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EERSTE ANALYSES VAN HET PROJECT TAALVAST 

De correlatie tussen taaltest en examenresultaten  

Steven Marx en Steven Huyghe (DUO – Dienst voor Universitair Onderwijs – KU Leuven)  

 

In het project ‘TaalVaST’ werd in een aantal faculteiten een pretest (taaltest) afgenomen bij de studenten. Het 

uiteindelijke doel van het project is het verbeteren van het academische taalvaardigheidsniveau van 

eerstejaarsstudenten. In wat volgt stellen we de eerste analyses voor van ‘TaalVaST’. 

In onderstaande analyses willen we namelijk nagaan of er een verband bestaat tussen de score op de taaltest 

en de gemiddelde score op de examens. Als basis voor deze analyse werd een Excel bestand aangeleverd bij 

DUO. Hierin zit enerzijds de score op de taaltest en anderzijds de gemiddelde score op de examens en de 

individuele score van elk examen. Daarnaast zijn ook enkele achtergrondkenmerken opgenomen 

(geboortedatum, thuistaal, studierichting SO, …). Dit bestand werd geanonimiseerd aangeleverd, waarbij 

studentennummers, namen enz. waren verwijderd. 

VOORBEREIDING BESTAND 

Bij het klaarmaken van het bestand viel op dat er veel vakken zijn die slechts door enkele studenten werden 

gevolgd. Het ‘gemiddelde percentage op de examens’ wordt hierdoor niet op dezelfde set van vakken 

berekend, waardoor individuele vakken wel een groot effect kunnen hebben op de gemiddelde score van een 

student. Om dit effect van individuele vakken zo veel mogelijk uit te schakelen, hebben we geopteerd om enkel 

verder te werken met de vakken die door een ‘voldoende’ aantal studenten werden gevolgd. In bijlage staat de 

lijst van vakken per faculteit, waarvan enkel de geel gemarkeerde vakken weerhouden werden. Het 

gemiddelde van de student over de examens werd dan ook herberekend, enkel rekening houdend met deze set 

van vakken. (Stel dat het ene vak ‘makkelijker’ is dan het andere vak, dan speelt de keuze van vakken mee in 

het gemiddelde percentage en is de berekening van de correlatie minder zuiver).  

ALGEMENE CORRELATIE TAALTEST EN EXAMENS 

Eerst en vooral hebben we de algemene correlatie berekend tussen de score van de taaltest en de gemiddelde 

score op de examens. (hiervoor werd zowel de taaltest als de gemiddelde score herberekend naar een punt op 

100) 

 R = 0,37; p < 0.0001 

De gevonden correlatie is 0,37 en is duidelijk significant. Ondanks de grote significantie van het verband 

kunnen we met 0,37 als correlatiecoëfficiënt niet stellen dat het een erg zuiver verband is.  

Om de relatie tussen de scores even anders voor te stellen hebben we de studenten ingedeeld in verschillende 

groepen: 

In 3 gelijke groepen op basis van gemiddelde score examen: 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

1 411 26% 62% 
2 418 46% 67% 
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3 402 66% 74% 

In 4 gelijke groepen op basis van gemiddelde score examen: 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

1 318 24% 60% 
2 318 41% 66% 
3 289 53% 69% 
4 306 68% 75% 

Gemiddeld geslaagd en niet geslaagd op de examens (1 = gemiddeld geslaagd op de examens, 2 = gemiddeld 

niet geslaagd) 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

1 711 34% 63% 
2 520 62% 73% 

Uit de drie bovenstaande tabellen blijkt dat de groep die gemiddeld beter scoort op de examens, wel degelijk 

iets beter scoorde op de taaltest. Toch liggen de scores op de taaltest redelijk kort bij elkaar voor de 

verschillende groepen. Zo zien we bijvoorbeeld dat bij de indeling in vier gelijke groepen, de laagst scorende 

studenten op de examens (gemiddeld 24%), gemiddeld genomen nog steeds een score van 60% behaalden op 

de taaltest. 

Algemeen genomen is de gemiddelde score op de taaltest 67%, en op de geselecteerde examens 46%. Op de 

taaltest was slechts 13% van de studenten gebuisd en 1 op 4 behaalde meer dan 76%. Bij de gemiddelde 

examenscore is 58% van de studenten gebuisd (<50%), 1 op 4 heeft niet meer dan 33%. 

