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Voorwoord

ïn het kader van SV0-project O274 "Vroegtijdige herkenning van en hulp

aan kinderen (4-8 jaar) die op enigerlei wijze vastlopen i.n het onder-

wijs" en NIPG-TN0-project 52g "Vroegtijdige herkenning van leerstoor-

nissen" wordt een testbatterij ontwikkeld voor kleuters, aangeduid met

de naam LDT (Leidse Diagnostische Test).

De LDT kan op twee manieren afgenomen worden: standaard en volgens de

methode van het grenzen-toetsend onderzoek. In dlt lnterim-rapport No'

6 wordt alleen een handleiding gegeven voor het standaard-onderzoek

welke, op de subtest"Verhaaltjes" na, identiek is aan de handleiding

voor het standaard-onderzoek uit Interim-rapport No. 3. Wiiziging van

de subtest "Verhaa1tjes" bleek op grond van recente onderzoeKsbevin-

dingen noodzakelljk, aangezÍen deze test te welnig discrlmineerde on-

der 4-jarige kleuters"
Drs" J.H.A. Groenendaal en K. Zaal (VriJe Universiteit, afdeling 0nt-

wtkkellngspsychologie, pedologÍ.e en speclale pedagogiek) ben ik bÍj-
zonder erkentelljk voor de moette die zij zich getroost hebben om de

subtest "Verhaaltjes" te modlficeren.

NÍet onvermeld mag blijven dat Drs. J.H.A. Groenendaal een groot aan-

deel gehad heeft in de ontwikkeling van de subtest LDT (Lees Predtktie

Test) en R.J. van Alphen de Veer blj de ulteindelijke vormgeving van

handleidj.ng plus testformulieren.
Voor de opzet van het gehele onderzoek en de theoretische achtergron-

den van de LDT kan men het beste Ïnterlm-rapport No. 1, resp. het bin-

nenkort te verschijnen fnterim-rapport No. 7, van proJect 529 raadple-

gen.

Tenslotte zou tk nu aI dank wi11en brengen aan al degenen dle op een

of andere manier behulpzaam zijn geweest bii de opzet en ontwikkeling

van de LDT.

Leiden, september'1973 Drs. J. J.F. Schroots
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A]gemene instructie

1. De resultaten van het testonderzoek worden in belangrijke mate bepaald
door de nauwkeurigheld waarmee men zich aan de instructles in de hand-
leiding houdt.

Z. Ofschoon men de handleiding tljdens het onderzoek mag raadplegen, ver'-
dient het aanbeveling de instructies bij de verschillende tests zo

goed mogelijk uit het hoofd te Ieren, zadal de volle aandacht aan de

kleuter gegeven kan worden.

3. Het is belangrijk een tafel en stoel uj.t te kiezen, die aangepast zijn
aan de lengte van de kleuter. Probeer zelf ook op zo'n stoeltje te
zitten. Tljdens h*t testonderzoek zit de kleuter vóór je, aan de an-
dere kant van de tafel.

4. Zorg ervoor dat, voordat het eigenlijke testonderzoek plaatsvindt,
a1le materiaal klaar staat, zodat er tijdens het onderzoek niet ge-

zocht hoeft te worden. Houd het echter uit het gezicht van de kleuter,
voordat het gebruiKt wordt.

5. Probeer storende factoren, zoals lawaai, plotselinge binnenkomst van

een leidster of vreemde e.d. zoveel mogelljk te mÍnlmal1seren. Het

testonderzoek dient in een zo rustig mogelijke, bijna saaie, omgeving
te ges chieden .

6. Stel de kleuter vóór het onderzoek zoveel mogelijk op zijn gemaK. Ver-
te1 bijvoorbeeld dat je enkele spelLetjes met hem,/haar wilt doen of
vraag hem/haar naar zijn naam. Babbel gerust even met het kind. Een

vriendelijke houding doet wonderen. Het gaat erom een zodanig contact
te krijgen dat de kleuter geÍnteresseerd is in wat er gebeurt.

7. De verschillende tests moeten in dezelfde volgorde gegeven worden als
in de handlelding en op het testformulier staat aangegeven.

8. ïndien een kl'euter welgert een
der met de volgende en Probeer
zljn.

tlaak hiervan wèl een notitie in de ruimte die hiervoor (en voor
alle andere bijzonderheden die je ziin opgevallen tijdens het
standaard-testonderzoek) is gereserveerd op het testformulier.
Dit o. a. met het oog op de voorbereidingen voor het grenzen-
toetsend onderzoeK

g. Haast de kleuter niet, want ziJn/haar prestatie wordt er vaak minder
door. Als het kind na enkele tests de behoefte krljgt om op te staan,
rond te 1open, of nieuwgierig naar het raam te gaan, sta d1t toe.
Tijdens de tests zèlf moet het kind met tact aan zijn taak gehouden

worden.

10. Stimulerende opmerkingen tussen de tests of na een niet a1 te best
gelukt testonderdeel ziJn toegestaan, mits niet overdreven.
Bijvoorbeeld: "Joh, ..., wat doe jij goed je best"

"Kun je me nu heipen a11es op te ruimen, dan gaan we

waer een ander sPe11etje doen"

"Eh, eens kijken of je dit ook kan"

"Zo' n grote (of knappe ) j ongen,/meis je "

"Fijn hoor ..., jiJ kunt leuk sPelen"

bepaalde test at' te leggen, ga dan ver-
het nog eens nadat alle tests gegeven



-2-

"Toe maar, ... Ja ..." etc.
"KiJk, nou mag jij ook"

Zeg nooit "goed" of "nee", want de inzet van het kind is belangrljk,
niet zijn prestatie. zeg bijvoorbeeETwat doe jij göed je best,'.

11, P1. = proeflelder = degene die de tests afneemt.
Pp. = proefpersoon = kleuter.



I

-3-

I VOI'I^IBLMDJES:.)

Materiaal : Mei-groene vouwblaadjes.

Àanwijzingen: Neem twee vouwblaadJes en leg óón blaadje links van je,
zodat=A-Ileuter het kan zien. Pp. mag het blaadje noC n19! in handen
nemen.
VestÍg nu de aandacht van de kleuter op het eigen blaadje [p1.) door
le zeggen: t,Let ru goed ap Oat ik doe" en vogw het volgens de aanwij-
zing hieronder (vouwpatronen).
Geef pp. vervolgens zijnlhaar vouwb).aadje en zeg:

ttVouti jow blaad;ie nu precies zodls ík gedaan heb met míjn
bLaaQje, "

Houd intussen het demonstratj.r:-vouwblaadJe, nadat dit gevouwen is
goed tegen de tafel gedrukt, maar z6 dat de k]er.:ter het nog Kan zien.
indien pp. niet begrepen heeft wat er gedaan moet wolden, of het
blaadje veel te slordig vouwt, demonstleer het eerste vouwpatroon
nog een keer. A1s het dan nog niet lukt, help hem/haar dan bij het
vouwen. Leg de gevoltwen blaadjes buiten handbereik.
De opeenvolgende vouwpatronen zijn in opklimmende moeilí-jkheidsgraad
gerangschikt. Een slordrg begin levert vooral bij de moeilijker
vouwpatronen problemen op voor het kind. Besteed daarom bij het eer-
ste vouwpatroon extra aandacht aan het zo goed en nauwkeurig moge-
lijk vouwen door een correctie achteraf, ook al wordt aan het eerste
vouwpatroon één punt toegekend (zie scorings-criterial.
N.B. - Gebruik voor eIk vouwpatroon twee nieuwe vouwblaadJes.

- De verschillende elementen van Ben vouwpatroon (a, b, c' etc.J
dienen achter elkaar gqdemonstreerd te worden, pas dan mag

PP. het nadoen.
- Het ls niet van belang of de kleuter in dezelfde richting

vouwt aIs pl..
A1iéén biJ het §fgglg vouwpatroon mag hulp geboden worden of voor
een tweede keer gedemonstreerd. Alle overige patronen ZèlgCI verdere
hulp en tweede demonstratie,i

Scor_ings-c_riteria: 1 punt voor elk goed gevouwen patroon
0 punten voor elk fout of te slordig gevouwen pa-

t roon
N.B. 0 punten, indien het resultaat bij het eerste

vouwpatroon zo slecht is dat voor een twee-
de keer gedemonstreerd of hulp geboden
moet worden (indien redelijk goed: 1 punt
+ correctle voor nauwkeurigheid achteraf).

Belangrijk: Zolang als de kleuter de verschillende opeenvolglngen van
het vouwpatroon redelijk goed uitvoert (sommige kleuters zijn
niet zo handig en vouwen niet precies langs oe (gestippelde)
vouwli-jnen) wordt hiervoor 1 punt toegekend. Indien niet, of in-
dien het vouwpatroon z6 slordig gevouwen is dat de p1. zich af-
vraagt of het patroon wel ccrrect gereproduceerd werd, dan
0 punten.

Maximale score: l2 punÈen.

Afbreken: Na 3 opeenvolgende mislt:kkingen.

:'J Gemodificeerde versie van de subtest Paper FoldÍng IHiskey-
Nebraska Test oÍ' Learning Aptitude).
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bij vouwpatroon '1, maar nu Iangs de gtggglggl
er uitziet als een driehoek.

