
SNEL-formulier 

Vragen voor kinderen van 12 tot 72 maanden: Ja = 1 punt; Nee = 0 punt   

Naam: 

Leeftijd in maanden: 

1. Begrijpt je kind opdrachtjes van 2 woorden? (bv. “jas aan” en “papa broek?”)  

2. Kan je kind 1 of meer lichaamsdelen aanwijzen? (bv. “waar zit je neus?”) 

3. Zegt je kind in totaal ongeveer 10 woorden? 

4. Begrijpt je kind zinnetjes van 3 woorden? (bv. op de stoel, in de tuin) 

5. Kan je kind 2 woorden combineren zoals “papa boek” of “kijk poes”? 

6. Kan je kind zinnetjes van 3 woorden maken? (bv. “pop muts ophebben”, “auto in 
garage”. 

7. Zegt je kind 3 of 4 woorden achter elkaar? (bv. “ik koekje wil hebben”, “wij gaan ook 
zingen”.)  

8. Kun je ongeveer de helft van je kind verstaan? 

9. Vertelt je kind weleens spontaan een verhaaltje? (bv. over wat je kind die dag heeft 
gedaan). 

10. Kan je kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes? 

11. Kun je ongeveer driekwart van je kind verstaan? 

12. Maakt je kind ook hele lange zinnen? (bv. Als ik later groot ben, dan wil ik graag kok 
worden!”). 

13. Kun je bijna alles van je kind verstaan? 

14. Praat je kind als een volwassene qua taalgebruik, vind je? 

Tabel: Het SNEL-formulier: 

Leeftijd                 Leeftijd in maanden               SNEL-score                  10e percentiel 

---------                  12-17    ---------     0 

---------                  18-19    ---------     1 

---------        20-21    ---------     2 

---------                   22-24    ---------                3 

---------                   25-26    ---------     4 

---------         27-29    ---------     5 

---------         30-32    ---------     6 

---------         33-36    ---------     7 

---------         37-41               --------     8 

--------         42-46                                          --------     9 



--------         47-54                                          --------               10  

--------                     55-64                                          --------    11 

--------          65-72    --------    12 

SNEL score kleiner dan 10e percentiel: Ernstige achterstand. 

SNEL score gelijk aan 10e percentiel: Matige achterstand. 

SNEL score groter dan 10e percentiel: Geen achterstand. 

Neem bovendien altijd contact op met de logopedist als je je zorgen maakt! 