Indien we de studenten indelen op basis van hun score op de taaltest: 

In 3 gelijke groepen op basis van taaltestscore: 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

1 459 40% 51% 
2 365 46% 68% 
3 468 52% 83% 

Geslaagd en niet geslaagd op de taaltestscore 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

1 164 34% 41% 
2 1128 48% 71% 
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Minder dan 60% op de taaltest en vanaf 60% 

Groep Aantal Gemiddelde 
examenscore 

Gemiddelde 
testscore 

Minder dan 60% op taaltest 338 37% 48% 
Vanaf 60% op taaltest 954 49% 74% 

Ook in de andere richting blijkt het verband tussen de taaltest en de gemiddelde score op de examens. De 

groep die het laagst scoorde op de taaltest haalt gemiddeld ook de laagste score op de examens. 

Als we de groep bekijken die niet geslaagd was op de taaltest (N = 164), blijkt dat 87% hiervan gemiddeld ook 

gebuisd is op de examens. Maar hiervan was 13% dus gemiddeld wel geslaagd op de examens, met nog 5% die 

gemiddeld meer dan 60% scoren en 2 uitschieters tot 79% gemiddeld. Van de groep studenten die slaagden op 

de test (N = 1128) was 55% gemiddeld genomen gebuisd op de examens en haalde 25% gemiddeld meer dan 

60, met een absolute uitschieter van 90%.  

De eerder zwakke correlatie wordt niet enkel gestuurd door de resultaten van de taaltest die eigenlijk heel erg 

kort bij elkaar liggen. Er zijn ook heel veel uitzonderingen op de algemene regel die stelt dat studenten die 

beter scoren op de taaltest ook beter scoren op de examens. Gemiddeld genomen gaat deze regel wel op, zoals 

blijkt uit voorgaande tabellen. Maar als we kijken naar de individuele resultaten, blijkt dat er veel 

uitzonderingen zijn. Dat blijkt uit onderstaande scatterplot: 

Scatterplot van de gemiddelde examenscore enerzijds en de testscore anderzijds: 
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Uit de scatterplot blijkt dus dat de range van examenresultaten erg groot is over de resultaten van de 

testscores. Linksboven en rechtsonder is de plot iets minder druk bevolkt. Maar het is zeker geen mooie 

lineaire relatie. 

Als we bijvoorbeeld kijken naar de studenten die 40 of minder scoorden op de taaltest, zijn er ook daar die 

gemiddeld een grote onderscheiding halen op de examens. Al bij al is de scatterplot erg moeilijk te 

interpreteren. 

Conclusie algemene analyse: 

Er is een significant verband tussen de score op de taaltest enerzijds en de gemiddelde score die studenten 

behalen op hun examens (R = 0.37; P < .0001). Ondanks de sterke significantie van dit verband, is de correlatie 

toch eerder klein. Gemiddeld genomen blijkt wel dat studenten die beter scoren op de taaltest ook beter 

scoren op de examens. Als we echter naar de individuele resultaten kijken, zijn er wel heel veel uitzonderingen 

op deze regel.  

Eén van de ‘problemen’ is dat de scores op de taaltest erg dicht bij elkaar liggen. Slechts 13% van de studenten 

buisde hierop, terwijl dit bij de examenscore 58% is. De range van scores op de taaltest lijkt dus erg klein, 

waardoor de indruk ontstaat dat deze misschien te gemakkelijk was en dus te weinig differentieerde over de 

groep studenten. 
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ANALYSES PER FACULTEIT: 

Naast de algemene correlatie hebben we ook eens gekeken naar de resultaten per faculteit… 

Correlatie van testscore en examenresultaten: 

Faculteit N Gemiddelde 
testcscore 

Gemiddelde 
examenscore 

Correlatie P-waarde 

Economie en Bedrijfswetenschappen 597 67% 43% 0,37 <.0001 
Letteren 166 69% 54% 0,26 .001 

Sociale wetenschappen 223 65% 49% 0,33 <.0001 
Wetenschappen 302 69% 45% 0,38 <.0001 

Totaal 1292 68% 46% 0,37 <.0001 

Opvallend in bovenstaande tabel is dat de correlatie tussen de taaltest en de examenscore iets lager ligt in de 

faculteit Letteren. Intuïtief dachten we dat de taaltest in deze faculteit een betere voorspeller zou zijn dan 

bijvoorbeeld in de faculteit Wetenschappen, waar de nadruk misschien meer op wiskundig inzicht ligt.  