Vouw het t,laadje É_uDQgl , zodat het geheel er uitziet a1s twee
opeenvolgende pagina's van een boek.

3.

6.

7.

Doe hetzelfde als
zodat het geheel"

d,

4. a

b

a

a

b

a Vouw het olaadje QgQFg_i, als bi j
b Doe dit nog een l..eer, zodat een

c Vouw de rechthoek dubbel, zodat
wordt die half zo groot is.

Vouw het blaadje
tloe dit nog een

t--
Vouw het bJ.aadje over de gtqgqlgg!, als bij vouwpatroon 2.

Vouw deze dniehoek (al dubbel langs de fiQggllqqÉ.1ijl, zodat
een drjgloeK verkregen wordt die half zo groot is.

4gQEg1, dls bij patroon 1.

keer, zodat een vielfg!! verkregen wordt.rrl+ol r

ba
q vouwpat roon I .

lggrj !!gg! verkregen wordt .

wéer een lgq!!!ggb verkregen

a

a+b Doe hetzelfde aIs bij vouwpatroon 4

Vouw de top van de driehcek naar het
zodat een tlgpg3ium verkreqen wordt.

l<fCl r

(a*b I .

midden van de basis,

A
b/ r ca

a

b

C

Vouw het blaadje É_UQQC_I, als bi j
Doe dit nog een keer, zodat een.

Vouw linker- en rechterzijde van

fi99gl, zodat weer een IggL'!lggb
zo groot is als in (b).

vouwpatroon 1.

fgglllggb verkregen wordt.

deze rechthoek naar het
verkregen wordt die half

a -+ ,[-_;:l "flB
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8. a+b Doe hetzelfde als 1n patroon 4 (a+b).

c Vouw achtereenvolgens de linker en rechter basishoek naar de

!qp_ygt'-99-(fi9lg9ts, zodat een vierkant verkregen wordt.

ba N
9. a+b Ooe

c \lcuw

d Vouw
een

hetzelfde als bij vouwpatroon 3 (a*b).

dit patroon (b) nu langs de Qtgsglggl.
patroon (cJ vervolgens langs Oe UtdÉg]]qg9-1iil, zodat

QfiChqC[ verkregen wordt dÍe half zo groot is.

10. a

b

Vouw het blaadje over de giCgglgg-l, als bij vouwpatroon 2.

Vouw de top van deze driehoek (a) naar het fi9Qgl-y9!-99
9g:i: , zodat een tlgpgglgf verkregen wordt.

Vouw achtereenvolgens de linKer en rechter basishoek naar
het !iqge!_y9!_4C_lfepg<igq:!-u91!, zodat een recht[gg[ ver-
kregen wordt.

d Vouw deze reehthoek , zodat een vierkant verkregen wordt.ÉqDQcl

11. a

b

dba

Doe hetzelfde a1s bij vouwpatroon 10 (a*bJ.

Vouw de "vIeuge1s" naar boven langs de 9p:!qgldq-Zii4C!-y9!
9g_lllggqgllgyg1_gfiglggb:, zodat een ruit verkregen wordt.

Draai het blaadje om en vouw de twee uitstekende "vleugels'1-
terug, zodat een driehoeK verkregen wordt.

"/\ ;^h "(Ï> .\uz

,[j"t)^

c

een driehoek

12, a+b

c

Vouw het blaadje 9_uQQC_1, als bij vouwpatroon 1.

Vouw achtereenvolgens de linker en rechter bovenhoek (a11één

beide bovenkanteni) naar het fi99gl-yg!-q9-q9919, zodat een
ylgfbgn! verkregen wordt met "ingeschreven driehoek".

Draai het blaadje om en herhaal (b), zodat een driehoeK ver-
kregen wordt.

Vouw patroon (cl langs o" fig9gllgg9liit', zodat
verkregen wordt die half zo groot is.

tx
{
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II VEBJ{MLTJES-TEST:')

Aanwiizingen: De test bestaat uit aJ een verhaaltje van 14 zinnen en
verhaaltj e.
kort:

bi 1?_yfegCn over het
De procedure is in het

1, oefenzinnetjes laten nazeggen,
2^ voorlezen van het verhaaltje;
3. nazeggen van de 14 zinneni
4. etellen van 12 vragen over het verhaaltje.
N,B, Alvorens aan de verhaaltjes-test te beginnen dient men het

kind op zijn gemak te stellen en voor te bereiden op deze,
van de vouwblaadjes sterk verschillende, test. lYen laat het
kind hiertoe na de vouwblaadjes-test spontaan praten of
probeert het aan het praten te krijgen; dit is belangrijk.

l. 9sEcegregelig§:
De oefenzinnetjes dienen om na te gaan of het kind de instructie (de
hele zin nazeggen) begrepen heeft. Probeer tenmingte twee .zinnetjes
te laten nazeggen. Moedlg zonodlg aan:

ttVu mag iij het zeggen't of t\oe maar, nu jijtl
De oefenzÍ.nnetjes mogen herhaald worden.

rlrstruetie: ttstraks ga ík je een oerhaaltje oerteLlen. Daarna mag ji.j
@enendan-goonuunogeDenpratenooerhetuer,haaLtje.'|
'tVe gawt het nazeggen eerst proberen: ik ga nu íets zeggen en dan magj't.j het nazeggen"tl
t'Zeg matr na:

A. Poes
B. Flinke jongen (meisje)
C. Dit is een papiertje
D. Het papiertje 1Ígt op tafei

Afbreken: Als het kind niets nazegt van welk oefenzinnetje dan ook,
Ereek--En de verhaaltjes-test af en ga verder met de blokpatronen. Men
probeert het aan het slot van de test nogmaals, en geeft op het voor-
blad van het testformulier aan dat de volgorde van de subtests werd ge-
wij zigd.

2" Voorlezen:

Het voorlezen van het verhaaltje dient op neutr"ale toon
intonatie.] en in rustig tempo te gebeuren. Dus niet te
maar ook []g! op dicteersnelheid.

Izonder vee]
snel spreken,

maat goed.tlInstructie z ttNt,r. ga ik een uerhaaLtje DoorLezen" Luister

Verhaal-tj e (Jq!r) :

1" 0p een dag waren moeder en Jan in de stad
2, lvloeder had een grote tas meegenomen om de
3. Ze hadden al een tÍjdje gelopen.
4" Toen gingen ze een winkel binnen.

Ger Reesink, Pedagogiseh
psychologie 

"

aan "t winkelen
boodsehappen in te doen"

,r) Instituut R.U.-Utrecht, afd. School-
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5. Na een poosje ziet moeder een mevrouw de winKel binnenkomen.
6" Moeder, die de mevrouw goed kent, begint met 'er te praten"
7. Jan loopt rond omdat ie 't speelgoed wil zien,
8. Er is veel speelgoed.
9. Hij zlet trelnen en vliegtuigen.

10. Even later komt hij bij moeder met een vliegtuig in ziin hand.
11. Dit is het mooiste vliegtuig van de hele winkel, zegt ie.
12, [ïoeder zegt dat ie dat niet zomaar had mogen pakken"
13. Ze belooft Jan dat ie't voor z'n verjaardag zal krijgen.
14" Moeder zegt de mevrouw goeiendag en samen gaan moeder en Jan de

winRel uit.

3. §ggegggpt
Ook bij het zin voor zin voorlezen en laten nazeggen van de 14 zinnen
wordt gesproken op neutrale toon en in rustig tempo.
Het is zeer belangrljk dat men l-etterlijk noteert wat het kind nazegt.
Deze notitles vormen het ruwe materiaal voor de scoring die later
plaatsvlndt. ge|,rijf-É!E-C-1-19E-1re!-be!-binÉ-Zee!-L/99I9911ib-qP, zadat
daarover later geen misverstand kan ontstaan.
- Zegl het kind niets, herhaal de zin dan 1iet, maar zet een streepje

op de plaats bestemd voor het antwoord.

Instructie: ttNu ga ik het OerhaaLtje nog een keer Doov'Lezen' maar nu
ffiin,ALsíkeenzingezegdhebzegjijhemprecieszona"net
aLs daarnet"'l
Na het voorlezen van de zin: ttVu iiitt of ttJa" zeg het maart'

Afbreken: Breek de test af als het kind op vier achtereenvolgende zinnen
helemaaï niets nazegt of zinnen zegt die niet slaan op personen of ge-
beurtenissen uit het verhaaltje; en ga verder met de blokpatronen.

4" Yrgggl:
Zorg dat het duidelijk is voor het kind, dat het niet meer behoeft na

te zeggen, maar moet antwoorden op de vragen.
Wil het kind het hele verhaaltje vertellen na het stellen van de eerste
vraag, rem het dan af door een opmerking a1s: 't4\enuaehten hoor" ie
hoeft me aLleen maffi te oey,teLlen uat ik Oraag, artders kan ik het níet
alLemaal opschnijoen't,
Ook hier noteert men letterlijk a1les wat het kind zegt voor zover het
betreKking heeft op personen of gebeurtenissen uit het verhaaltje.

