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SCIL: Screener voor intelligentie en licht verstandelijke 

beperking 
© 2015 Hogrefe 
 

Met de Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (SCIL) krijgt u een snel beeld van de 

intelligentie van een cliënt. Met de SCIL is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een licht 

verstandelijke beperking (LVB). 

 

Er is een versie voor 14-17 jaar en een versie voor 18+. Voorlopig is alleen de versie voor jongeren (14-17 jaar) in 

BergOp opgenomen. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De SCIL bestaat uit 14 vragen. De vragen worden middels een interview en opgaveformulier 
aan de cliënt gesteld en door de professional gescoord met een score 0, 1 of 2. Een 
voorbeeldvraag is: “Kun je het volgende woord in losse letters achteruit spellen? >> STORM”. 
 

Afnameduur  
5-10 minuten. 
 

Informanten  

De SCIL wordt door een professional afgenomen bij een cliënt.  
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Alle scores worden opgeteld tot een ruwe score. Er zijn afkappunten beschikbaar voor het 
interpreteren van de score.  
 

 

 

Psychometrische gegevens  
 

 

De afkappunten hebben een sensitiviteit van 82% (dus 82% van de mensen met LVB wordt 
correct geclassificeerd) en een specificiteit van 89% (dus 89% van de mensen zonder LVB 
wordt als zonder LVB geclassificeerd). 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De SCIL wordt uitgegeven door Hogrefe en kan daar op papier of een handleiding worden 
besteld. 
De auteurs zijn H.L. Kaal, H.L.I. Nijmen en X.M.H. Moonen (2015). 

 

 

 

https://www.hogrefe.com/nl/shop/scil-screener-voor-intelligentie-en-licht-verstandelijke-beperking.html
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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 

➔ U dient eerst zelf een overeenkomst met Hogrefe af te sluiten, voor u de vragenlijst via 

BergOp kunt gebruiken. 
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