CORRELATIE VOOR INDIVIDUELE VAKKEN: 

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen: 

Opo Opo code N r p 

 D0E11A 353 0,34 <.0001 
 D0E15A 73 0,35 .0025 
 D0E16A 75 0,32 .0047 
 D0H10A 214 0,28 <.0001 
 D0H13A 218 0,29 <.0001 
 D0H16A 215 0,30 <.0001 
 D0H17A 215 0,39 <.0001 
 D0T01A 359 0,37 <.0001 
 D0T02A 311 0,39 <.0001 
 D0T07A 279 0,19 .0010 

Faculteit Letteren: 

Opo Opo code N r p 

* F0AG7A 19 0,20 .41 
 F0LA0A 144 0,40 <.0001 
 F0LA3B 149 0,25 .0022 
** F0LB6A 96 0,03 .77 
 F0LC0A 152 0,29 .0003 
 F0WL2A 152 0,31 .0001 
 S0L62A 123 0,22 .016 

* vak = ‘Klassiek Grieks: initiatie’; niet zo erg veel studenten, en ook een iets kleinere standaardafwijking in de 
scores op het examen.  
** vak = ‘Inleiding tot de economie’; iets kleinere groep, maar wel voldoende variantie in examenresultaten.   
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Faculteit Sociale Wetenschappen: 

Opo Opo code N r p 

 S0A18A 197 0,24 .0007 
 S0A20A 199 0,26 .0002 
 S0A21A 201 0,28 <.0001 
 S0A22A 183 0,30 <.0001 
 S0A67A 200 0,27 <.0001 

Faculteit Wetenschappen 

Opo Opo code N r p 

 D0E15B 33 0,53 .0017 
 G9X33A 18 0,60 .0082 
 G0N12A 82 0,46 <.0001 
 G0N27A 66 0,43 .0003 
 G0N28A 112 0,39 <.0001 
 G0N28B 22 0,53 .011 
 G0N29A 66 0,39 .0012 
 G0O06A 42 0,38 .014 
 G0O12A 34 0,39 .02 
*** G0T42A 43 0,04 .79 
 G0U06A 70 0,55 <.0001 
 G0U13A 61 0,41 .001 
 E04C6B 53 0,36 .0088 
 G0U06A 70 0,55 <.0001 
 G0U13A 61 0,41 .001 
 E04C6B 53 0,36 .0088 
 E08H1B 53 0,48 .0003 
 G0N01A 113 0,28 .0032 
 G0N01B 35 0,34 .047 
 G0N02A 142 0,35 <.0001 
 G0N07A 58 0,35 .0074 

*** vak = ‘Logica voor informatici’, variantie in resultaten examen is wel voldoende groot, maar er is geen 
correlatie 
 
Uit bovenstaande tabel van de faculteit letteren blijkt dat de lage correlatie tussen de taaltest en de 
examenresultaten vooral te wijten is aan 1 opo. Voor het opo ‘inleiding tot de economie’ werd helemaal geen 
correlatie tussen beiden vastgesteld. Doordat er voor deze faculteit minder opo’s zijn opgenomen, heeft het 
ontbreken van een correlatie van 1 opo een grote invloed op de algemene correlatie binnen deze faculteit. 

  



7 

 

VERDERE ANALYSES 

Ter aanvulling van bovenstaande resultaten zijn nog enkele extra analyses uitgevoerd. 

Richting secundair onderwijs 

De richtingingen die de studenten volgden in het secundair onderwijs werden heringedeeld in vier groepen: 

Groep 1: Grieks-Latijn, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde 

Groep 2: Wetenschappen-wiskunde 

Groep 3: de rest ASO 

Groep 4: niet ASO (vooral TSO en 1 Beroepsonderwijs en 4 kunstonderwijs) 

Verschillen in score op taaltest en examens op basis van richting secundair onderwijs: 

  Taaltest Examens % geslaagd 
op examens  N gem std gem std 

Groep 1 262 75% 12,4 54% 16,4 63% 
Groep 2 302 69% 14,9 48% 16,8 48% 
Groep 3 647 65% 14,7 43% 16,1 35% 
Groep 4 34 54% 22,3 24% 14,9 7% 

Totaal 1292 67% 15,4 46% 17,4 43% 

Aan de hand van een variantie analyse werd nagegaan of deze verschillen ook effectief significant zijn. Dit blijkt 

wel degelijk. De verschillen tussen de verschillende opleiding zijn significant, zowel wat betreft de scores op de 

taaltest als de gemiddelde scores op de examens.  