Hulpvragen (b-vragen): Er is een aantal hulpvragen welke alleen worden
gestéld à1s het kind niets antwoordt op de hoofdvraag (a-vraagJ of als
het antwoord geen betrekking heeft op personen of gebeurtenissen uit
het verhaaltje (bijv. "ik weet het niet ...').
LET 0P: Vraag 10a' wordt
gegeven 

"
De vragen mogen ÉÉnf_a_a].-
nog niets gezegd heeft.

gesteld als bij 10a het antwoord op 11a wordt

herhaald worden als het kind na 15 seconden

Instfuctle: ttVu gaan ue nog ttat ouer het oerhaaltie praten. Je hoeft
ffiernatezeggen,IkgauatoDeThetuerhaaLtjeDy'agenen
jij oertelt me dat je ev nog oan ueet.tl
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Vrageq b i j. _rrerh.aal r*i s__.lGle4 ) :

1a wat waren moeder en Jan aan het doen in het begin van het ver-
haaltj e?

b hjat waren moeder en Jan in de stad aan het doen?

2a Wat had moeder meegenomen?
b wat had moeder meegenomen om de boodschappen in te doen?

3a hlaar gingen ze naar bÍnnen?

4a tr/at zag ze na een poosje?
b Wie zag moeder de wlnkel binnenkomen?

5a Wat doet moeder dan?

6a l,r/aarom j.s Jan aan het rondlopen in de winkel?
b Wat wil Jan zíen?

7a Wat voor speelgoed zlet ie a1lemaal?
8a Wat doet Jan met ,t vliegtuig?
b h/aar gaat Íe heen met ,t vliegtuig?

9a lalat zegt ie tegen moeder?
b Hop vindt ie ,t vliegtuig?

10a Wat zegt moeder dan tegen Jan?
a' la/at zei ze daarvoor?

11a Wat belooft ze aan Jan?
b l,rianneer zal ie 't kri j gen?

12a t,llat gebeurt er aan het eind van het verhaaltje?
b Moeder zegt de mevrouw goeiendag; en wat dan?

Afbreken: lYen breekt af als het kind viermaal achtereen geen antwoordgeeft of een antwoord dat niet slaat op personen of gebeurtenissen uit
het verhaaltje" Hierbij gelden de a- en b-vraag met hetzelfde nummer
steeds als één \lraag.
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III BLOKPÀTRONENX]

Materiaal: 6 platte blokken aan de ene kant rood, aan de andere kant
wit;
I platte blokken aan de ene kant rood, aan de andere kant
half-rood en half-wlt;
3 voorbeeld-patronen op afzonderliike kaarten, genurnmerd

I t/n 1O (I^/PPSI-boekje);

1 stopwatch;

1 scherm.

Asnwijzingen: BiJ de eerste zeven opgavgn moet het kind een door de
p1. met blokjes voorgelegd patroon naleggen. De patronen van opgaven
1 t/n 7 zijn op het testformuller afgebeeld. Bii opgaven I t,/m 10

wordt het patroon van de afzonderlljke kaart (zie t^/PPSI-boekje) na-
gelegd. Let erop, dat de patronen 1n d" J_ulplg stand worden aangebo-
denr d,w.z. de pI. moet de blokJes blJ de eerste zeven opgaven pre-
cies zo neerleggen a1s aangegeven wordt op het testformulier.
BiJvoorbeeld Patroon ''l : Pl. legt het witte blokje links en de twee

rode blokjes rechts. Pp. moet dit patroon
precies zo neerleggen en za1, vanult p1. ge-
zíen, het witte blokjB eveneens links en de
twee rode blokjes rechts leggen. Idem dito
voor a1le overige blokPatronen.

BU de voorbeeld-patronen op de afzonderlijke kaarten (8,9 en 101

wordt het WPPSï-boekje zó opengeklapt dat het cijfer op de kop gele-
zen wordt (dus"vanult p1. gezien rechtsonder op de kaart staat).
De tiJd voor elke opgave gaat onmlddellijk in, nadat de instructie
gegeven is.
BiJ e1k patroon is een tweede poging toegestaan als het Kind bij de
eerste faalt; d.w.z. het bloKpatroon niet goed nalegt binnen de tijds-
limiet.

Opmerkingen:

1. Legt het kind blJ patroon 1 t/m 4 de blokJes goed neer, maar
zlJn er duldeliJke openingen tussen de blokJes, vraag dan:

'tIe het zo goed?tl
Schulft het kind de blokJes nlet tegen elkaar, dan doet p1. dlt,
maar het resultaat wordt fout gescoord"

2. ROÏATÏE
óïïffiotatie wordt verstaan een verdraaiing van het juiste pa-
troon. Zou men het door het klnd gelegde, geroteerde patroon
terugdraaien 1n dezelfde stand als het voorbeeld, dan kriJgt men

twee identleke patronen.

::J Gemodlficeerde versie van de subtest Block Design uit de I^JPPSï.
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We bekijken nu enkele door het kind
de voorbeeld, dat achter het scherm

l--t€tl,-l

| 

-l

ilfiillfiItr,ï-E
Xltl''' ,:

gelegde patronen
gelegd werd:

naar het volgen-

: VOORBEELD (achter het seherm gelegd)

Dit patroon heeft het kÍnd juist nagelegd.
Het wordt GOED gescoord 

"
GOED

FOUT

FOUT

Dit is GEEN rotatie,
se1d. Dit wordt F0UT

de kleuren zijn verwis-
gescoord.

: Draait men dÍt patroon (tijdens de testsituatie:
in gedachten) terug in dezelfde stand als het

;ï'ï:"1ï"ï1"ïili'1"ï"l"rW;",0, dus: F.UT

ROTAÏÏESMN@

Bij de laatste
die ook in de

patroon I t/n

patroon 5 tlm

Iof een stand er iussenln)

Draait men deze patronen ( in
gedachten) terug dan krijgt men:

m. Dit 1s geliJK aan het
voorbeeld. Het kind "roteerde"
dus slechts het juistffiTÏGn.

soort oplossingen: de rotaties, gelden de volgende regels,
handleiding vermeld staan:

4 t Rotatie: "goed" scoren, om j.nstructieve redenen verbe-'
teren, en doorgaan met het volgende patroon Iongeacht
of het een eerste of een tweede poglng was). Tijdens
het verbeteren zegt men | "Kiik eens goed, het moet zo
komen te Liggen.tl

10: Rotatie: bij een eerste pogin.g, "fout" scoren, verbe-
teren en doorgaan met de tweede poging. Ook hÍer zegt
men tijdens het verbeteren: "kíik eens goed" het moet
zo komen te Liggen. t'
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3. 0p het testformulier 1s biJ e]k patroon aang€lgeven of de opgavs
voorgedaan wordt of niet, respectievelljk met de letters D (de-
monstreren) en ND (niet demonstreren).

4. Blokpatronen is een snelheldstest, daarom moet op het testfor-
mulier ln de kolom tiJd aangggevBn worden (in seconden, bijvoor-
beeld 14"J hoe lang het kind arovElr doet. Zet een streepJe Ín-
dlen de tijdgrens gepassaerd wordt.

5. Geef ln kolom o'g of f" aan, of pp. het patroon goed gelegd heeft
blnnen de tijdgrens (g) of nlet (f).

6. Laat pp., alvorens te beginnsn, even spelen met de stopwatch en

leg hem,/haar de werking ervan ult. Bouw een competltie-element
ln door te zeggen: "Ntt moet líi &it eens nanaken" d& kiik ik
hoeLang jij erooer doet."

-l,Ianneer afbreken? Begln met patroon 1. Hlerna wordt altiJd patroon 2

ffieenevantuee1vo11ed1gfa1enbÍJheteerstgpatroon.
t'lislukken zowel patroon'1 als 2, brsek dan af"
Indlen àf opgave 1 àf 2 goed is, ga dan door met 3 on 4 (etc. ).

Àfbreken: Na 2 opeenvolgende mislukkingen, gerekend vanaf patroon 3.
IG-Efroon 1s mlslukt a1s belde pogingen mislukt zlJn).

Patronen: Voor patroon t en 2 gebruiken we de 6 blokken, die aan één
[ànt róód en aan da andere kant wit geschilderd, zijn.

Eglfggg-!: lïaak patroon 1 achter het schermpJe en vraag aan pp. of
hLJ/zLJ dat zolang wi1 vasthouden. Leg de resterende drle blokken
voor het klnd neer en zegt "Kiik eens naa? deze bLokies; ze ziin aan
één koft rcod gesehiLderd en q.an de andere kant uvít," (goed laten zlen).
'tVu ga ik díLnilnakent' (naar het voorbeeld wlJzen). ttKiik maa? rEuI?
aat ik doe"" flaak het model langzaam na, daarbij iedere stap verkla-
rend: t'ïk Leg hier een roodblokie ,.... en híer nog een rood ,,,..
en hier een dít blokje" " Na het voordoen worden de blokJes weer door
elkaar gelegd. Zeg dan: t'Nu moet iij dit eens Tlconaken't (naar het voor-
beeld wiJzen) t'fun kíik ík hoelang ie erooer doet.t'
Als het klnd nlet bÍnnen de tljdsllmiet klaarkomt of het verkeerd
doet, zeg dan: ttVee, het moet zöt', en laat dan zien hoe het moet. Na

deze tweede demonstratie leggen wa de blokJes weer door elkaar en
zaggent "probeer het rut nog eens't,

Tijdgrens: 30 seconden voor iedare poging. Noteer tljd van ppl

!g!gggg__2: Ongeacht het resultaat blj patroon 1, gaan we verder met
patroon 2, dat we ook wear klaarleggen zonder dat het kind dit zíet.
Daarna worden de drl-e overgebleven blokjes, éón met de rode en twee
npt de wltte kant naar boven, voor het klnd neergelegd en zeggen we
(naar het voorbeeld wljzendJ t 'tM1t moet iii deze eens preeies namaken.
Begínmaa?," Als het klnd hier nlet in slaagt, zeg dan: ttNee, het
moet zo" (demonstrenen Bn daarna de blokJes wsar door elkaar leggen).
t'Nu moet jij het rlog eenl d,oen."

