


Dé test voor diagnose  
en evaluatie van  

taalproblemen  
bij kinderen en jongeren  

in de leeftijdscategorie  
van 5 - 18 jaar.

Ga nu aan de slag met de 
nieuwe CELF-5-NL!
De CELF-5-NL is de vernieuwde 
test die het afnemen en scoren 
eenvoudiger maakt waardoor u 
tijd kunt besparen. 
 
• Nieuwe normen (2019)
• Digitale afname en scoring
•  Versimpelde regels bij afname
• Vernieuwde en verbeterde subtests
 
 
Wat betekenen deze veranderingen 
voor u? 
 
Nieuwe normen (2019). Al ruim 10 jaar 
wordt er in het logopedische werkveld 
gebruik gemaakt van de CELF-4-NL. In de 
zomer van 2019 zal het mogelijk zijn om 
met de nieuwe versie van de CELF, de 
CELF-5-NL, aan de slag te gaan. Een 
vernieuwde test met de meest recente 
normen.

Digitale afname en scoring. Naast de 
versie op papier, is de CELF-5-NL ook 
volledig digitaal beschikbaar. Dit houdt in 
dat het mogelijk is om de test af te nemen 
met behulp van twee iPads, via ons 
test  platform Q-interactive. Een digitale 
afname scheelt tijd in vergelijking met een 
afname op papier. Dit komt omdat de 
gegeven antwoorden en de bijbehorende 
scores direct door het systeem worden 
geregistreerd en bijgehouden.
 
Vernieuwde en verbeterde subtests. Bij 
verschillende subtests zijn vernieuwingen 
en verbeteringen aangebracht. Naast de 
verbeteringen is er nu ook een genormeerd 
pragmatiek onderdeel. Een compleet 
over zicht van de wijzigingen is te vinden op 
de volgende bladzijde.



Subtests
De verschillen tussen de CELF-4-NL en de CELF-5-NL

CELF-4-NL CELF-5-NL Wijzigingen

Observatieschaal Observatieschaal Onveranderd

Zinnen Begrijpen (5-8) Zinnen Begrijpen (5-8) Aangepast: plaatjes, items

Begrippen & Aanwijzingen volgen (5-12) Lingusïtische Concepten (5-8) Nieuwe subtest

Woordstructuur (5-8) Woordstructuur (5-8) Aangepast: plaatjes, items

Woordcategorieën 1 (5-7) & 2 (8-18) 
Receptief en Expressief

Woordcategorieën (5-18) Complete Revisie; alleen  
Receptief behouden

Begrippen & Aanwijzingen volgen (5-12) Aanwijzingen volgen (5-18) Complete Revisie / nieuwe test

Zinnen Formuleren (5-18) Zinnen Formuleren (5-18) Aangepast: plaatjes, items,  
scoringsregels aangescherpt, 
meer voorbeelden

Zinnen herhalen (5-18) Zinnen herhalen (5-18) Aangepast: plaatjes, items,  
scoringsregels aangescherpt, 
meer voorbeelden

Tekstbegrip (5-18) Tekstbegrip (5-18) Aangepast: verhaaltjes, vragen

Definities van Woorden (10-18) Definities van Woorden (9-18) Aangepast: scoringsregels  
verduidelijkt en versimpeld, 
Scores: 0-1 ipv 0,1,2

Zinnen samenstellen (9-18) Zinnen samenstellen (9-18) Aangepast: items,  
scorings regels verduidelijkt

Semantische Relaties (9-18) Semantische Relaties (9-18) Aangepast: items

Pragmatieklijst (niet genormeerd) (5-18) Pragmatieklijst (genormeerd) 
(5-18)

Aangepast: vertaling  
aangescherpt en genormeerd

- Checklist Pragmatiek in  
Activiteiten (US-cut-off score)

Nieuw

Actieve Woordenschat (5-9) - Verwijderd

Fonologisch Bewustzijn (5-8) - Verwijderd (gebruik FAT-R om 
fonemische vaardigheden te 
testen (vanaf 6;5 jaar)

Woordassociaties (5-18) - Verwijderd

Snel Benoemen (5-18) - Verwijderd

Reeksen opsommen (5-18) - Verwijderd

Cijfers Herhalen (5-18) - Verwijderd



Afname en  
scorings-
mogelijkheden
Digitaal of pen en papier? De keuze is aan u. 
 
