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Met de Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling (N-CDI’s) brengt u de taalmogelijkheden van een kind in kaart.
De N-CDI/Woorden en Gebaren (WG) is bedoeld voor baby’s tussen 8 en 16 maanden.
De N-CDI/Woorden en Zinnen (WZ) is bedoeld voor peuters tussen 16 en 30 maanden.
De N-CDI 3 is een verkorte lijst voor kinderen tussen 30 en 37 maanden.
Het woordbegrip, woordproductie en gebruik van gebaren (WG) en de woordenschatbegrip, woordenschatproductie,
syntaxis en morfologie wordt in kaart gebracht.
Alle versies kunnen ook worden ingezet bij taalvertraagde en/of taalgestoorde kinderen met een chronologische
leeftijd boven dertig magen en een kalenderleeftijd tussen acht en dertig maanden.

De vragenlijst
Vragen
De N-CDI’s bestaan alle drie uit meerdere onderdelen. Van meerdere woorden en zinnen
wordt gevraagd of het kind deze alleen begrijpt of begrijpt en zegt. Daarnaast worden
vragen gesteld over gebaren of andere acties die het kind uitvoert en over zinnen die het
kind zegt. Alle vragen zijn met ja of nee te beantwoorden. Een voorbeeld vraag is: “Duid
aan wat uw kind al eens gedaan heeft: De beer/pop in bed stoppen/leggen”.

Afnameduur
20 minuten

Informanten
Ouders/verzorgers

Schalen, scoring en normering
De schalen verschillen per versie van de vragenlijst.

N-CDI WG
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zinnen (begrijpen)
Woordenschatbegrip
Woordenschatproductie
Vroege gebaren
Late gebaren
Totale gebaren

N-CDI WZ
1.
2.
3.
4.

Woordenschatbegrip
Woordenschatproductie
Woordvormen
Zinnen

N-CDI 3
1. Woordenschatproductie
2. Zinnen
3. Vragen over begrip, semantiek en syntaxis
Per schaal wordt een percentielscore weergegeven. Ook wordt een taalleeftijd berekend in
maanden. Bij de N-CDI WZ en N-CDI 3 wordt daarnaast ook de gemiddelde zinslengte van de
drie langste zinnen weergegeven.
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Psychometrische gegevens
Er zijn Vlaamse normen beschikbaar, verzameld bij 1024 baby’s en 958 peuters.

Literatuur en verkrijgbaarheid
De N-CDI’s zijn ontwikkeld door MacArthur en vertaald in het Nederlands door Inge Zink en
Maryline Lejaegere (2002).
De N-CDI’s worden uitgegeven door Acco.

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 www.bergop.info
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