Tijdgrens: 30 seconden voor ledere poglng.
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Voor de patronen 3 t/m 7 gebruiken we de B blokken, die rood aan de
ene, half-rood en half-wit aan de andere kant zijn.

Eg!:ggg_3_gg-Í: Pak 2 blokken en 1eg patroon 3 zonder dat het kind dit
zlet" Neem daarna nog 2 andere blokken in de hand en zeg: t'Hier zie ie
taee bLokjes; ze zíjn beide aan de ene l<ant rood en darl de andere kant
half-rood en ïwLf-trít (laten zien). Nu Leg ik deze ktee blokjes tegen
elkaar en maak preeiea zotn fígaurtje aLs dit (het voorbeeld aanwijzen).
kíjk maar. " Bij het voordoen zegt men: ttVu Li.ggen de blokken booen eL'
kaar, Zie je uelo zö zíjn ze preeies hetzelfde" (aanwijzen). Pak de
blokken nu op en geef ze aan het kind en zeg;, t'Nu moet iii d.eze eens
preeies nonakentt Ivoorbeeld aanwijzen]. A1s het kind er nÍet in slaagt,
zeg dan; ttkíjk nog eens Ttear uat ík dce!" Doe het opni,euw voor, geef
de blokken weer aan het kind en zeg: t'Maak het. maar precíes zoaLs dit'l
( voorbeeld aanwijzen ) .

Ongeacht de resultaten bij patroon 3, leggen we patroon 4 voorj De pro-
cedure is hetzelfde als bij patroon 3.

Tijdgrens: 30 seconden voor iedere poging.

Sggfgg3_I: Nu gebruiken we 4 blokken en maken patroon 5 zonder dat het
kind dit ziel. De overblijvende 4 blokken leggen we door elkaar voor
het klnd neer en zeggent t'Nu zijn er nog meeï, blokjes, die aan één kant
rcod ziin en aan de andere kant half*rcod en half-uit. Deze blokjes ga
ik nu zo tegen elkaar aanLeggen, dat ik dit kyijq (voorbeeld aanwijzen).
Kijk maa.r. " (iedere stap mondeling begeleiden). Na het voordoen leggen
we de blokJes weer door elkaar voor het kind neer en zeggent ttNu moet
ji,i dit aok eens preeies nunaken (voorbeeld aanwijzen), Doe 't maar
eens." A1s het kind er niet in slaagt, herhaal dan de demonstratie en
laat een tweede pogÍng doen.

Ti.idgrens: 45 Eeconden voor iedere poging.

Iglfggg_§: Maak patroon 6, weer zonder dat het kind dit ziet, en leg de
overblijvende blokken door elkaer voor het kind naer. Zeg nu zonder
voordoen tegen het kind: ttV'u moet jij déze eens uoor míj maken ivoor-
beeld aanwljzen). Nu heLemanl aLLéén. Doe het mad.Í, eens." Slaagt het
kind hierin niet, dan doen we het voor. Daarna worden de oLokjes weer
door elkaar gelegd en zeggen we: 'tProbeer het nog maar eens een keer,'l

fr-i_dgE!§: 45 seconden voor iedere poging"

Sgtfggl_Z: DezeLfde procedure als bij patroon 6, d.w,z. patroon 7 aan-
bieden zonder demonstratie en zeggenz ttMaak er één zoals deze. r' Faa1t
het kind, dan voordoen en een tweede poging laten doen,

Tijdgrgng: 60 seconden voor iedere pogrng.

Voor de patronen 8 t/m l0 gebruiken we de drie kaarten uit het WPPSI-
boekje en vier van de blokken, die ook in het vorige patroon werden
gebruikt.

Patroon 8: Laat de kaart met patroon B zien en zeg: "Nu ti'iL ík ueL
eAnA-r7àÀ of iíj de blolqjes zo ktant Leggen, dat nàt precies zo uordt
als deze figuut (het plaatje aanwijzen). Kijk naar hoe ík het doe.t'
BiJ het demonstreren duidelijk laten zien, dat het patroon op de kaart
als voorbeeld dient. Dan de blokken weer door elkaar leggen en zeggen:
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,tVu npet iii het eens probe?en; begin naar! " Slaagt het klnd hlerln
niet, dan de demonstratj"e herhalen en een tweede poging laten doen.

Tijderens: 60 seconden voor iedere poging.

Eg!fggg-9-gg-19: De kaart laten zien, de blokken zonder demonstratie
gBVEn en zeggen: t'Leg ze ïwar zo tegen elkaar, dat het preeíes zo Uordt
als dit" (de kaart aanwlJzen). BiJ falen voordoen en het kind een tweede
poging laten doen.

Tijderens: 1 min. 15 seconden voor iedere poging.

Scorings-c_Ëi1leËLgz 2 pnt. vocit' leder patroon wanneer de eerste poging
goed ls;

1 pnt. wanneer de tweede poglng goed is;
0 pnt. blj 't mlslukken van beÍde pogingen,

N.B. de tijdgrens in achÈ nemenl

Rotatle van de patronen I t/n 4 wordt goed gerekend.
Rotatle van de patronen 5 t/n 10 wordt fout gerekend.

Maxinale score: 20 punten.
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rv NATTKI(EN)í J

Materiaal: Plankje met 4 kubussen;

2 hamertJes.

Aanwijzingen: Zet het plankJe met de 4 kubussen op tafe1, tussen pp.
en p1. 1n, en geef pp. een hamertJe. Neem zelf het andere hamertje en
tik vervolgens, met een snelheid van één tik per seconde, het patroon,
zoals dat op het testformulier staat aangegeven Ivan ]inks naar rechts
vanuit p1" gezien). De kleuter moet dit patroon in dezelfde volgorde
natlkken. Het is belangrijk dat de kleuter begrijpt dat het om de Juis-te volgorde gaat. Daarom worden eerst twee proefseries IA en B) gegeven,
alvorens de eigenlijke testseries aangeboden worden t1 t/m 17).

I!9gJSSf-iS_At De p1. heeft het testformulier met de tik-pati'onen voor
zlch en zegtzttfk ga teLkens met mijn honertje op deze blolqjes tikken; jij hoeft

aLleen maar goed te kijken. Wanneer ik klaar ben, moet jíj de
blolqjes preeies zo natikken,

Doe maa.y,na:t' [l:r i - i
N.B. De blokjes zijn aangeduid met een cijfer. Blokje nummer'1 is het

blokje lj.nks van p1. uit gezien"

Indien fout, zeg dan:
ttJe moet het precies zo doen aLs ík doe; ík zal het nog een keer
ooordoent' en herhaal proefserie A.

Indien goed, ga dan door met proefserie B.

Proefserie B:
1'ïti'ga;n ue op de andere bLokjes tikken. Denk erom da.t je goed.
noet kijken op uelk blokje ík het éér,st tík, en op uelk da.arnd,

Doe maar rta:tt
pl.: 2 - 3
pp.: 2 - 3

ïndlen fout, proefserie B nog een keer herhalen.

N.B. ïnd1en zowel proefserie A als B, ondanks herhalen, niet goed na-
getikt wordt, dan afbreken.

Nu beginnen de eigenlljke !g§!§Cflge_J-L_glg_12). Er wordt nlet meer
geholpen of herhaald.

9pggf!.fgg: Zo gauw 5 blokJes vóórgetlkt moeten worden, wordt de test
moeilijk voor p1. lYemorlseer het tikpatroon (clJfer-volgorde) grondig
alvorens te demonstreren.

§ggflggg:gf.lgflg: I pnt. voor elke serie die correct gereproduceerd
wordt;

0 pnt. voor elke serie die fout gereproduceerd
wordt.

N.B. De proefseries A en B worden nieE meegerekend.

:'J Gemodiflceerde versie van de Knox-Cubes, een subtest uit de
Grace- Art hur.
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Maximale score: 17 punten.

Afbreken: na 3 opeenvolgende mislukkingen vanaf serie 1.
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LEES PPGDICTIE TEST:í)

Materiaal: LPT..+;estboekje (14 kaarten met plaatjes, genummerd A, B,
1, ?, 12.

