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Workshop  TestWijzer – een schematisch overzicht van diagnostisch instrumentarium 

voor TS-onderzoek 

 

Doelgroep 

De cursus is geschikt voor alle logopedisten op het AC, in het kader van na- en bijscholing. Het is 

gericht op diagnostiek bij kinderen met spraak-taalproblemen in de leeftijd van 0;6 tot 15;11 jaar. 

De cursus duurt 1 dagdeel en wordt gegeven aan minimaal 10 en maximaal 14 deelnemers. 

 

Organisatie 

De cursus vindt plaats onder auspiciën van de FENAC. Hij is ontwikkeld door Rianneke Crielaard, 

logopedist/linguïst en Edith Hofsteede-Botden, logopedist/spraak-taalpatholoog, beiden 

werkzaam op het ADC van Kentalis te Sint-Michielsgestel.  

 

Datum en tijd 

Maandag 11 november 2019 van 13:00 - 16:00 uur 

 

Locatie 

SAO-FENAC,  Christiaan Krammlaan 2-8, 3571 AX Utrecht 

 

Programma 

Er zijn veel logopedische tests en vragenlijsten op de markt, waardoor je soms als onderzoeker 

door de bomen het bos niet meer ziet. De Testwijzer (Strategiewijzer) heeft de vorm van een 

schematisch overzicht dat in de klinische praktijk direct toepasbaar is. Het geeft verfijnd  weer 

met welke onderzoeksvraag je, bij welke leeftijd, welk onderzoeksinstrument kan afnemen en 

welke alternatieven er zijn. Ook geeft de TestWijzer aan of instrumenten een goede COTAN-

beoordeling hebben en daarmee goed bruikbaar zijn voor indicatie-onderzoeken voor cluster 2 

onderwijs, of ze geschikt zijn voor meertaligen, en wat ze precies meten. 

 

Om 12:30 beginnen we met een lunch, vanaf 13:15 start de workshop. Deelnemers krijgen uitleg 

over de TestWijzer met uitgebreide toelichting over de achterliggende verantwoording. Er wordt 

geoefend met casuïstiek waarbij het accent ligt op diagnostiek, klinisch redeneren en het stellen 

van prioriteiten in onderzoek. Aan het eind van de workshop kan de cursist het schema in de 

praktijk gebruiken bij de keuze van het diagnostisch instrumentarium voor spraak-taalonderzoek. 

  

Kosten 

De kosten zijn per persoon als volgt (inclusief koffie, thee en lunch) 

 € 65,- voor deelnemers die werken bij een AC dat lid is van de FENAC.  

 € 85,- voor overige deelnemers.  

 

Aanmelden 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Gerrie Tamis van bureau Audcom: 

g.tamis@audcom.nl 
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