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Alberta Language 
and Development 
Questionnaire – NL 

(ALDeQ-NL) 

Paradis, J. e.a. 
Nederlandstalige bewerking: Leysen, H., Mostaert, C., Patteeuw, 
T., Roeyers, H., Van Den Heuvel, E., & Zink, I. (2020) 

Antwerpen: Thomas More 
Overzicht diagnostisch materiaal Spraak en Taal 

Doel of meetpretentie Screenen van problemen in de ontwikkeling van de moedertaal 

bij successief meertalige kinderen 
Bruikbaar bij onderkennende en indicerende onderzoeksvragen  

Subschalen/dimensies 
 

18 meerkeuzevragen onderverdeeld in 4 onderdelen 

● Vroege mijlpalen (4 vragen) 

● Huidige vaardigheden in de moedertaal (6 vragen) 
● Gedragspatronen en interesses (6 vragen) 

● Familiaal voorkomen (2 vragen) 
Behaalde score per onderdeel en het totaal delen door 
maximumscore om te vergelijken met een dubbele cut-off 

Informatiebron Ouder  

Doelgroep/normgroep Kinderen van 4;00 t.e.m. 10;11 jaar met successief meertalige 
opvoeding d.w.z. waarbij het Nederlands pas werd aangeboden 
na de ontwikkeling van de moedertaal 

Jaar normen, 
steekproef 

juni 2017 t.e.m. april 2019 
Normeringsonderzoek in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest bij ouders van 414 meertalige kinderen 

tussen 4 en 11 jaar oud, waarvan 61 kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis (15%) en 353 kinderen met een 
typische taalontwikkeling (85%). Ouders rapporteerden 51 
verschillende moedertalen. Gegevens over representativiteit 

ontbreken omwille van het gebrek aan gegevens over successief 
meertalige kinderen in Vlaanderen. 
Berekening van de cut-off scores gebeurde op basis van de 

kinderen met een typische taalontwikkeling. 

Afnamewijze en duur Vragenlijst, individueel, schriftelijk (digitaal) of mondeling 
5 minuten 

Bijkomende info Nederlandstalige, aangepaste versie van de Alberta Language 
and Development Questionnaire. 
Gratis online vragenlijst bedoeld voor logopedisten maar ook 
bruikbaar door CLB-medewerkers in functie van doorverwijzing. 

Ouders vullen de vragenlijst steeds onder begeleiding van een 
professional in. 
Digitale afname en scoring van de vragenlijst via 

https://www.taalbrug.be/beschikbaar-materiaal/oudervragenlijst. 
Invullen van de digitale versie kan in 11 verschillende talen en/of 
met voorleesfunctie. 

Voor meer informatie over screening van 
taalontwikkelingsstoornissen en ruimere taaldiagnostiek, zie 
- Leysen, H. & Mostaert, C. (2020). Hoe herken je een 

taalontwikkelingsstoornis bij meertalige leerlingen? Screen 

de moedertaal met de ALDeQ-NL. Caleidoscoop, 32(5), 30-
36. 

- Leysen, H., Mostaert, C., Patteeuw, T., Roeyers, H., Van 

Den Heuvel, E., & Zink, I. (2020). ALDeQ-NL, dé 
Nederlandstalige oudervragenlijst voor 
moedertaalonderzoek. Signaal, 112, 18-34. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ST_overzicht_diagnostisch_materiaal.docx
https://www.taalbrug.be/beschikbaar-materiaal/oudervragenlijst
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/signaal_leysen_et_al.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/signaal_leysen_et_al.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/signaal_leysen_et_al.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/signaal_leysen_et_al.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/signaal_leysen_et_al.pdf
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- Mostaert, C., Leysen, H., Buelens, D., & Segers, W. (2016). 
Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: samenwerking 
tussen logopedist en taalanalist. Signaal, 95, 22-36. 

Beoordeling 

CAP 2022  
Normen: er zijn geen normen beschikbaar, enkel cut-off scores 
met conclusies: 

• totaalscore >.71: blootstellingsachterstand 
• totaalscore <.71 en >.64: risicogroep 

• <.64: mogelijk taalstoornis 

Betrouwbaarheid: De interne consistentie is aanvaardbaar 
(Crombach Alpha .72). Test-hertestbetrouwbaarheid werd niet 
nagegaan. 

Validiteit: Validiteitsstudies waarbij de correlatie tussen de 
vragenlijst en taaltests in de moedertaal wordt onderzocht, zijn 
opgestart. 

Faire diagnostiek Alle kinderen in de steekproef waren successief meertalig (voor 

de leeftijd van 2;6 jaar geen Nederlands) en werden sinds 
minimaal 18 maanden blootgesteld aan het Nederlands. 
Daarnaast hadden ze geen gehoorproblemen, geen 

verstandelijke beperking en geen ontwikkelingsstoornis. Door de 
items in zo eenvoudig mogelijk Nederlands te formuleren werd 
de betrouwbaarheid voor afname bij ouders met een lage 

taalvaardigheid verhoogd. Ook bij de vertalingen werd gelet op 
het behoud van eenvoudig taalgebruik, waardoor de vertalingen 
mogelijk niet woordelijk hetzelfde zijn als de Nederlandstalige 
versie. 

Beoordeling Prodia 2e keuze 

Datum opmaak fiche Juni 2022 

 

https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/artikel_mostaert_e.a._signaal_952c_2016.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/artikel_mostaert_e.a._signaal_952c_2016.pdf
https://www.taalbrug.be/sites/taalbrug.be/files/lessons/handouts/artikel_mostaert_e.a._signaal_952c_2016.pdf

