
Marslaan 7, 4624 CT Bergen op Zoom   T (0164) 266 599    E acbergenopzoom@auris.nl W www.auris.nl 

Voorstad 78, 4461 KP Goes T (0113) 250 342    E acgoes@auris.nl W www.auris.nl 
Ammanplein 2, 3031 RT Rotterdam T (010) 413 22 80   E acrotterdam@auris.nl W www.auris.nl  

 
 
Schlichting Test voor Taalbegrip en de Schlichting Test voor Taalproductie-II.  
• Taalbegrip (TBQ): een test om taalbegrip van kinderen te meten (woordbegrip, zinsbegrip, opdrachtbegrip). Het kind 

wordt gevraagd een voorwerp aan te wijzen of een handeling mee uit te voeren. 
• Woordontwikkeling (WQ): een test om de actieve woordenschat te meten. Dit zijn woorden die het kind kent en 

gebruikt. Dit gebeurt door het laten benoemen van afbeeldingen.  
• Zinsontwikkeling (ZQ): De Test voor Zinsontwikkeling is een test die afgenomen wordt om de grammaticale of 

syntactische ontwikkeling te toetsen door het uitlokken van zinnen, met ondersteuning van materiaal en/of 
afbeeldingen.  

Een test om zinsontwikkeling van kinderen te beoordelen door het uitlokken van zinnen op verschillende manieren 
 
Scores 
• Bij een aantal logopedische tests wordt een Q-score of een indexscore bepaald. Bij Q-scores of indexscores is een 

score tussen de 85 en 115 gemiddeld. Bij een Q-score of een indexscore tussen de 85 en 92 spreken we van een laag 
gemiddelde score, bij een Q-score of een indexscore tussen de 108 en 115 spreken we van een hoog gemiddelde 
score.  

 
Termen: 
• Betrouwbaarheidsintervallen: alle Q-scores in het verslag worden voorzien van een zogenaamd ‘95% 

betrouwbaarheidsinterval’(een marge). Stel dat er in het verslag staat dat het TBQ 97 is met een 95% 
betrouwbaarheidsinterval van 90-104. Dan betekent dit dat het gemeten TBQ van 97 een schatting is en dat er met 
95 % zekerheid gezegd kan worden dat het taalbegripsniveau van dit kind zich daadwerkelijk tussen 90 en 104 
bevindt.  

• Significant verschil: een verschil dat niet op toeval berust en daardoor betekenisvol is.  
 
Testresultaten krijgen vaak pas betekenis als hierin andere factoren mee genomen worden zoals de omstandigheden rondom 
testafname, observaties tijdens onderzoek, schoolresultaten, stemming, etc.  
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