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De Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2-NL) is ontwikkeld om informatie te verzamelen over de
communicatieve vaardigheden van kinderen, waarbij vooral aandacht is voor pragmatiek. De CCC-2-NL is geschikt
voor gebruik bij kinderen van 4-15 jaar die in zinnen spreken.

De vragenlijst
Vragen
De CCC-2-NL bestaat uit 70 beweringen waarvan beoordeeld wordt hoe vaak het omschreven
gedrag geobserveerd wordt door de informant. Er zijn vier antwoordmogelijkheden: 0 =
minder dan één keer per week (of nooit), 1 = minstens één keer per week, maar niet iedere
dag, 2 = één of twee keer per dag en 3 = Verschillende keren (meer dan twee) per dag (of
altijd). Een voorbeeldbewering is: “Herkent niet wanneer andere mensen ontdaan of boos
zijn”.

Afnameduur
10-20 minuten

Informanten
Ouders, verzorgers of andere volwassenen die regelmatig contact hebben met het kind

Schalen, scoring en normering
De beweringen zijn onderverdeeld in tien schalen, elk bestaande uit zeven vragen.

Schalen
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Spraakproductie
Syntax
Semantiek
Coherentie
Ongepaste Initiatie
Stereotiepe Taal
Gebruik van Context
Niet-verbale Communicatie
Sociale Relaties
Interesses

Daarnaast worden een totale competentiescore en een totale probleemscore berekend om
een validiteitscontrole uit te voeren. Ook worden er drie samengestelde scores berekend,
namelijk: de Algemene Communicatie Score (schalen A t/m H), de Sociale Interactiescore
(som schalen E,H,I,J minus som schalen A t/m D) en de Pragmatiekscore (schalen E t/m H).
Bij iedere schaal en samengestelde score worden zowel standaardscores als percentielscores
gegeven.
Voor de kinderen van 4 t/m 5 jaar oud zijn er kwartaalnormen aanwezig, voor kinderen van
6 t/m 7 jaar oud halfjaarnormen en voor oudere kinderen jaarnomen. De normen zijn
gebaseerd op gegevens van in totaal 2666 kinderen uit heel Nederland, waarvan de
vragenlijsten ingevuld werden door de ouders van de kinderen.
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Psychometrische gegevens
De CCC-2-NL is in 2007 door de COTAN beoordeeld. De kwaliteit van het testmateriaal en van
de handleiding zijn als goed beoordeeld; de uitgangspunten van de testconstructie, de
normen en de betrouwbaarheid als voldoende; en de begrips- en criteriumvaliditeit als
onvoldoende. De begripsvaliditeit was als onvoldoende beoordeeld, omdat de resultaten van
de factoranalyse de interne structuur niet ondersteunt. De beoordeling als onvoldoende op
de criteriumvaliditeit is te wijten aan matige resultaten van voorspellend onderzoek.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De CCC-2-NL wordt uitgegeven door Pearson.

Literatuur
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BergOp
Deze vragenlijst 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 vragenlijst. De kosten zijn per afname
en staan vermeld in het vragenlijstenoverzicht op bergop.info.

Voor u gebruik kunt maken van de vragenlijst, dient u digitaal akkoord te gaan met de
voorwaarden die Pearson aan haar gebruikers stelt. Afrekening loopt via Praktikon.
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