De CELF-5-NL komt zowel in de vertrouwde pen en papier vorm 
als digitaal uit. Inhoudelijk bestaat er tussen beide versies geen 
verschil. U kunt kiezen voor de versie die u het meest prettig lijkt 
werken. Om u te ondersteunen bij het maken van uw keuze, 
geven we op de volgende bladzijden meer informatie over de 
verschillende mogelijkheden. 



Digitaal
Ervaar de tijdsbesparing 
en het enorme gebruikers-
gemak. 

• Tijdsbesparend
• Opname functie
• Lagere opstartkosten  
• Geen gesleep meer met testkoffers
•  Mits gekwalificeerd, kosteloos toegang tot 

alle andere tests op Q-interactive 

Waarom digitaal werken?

Efficiëntie:  Als u een test digitaal afneemt 
via Q-interactive hoeft u geen gebruik te 
maken van verschillende afnamematerialen 
zoals bij een papieren test het geval is. 
Hierdoor heeft u meer tijd om te observeren, 
aantekeningen te maken en antwoorden 
vast te leggen. Met behulp van de ingebouwde 
audio- opnamefunctie kunt u gegeven 
antwoorden achteraf rustig terugluisteren 
en scoren. Fonetische of fonologische 
fouten hoeft u op deze manier niet allemaal 
noteren tijdens de afname. Door deze 
terugluisterfunctie heeft u, na afloop van de 
afname, de tijd om deze te analyseren en 
uit te schrijven. Daarnaast zijn de scores 
van een cliënt direct beschikbaar. Er blijft 
hierdoor meer tijd over voor contact met 
uw cliënten en het interpreteren van hun 
resultaten. 

Maatwerk: Met Q-interactive kunt u 
testbatterijen uitkiezen en aanpassen aan 
de specifieke behoeften van uw cliënten. 
Het aanpassen van een testbatterij is te 
allen tijde mogelijk, zelfs als u al met testen 
begonnen bent.

Geen gesleep met zware testkoffers:  Met  
Q-interactive heeft u uw kantoor altijd bij u. 

Wat heeft u nodig om digitaal 
te werken?

Om de CELF-5-NL volledig digitaal af te 
kunnen nemen, heeft u twee iPads nodig 
en een licentie voor het online testplatform 
Q-interactive. Een iPad wordt gebruikt door 
u als testleider voor het geven van instructies, 
het bedienen van de cliënt iPad en het 
vast leggen en scoren van antwoorden. Op 
de andere iPad worden stimuli getoond en 
vervult de functie van testboekje. De iPads 
staan via bluetooth met elkaar in verbinding. 
Hierdoor is er geen internetverbinding 
nodig en kunt u de test op iedere gewenste 
locatie afnemen. 

Één licentie met toegang 
tot al onze tests (indien u  
gekwalificeerd bent voor  
gebruik van het type test)

Met een Q-interactive licentie krijgt  
u toegang tot alle tests (waarvoor u 
gekwalificeerd bent) die op ons 
testplatform worden uitgebracht. De 
CELF-5-NL is de eerste test voor 
logopedisten op ons digitale platform. 
In de toekomst wordt het portfolio op 
Q-interactive uitgebreid. De licentie voor 
Q-interactive geeft u daarom op den duur 
niet enkel toegang tot de CELF-5-NL, 
maar ook kosteloos tot andere tests.



Afnemen en scoren zoals u 
gewend bent van de  
CELF-4-NL, maar met de 
mogelijkheid om digitaal te 
scoren. 

• Testen zoals u gewend bent
•  Hoogwaardig testmateriaal
• Afname op papier, scoring digitaal

Waarom met pen en papier 
werken?

Testen zoals u gewend bent. Als u ervoor 
kiest om de CELF-5-NL in de pen en papier 
versie aan te schaffen, kiest u voor een 
vertrouwde manier van werken. De test 
zal net als zijn voorganger verschijnen in 
een mooie koffer, welke alle onderdelen 
(afnamehandleiding, antwoordformulieren, 
observatieschaal, normen op papier,  
opgaveboeken en de technische handleiding) 
bevat. 

