
Klepel-R en Eén-Minuut-Test Afkapscore 10e percentiel 
 
Aan de gebruikers van de Klepel-R en de EMT (1e en 2e druk)  
 
Uitgever Pearson en de auteurs willen u bij dezen inlichten over een verandering in de 3e druk 
van de Klepel-R. Deze verandering betreft de afbreekscore (standaardscore) die volgens tabel 2.2 
het 10e percentiel markeert.  
 
Zoals men weet, wordt door de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) (brochure 2016) en het 
Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) het 10e percentiel van de standaardscores van 
woord-leestests (bij Klepel-R en EMT zijn dit T scores), conform het protocol PDD&B, als een 
grenswaarde gezien. In tabel 2.2 van de 2e druk van de Klepel-R wordt de met het 10e percentiel 
corresponderende standaardscore van 38 genoemd terwijl het 11e percentiel bij de score 39 
begint. Deze waarden hebben bij het NKD (bij monde van dr. Chris Struiksma) tot vragen aan de 
auteurs en de uitgever geleid, waarna discussie volgde. Volgens een berekening van Struiksma 
zijn de exacte percentielwaarden van de T-scores 38 en 37 respectievelijk 11.5% en 9.7%.  
De auteurs en de uitgever nemen het argument van exactheid bij de bepaling van 
percentielwaarden serieus en zullen in het vervolg de standaardscore 37 beschouwen als de 
maximale bij het 10e percentiel behorende waarde, en de score 38 daar niet meer toe rekenen. 
Deze veranderingen zijn dan ook in tabel 2.2 van de aanstaande 3e druk ingevoerd en men 
gelieve hiervan ook nota te nemen bij het gebruiken van de 2e druk. 
 
Volledigheidshalve presenteren wij onderstaand de tabel 2.2 zoals die op pag. 32 van de 2e druk 
van de Klepel-R staat, gevolgd door de gerectificeerde tabel 2.2 in de aanstaande 3e druk. 
 
 
In 2e druk: 
Tabel 2.2. Standaardscore, percentiel en kwalificatie 

Standaardscore Percentiel Kwalificatie 
63 en hoger ≥ 91 Zeer Goed (ZG) 
57-62 75-90 Goed (G) 
43-56 25-74 Gemiddeld (Gem) 
41-42 17-24 Laag Gemiddeld (L-Gem) 
39-40 11-16 Beneden Gemiddeld (B-Gem) 
31-38 4-10 Zwak (Z) 
30 en lager ≤ 3 Zeer Zwak (ZZ) 

 
In 3e druk: 
Tabel 2.2. Standaardscore, percentiel en kwalificatie 

Standaardscore Percentiel Kwalificatie 
63 en hoger ≥ 91 Zeer Goed (ZG) 
57-62 75-90 Goed (G) 
43-56 25-74 Gemiddeld (Gem) 
41-42 17-24 Laag Gemiddeld (L-Gem) 
38-40 11-16 Beneden Gemiddeld (B-Gem) 
31-37 4-10 Zwak (Z) 
30 en lager ≤ 3 Zeer Zwak (ZZ) 

 
 