Aanwijzingen: De p1. leest rustig en duidelijk, met een snelheid van
óén woord per seeonde, de woorden op zoals deze op het test.formulier
zijn aangegeven. De kleuter moet deze woorden in dezelfde v:lgorde
nazeggen; direct daarna laat de pl. de biJbehorende kaart met plaat-
jes zien, waarop de kleuter de bij deze woorden horende plaatjes
moet aanwiJzen in de volgorde zoals ze gezegd zljn.
Het 1s belangrljk dat de kleuter begrijpt dat het om de juiste volg-
orde van "Woordjes nazeggsn" en "Plaatjes aanwijzen,, gaat. Daarom
worden eerst twee proefserles (A en BJ gegeven, alvorens de eigen-
lijke testserles aangeboden worden (1 t/m l2l.
De kleuter is geneigd, zo gauw de p1. een woordJe zegt, dit meteen
na te zeggen. Corrigeer dit door te zeggen: ,,Je moet euen uachten
tot ik kLaar ben, dnn mag jíi.,,
De kleuter zal ook de neiging hebben de woordJes te herhalen bij het
aanwÍjzen van de plaatjes. Dit is niet de bedoeling. zeg in zo'n ge-
va1: 'tJe hoeft de uoorQjes nu alleen maar. aan te aíjzen hoor, en
níets te zeggen.tl
Gebruik deze zinnen telkens a1s de kleuter meteen w11 nazeggen of biJ
het aanwijzen de woordJes nog eens hardop wil herhalen.

Notatie: 0p het testformulier is onder elke serie, zowel voor "woord-jes nazeggen" a1s voor "Plaatjes aanwijzen,,, ruimte opengelaten voor
de notatie. Het eerste woord dat het kind nazegt krijgt het cijfer 1,
het tweede het cijfer 2, etc" rndien van links naar rechts de cljfers
1, 2, 3, 4, etc. op het scoreformulier (Woordjes nazeggen) verschijnen,
dan is eenvoudig te zlen of het kind de serie correct heeft gerepro-
duceerd.

N.B. Notatie d.m.v. cijfers is vooral in het begin lastlg. Neem geen
risico en schriJf dan de woordJes dle het kind nazegt op in de
volgorde waarin ze gezegd worden (van links naar rechtsJ.
Het komt weI eens voor dat pp. een ander woord inlast blJ het na-
zeggen dan pp. voorleest. Noteer het ingelaste woord dan onder
het woord dat elgenllJk nagezegd had moeten worden, en ga door
met de clJfercode. Bijvoorbeeld: I - Z - peer - 4 - etc.

BfJ "PlaatJes aanwj-Jzen" is de notatle wat lastiger; hier zljn geen
woorden maar ciJfers op het testformulier gedrukt. Deze gedrukte cij-
fers corresponderen met
aJ het sangnglpgl van het door p1. gezegde woord, Eo
b) d" plggle van het daarbiJ horende plaatje.
Bljvoorbeeld, is het woord "Boom" het tweede woord in een serie die
door p1. voorgelezen wordt, dan heeft het daarbij horende plaatJe het
gedrukte eiJfer 2 (rangnunmerJ.
De plaats van de gedrukte cljfers is belangriJk, omdat deze plaats
correspondeert met de plaats van het plaatJe op de kaart. Omdat de
plaatJes In wÍllekeurige volgorde liggen, ziJn ook de rangnummers 1n
dezelfde willekeurlge volgorde gedrukt. Als nu de kleuter de plaatJes
in de Julste volgorde aanwijst, zullen onder de gedrukte ciJfers
Irangnurnmers) in willekeurige volgorde, dezelfde door de p1. 1n te

Door J.H.A. Groenendaal en
van de oorspronkeliJke LPT

J.J.Ë. Schroots gemodificeerde versle
van Bakker en Groenendaal tVUl.
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vullen ciJfers verschijnen.
Stel dat het woordje "Peer" het laatste woord is uit een serie van vijf
woordJes. Dan kriJgt "Peer" het ciJfer (rangnummer) 5. Het plaatJe van

de "Peer" staat echter temidden van andere plaatjes. Bij goed aanwlJzen
zal dan het door de pl. lngevulde cijfer 5 onder het gedrukte cijfer 5

verschlj nen.

Opmerking: Elke serie (kaart) met plaatjes bevat één extra plaatje van
een woord dat niet door de p1. wordt genoemd. Deze plaatjes hoeven ook
nÍet aangewezen te worden. 0p het testformulier zijn deze extra plaat-
jes aangeduid met een cirkeltje. ÏndÍen pp. dit extra plaatje tàch aan-
wljst midden in een serle, terwiil biivoorbeeld plaatje 3 aangewezen
had moeten worden, dan komt onder het gedrukte omcirkelde cljfer het
rangnummer 3 te staan.
BiJ voo rbee 1 d :

N.B. Neem ook hier 1n het
rechts) de woordJes
name van de test kun

begin geen risico en noteer (van links naar
die bij de aangewezen plaatjes horen. Na af-
je dan de cijfercode invullen.

u33d l^1008 hv) SINH

1 pnt voor elke serie woordjes die de
kleuter in de juiste volgorde na-
zegti
voor nazeggen in verkeerde volgorde
en/af wanneer niet aIle woordjes ge-
reproduceerd worden.

Kaart
I p laatJ es ) -)

Testformul ier

Proefleider

De aangeboden serie luldde: Kam - Boom - Peer. De serie werd correct
door pp. nagezegd, maar verkeerd aangewezen, nI.: Kam - Boom - Huis -
Peer. Pp. kriJgt 0 punten.

Afbreken: Na drle opeenvolgende mlslukklngen bij "WoordJes nazeggen"
I6'ffirie '1. (Voor "Plaatjes aanwiizen" geldt geen afbreek-rege1).

Seorings-criteria:
a) WoordJes nazeggen:

o Pnt.

b) PlaatJes aanwiJzen: pnt. voor elke serie plaatJes die de
kleuter in de Juiste volgorde aan-
wij st;

0 pnt. voor aanwijzen in de verkeerde volg-
orde en,/of wanneer niet a1le plaat-
jes aangewezen worden.

N.B. ïndien het extra plaatie !1g! als laatste aangewezen wordt (het

? 2 1 @
4 2 1 .1
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hoèft niet aangewezen te worden), dan 0 pnt.

Zowel voor a) Woordjes nazeggen, als b) Plaatjes aanwijzen, geldt
dat de proefseries A en B niet meegerekend worden.

Verschil-score (a-b): --- pnt.

Series:

ElgCÉgS*S_A, De p1. heeft het testformulier met de woordjesseries
voor zich en zegt:

Zeg maan, na: "

"fk ga telkens een War uoorQjes zeggen;
goed te Luisteren. Wanneer ik de uoorQjes
ze preeies zo ltazeggen.

pI. ! B00M

HP.

pl. : 80014
pp. :

jii hoeft aLleen maar
gezegd heb, moet jíj

VÏS

Indien fout, dan nog eens herhalen.
ïndien goed, dan zegt pI.:

ttGoed zo. Nu doen ue het nog een keer, maar nu mag jij de uoord-
jes ook nog aarunijzen op een kaarttl

(pl. laat kaart A zien met de 3 tekeningen eventjes naar pp. toege-
keerd, en slaàt vervolgens het LPT-boekje weer dicht).

ttDus goed opletten uelk uootQje ik het éér,ste zeg, en uelk het
Loatste.
Probeer maar eens:
Zeg maar rta: "

- V]S

(pi. laat kaart A weer zien en zeglt)
ttUn nlt mag jij a.dnuíizen uelk uoor,*je ik het éérste zei" [p].
geeft pp. gelegenhej-d het plaatje van een boom aan te wijzen),
tten het Ld.ó.tsttt (idem dito voor vlsl.

Indien pp. fout aanwijst, hem helpen de goede volgorde aan te wi"jzen.
fndien goed:

ttGoed zo, Zíe je ael da.t er ook een plaatje is dnt ík níet ge-
zegd hebt' (pl. wijst plaatje van huis aanJ.

Proefserie B:
-"né-àààn het nog een keer proberen met andere aoorQjes. Denk erom
dat je goed moet Luisteren uelk uootfie ik het éérst zeg, en uelk
daarm6.. Danr gaan ue:

pl.: DEUR - NES
Zeg maar precies zo na: " pp.:

(pI. laat direct daarna kaart B zien en zegt: )
ttMag jí.j aaruníjzen uelk uoord;je ík het éérst zeitt (pp. wijst aan)
en aelk daarmó" (pp. wijst aani.

Indien fout: 2e poging helemaal herhalen, d,w.z. woordjes voorzeggen,
pp. laten nazeggen, en in goede volgorde op de antwoordkaart laten aan-
wljzen.
ïndien goedr

ttGoed. zo, Zíe je ueL, het uoorQje dat ík het ééyste zeí staat nu
hier,tt (deur aanwijzen op kaart B) 'ten het aoorQje dat ik daarnà.
zeí staat nu hier." [mes aanwijzen op kaart B) "en híer ís een
plaatje dat ik helemaaL níet gezegd heb" (peer aanwijzenJ.

Nu beginnen de eigenlijk" lg§lggl:gg. Er wordt niet meer geholpen of
herhaald, pL" leest de woordjes telkens rustig en duidelijk op (één
woord per seconde), laat pp. de woordjes nazeggen, laat vervolgens de
antwoordkaart san pp. zien en zegt't
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§CffS_!: rlj van 2 woordJes:
'tVijs naar aan; uelk uoorQje zei ík het éérste, en ueLk het Lddtst?t'

§elrs-?-! ls-!?,t'Wijs maar
rlj van 3, 4, 5 woordjes:
aan; uelk uoorQje zei ik het éérste, en daar'na" etc.

