,. Memory for subanswers, or division
of a solution into strbsolutions or
guideposts to the final solution, or
conversion of continuous error pat-
terns to discrete error patlerns.

.t,., Memory for order of appearance of
str banswers.

r,,,. Internal memory pattern search con-
centration.

.r,", Independent though simultaneous
solving of multiple problems.

-r,.. Attention, or dependent and simulta-
neous solving of multiple, problems,
as in time sharing of one motivaton
this level may also be viewed as
mtrltipattern search concentration.

Multiple continuous error patterns
(level x,"\. When one multiple con-
tinuous error pattern has an after-
effect manifest in a markedly lowered
maintenance threshold and the organ-
ism continues a postsolution search, it
is said to have interest on external
stinruli or questions.

r,.,,Interest. or postsoltrtion continuation
of external search. or internal error
aftereffect.

A pproximating lhe structure ot' the
environment (levels xr, Ío "r,,). The
significance of levels x:,, to -{r. in the
theory presented has either already
been discussed or should be apparent
fronr the description of the levels given
below. It nright be pointed out that

"insightful problem solving" (14, 261
(level.r.) probably does not appear
below the level of primates. To dem-
onstrate insight in champanzees as in
tasks involving the use of a stick as
a tool, we usually found it necessary
to compare rates of problem solving
in animals with previous stick-playing
opportunities and rates in animals
lacking such experiences.

x*, Recognition of response similarities
or comprehension of answer equiva-
lence or compound substitution.

xn, Recognition of stimulus or question-
pattern similarities or comprehension
of question equivalence or compound
substitution.

x.,, Abstraction or complex substitution
(double substitution) or conditioned
discrimination.

r*, Insight or internalized trial-and-error
problem solving.

le., Continuous problem solving.
.r,",Overlapping problem solving.
ro,, Solution predicting by successive ap-

proximations in problem solving or
concept formation.

x., Cooperation (27) or brain-environ-
ment problem sharing.

xs, Directed signal sending (28), or brain
initiation of cooperation, or elemen-
tary hypothesis testing, or internal-
to-external-to-internal error reducing,
or elementary communication.

x,u, Continuous communication or con-
tinuous hypotheses monitoring.

x',, Disagreement or questioning or in-
terest on internal and external answer
pattern differences.

x",, Rebellion, or question-pattern manipu-
lation, or stimulus restructuring.

xi-, Elementary thinking, or continuous
problem solving by question-pattern
manipulation where the original prob-
lem has a within-system origin.

Origin ol the problem (levels x,"
ttnd x",). The origin of the problem
is inrportant because humans are
unique in having a culture which per-
mits them to pass on problems, prob-
lenr structures, and solutions from
generation to generation. This vast
extrabrain memory storage compart-
ment allows the educated individual to
begin rolling back the frontiers of
knowledge where others left off.

l*r, Compound thinking where the orig'
inal problem has a within-brain
origin-that is. where the person ex-
perienced the error himself.

xs,, Complex thinking or complex com-
munication where the original prob-
lem was structured by another brain,

-1vhg1s 
the person was told by

someone else that the error or prob-
lem exists; he may or may not want
first to convince himself of the
existence of the error before attempt-
ing problem solving.



APPENDÏX B

Construktie van de LPT

Voor het experlmenteel-psychologlsch onderzoek naar het onmiddel-

11jk geheugen (Short Term Memory) is het noodzakelijk de basis-set items,

welke het materÍaal vormt voor deze experimenten, met zorg te kiezen
(Sanders en Schroots, 1968 a en b; 196S). Men denke hierbij aan aller-
lei Ínterferentie-effekten welkg blj de bepaling van de 'lvlemory-qpah'

van resp. [,rJoorden nazeggen en Plaatjes aanwijzen, een ongewenste ro1

kunnen spelen.

Tegen de set items (woorden en plaatJes) waaruit de ïS/a-v Ís samen-

gesteld is een drietal bezwaren aan te voeren.
' onzekerheid omtrent de bekendheldswaarde en emotÍonele betekenis

van de woorden en plaatjesl
- het onvoldoende gestandaardiseerde karakter van de woorden (bijv.

het afwisselend gebruik van één- en twealettergrepige woorden);

- de sterk variërende herkenbaarheld en kwalitatief verschillende
technlsche uitvoerÍng van de plaatjes.

