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Met de Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) meet u het begrip van gesproken woord. Hiermee brengt u de 

receptieve kennis van de woordenschat in kaart.  

 

Naast deze functie als diagnostisch instrument, kan de test ingezet worden als screeningsinstrument voor de 

taalontwikkeling. Hoewel er een duidelijk verband is tussen de resultaten op de PPVT-III-NL en de resultaten op 

algehele intelligentietests, is de PPVT-III-NL niet bedoeld om de algehele intelligentie te meten. 

 

De PPVT-III-NL is door zijn grote leeftijdsbereik en door het feit dat het geteste kind of volwassene niet zelf hoeft 

te spreken, geschikt voor afname bij een grote diversiteit aan groepen. 

 

 

De test 
 

 

Items  
De testleider heeft een boekje met telkens vier afbeeldingen. De cliënt of patiënt geeft per 
woord aan welke van de vier afbeeldingen wordt uitgesproken. 
De PPVT-III-NL bestaat uit 204 items. Niet alle items hoeven te worden afgenomen. 
Afhankelijk van de leeftijd van de respondent, wordt in een bepaalde set begonnen. 
Afhankelijk van het aantal goed beantwoorde items wordt teruggegaan, verder gegaan of 
gestopt met de afname. 
 

Afnameduur  
Dit is sterk afhankelijk van de leeftijd en persoonlijkheid van de proefpersoon, meestal ligt 
de afnameduur onder de 12 minuten. 
 

Informanten  

De test is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden en volwassenen t/m 90 jaar.  
Logopedisten, psychologen, pedagogen en psychologisch assistenten die gewend zijn met 
meetinstrumenten om te gaan, kunnen de test afnemen. Het is noodzakelijk de handleiding 
grondig te bestuderen en te oefenen met een aantal proefpersonen, alvorens de test in een 
echte testsituatie te gebruiken. Een formele training is niet noodzakelijk. 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Op basis van het aantal goed beantwoorde items, wordt een Woordbegripquotiënt (WBQ) 
berekend met bijbehorend betrouwbaarheidsinterval. Daarnaast wordt een percentielscore 
gegeven. Indien de WBQ score niet gebruikt kan worden, kan een leeftijdsequivalent 
berekend worden. 
 
Naast de ruwe score, is het mogelijk een conceptuele score te berekenen door de vragen in 
een andere taal voor te leggen. 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De PPVT-III-NL is in 2005 beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 
www.cotandocumentatie.nl 
 
De normen van de PPVT-III-NL zijn gebaseerd op een steekproef van 1746 kinderen (leeftijd 
2;3 t/m 15;11 jaar) en 1164 volwassenen (leeftijd 17-90 jaar), die Nederlands als moedertaal 
of eerste taal hebben. De steekproef is representatief voor de Nederlandse populatie t.a.v. 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sociale status en geografische spreiding. 
 
De betrouwbaarheid en validiteit van de PPVT zijn goed. Zie hiervoor hoofdstuk 5 en 6 uit de 
handleiding. 

 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14487/outcome-questionnaire/
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Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De PPVT-III-NL is ontwikkeld door Dunn & Dunn, en in het Nederlands vertaald door Liesbeth 
Schlichting. De test wordt uitgegeven door Pearson. 
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BergOp 
 

 

Deze test kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van deze test. De kosten zijn per afname en staan 

vermeld in het vragenlijstenoverzicht op www.bergop.info 
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