N. B. ïnd1en het kind ln proefserie A en B begrepen heeft dat het om de

- 
volgorde gaat, zal hulp in de vorm van "eerste, daarna" etc. niet
langer nodig. blij ken.

Opmerking: Bij de zin: "trJijs maar aani welk woordje zei ik het eerste,
en daarna" enz., is het de bedoeling pp. telkens gelegenheid te geven
het plaatJe aan te wijzen, en vervolgens met de zin verder te gaan.
Aldus: "Wíjs maar aan; ueLk uoorfie zei ík het éér.stett (pp. wiJst aan)
ttuelk daamd," (pp. wijst aan), 'ten uelk dó.d.rmat' (pp, wijst aan), enz,
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VI BEGRIP EN INZICHT:I)

Aanwijzingen: Lees iedere vraag langzaam voor. Herhaal de vraag a1s
het kind afgeleid is of de vraag niet heeft begrepen. Aarzelt het kind,
zeg dan: "ia" of "toe manr." iieeft het kind na 15 seconden nog niets
gezegd dan wordt de vraag herhaald. Verder geen hulp biedenl
rs een antwoord onduidelijk of dubbelzinnig, vraag dan: ttleg het eera
wít" of "uerteL me er eena meer ooer. tl

BiJ de vragen 7, 8, 9, 10,14 en 15, aangeduid met een asterlsk (:í)
bij het nummer van de vraag, moet het kind mlnimaal twee re.Jenen geven.
Geeft het kind er één, zeg dan: '\taan'om rlog meer?" en herhoel de vraag.

N.B. Noteer letterlijk het antwoord op het testformulier in de ruimte
onder elke vraag.
Indien een antwoord onduidelijk of dubbelzinnig is en p1. moet
doorvragen, noteer dit dan d.m.v. de letter Q (= question,/door-
vragen ) .

Afbreken: Na 4 opeenvolgende mislukkingen.

Scori.ng: federe testvraag wordt gewaardeerd met 2, 1 of 0 punten. Voor
waarderingscriteria en antwoord-voorbeelden t zLe hleronder.

Maximale score: 30 punten.

Tes tvragen:

I . leglge-eee!-ie-e1e!-eet-lssiÍere-epelse?
Criterium: Kan leiden tot het vernielen van iemands eigendommen of tot

het verwonden van iemand.

2 puntení (ScnaOe aan eigendommen van g!gglgl of verwonding van glgglgl)
Oan komt er brand dan vliegt het huis in de brand
dan brandt het bed omdat er anders misschien mensen ge-
wond worden, 0f plJn gedaan wordt.

1 punt: (Verwondtng van glgg! persoon)
Dan brand je dan brand lk m'n vingers dat is ge-
vaarl ij k .

0 punten: Dat mag niet van mamma (doorvragen) dan komt de poli-
tie ..... daarom niet weet 1k niet.

2, Ugerge- egs! -i s- i e -bes-ds s- ee- i e - ee s r s b! -ge 
g s s g ?

Crlterlum: 0m schoon te b1lJven. 0m infecties tegen te gaan.

2 punten: 0mdat ze vuil zijn om schoon te worden omdat ik
vleze handen (gezlcht) heb om geen ziekte Iinfecties)
te kriJgen.

1 punt: Omdat je naar school moet omdat je moet eten
.dan vindt de juffrouw (zuster) me mooi (schoonl.

0 punten: lvlet een washandje (zeep) . . . . . daarom dat moet.

:l) Gemodificeerde versie van de subtest Comprehenslon uit de t^iPPSI.



-21 -

3. Ue!-seeg-ie-4ecs-els-ie-isgslI-rs-ie-ylseer-ecqee4eg-belg z

Criterium: Verbinden. Schoonmaken. Met desinfecterend mlddel behandelen.
2 punten' 

:l:l:':i-:l:':::'J:i":i"ï3i'rjàài;,ïlo"' de kraan (wassenr

1 punt: Naar het ziekenhuis (dokter) aan mamma zeggen er
iets aan doen.

0 punten: Komt bloed uit naar binnen huilen weet 1k
niet.

4 . Isergs,-bsLlce-ge-lleEEee-segrs ?

Criterium: 0m te weten hoe laat het is.
2 punten: 0m te weten (zien) hoe laat het is we moeten de tiJd

toch weten (z1en).

1 punt: 0m te weten wanneer we naar (uit) bed moeten ..... dan weten
we wanneer we naar (ultl school moeten.

0 punten: Daarom de klok tikt (slaatl ..... om op te winden.

s. !e!-s,ge!-is-4ssl-ele-ie-4c-!el-Jpeil-yeg-ie-yrieglie-Íyrieellsee!Íe)
verl ies t ?

Criterlum: Hem (haar) een andere ba1 (pop) bezorgen.
2 punten: Een nieuwe kopen je eigen geven dj_e moet je be-

ta1en.

1 punt: Zoeken tegen mamma zeggen grote broer (zus)
halen gaan halen ... .. iemand vragen 'm voor me op
te zoeken.

0 punten: Ander speelgoed pakken weet ik niet de politle
bellen huilen zeggen dat 't me spijt.

6 . !eetgg,-sgs!-is- sere!- !egr-ge-e: s: -833!-e1 s,- ie-!eer- UeÈ- E2 ?t?
Crlterium: 0m te voorkomen dat je in je bed plast of er ,s nachts uit

moet.

2 punten: Anders plas je in Je broek (bed) anders moet je er
's nachts uit anders moet je weer naar beneden
omdat Je een heleboel water drinkt (doorvragen).

1 punt: 0mdat Je moet plassen omdat je nog niet geplast hebt
(iedere vorm van naar de w.c. gaan).

0 punten: Omdat Je naar bed moet dat moet weet ik niet
:;::., daarom doe ik altijd..... ik neem de emmer
d.r. L-LJd mee mamma wi1 dat 1k ga.

7'.t geglgg,_g]lleI_gI_Iege§_]g_eeg-bgig? (min. 2 anrwoorden).
criterlum: 0m naar buiten te kunnen kijken. 0m licht door te laten.

Voor ventilatle.
Aspecten: 0m te kunnen zien Inaar buiten kijken) ..... anders is het

te donker voor de frisse lucht dan kan de zon
(het licht) naar binnen schijnen voor als het warm is.

2 punten: E1k antwoord dat tenmlnste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

1 punt: Een antwoord dat één aspect weergeeft.
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0 punten: Anders is het te koud dan komt de regen (insectenJ
binnen dan kunnen er geen boeven binnenkomen
om de wind buiten te houden.

8tt lgglgg-llgg9g-g9-ts1elgg? (min. 2 antwoorden).

Crlterium: Voor de warmte. Omdat we ons schamen om zonder kLeren
(naakt) rond te lopen.Omdat je het anders koud krijgt.0m
nietnaaktteziJn.0mdatniemandonsdanblootziet.

Aspecten: Anders ben je bloot anders heb ie 't zo koud

anders zien ze je nakie.

2 punten: Elk antwoord dan tenminste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

'1 puntt Een antwoord dat één aspect weergeeft'

0 punten: Omdat.dat moet weet ik ni,et daarom mljn
vader werkt blj (. . . I anders lachen de mensen ons

ult omdat je er anders gek uitziet om er leuk
uit te zlen.

9ït !ggrgg-glgglg!-gr9!9-P9!99g-ggr!'99? (min' 2 antwoorden)'

Criterium: 0m geld te verdlenen (of om dingen voor anderen te kunnen

kopen). 0m dingen te kunnen maken' 0m bezig te zijn'
Aspecten: 0m centjes te verdienen om brood te kopen om

bezig te zijn ..... anders niets te doen'

2 punten: Elk antwoord dat tenminste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

1 punt: Een antwoord dat één aspect weergeeft'

0 punten: 0m het huis netJes te houden Omdat dat moet

ï::Í.':,::ï'=;';;; ïïj: Ïï:::"*?;::"ïl:-l;; : ' daarom

l0:.r lgggge-ts,ss-is-s9!-Bss9r-!e!er-s,c!-1sslp99-Èes-ss!-Lser§9s-veslisblee 
t

(min. 2 antwoorden).

CrlterÍum: Velllgheid. Betere verlichtlng. Gemakkellik aan te doen' tlin-
der góvaar dat het 1lcht per ongeluk ultgaat. Kaarsen moet

Je vaker vervangen.

Aspecten: Aan een kaars kan je je branden er komt brand
kaarsenmoetjeaanstekenkaarsenziJneerder0p
een kaars geeft minder llcht kaarsen waaien wel eens

ult .

2 punten: E1k antwoord dat tenminste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

1 punt: Een antwoord dat één aspect weergeeft'

0 punten: 0m licht te habben kaarsen a1leen met Kerstmis
omdat de lamp kapot is het is leuker'

I I . !ggggsr-B9e!§s-31 gEe -Elsésree- lbsrsEli ives t

Criterium: 0m beter te worden. 0m anderen niet te lnfecteren.

2 punten: Dan worden andere kinderen ook ziek anders word je
nooit beter.
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1 punt: Anders wordt je nog zleker kunnen niet naar school(buitenl ..... dan kan mamma op je passen als je naar
buiten gaat wordt het erger.

0 punten: 0mdat ze zieï zijn naar ziekenhuis (dokterl
moeten in bed -b1J.jven.