ïn het l1cht van deze bezwaren 1s besloten ean nieuwe set items samen

te stellen die aan de volgende voorwqarden moet voldoen:

- tot de aktieve woordensqhat behoren van iedere kleuter;
- een obJektnaam betreffen;
- uit éénlettergrepige woorden bestaan, c.Q. begin medeklÍnker -

(samengestelde) klinker - eind medeklinker;
- een in emotioneel opzicht neutraal karakter dragen;

- en, wat de plaatjes betreft, duidelljk herkenbaar en teken*tech-
nisch goed reallseerbaar zijn.

SeLektie van de items

Uit de 'Streeflijst woordenschat bij de overgang van kleuteronder-
wijs naar besisonderwijs' samengesteld door Kohnstamm en De Vries [1gGg),

ziTn zoveel mogelljk woorden geselekteerd die aan de eerste drie voor-
waarden voldoen. Alleen die éÉnlettergrepige betekenisvolle woorden

zijn geselekteerd die een objektnaam betreffen en voorkomen in de se-

rie 'Zelfstandi.ge naamwoorden - Unanlemen'. Kenmerkend voor deze serie
j.s dat kleuterleidsters èn onderwijzeressen uit de eerste klas basis-



onderwlJs het er unaniem over eens zÍjn dat deze woorden tot de aktieve
woordenschat van iedere kleuter en ieder eerste-klassertJe zouden moe-

ten behoren. Helaas stonden de konstrukteurs geen absolute gegevens

m.b.t. de bekendheLdswaarde van woorden uit de aktieve kLguterwoorden-

schat ter beschikking.
fn totaal kwamen 48 woorden primair in aanmerking voor opname ln de

basls-set. ïn een exploratief onderzoek zijn deze woorden voorgelegd

aan een driatal kleuterleÍdsters ter beoordeling op hun emotionele
betekenis voor het klnd (o.a, geelachtelijke vootrkeur vopr aen bepaald

obJekt). De beoordeling vond plaats op een 3-puntsschaal (positi.ef -

neutraal - negatief). ïevens zíjn deze wqorden voorgelegd aan de teke-
naar F, Voerman met het oog op de teken-teohnische problemen die iedar
woord mogelijkerwljs zou kunnen opleveren. AIs resultaat van beide

beoordelingsprocedures kwam een set van 23 u1t de oorspronhelijk 48

woorden in aanmerking om getekend te worden op het formaat 6 x 6 cm.

Deze tekenlngen of plaatjes zljn vervolgens voorgelegd aan eerderge-
noemde kleuterleidsters ter beoordeling op technische kwalitelten en

aan een 20-ta1 kleuters ter beoordellng op herkenbaarheld en voorkeur.
0p grond van de resultaten van deze laatste beoordellngsprocedures zijn
alsnog 4 plaatjes uit de set van 23 var-uljderd.
0m de gelijkenls tussen Digi.ts Forward en de LPT verder zo groot moge-

l1jk te maken - de serie cijfers uit Dlgits Forward ls opgebouwd u1t de

basls-set B t/n I - zljn uiteindeliJk 10 woorden met bijbehorende
plaatjes geselekteerd uit de resterende 19 plaatjes. De krÍteria voor
deze definltieve selektie waren:

- vetrstaanbaarheid vqn het woord;

- het zoveel mogelijk uitslulten van die woorden die met eenzelfde
medekLinker beginnen enlof dezelfde (samengesteldeJ klinker bezlt-
ten.

Ïn alfabetische volgorde ziet de definitleve basis"set woorden (en

plaatjes) van de LDT er als volgt uit: boom, deur, hek, huis, kam,

mes, paBrr Pijp, vis, voet.