Hoogwaardig testmateriaal. Om uw 
kwaliteitsbeleving te vergroten is ervoor 
gekozen om de stimulusboeken van de 
CELF-5-NL van zeer hoogwaardig kunststof 
‘papier’ te maken. Hierdoor zijn de stimulus-
boeken eenvoudig schoon te houden, raken 
deze minder snel beschadigd en gaan deze 
langer mee. 

Digitaal scoren. Als u een afname op 
papier heeft gedaan, is er de mogelijkheid 
om deze digitaal te scoren. Dit kan via het 
testplatform Q-global. Hierin worden ruwe 
subtestscores automatisch omgezet in 
geschaalde subtestscores, indexscores, 
percentielscores, leeftijds equivalenten en 
groeiscore- equivalenten, waarna er 
automatisch een rapport gegenereerd 
wordt. Dit levert u een flinke tijdsbesparing 
op. U kunt op elk gewenst moment starten 

met digitaal scoren. 

Afname op papier, scoring 
digitaal

Met de komst van de CELF-5-NL is het ook 
mogelijk om ervoor te kiezen om de test op 
papier af te nemen, maar digitaal te scoren 
in Q-global. Hierdoor kunt u op een 
vertrouwde manier met de test blijven 
werken en profiteren van de voordelen die 
scoren via Q-global biedt:

•  Via Q-global worden scores en rapporten 
automatisch, met één druk op de knop, 
gegenereerd

•  Met Q-global heeft u bij het scoren geen 
handleidingen nodig

•  Scoren via Q-global voorkomt het maken 
van menselijke fouten 

Om de test digitaal te scoren heeft u een 
licentie nodig voor Q-global. Deze geeft u 
onbeperkt toegang tot het platform voor de 
periode van de licentie. 

Pen en Papier



Klepel: meet via pseudo-woorden 
de technische leesvaardigheid bij 
kinderen uit groep 4-8 en de brug-
klas. Nieuwe normen verwacht in 
najaar 2019.

EMT: meet de technische lees-
vaardigheid van kinderen uit 
groep 4 tot en met groep 8.  
Nieuwe normen verwacht in 
najaar 2019.

Gerelateerde  
producten



‘’In het afgelopen jaar heb ik als 
testleider mogen meewerken aan de 
ontwikkeling van de CELF-5-NL. Dit was 
naast ontzettend leuk, ook heel 
leerzaam. Een deel van de items is gelijk 
gebleven, maar de CELF-5-NL bevat ook 
nieuwe items die een oprechte 
toevoeging zijn in mijn ogen. Ik heb de 
CELF-5-NL digitaal afgenomen met 
behulp van twee iPads. Het voornaamste 
voordeel dat ik hiervan heb ervaren is 
de automatische registratie van de 
antwoorden. Aan het einde van de test 
worden de scores automatisch berekend. 
Twijfel je of een antwoord goed is? Dan 
kan je het antwoord op dat item later 
nog eens terug lezen of luisteren. Voor 
de meeste kinderen is werken met de 
iPad aantrekkelijk omdat dit voor hen 
bekend terrein is. Daarnaast vond ik 
werken met twee iPads gemakkelijker 
dan met zo’n flinke koffer, zoals ik die 
van de CELF-4-NL gewend ben.’’ 
– Marleen van Slooten, Logopedist

De CELF-5-NL is nu  
verkrijgbaar!
via www.pearsonclinical.nl 

Heeft u vragen over de CELF-5-NL, neem dan contact op met onze testadvies  
afdeling via: testadvies-nl@pearson.com

Wilt u op de hoogte blijven over nieuwe ontwikkelingen, evenementen  
en trainingen? Kijk dan op www.pearsonclinical.nl/celf-nl

Contactgegevens Nederland
www.pearsonclinical.nl 

t: +31 (0)20 581 5500
e: info-nl@pearson.com 

Contactgegevens België
www.pearsonclinical.be  

t: +31 (0)20 581 5500
e: info-nl@pearson.com

Eerste 
bevinding 
van een 
testleider