I 2' ls!-egs!-ie-4gsg-el s-i s-!rged-s,ge!-!e1es-eg-dc-b estser- s ss!- gst
bri-eesl-bre gd-bseÍt t

Criterlum; Naar een andere bakker (winkel) gaan.

2 punten: Naar een andere bakker (winkel) gaan brood van de
buurvrouw 1enen.

1 punt: fets anders (ter vervanging) kopen naar huis gaan en
vragen wat j e doen moet.

0 punten: Naar mamma teruggaan wachten tot de bakker weer brood
heeft dan geen brood, Ba je dood.

I 3. [gg-g,ge!-ie--deen-s]s-ees-iesgsg-Jsels js),--are-ldeg)-ycel-Els]!9r
:e-9es-i-lir-ss!-is-bssret_!s_yeslts!1 --

Criterium: Niet met hem (haar) vechten.
2 punten: rk sla niet terug mag niet terugslaan niet met

hem (haar] vechten wegwandelen; hem (haarJ zeglen
dat je niet wilt vechten.

1 punt: ïegen zljn (haar) moeder zeggen hem (haar) zeggen
dat je hem (haar) geen pljn wilt doen hem (haar)
zeggen niet te vechten naar huis gaan iemand
vragen hem (haar) tegen te houden.

0 punten: Terugslaan [wel zachtjes) hem Ihaar) zijn gang laten
gagn niets doen hem (haarJ laten winnen.

I 4'}Í !gg59gr-Egs-is-!s!sr-sse-bg:g-veg-slse!-E9ss9s-qeg-veg-beg! ? (min.
2 antwoorden).

Criterium: Gaat langer mee. Is veiliger, steviger. Heeft betere iso-
1 ati e.

Aspecten: Hout gaat gauwer kapot van hout waaien ze om (val-
len in elkaar) hout brandt gauwer stenen
ziJn steviger .. ... een stenen huis is warmer
stenen hoef Je niet te verven.

2 punten: E1k antwoord dat tenminste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

1 punt: Een antwoord dat één aspect weergeeft.
0 punten: Nog noolt gezien van hout bestaat niet kan

nlet dan kan de regen niet zo gemakkeliJk binnen-
komen.

l9í lgg19g-g9rg9!-Blgdgglggr§-9pgcgl9lgg? (min. 2 antwoorden).
crlterlum: Als afschrlkwekkend voorbeeld. 0m de maatschappiJ te be-

schermen. Als voor beerd voor anderen. A1s straf en wraak.
Voor reclasserlngsdoeleinden. 0m ze apart te houden.

Aspecten: Anders doen ze het wéér anders pikken (moordenl ze
wéér .. ... dan kunnen ze niet meer stelen anders
vermoorden ze nog meer mensen Itoekomstigg_!_ijg)..,..
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Aspecten : 0mdat ze hebben gestolen (gesteeld) ..... omdat ze stout
(vervolg) zíJn geweest omdat ze iets hebben gedaan (ygllgÉgl

!li-d ) .

2 punten: Elk antwoord dat tenmlnste 2 van de bovengenoemde aspecten
weergeeft.

1 punt: Een antwoord dat één aspect weergeeft '

0 punten: Omdat ze stout zijn omdat ze mensen doodmaken

omdat ze plkken (tegenwoordlge tlid) ze zi-jn gevaar-

lii k.
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Samenvatting

ïn het kader van SVO-project A274 "VroegtijdÍge herkennÍng van en

hulp aan kinderen (4-8 jaarl die op enigerlei wijze vastlopen in het
onderwijs" en NïPGlTN0-project 529 "VroegtijdÍge herkenning van leer-
stoornÍssen" Ís een experÍmentele testbatterij ontwikkeld met de naam

Leidse Diagnostische Test (LDTl.

De LDT bestaat uit de volgende 6 sub-tests: Vouwblaadjes (Paper

FoldingJ, Verhaaltjes-test (Story Retelling), Blokpatronen (B1ock

Design), Natikken (Knox Cubes), Lees PrediktÍe Test (Reading pre-

dÍett.onir.Ugst)i,i1,erj Egg{pip en Ínzicht IComprehensioni .

0p basis van recente onderzoekingsbevindingen is de sub-test "Ver-
haaltjes" zodanig gemodificeerd, dat zij voldoende discrimineert onder

4-jarige kleuters"
Dit interim-rapport geeft een nauwkeurige handleiding \roor de standaard-

afname van de LDï bij kleuters.
'Gegevens met betrekking tot de normering, betrouwbaarheid en validering
van de LDT zÍjn nog in bewerking.
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Summary

As part of project A274 of the Foundatlon for Educational Research on

"The early detection of and the assistance to children (4-8) who in
some way or other get stuck at school" and NïPG/TN0 project 529 on

"The early detection of learnlng diffieultj.es", an experimental test
battery called "Leyden DÍagnostic ïest" (l-DTl has been developed"

Thls LDT conslsts of six sub-tests: (1) Paper Folding; (2) Story

Retelllngl (31 Block Design; (41 Knox Cubes; (5) Reading PredÍction;
and (6) Comprehension.

0n the basÍs of recent research findings, the sub-test "Story ReteLling"

has been modified so as to provide sufficÍent discrimination among

4-year-o1d pre-school children.
ln the present interim report, a detailed description is given of the

standard procedure of admlnÍstering the LDT to pre-school children"
Data about the normalization, reliability, and validatlon of the LDï

are being processed.
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Codenummer ......

TESTFORMUL]ER

L.D.T.-standaard

Nederlands ïnstituut voor Praeventieve Geneeskunde-TN0 - Leiden

Vrije Universlteit - Amsterdam

School Advies Centrum - 's Hertogenbosch e.o.
september '1 97 3

Naam:

Adres: .

Woonplaats:

Onderzoeksdatum: ...dag ...mnd ...jr

Geboortedatum: ...dag ...mnd ...jr

Leeftijd: ... jaar... maanden

Jongen / meisje

flilieut I/II/ITI

Exp . ,/contr. ,/rest

School: .

Proefleider:

omcirke len
wat van toe-
passing is

Deze kolom niet
invullen s.v.p.

code kolon

ser].e no.

kaart no. 5

code kind 6-8

leeftlJ d s-1 1

ges lacht 12

mi lieu 13

exp . /contr.,/rest 14

schoo 1 I 5-18

proef leider 17 -18

0bservaties,/ opmerkingen:
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Krt. 1

I. VOUWBIÀADJES (afbreken na 3 opeenvolgende missers)

Score
1,0 Ko1.

1 24

2 25

aL__t-_J b

26

4

)7

28

"^,a"& 2S
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Vouwblaadj es (vervol g)

Score
1,O

Kol

7

bL 
-j_ -J c

30

I a4

I JI

1
/\/\ x\

aL__+__Jo
34

It 35

Krt. I
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ïï VERHMLTJES-TESï (JAN)

Alvorens te beginnen met de verhaaltjes-test het kind eerst wat
laten spreken (spontaan of door wat met het kind te praten).

l. Oefenzinnetj-
lnstructiez 'tSty,aks ga ik je een oerhaaltje uerteLlen, Daarna

nag jij het nazeggen en dan gaan tne nog elen pra-
ten ouer het oerhaaltje,'l
'tUe gaan het nazeggen eerst proberen: fk ga nu
iets zeggen en dan mag jii het nazeggen. Zeg maar
natt: Ionderstreep wat wordt nagezegd)

A. poes

B. flinke jongen (f1ink meÍsje)
C. dÍt is een papiertje
D. het papiertje ligt op tafel

2, Voorlezen

lnstructie: "Nu ga ik een uenhaaltje ooorlezen, Luiste!, maar
goed. " (verhaaltje in z'n geheel voorlezen)

1. 0p een dag wanen moeder en Jan in de stad aan
't wÍnkelen.

2, fYoeder had een grote tas meegenomen om de bood-
schappen 1n te doen.

3. Ze hadden al een tijdje gelopen.
4. Toen gingen ze een winkel binnen.
5. Na een poosje ziet moeder een mevrouw de wÍnkel

binnenkomen.
6. l,loeder, die de mevrouw goed kent, begint met

'er te praten.
7. Jan loopt rond omdat ie 't speelgoed wil zien.
8. Er is veel speelgoed.
S. HÍj ziet treinen en vliegtuigen.

10. Even later komt hij bij moeder met een vlieg-
tuig in zijn hand.

11. Dit is het mooiste vliegtuig van de hele winkel,
zegt ie.

12. lvloeder zegt dat Íe dat niet zomaar had mogen
pakken.

13. Ze belooft Jan dat ie ,t voor z,n verjaardag
za1 krijgen.

14. lïoeder zegt de mevrouw goeiendag en samen gaan
moeder en Jan de wlnkel uit.

3. Nazeggen

lnstructle: t'Nu ga ik het »erhaaltje nog een keer Doo,?Lezen,
maa? nu zin »oot, zin. ALs ik een zin gezegd heb
zeg jij hem pyggl1g_Zg na, net als daamet,tl
Na het voorlezen van de zin: ,,Nu jijn of t,Ja, zeg
het maayt,
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Verhaaltje (Jan):

Krt, 1

Score
1,O

Ko1,

l. 0p een dag waren moeder en Jan in de stad aan ,t
wÍnke1en.
antw.:

Jb

37

38

3g

2. lYoeder had een grote tas meegenomen om de bood-
schappen j.n te doen"
antw.:

40

41

42

^2ïJ

Ze hadden
antw.:

a1 tijdje gelopen. 44

45

46

4, Toen gingen
antw.:

ze een wÍnkel blnnen. 47

48

4S

ÈnJU

5. Na een poosje ziet moeder een mevrouw de wÍnkel
binnenkomen.
antw.:

Ë4JI

52

53

54

55

6. lYoeder, die
praten.
antw";

de mevrouw goed kent, begint met'er te 56

57

58

59

60
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Score
1,0

KoL.