§erg! c! g-rl lne- yel 
- 9g- c gllee

Overeenkomstig de test Digits Forward is gekozen voor in moeilijk-
heldsgraad opkltnrnende serleg van woorden en pl.aatjes, bestaande pit:
- 2 proefseries (A en B); twee woorden / drie plaatjes;
- serie 1: 2 woorden / 3 plaatjes;



serie 2 t/m 5 : 3 woorden / 4 plaatjes per serie;
serle 6 t/m I : 4 woorden / 5 pLaatjes pef serle;

- serle 1O t/n 12 : 5 woorden / 6 plaatjes per serie.
Aan de biJ éón serie behorendÉ plaatJes is telkenE één extra plaatje
toegevoegd uit de basis-set van 10; dit om de kans op gokken b1j het

aanwijzen te verkleinen. De woorden per serie zijn a-seLekt getrokken

uit de basis-set. Een woord dat meer dan éénmaaI per 2 series voor*
kwam (uitgezonderd Ín de laatste drie series 1O t/n 121 is daarbij
verwljderd en vervangen door een ander (a-selekt getrokken)'woord.
0ok woorden met dezelfde beginmedekLinker en dezelfde klinker mochten

niet ln éénzelfde serie voorkomen en zijn dienoverpenkomstig vervangen

door een ander (a-selekt getrokken) woord. Beide maatregelen bij hEt

a-selekt trekken zijn genomen om de lnvloed van lnterferende faktoren
zoveel mogelijk te verkleinen.





APPENDÏX C

Scoring Verhaaltj es-tejt

1. Ee!lercls-ve!-ge-geerIns

Het scorlngsvoorsohrift voor het iT+l?llg-gedeelte gaat er vanuit
dat de syntaktische strukturen uit de input-zinnen in de output voor
het klnd moeten terugkomeni niet alle woorden uit de zinnen hoeven dus

exakt gereproduceerd te worden. zoals het geval is bij de test
"Sentences" uit de Mark-batterij (zie tabel 4). Het gaat hier om de

zeer elementaire (diepte-)struktuur, waarbij als ]eidraad voor de

scorlng de zgn. RoLlenenalyse volgens Fillmsre (19681 dient (voor een

korte beschrljving van het kenmerkende van een dergelijk model van

taalbeschrijving verwijzen we naar Reesink (1571)),

Voor de scorlng houdt het model 1n dat nogal wat woorden of lexikaal-
semantlsche eenheden mogen worden weggelaten of vervangen voordat een

struktuur geweld wordt aangedaan. Als voorbeeld geven we zin 1 uit de

Verhaaltj es-test.

{1) 0p een dag waren moeder en Jan in de stad aan het winkelen.

zinsfragment struktuur koderlng scoring

op een dag

waren aan het winkelen

moeder en Jan

in de stad

tij d

a kt iviteit
on derwerp

F laat s

a

bt *bz

"1* "2
d

1 punt

I punt

1 punt

1 punt

toteal: 4 punten

Van (1J moeten terugkomen: àt bt en/of br, "j en/of cr, en d om het
maxlmale aantal punten te krijgen.
Ook goed (d.w.z. in de output ls de juiste struktuur gehanteerd) zljn
de zínnen:

Q) 0p een dag winkelden moeder en Jan in de stad.
(3) 0p een dag was moeder in de stad aan het winkelen.
Iedere tekortkoming, d.i. het missen van elementen a, b, c of d, levert
óén punt verlies op.

Kontnole op aanwezÍgheÍd van transformaties zÍt ingabouwd in de volgorde
van de elementen; kritische strukturen aJs onderdelen van de gehele zin



worden niet gehanteerd. Het koderingssysteem doet recht aan de hele zin
en let op de volgorde. Overigens betekent het aanhouden van het gegeven

koderinssysteem niet dat bepaalde strukturen niet relevant kunnen zÍjn
in een (experimenteel) onderzoek, bijvoorbeeld de progressieve vorm:

y:I??.??l.l?1.f11l?Ien kan belangrijk worden seaeht. ïn dat geval moe-

ten aIle elementen van het verbum aanwezig zijnl het in ons geval ge-

hanteerde koderingssysteem levert echter voldoende informatÍe op over

het taalniveau van een ktnd.

