
De menstekening van Goodenough  

Materiaal: Een potlood en een vel ongelinieerd papier  

Opdracht: “Teken eens een mannetje (mens, niet vragen jezelf te tekenen) voor mij zo goed als je 

kunt. Je hebt er alle tijd voor. Doe flink je best.”  

Wenken voor de proefleider:   

Geef geen suggesties of hulp  

Op vragen antwoorden: “Doe het maar zoals het je het beste lijk!” 

Hoogstens een geremd kind aanmoedigt, maar verder niet gaan.  

Wanneer een kind aangeeft klaar te zijn neemt men het papier met de tekening weg.  

  

Aanwijzingen voor het nakijken:  

Voor ieder element van de tekening geeft men 1 punt tot een maximum van 52 punten. Halve 

punten worden niet gegeven.  

1     Hoofd  1  

2     Beide benen of één en profil  1  

3     Beide armen. De vingers alleen zijn niet voldoende, behalve wanneer er tussen deze en 

het lichaam een ruimte is vrijgelaten  

1  

4  a  Romp, hetzij als een enkele lijn of in twee dimensies  1  

   b  Lengte van de romp groter van afmeting dan de breedte  1  

   c  Schouders duidelijk aangegeven  1  

5  a  Armen en benen aan een willekeurig punt van de romp of aan hals bevestigd  1  

   b  Armen en benen op de juiste hoogte van de romp bevestigd  1  

6  a  Hals  1  

   b  De omtrek van de hals vormt een voortzetting van die van hoofd, romp of beide armen  1  

7  a  Een of beide ogen  1  

   b  Neus  1  

   c  Mond  1  

   d  Neus en mond  1  

   e  Neusgaten  1  

8  a  Haren  1  

   b  Haren beter weergegeven dan door een verbreding van het hoofd of een golvende lijn  1  

9  a  Aanduiding van de kleren (knoop of hoed)  1  

   B  Twee ondoorzichtige kledingstukken (hoed en broek bijvoorbeeld)  1  

   C  Volledige ondoorzichtige kleding (mauwen, broekrand)  1  

   D  Vier duidelijk te onderscheiden kledingstukken (hoed, broek, schoenen, vest, das)  1  

10  A  Vak- of uniformkleding zonder fouten  1  



                                                                                                                                                                                              

Het aantal punten, dat door optelling is verkregen, wordt vergeleken met de onderstaande 

puntenschaal, waarin voor iedere leeftijd het vereiste puntental is aangegeven.  

  (Van Florence L. Goodenough: Van Krevelen, 1953, blz. 20-22)  

Evenals bij gebruikelijke intelligentietests verkrijgt men het intelligentiequotiënt (I.Q.) door de met 

het behaalde aantal punten overeenkomende leeftijd (verstandelijke leeftijd) door de werkelijke 

leeftijd te delen.  

Puntenschaal  

   B  Vingers aan beide handen of aan de zichtbare hand  1  

   C  De verhouding tussen de lengte en breedte van de vingers is juist. De vingers wijken 

niet uiteen  

1  

   D  De duim is van de overige vingers te onderscheiden door stand en lengte  1  

11  A  Een of meer gewrichten van de armen aangegeven  1  

   B  Een of meer gewrichten van de benen aangegeven  1  

12  A  Afmeting van het hoofd niet groter dan de helft en niet kleiner dan 1/10 van de romp  1  

   B  Lengte van de armen niet tot aan de knieën reikend  1  

   C  Lengte van de benen niet kleiner dan die van de romp en niet groter dan tweemaal de 

lengte van de romp  

1  

   D  De lengte van de voeten is groter dan de hoogte. Zij bedraagt minder dan 1/3 van de 

lengte van het been en meer dan 1/10 van de totale lengte van het been  

1  

   E  Beide benen en armen hebben twee dimensies  1  

13     Hiel  1  

14  A  Uitdrukking van de motorische coördinatie in de lijnen van de omtrek  1  

   B  Idem in die van de gewrichten  1  

   C  Idem in die van de omtrek van het hoofd  1  

   D  Idem in die van de omtrek van de romp  1  

   E  Idem in de omtrek van benen en armen  1  

   F  Idem in de symmetrie van het gelaat  1  

15  A  Oren  1  

   B  Juiste stand en afmeting van de oren  1  

16  A  Details van de ogen. Wenkbrauwen, oogharen of beide  1  

   B  Pupillen aangegeven  1  

   C  Afmetingen van de ogen. Lengte groter dan hoogte  1  

   D  De blikrichting van het oog komt in de plaatsing van de pupil in het en profile 

weergegeven gelaat of in de vorm van het oog (cirkelsector) uit  

1  

17  A  Kin en voorhoofd aangegeven  1  

   B  Kin duidelijk van de onderlip gescheiden  1  

18  A  Hoofd, romp en voeten en profile. Eén fout wordt door de vingers gezien  1  

   B  Foutloos profiel  1  

Leeftijd  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

Punten  2  6  10  14  18  22  26  30  34  38  42  


