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De Nederlandse Nonspeech Test (NNST) wordt gebruikt om het communicatieniveau van kinderen met een 
taalontwikkelingsleeftijd lager dan 2 jaar correct te kunnen inschatten. 
 
De NNST is geschikt voor kinderen tussen 12 en 21 maanden en ook bruikbaar voor taalvertraagde en/of 
taalgestoorde kinderen met een chronologische leeftijd boven de 21 maanden. Ook te gebruiken bij 
kinderen die communiceren via niet-verbale communicatie. 
 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 
De NNST bestaat uit een receptief en expressief formulier met elk 50 stellingen die met ja 
of nee beantwoord kunnen worden. Een voorbeeld is “Reageert wanneer de onderzoeker 
dichterbij komt”. 
 

Afnameduur 
10 minuten 
 

Informanten 
Logopedist, AC, Linguïst of orthopedagoog/psycholoog 

 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Voor de Receptieve schaal, Expressieve schaal en totaalscore wordt een percentielscore en 
Taalleeftijd berekend. 
Van de subschalen worden alleen ruwe scores berekend. 
 

Schalen receptief 
- Algemeen bewustzijn 
- Luistert, zoekt en lokaliseert 
- Zoekt en behoudt oogcontact 
- Reageert op verbale stimuli 
- Geeft aandacht en speelt aangepast 
- Voert opdrachten uit 
- Identificeert voorwerpen en prenten 
- Beantwoordt vragen 
- Identificeert lichaamsdelen en prenten 
- Begrijpt hoeveelheids- en maatbegrippen 

 

Schalen expressief 
- Vocaliseert/brabbelt (als reactie op stimuli) 
- Gebruikt gebaren 
- Reageert op stimuli 
- Initieert interacties en beschrijft 
- Gebruikt signalen betekenisvol 
- Produceert medeklinkers en lettergrepen 
- Imiteert klanken en gebaren 
- Beantwoordt vragen 
- Combineert signalen (ook na imitatie) 
- Gebruikt hoeveelheidsbepalende of aanwijzende woorden 

 

 

Psychometrische gegevens 
 De Vragenlijst is beoordeeld door de COTAN, zie voor de beoordeling 



 

www.cotandocumentatie.nl 
 
Er zijn normen beschikbaar voor 12-, 12, 15, 18 en 21+ maanden. 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 
 

 

De NNST wordt uitgegeven door Acco en is tegen een vergoeding verkrijgbaar.  

 

 

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  
 

 
 

 

 

https://www.cotandocumentatie.nl/beoordelingen/b/14210/utrechtse-coping-lijst/
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033446221/NNST---Nederlandstalige-Nonspeech-Test
http://www.bergop.info/