De rationale achter het scoringsvoorschrift van het semantÍsche gedeelte

van de test is aIs volgt: voor een kernantwoord:2 punten; voor Bxtra,
maar relevante informatie: 1 punt extra. Erkend moet worden oat dlt
type seorÍng arbitraj.r is in velerlei opzicht; bijv.: een score van 2

punten voor een zln hoeft nlet dezelfde hoeveelheid Ínformatie in de

output van S. te weerspiegelen als een score van 2 punten voor esn ande-

re zin.Ook de gekozen semantische eenheden, d.w,z. de basale ideeën in
het verhaaltje IaktiviteÍten, personen, objekten, plaatsaanduidingen,

etc.l zijn enigszins arbitrair. De kodering vormt echter een redelijke
benaderíng van de hoeveelheÍd en:'elevantie van de informatie, welke

bÍj het kind is overgekomen; m. a" w. een maaL voor de hr:r"nmun j.katieve

kampetentie of in termen rran het Mark"systeem: "l"istening compr"ehension"

\lan semantische eenheden uLt een set van samenhangende zinnen.



2 a §cerlngs yog ryclrfgA] !e :hea I tle---n aze.Cgen

1. 0p een dag waren moeder en Jan 1n de stad aan het wÍnkelen.

VerklarÍng van de tekens:

+ (-) : èf 1, àf 2, àf belde

t : wordt nlet gescoord

+ ( ) ..... + ( ) : mag op belde plaótsen

+ (+ ..... { ,..,.) : beide elementen Ínoeten
aanurezlg zlJn

2. Íloeder had een grote tas meegenomen om de boodschappen in te doen.

- moeder = onderrrrerp = I

- had meegenomen = aktlvitelt : bt+b2 = 1

- een grote tas = objekt = cl+c2 : 1

- om (de) boodschappen ln te doen,
voor(de)oooOscnaPPeÀ----' =reden =d = 1

Na een poosJe zlet moeder een mevrouw de winkel blnnenkomen.

- op een dag, eens

- waren aan het winkelen, wlnkelden

- moeder en,/of Jan

- ln de stad

- na een poosje

' zlet

- moeder

- een mevrouw

- de wlnkel

- blnnenkomen

- moeder

- die

de mevrouw

goed

kent

beglnt

met'er

te praten

Scorlngsvoorschrlft ontleend aan het
Pedagogisch Instituut R.U, Utrecht,

scorlngsvoorschrift "ImltatÍe-gedeelte VerhaaltJe B, projekt Frlesland!,
afd. SchoolpedagogÍek.

= tlJd

= aktlvitelt

= onderwerp

= plaats

= tijd

= aktiviteit

= onderuerp

= vOO nrrerp,/
on de rwe rp

= plaats

= aktivitelt

= onderwerp

= refererend
on deruerp

= obj akt

= hoedanlgheid

= aktivltelt

= beglnnend
aspekt

= "commltatÍve"

= aktlviteÍt

= b1tb2 = 1

= cl+c2 = 1

=d = 1

:a

=b

="1
=fí

.6*1!I1.J9L1.6
b2 c2

,6* 19J-1 .19!1*602 c2

+a+b+c+d+[Ë)

+6+51s1d+e+ (;-) +6

=4

=4

=5

=5

]l
4. l'loeder d1e de mÉvrouw goed kent, begint met 'erte prÉten.

=b

=d

)
=h

=0

A)



7.

Jan loopt rond omdat ie 't speelgoed wil zlBn.

Jan

loopt rond

mdat

h1J

( 't ) speelgoed

wi I zien

= oode&erp

= aktlvlteit

- reden

:: ondelverp

.otrjÍjkl.

= aktivitelt

"onderwer!r

= aktiviteit

= voegwoord

= ondeawerp

, objekt

= ontkenning

. modèlltelt

= "kondlti.e"

. aktivitelt

,rl
1(

,;] Í

=5
i

I

=4

Even later kmt hij bij moeder ret een vliegtuj.g in z'n hand.

even later

komt

h1j

blj moeder

met een vliegtulg

1n zljn hand

moedÉr

zeqt

dat

ie

dat

n iet

zomaér

had mogen, mocht Ie1gen]iJk)

pakken

ze

be looft

J6n

dàt

i€

't

voor zrn verjaardag

zal krijgen

- tiid : a

= aktlvitei.t = b

. onderuerp : c

. p1aóts = d

= begeleidend
ob'iekt

= instrument = f

=b

=d

:f

+a+b+c+d+etf

+a+b+c+d+e+ftg+(+ht+h2)+1 = 8

+a+b+ct.l+e+f+(gI)+h = 7
E2

Íotaàl: 55

ra+b+c+d+e+f "6

DIt is't moolste vllegtuig van de hele winkel, zegt le.

