Primair en speciaal onderwijs

Testinstrumentarium
Taalontwikkelingsstoornissen
Indicatiestelling taal- en spraakproblematiek

• Voor 4 tot 10 jarigen
• Digitale verwerking, makkelijk in
gebruik
• Geen vertaalde, maar een
authentieke Nederlandse test
• Passend bij nieuwe
indicatiestelling

Testinstrumentarium
Taalontwikkelings
stoornissen
Voor kinderen van 4 tot 10 jaar
In samenwerking met het Expertisecentrum Nederlands
ontwikkelden wij het Testinstrumentarium Taalontwikkelings
stoornissen (T-TOS) voor kinderen van 4 tot 10 jaar met een
mogelijke spraak- en/of taalstoornis.
Het T-TOS helpt u als logopedist, klinisch linguïst, psycholoog, orthopedagoog
of als andere deskundige om een mogelijk spraak- en/of taalprobleem bij
kinderen klinisch te onderbouwen. Het instrumentarium zet u in voor twee
doeleinden, namelijk voor de:
• indicatiestelling: de spraak- en of taalstoornis vaststellen en de
onderbouwing voor leerlinggebonden financiering voor speciaal onderwijs.
• handelingsgerichte diagnostiek en/of voortgangscontrole: de testresultaten
gebruikt u voor een behandelingsplan en voor de evaluatie van effecten.

Opzet

Het T-TOS gaat uit van de linguïstische spraak- en taalfactoren. Deze factoren
zijn onderverdeeld in vier verschillende typen spraak- en taalproblemen:
• auditieve verwerkingsproblemen
• spraakproductieproblemen
• grammaticale problemen
• lexicaal-semantische problemen
Voor elk genoemd type probleem zijn minimaal drie subtesten beschikbaar.
De normering is voor verschillende leeftijdsgroepen en helpt u om de ernst van
specifieke stoornissen op één of meer gebieden vast te stellen.
Voor de indicatiestelling maakt u een selectie uit de beschikbare subtesten in
combinatie met de meest recente criteria. Voor het stellen van een diagnose in
het kader van een behandelingsplan, kunt u kiezen om alle testen af te nemen

of een deel ervan. In de handleiding geven wij u handreikingen voor de selectie
van subtesten.
In de tabel hieronder ziet u een overzicht van alle testen, met de genormeerde
leeftijdsgroepen en de wijze van afname.
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Opgaven

De meerderheid van de subtesten neemt u digitaal af. Sommige testen maakt
een kind zelfstandig achter de computer. Andere neemt u, in de rol van
testleider, digitaal of op papier af. Bij de papieren testen voert u de scores in het
T-TOS computerprogramma in.

Voorbeeldopgave:
Pseudowoordrepetitie

Voorbeeldopgave:
Auditieve discriminatie

Rapportage

Na het afnemen van de testen ziet u de rapportage van de resultaten
overzichtelijk in een tabel. U print de rapportage uit of slaat het op in het
dossier van het kind. De gegevens zijn direct bruikbaar voor de indicatiestelling
of voor handelingsgericht diagnostiek en/of voortgangscontrole.

Doelgroep

Het T-TOS neemt u af bij goedhorende kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar.

Afnameduur

De afnameduur hangt af van het aantal geselecteerde subtesten en de snelheid
waarmee het kind de opgaven doorloopt.

Materiaal

Het T-TOS bestaat uit de volgende onderdelen:
• handleiding
• testmaterialen
• T-TOS computerprogramma (beschikbaar via de Cito Portal)
• wetenschappelijke verantwoording

Meer informatie en bestellen

Wilt u meer weten over het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen
of wilt u het product bestellen? Ga dan naar www.cito.nl. Of neem contact op
met onze klantenservice: (026) 352 11 11 of klantenservice@cito.nl.
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