Ondanks de significantie van de verschillen, is de proportie verklaarde variantie van de resultaten van de 

taaltest en examens op basis van de opleiding secundair onderwijs niet zo hoog. De proportie verklaarde 

variantie van de taaltest is 7,2%. Voor de examens is de proportie verklaarde variantie 8%. Om dit even op een 

(erg onduidelijke) andere manier weer te geven, staat hieronder een scatterplot van de gemiddelde resultaten 

van de examens per groep secundair onderwijs. Enkel op basis van de scatterplot zou het bijna onmogelijk uit 

te maken zijn of de resultaten al dan niet verschillen.  

Er is dus wel degelijk een significant verschil in de resultaten (van de taaltest en van de examens) tussen 

studenten met een verschillende vooropleiding in het middelbaar onderwijs. Maar net als bij de correlatie 

tussen de taaltest en de examenresultaten moeten we deze significantie ook nu nuanceren omdat er slechts 

een erg klein gedeelte van de variantie in resultaten kan toegeschreven worden aan de vooropleiding secundair 

onderwijs. 

Het verband tussen de opleiding secundair onderwijs en de gemiddelde score op de examens wordt wel 

duidelijker wanneer we het uitdrukken als het percentage studenten dat slaagt in elk van de groepen. In de 

eerste groep slaagt 63% van de studenten gemiddeld genomen voor de januari-examens. In de tweede groep is 

dit 48% en in de derde groep nog 35%. In groep 4 zitten weinig studenten (waardoor de betrouwbaarheid 

daalt) maar hiervan slaagt slechts 7% gemiddeld genomen op de januari examens. Uitgedrukt in voorlopige 

slaagcijfers (dus gemiddeld geslaagd op de januari examens of niet) is dit dus wel een heel erg duidelijk 

verband. 
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Correlatie taaltest en examens onder controle van opleiding secundair (partiële correlatie) 

De samenhang tussen de richting secundair en gemiddelde resultaten van de examens is op zich interessant, 

maar hier zijn we op zoek naar de samenhang tussen de score op de taaltest en de gemiddelde examenscores. 

De vraag is dus in hoeverre de info met betrekking tot de richting middelbaar onderwijs deze samenhang 

versterkt dan wel afzwakt. Daarom hebben we een ‘partiële correlatie’ berekend tussen de score op de taaltest 

en de gemiddelde score op de examens. Dit betekent dat we de deze correlatie berekenen na correctie van de 

invloed van vooropleiding. 

De invloed op de correlatie (tussen de taaltest en de examenscore) is niet zo heel groot, maar zwakt deze toch 

wat af. De correlatiecoëfficiënt die we hiermee bekomen is .30 (dus iets lager dan de .37 die we hierboven 

vonden, maar nog steeds wel significant; p<.0001). Dit was ook te verwachten. De richting middelbaar 

onderwijs filtert op zich reeds de leerlingen. De leerlingen die bijvoorbeeld erg slim zijn en hoog scoren op 

zowel de taaltest als de examens zitten vaker in een bepaalde richting, zoals blijkt uit de analyse van de 

gemiddelde scores op taaltest en examens binnen de indeling in richtingen secundair onderwijs. Door het 

opnemen van de richting secundair onderwijs wordt de correlatie tussen taaltest en examens dus wat 

‘verzwakt’. Het gedeelte van de samenhang dat verklaard wordt door de richting in het secundair onderwijs 

wordt immers niet meer meegenomen in de correlatie. 