- dit is - èanwljzing

- mooi = kw€lifikatle

- -ste = superlatlef

- 't vliegtuig . objekt

- van de hele wlnkel = beperkend€
klasse

- zegt 7e = aktlviteit +

objekt

l'loeder zegt d6t ie dat nlet zomaar had mogen ópkken.

Ze belooft Jèn dat le 't voor z'n verjaërdag zó1 krijgen,

= onderyerp

= aktlvitel.t

: vooryeap

= koördinatie

= hoedènigheld

= aktivltelt

: ondefreap

- p1aóts

=b

:C

ht*h: =

=1

'í11.t',2 "

'l'

ï:-,",, =. .l
=besunstlBde c .,11

=voegwoord =d t! 
+a+b+c+d+e+flgrhr+h2

. onderwerF _ e

'vooruerD :f = rl

. ahtÍvitelt = nr'n, = 
|

=7

10. I'loeder zegt de mevrouw goelendèg en sémen gaan moeder en Jan de rinkel uit.

- moeder

- Tegt goeiendag

- rkr mÍrvrcuw

- Ítn

_ sfl()rl

Ji,irn 0il.

- flÍr(jrlÍir r:n Jiilr

ri., wirkri I



2b

I

gcsrlngsyogrgchrl+rf l veltrgartle---vlageg

ll6t warsn msdBr an Jan ècn het dqan Ín het bBgln van het verhaaltje?

- wlnkelsn, boodschappen doen

- ln de stad

[,lat had mosdar meegenomen?

- €en grote tas

- m boodsehappen ln te dosn,
voor boodschappen

Wat, zdg ze na een poosje?

- eBn mavrouw

- blnnankomBn

- winkel

l.lat doat moeder dan?

- pratsn

traarom doet ze dat?

- omdat ze da revrouu ksnt

Waarom loopt Jan rcnd?

- omdat 1€ speelgoed (lets) w1l
zlsn (zlet)

Wat doBt Jan dan?

- h1j komt met €an v1legtu1g

- ln zlJn hand

- bil moeder

wat zegt 1e tegen moBder?

- di.t is 't moolste

- vliegtuig

- van de (hele) wlnkel

Wat zegt moeder dan tegen Jan?

- nlet (rcgen ) pèkken

- had mogen (mocht)

- dat

Wat belooft ze àan Jan?

- dat Le 't (voor z'n verjaèrdag)
za1 krllgen, krlJgt

= aktlvltelt + objBkt

= lnstrument

= plaatsaandulding

= uitspr6ak

= oblekt

= beperkende bepallng

- verbod

= modale tljd

= obJekt

= aktlvltelt

= p1èatsaanduldlng :;).

4,

2.

3.

6.

7.

=2\

=,f+
= ,)

;) 
.

:j).

",lo

=z\
=rl>6= 2l

I

-1)

,otoot, -]il

=z 2

= aktlvlteit l objekt =zz

10. Wat gebeurt er aan 't alnd van het verhaaltje?

- moeden zegt goelendóg

- silen

- uit gaan

- de wlnkel

Scorlngsvoorschrlft ontleend aan het
Pedagoglsch Ínstltuut R.LJ. tltrecht,

= akt.iviteit

= hoedanlgheld

= akt iviteit

- Dlaats

scoringsvoorschrift "Vragen-gedeelte VerhaaltJe B, proJekt Frisslmd',
afd. lclroolpedag.oglek.

. oblBkt + adJBktief = r.à

' 13
=doelaanduidlng = 1 )

= objekt

= aktlvltelt

= plaatsaanduldlng

aktlvttelt

reden
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