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Diagnostisch instrument 

Social Communication Questionnaire (Vragenlijst Sociale 
Communicatie) (SCQ) 

Algemene gegevens vragenlijst 

Oorspronkelijke versie Rutter, Bailey & Lord (2002) 

Huidige versie Roeyers, Warreyn & Raymaekers (2002) 

Doel Screening van kinderen met ASS 

Gebruik Autisme Spectrum Stoornissen 

Doelgroep Vanaf 4 jaar 

Afname en scoring Hoe: Ouders beantwoorden de vragen.  

Tijdsduur: 10 minuten 

 

Inhoud van de vragenlijst 

Beschrijving Materiaal: Handleiding en scoreformulieren.  

 

Schalen: De vragenlijst meet sociaal-communicatief gedrag bij kleuters vanaf vier jaar en 

bestaat uit 40 vragen die door ouders worden ingevuld. Er zijn twee versies van de SCQ: De 

versie 'Levensloop' (LL) bevraagt de volledige ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en 

geeft aan of een kind moet worden doorverwezen voor een volledig diagnostisch 

onderzoek. De versie 'Huidige toestand' (HT) is specifiek bedoeld voor gedragingen 

gedurende de afgelopen drie maanden en is interessant om eventuele verandering na te 

gaan en zinvol voor behandelings-, opvoedings- en onderwijsplannen. Ook kunnen er 

subscores per domein worden berekend: wederkerige sociale interactie, communicatie en 

beperkte, repetitieve en stereotiepe gedragspatronen. De subschalen zijn echter nog niet 

uitgebreid onderzocht.  

 

Interpretatie: Ouders beantwoorden items op een tweepuntsschaal (ja/nee). Bij een score 

van 15 is er mogelijk sprake van ASS en uitgebreider diagnostisch onderzoek dient dan 

plaats te vinden. De SCQ scores van kinderen met specifieke of algemene leerproblemen 

liggen substantieel boven algemene populatienormen. Hoewel de meesten echter onder de 

ASS scores blijven zijn er enkelen (met ernstige non-autistische ontwikkelingsstoornissen) 

die boven 15 uitkomen. Hoe lager de mentale leeftijd, hoe groter de kans op een vals 

positieve score. Toch blijkt de SCQ het goed te doen op ieder IQ niveau. 

Betrouwbaarheid en 

validiteit 

Betrouwbaarheid: niet beschikbaar 

Begripsvaliditeit: niet beschikbaar 

Criteriumvaliditeit: niet beschikbaar 
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Wetenschappelijke 

onderbouwing 

Rutter, M., Bailey, B. & Lord, C. (Nederlandse vertaling Warreyn, P., Raymaekers, R., 

Roeyers, H.) (2004). Handleiding Vragenlijst Sociale Communicatie. Destelbergen (België): 

SIG vzw. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de SCQ door het NJi klik hier. 

Uitgever Verkrijgbaar bij: Uitgeverij SIG, www.sig-net.be (Vlaams/Nederlandse vertaling) en WPS, 

www.wpspublish.com (Engelse versie). 

 