Verdere opdeling richting secundair onderwijs (opsplitsing ‘rest ASO’) 

Groep 1: Grieks-Latijn, Grieks-wetenschappen, Grieks-wiskunde, Latijn-wetenschappen, Latijn-wiskunde 
Groep 2: Wetenschappen-wiskunde 
Groep 3: restcategorie ASO 
Groep 4: Economie – wetenschappen/moderne talen/wiskunde 
Groep 5: Humane wetenschappen 
Groep 6: Moderne talen – topsport / wetenschappen / wiskunde 
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Groep 7: niet ASO (vooral TSO en 1 Beroepsonderwijs en 4 kunstonderwijs) 

Verschillen in score op taaltest en examens op basis van richting secundair onderwijs: 

  Taaltest Examens % geslaagd 
op examens  N gem std gem std 

Groep 1 262 75% 12,4 54% 16,4 63% 
Groep 2 302 69% 14,9 48% 16,8 48% 
Groep 3 14 63% 13,2 35% 15,8 8%* 
Groep 4 355 64% 15,1 42% 16,6 31% 
Groep 5 108 67% 14,7 47% 13,6 41% 
Groep 6 169 67% 13,6 45% 15,9 40% 
Groep 7 33 54% 22,3 24% 14,9 7% 

Totaal 1292 67% 15,4 46% 17,4 43% 

*Opgelet: klein aantal! (restcategorie ASO) 

In de tabel blijkt vooral nog wel een verschil tussen de richtingen met economie in vergelijking met de humane 

wetenschappen en moderne talen. Dit verschil blijkt vooral in het % dat gemiddeld genomen geslaagd is. Toch 

is het verschil niet zo erg groot. Merk op dat dit op zich erg onvolledige analyses zijn. Indien studenten die uit 

bijvoorbeeld humane wetenschappen komen, opteren voor een studierichting met iets grotere 

slaagpercentages, kan ook dit een verklaring zijn voor het gevonden verschil. Een uitgebreide multivariate 

analyse van slaagcijfers valt echter buiten het opzet van deze beperkte nota. 

Verder geeft de extra opdeling hier weinig extra informatie. Niet alle verschillen tussen richtingen zijn 

significant. De verklaarde variantie (R²) stijgt slechts tot stijgt tot 12% voor examenresultaten en tot 9% voor de 

taaltest.  

ALGEMENE VASTSTELLINGEN 

Zoals bleek uit deze eerste analyses is er wel degelijk een significant verband tussen de score op de taaltest en 

de gemiddelde score op de examens. Studenten die beter scoren op de taaltest scoren gemiddeld genomen 

ook beter op de examens.  

Toch is de correlatie tussen beiden niet zo erg groot. Met r = .37 moeten we besluiten dat de ‘voorspellende 

kracht’ van de taaltest voor de examenresultaten toch erg klein is (ondanks de significantie van dit verband). 

Enkele factoren lijken daarop een invloed te hebben. Ten eerste blijkt dat de range van de resultaten op de 

taaltest erg klein is. Weinig studenten buisden op deze test in vergelijking met de resultaten van de examens. 

Ten tweede zijn er erg veel uitzonderingen op de regel dat studenten die beter scoren op de taaltest ook 

betere examenresultaten hebben. Ook bij de studenten die buisden op de taaltest zijn er die toch gemiddeld 

grote onderscheiding halen op hun examens, terwijl het omgekeerde ook kan, namelijk studenten die erg hoog 

scoorden op de taaltest en toch erg povere examenresultaten hadden. 

Naar faculteit bleek dat de correlatie het laagst is in de faculteit Letteren. Dit leek ons een beetje contra-

intuïtief, daar we verwachtten dat een taaltest hier net een grotere voorspellende waarde zou hebben dan in 

een faculteit als Wetenschappen. Als we kijken naar de individuele vakken zien we echter dat er in de faculteit 

Letteren 1 vak absoluut geen correlatie toonde, wat de lagere correlatie van de gehele faculteit verklaart.  

Naar vooropleiding middelbaar onderwijs zagen we dat deze een duidelijke invloed heeft, zowel op de 

examenresultaten als op de resultaten van de taaltest. De indeling in vooropleidingen die werd voorgesteld 

bleek dit ook perfect te ondersteunen. De resultaten van beide testen liggen duidelijk hoger voor studenten die 
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in het secundair onderwijs Latijn of Grieks volgden, gevolgd door de wetenschappen-wiskunde, de rest van de 

