The Carey Temperament Scales (CTS) Test Manual
Gebaseerd op werk van Buss & Plomin, Bates & Rothbart, Kagan en Thomas & Chess.
Voor het scoren dient men te beschikken over de Amerikaanse test manual
De negen onderzochte temperamentkenmerken kunnen bijdragen aan het verhelderen van het
plaatje rondom het reactiepatroon van het kind en de impact van het temperament op de
ouders.
Profielformulier: normaalverdeling
Grens +1 sd ligt op het 83ste percentiel
Grens –1 sd ligt op het 17e percentiel
Grens +2 sd ligt op het 97ste percentiel
Grens -2 sd ligt op het 3e percentiel
Tussen -1 sd en +1 sd gemiddeld, 'normaal'
Groter dan +1 sd is afwijkend, hoog
Lager dan -1 sd is afwijkend, laag
Bij het beschrijven noem je eerst alle temperamentkenmerken waarop de score groter is dan
+1 SD, deze is het meest belangrijk om het temperament van het kind te begrijpen.
Vervolgens nog de temperamentkenmerken die boven het gemiddelde liggen. Tenslotte de
kenmerken die lager dan -1 SD zijn, deze zijn het minst belangrijk voor het temperament van
het kind.
Definiëring van het type temperament:
EASY: scores groter dan gemiddeld in niet meer dan twee van de easy/difficult variabelen
(regelmaat, toenadering, aanpassing, intensiteit en stemming) waarbij geen enkele score groter
is dan één standaarddeviatie boven het gemiddelde (+1 SD).
DIFFICULT: scores op vier of vijf easy/difficult variabelen groter dan gemiddeld. Hierbij
dient de variabele intensiteit te zijn ingesloten en moeten tenminste twee scores groter zijn
dan +1 SD.
SLOW TO WARM UP: zoals difficult, maar hetzij toenadering, hetzij aanpassing dient groter
te zijn dan +1 SD. Verder mag de variabele beweeglijkheid variëren tot +½ SD en stemming
tot -½ SD. De waarde van +½ bereken je door de waarden bij het gemiddelde en +1 SD op te
tellen en door 2 te delen. Zo ook voor -½.
INTERMEDIATE HIGH: scores van vier of vijf easy/difficult variabelen boven het
gemiddelde, met maximaal één score groter dan +1 SD. Of scores van twee of drie
easy/difficult variabelen boven het gemiddeld met minimaal één hiervan groter dan +1 SD.
INTERMEDIATE LOW: alle overige profielen.
Zie Kievit, Tak en Bosch voor een beschrijving van de temperamenttypen (Thomas en Chess).

