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Renfrew Taalschalen  
Nederlandse Aanpassing (RTNA)
Set: Handleiding en scoreformulieren + Taal-
kaarten  (in opbergkoffer)

ISBN 9789044134186 – 160 blz. – € 135.00

In de logopedische en klinisch linguïstische praktijk heeft men behoefte aan 
een volledige testbatterij voor het onderzoek van alle taalaspecten. In het Ne-
derlands taalgebied zijn reeds enkele waardevolle tests voorhanden om pro-
blemen op vlak van semantiek, morfologie en syntaxis te onderkennen. Het 
aanbod om pragmatische vaardigheden en meer specifiek de narratieve vaar-
digheid te evalueren, is eerder beperkt. Nochtans is het essentieel pragmatiek 
nauwkeurig te onderzoeken vanwege de relatie met de alledaagse communi-
catie en in het kader van differentiële diagnostiek tussen bepaalde vormen van 
ontwikkelingsstoornissen (Russell, 2007).
Naast het tekort aan genormeerde instrumenten voor narratieve vaardig-
heden, merken we dat er nog geen test beschikbaar is die de woordvinding 
analyseert. Woordvinding verwijst naar de snelheid waarmee een woord kan 
worden opgeroepen uit het lexicon. De woordenschattests die momenteel ge-
hanteerd worden in de klinische praktijk, laten niet toe uitspraken te doen 

over woordvinding daar er geen tijdslimiet wordt vastgelegd. Tot slot is er nog geen test die kinderen spontaan zinnen laat uiten 
en waarbij men rekening dient te houden met de voorkennis van de luisteraar. De Renfrew Taalschalen Nederlandse Aanpassing 
lijken deze leemtes te kunnen opvullen.

I. Brugman & B. Swinkels 

Brugklas Bikkels
Relaxed en zelfverzekerd naar de middelbare 
school

ISBN 9789044134193 – 82 blz. – € 14.90

Zie jij ook een beetje op tegen de ‘grote overstap’ naar de middelbare school? 
Of ben je net begonnen in het eerste jaar en heb je nog wat bibbers? Dan is 
dit een boek voor jou! Er zijn namelijk heel wat trucjes om aan nieuwe din-
gen te beginnen. Iedereen kan het leren, dus jij ook! Maar de ‘grote’ school is 
niet alleen maar eng natuurlijk. Er verandert weliswaar veel, maar ook veel 
ten goede. Wat dacht je van nieuwe vrienden, meer eigen beslissingen …?  
In dit boek vind je handige tips en trucs om relaxed en zelfverzekerd met de 
grootste veranderingen om te gaan en lees je ook meteen wat je beter niet 
(meer) kunt doen op het middelbaar onderwijs.
Brugklas Bikkels is een boek voor aankomende brugklassers (eerstejaars mid-
delbaar) die zich stevig, sociaal vaardig en zelfverzekerd willen opstellen. Met 
behulp van principes uit de cognitieve gedragstherapie worden de veranderin-
gen behandeld en worden duidelijke tools gegeven hoe hiermee om te gaan. De eerste dag en omgaan met nieuwe leraren, vrienden 
maken, chillen in de pauze, omgaan met pesters, social media en meer. Een bikkel is een doorzetter. 