7. Jan loopt rond
antw.:

omdat 1e 't speelgoed wÍ1 zien. 61

ÓZ

63

64

8. Er Ls veel speelgoed.
antw.:

65

66

67

o Hlj ziet treÍnen en vllegtuigen.
antw.:

68

6S

70

71

1 0. Even later komt hij bij moeder met een vliegtuig
in ztjn hand.
antw.:

72

7a

i4

75

76

77

11, DÍt is het mooiste
zegt !e,
antw":

vlj.egtuig van de hele wÍnke1,

79

24

25

zó

12^ Moeder zegt dat
pakken.
antw.:

ie dat nlet zomaar mogen 27

28

29

30

31

32

34

Krt. 2
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Krt" 2

Score
1rO

KoL.

13. Ze belooft
krj.jgen.
antw.:

Jan dat 1e voor z'n verjaardag zaI 35

36

37

38

3S

40

41

14, Moeder zegt de mevrouw goeJ.endag en samen gaan
moeder en Jan de wÍnkel ult.
antw":

42

43

44

45

46

47

48

4, Vragen

Zorg dat het ktnd weet dat het nu nlet meer na moÉt zeggenr m&€r
antwoord geven op een vraeg,

lnstructj.e: ttUu gaan ue nog u)at ooer het oerhaaltje pyaten, Je
hoeft nu niet mee? na te zeggen. Ik ga je uat ooen
het oerhaaLtie D?agen en jij oerteLt me uab je er
nog uan ueet,tl
Eventueel t "EDen uachten hoor, je hoeft me aT,Leen
maar te oerteïLen uat ik uraag, ur,deye kcn ik het
níet allemaal opechnij»en,'l



Vfagen (Jan):

Wet waren moeder
het begln van het
entw.:
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en Jan aan het doen
verhaeltJ e?

1n1, a.

,^a. cl .

3. a.

Wat had
antw.:

b. (hulpvraag) Wat waren moeder en Ja
Ln de stad aan het
doen ?

antw. !

moeder meegenomen?

b. Ihulpvraag) Wat had moeder meege-
nomen om de boodschap_
pen in te doen?
antw.:

Waar gingen ze naar
antw":

bi nnen ?

B,a

5" a"

Wat zag ze na een poosje?
antw^:

Wat doet moeder dan?
antw":

Waarom is Jan aan het
ke 1?

antw":

rondlopen Ín de wtn-

b . ( hu lpvreag I trJat wl I J an zien ?

antw.:

ldat voor speelgoed ziet ie allemaal?
antw.:

hlat doet Jan met ,t vllegtuig?
antw":

b. (hulpvraag) WÍe zag moeder de win-
kel binnenkomen?
antw":

6" a.

/ n cl .

b" (hulpvraag) Waar gaat ie heen met
t vli.egtuig?

antw.:

rt.
E
o

F{

o
.d

8" a.



-8-

S, a" ldat zegt Íe tegen moeder?
antw,:

b. (hulpvraag) Hoe vindt ie
tulg ?

entw.:

't vlleg-

10, a. Wat zegt moeder dan tegen Jan?
antw^:

a' . hlat ze ze daarvoor?
antw.:

11, a" Wat belooft ze aan Jan?

b" (hulpvraagJ Wanneer zal ie 't krij
gen ?

antw.:

Wat gebeurt er aan het elnd van het ver-
haaltj e ?

antw":

b. (hulpvraag) Moeder zegt de mevrouw
goeJ.endag; en wat dan?
antw.:

12, a" rt,3
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III. BLOKPATRONEN (een patroon is mislukt
mislukt zijn)

(misser) als be!4e pogingen

afbreken na 2 missers op 1 èn 2

:fbreken na 2 opeenvolgende missers vanaf 3

Krt. 3

Pat roon Tij dgrens Score
2,1 ,0

K
1 30" D 37-38

71
2. 30" D 3g-40

4.
1. 30" D 41-42

2. 30" D 43-44

tr
1. 45" D 45-46

73
2, 45" D 47-48

6.
1. 45" ND 49- 50

74) 45" D 51-52

7.
1. 60" ND 53-54

75
2, 60" D 55- 56

8. zie Kaart t8l
I 60" D 57 -58

76
2, 60" D 5S-60

9. zie Kaart (9)
1 75" ND 61 -62

77
2. 75' D 63- 64

10. zie kaart (101
1 75" ND 65-66

78
2. 75" D b /-oö

Tot aa l
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IV. NATIKKEN (afbreken na 3 opeenvolgende missers)

Se rie Vo lgorde Sco r'e
I,U

Kol

A 1-4 ><
B 2-3 ><
1

A-.a1L 24

2 1-2-4 25

3 1-3-4 26

4 2-1-4 27

5 3-4-1 28

6 1-4-3-2 2S

7 1^4-2-3 30

I 1-3-2-4 31

I 2-4"3-1 32

10 1-3-1-2-4 JJ

11 1-3-2-4-3 34

12 i-4-3-2-4 aËJJ

'13 2-1-4*2-3 36

14 1-4-2-3-4 1 3/

IJ 1-3-2-4-1-3 38

16 1-4-2-3-i-4 3S

17 4-1-3-1-2-4 40

ïot aal

Krt. 4

N. B. Kr..:bus nummer 1 is de kubus Jinks ven
p1" uit gezien.
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v. LEES PREDrcrrE TEST (afbreken na 3 opeenvolgende missers
bij l,rloordjes nazeggen vanaf l)

aj Wsgrdigg_!e=qgs9! u I lleeUeg_eelwiiz9!
Sco re
1,0

Krt.
4

A
Boom-Vis X

B
Deur- lïes X Ko1.

I
Voet-Hek

41

2
Kam -Boom-Peer.

42

3
Huis-Pij p- Deur

43

4
Vis *Hek -Kam

44

5 fjjp Voet-Huis
45

6
lYes -Kam -Peer-Boom

z+b

7
!.e[,;Qeur-Vis -Pijp

47

I Peer'-Huis-tYes -Voet
48

s
Deur-Boom-Kam *Hek

4S

10 fij p- Vrs_:Ics_ _Ligie:yee!
50

1
Hek - Peer-Boom-Deur-Kam

51

t2 VgC!: Pij p-Hr,.ri s-Vis -Mes
5l

ïot aal

Krt.
4

Score
I,U

A 6-, -, X
B 1-2-G X (ol.

1
t -(.')-z

53

2
3 - 2 - 1 -c

54

3
3-2-íà-r

55

+
1 -(;) -2-3

56

5
íà-, -1-2

57

6
4-a-z-6-t

'58

7
3-4-2-1-G

5S

o íO-u -2-1-4
60

s
q---1 -6-o-,

61

10 1-4-3-(o) -2- j
62

11 !-3-@ 2-t-5
63

12 :---6-z -t-4-3
64

Tot aa1
verschit ta-b) 

f.] 
(al (bl
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VI. BEGRIP EN INZICHT

Krt. 4

Qno no

2,1,O Ko1.

1 Waarom moet
antw 

"

je niet met Lucifers spelen?

65

2, Waarom moet
antw. :

je je handen en je gezicht wassen?

bb

? Wat moet je doen
gesneden hebt?
antw. l

als je jezelf .l_n j e vinger

67

A l,riaarom hebben
antw.:

we klokken nodig?

68

5. hiat moet je doen a]s je de bal (popJ van
vriendje (vriendinnetje) verliest?
antw.:

je

6g

6. ta/aarom moet je eerst
naar bed gaat ?

antw,:

naar de w.c. gaan als

/U

7. hJaarom zÍtten
antw. 1 z

er ramen in een huis?

antw" 2:

/t

o l,,iaarom dragen we k]eren?
antw, I :

antw.

72

:l Minimaal 2 antwoorden.
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Begrip en inzicht (vervolg)

Krt. 4

Scor"e
2,1 ,O

Ko1.

o Waar'om moeten
antw" 1:

grote mensen werken

antw.2t

73

10",1 In/aarom kun je een kamer beter met lampen dan
met kaarsen verlichten?
entw. 1 :

antw" 2z

74

11 l,r/aar'om moeten zieke kinderen thuisblÍjven?
antw. :

75

12 " l,r/at moet j e doen als j e brood moet halen en de
baktrer zegt dat hij geen brood heeft?
antw": 76

1 3. iaJat moet j e
I dat ) vee]-
te vechten?
antw. :

dcen a1s een jongen
Kleiner is dan jij,

(meisjel die
met j e begint

77

14":: Waarom kun je beter een huis van steen bouwen
dan van hout?
antw" 1 t

antw.2z

78

'l5.:r Waarom worden misdadigers opgesloten?
antw, 1:

antw.2t
79

:l Minimaal 2 antwoor,den. Tot aa 1