ASO richtingen en tenslotte de niet-ASO richtingen. Ook een iets meer gedetailleerde indeling toonde 

duidelijke verschillen tussen de vooropleidingen. Als we echter de correlatie tussen de taaltest en de 

examenresultaten opnieuw berekenden, rekening houdend met de vooropleiding, dan bleef deze correlatie 

wel overeind (van .37 naar .30). Dit betekent dus dat binnen de categorieën van vooropleiding er nog steeds 

een samenhang is tussen de resultaten van beide testen. Vooropleiding verklaart dus een deel van de 

samenhang (bv studenten uit Griekse en Latijnse scoren duidelijk beter op beide testen), maar zeker niet alles 

(de studenten uit Griekse en Latijnse die erg hoog scoren op de taaltest zullen gemiddeld genomen ook hoger 

scoren op de examens dan hun Latijns-Griekse collega’s die net iets ‘minder goed’ scoren op de taaltest). 
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Bijlage 

In het rapport werden niet alle vakken meegenomen in de analyses. Enkel de vakken met voldoende studenten 

werden opgenomen. In de tabellen hieronder zijn dat de ‘geel’ gemarkeerde vakken.  

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen: 

IDOpl Aantal studenten 

C00B0A 3 
C01B0A 3 
C02B2A 3 
C02B4A 2 
D0E11A 380 
D0E15A 81 
D0E16A 82 
D0H10A 226 
D0H13A 227 
D0H16A 227 
D0H17A 226 
D0H27A 1 
D0T01A 378 
D0T02A 336 
D0T07A 299 
D0T11A 1 
D0T13A 3 
D0T14A 2 
D0T17A 4 
D0T22A 1 
D0T33A 1 
D0T39A 1 
D0T41A 1 
K00B3A 2 
K01B4A 2 
K01B8A 2 
K02B0A 2 
P0M04A 2 
P0M08A 2 
P0M12A 2 
P0M30A 2 
P0M34A 2 
S0A21A 2 
S0A51C 1 
S0A56A 1 
S0A67A 2 

Faculteit Letteren: 

IDOpl Aantal studenten 

F0AG7A 19 
F0LA0A 163 
F0LA3B 163 
F0LB6A 96 
F0LC0A 163 
F0WL2A 163 
S0L62A 127 

Faculteit Sociale Wetenschappen:: 

IDOpl Aantal studenten 

A08C2A 1 
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C00B0A 2 
C01B0A 2 
C02B2A 2 
C02B4A 2 
E02M5A 3 
E03M6A 3 
E06M7A 3 
E06M8A 3 
E07M8A 3 
E08G0A 3 
E09Q3A 3 
F0AA3A 2 
F0AA5A 2 
F0AF8A 2 
H01A0B 1 
H01A4A 1 
H01A8A 1 
H01B0A 1 
H01B9A 1 
H01C4B 1 
S0A18A 210 
S0A20A 207 
S0A21A 211 
S0A22A 211 
S0A25A 1 
S0A28A 2 
S0A31A 1 
S0A50A 1 
S0A51B 1 
S0A67A 210 
S0B05A 2 
S0B14A 2 
S0B16A 1 
S0B93A 1 
S0C77A 1 
S0C79A 2 
S0C80A 1 
S0C82A 1 
S0C84A 1 
S0D14B 2 
S0D26A 1 
S0E43A 1 
S0E87A 1 
S0E88A 1 
S0E89A 1 

Faculteit Wetenschappen: 

IDOpl Aantal studenten 

D0E11A 2 
D0E15B 35 
D0T01A 2 
D0T02A 2 
D0T07A 2 
E01A0A 2 
E02A4A 2 
E02A6A 2 
E04C6B 63 
E08H1B 60 
G0N01A 138 
G0N01B 39 
G0N02A 162 
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G0N07A 69 
G0N11A 1 
G0N12A 96 
G0N27A 74 
G0N28A 118 
G0N28B 23 
G0N29A 75 
G0N84A 2 
G0N86A 2 
G0O06A 57 
G0O12A 36 
G0O31A 1 
G0O63A 1 
G0P81A 4 
G0Q33B 48 
G0Q35A 1 
G0Q45B 4 
G0T42A 52 
G0U06A 75 
G0U13A 68 
G9X10A 3 
G9X33A 22 
G9X53A 3 
H08M8A 4 
I0N03C 5 
I0N06D 2 
I0N10C 2 
I0N19A 3 
I0O64A 2 
I9X36A 2 
S0A54A 1 

 

 


