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Mei 2015 Nieuwsbrief NTTT®    

   

Narratieve Taal-Teken-Therapie®
 

Website:  www.claudiablankenstijn.nl 

Mail:   info@claudiablankenstijn.nl  

  

Waarom het zolang duurde… 

Het is al een tijdje geleden dat we via deze weg contact zochten,  
maar we hebben niet stil gezeten met de NTTT®. We hebben het 
zelfs zo druk gehad door bijvoorbeeld de overgang van de zorg naar 
de gemeentes, dat we geen nieuwe nieuwsbrief konden schrijven. 

Maar toch wil ik nog even terugblikken op een paar fantastische 
momenten uit het vorige jaar. Zo heb ik een lezing mogen geven in 
Roemenië op de Third European Conference of Narrative Therapy 
and Community Work in juni 2014. Dit was heel leerzaam en heeft 
prachtige contacten voor mij opgeleverd. 

Zo gaf ik ook in Sørø Denenmarken in november 2014 voor een paar 
enthousiaste collega’s in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie een 
intensieve workshop. Dat had ik zeker niet willen missen. 

En natuurlijk waren er ook nog Narratieve Taal-Teken-Therapie® 
cursussen en de terugkomdag over ‘Het begrijpen van narratieven’. 

 Geplande 

evenementen 

4 en 5 juli 2015 

NTTT® Cursus  

Egmond aan Zee 

18 en  19 september 
2015 

NTTT® Cursus  

Egmond aan Zee 

2 en 3 oktober 2015 

NTTT® Cursus  

Egmond aan Zee 

NTTT®-ontwikkelingen  

Binnen de NTTT® blijft iedereen constant bijleren. Vooral dankzij 
contacten met collega’s binnen de (Kinder- en Jeugd)psychiatrie, 
kom ik er telkens beter achter hoe de hersenen taal verwerken en 
is er zelfs ietsje meer duidelijkheid over hoe de hersenen de NTTT® 
verwerken.  

Ik hoop dat het me dan ook snel zal lukken alles over de NTTT® in 
een boek te kunnen verwerken en uit te geven.  

Tussendoor werken we ook hard aan een vernieuwde website. We 
willen de Nieuwsbrief toch weer regelmatig uitgeven, maar dan 
korter.  

Ook zijn er zeer recentelijk inspirerende uitwisselingen geweest op 
Twitter onder @Wespeechies over het geven van huiswerk als 
onderdeel van de  NTTT®. 

28 sep en 12 okt 2015 

Frog Story Test 

Amsterdam 

13 nov en 4 dec 2015 

Frog Story Test  

Den Bosch 

1 en 15 april 2016 

Frog Story Test  

Utrecht 
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Tot ons genoegen is het ons gelukt om met de  NTTT® genoemd te 
worden op de websites van de verschillende Centra voor Jeugd- en 
Gezin Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Midden, zodat ouders ons 
kunnen vinden.  

Op de website  voor professionals die werken met jeugd en 
gezinnen van  Holland-Rijnland binnen de regio Leiden & Rijn- en 
Bollenstreek staat ook en verwijzing naar de zorginstelling 
Transparant-Leiden en naar de zorginstelling Curium-LUMC waar de  
NTTT® wordt gegeven. 
 

 

 

 

 

 

6 en 20 juni 2016 

Frog Story Test  
Rotterdam 
 Maak van jezelf een Narratieve Taal-Teken-

Therapie® expert 

Wil je een passend  Narratieve Taal-Teken-Therapie® traject volgen, 
dan is dat er nu. Door de volgende cursussen te volgen, leer je eerst 
signaleren, dan diagnosticeren en dan de taalstoornis behandelen 
bij kinderen met een psychiatrische stoornis. De ouders zijn altijd 
bij de taalbehandeling betrokken, en de ouderparticipatie is 100%. 

• Cursus ‘De taal van kinderen met een psychiatrische stoornis’  

• Cursus ‘Werken met de Frog Story Test’ 

• Cursus Narratieve Taal-Teken-Therapie® 

De cursussen volgen elkaar naadloos op, maar kunnen ook ieder 
apart van elkaar gevolgd worden. Ook voor taalexperts bij Auris en 
Kentalis, en voor professionals, zoals KJpsychologen, KJpsychiaters, 
leerkrachten die werken in het speciaal onderwijs en IB-ers in het 
regulier onderwijs zijn deze cursussen de moeite waard. Het zien 
van de taalontwikkeling los van en in relatie tot de 
totaalontwikkeling is hierbij een belangrijk item.  
 

12 en 19 en 26 juni 2015 

De taal van kinderen en 
jongeren met psychiatrische 
stoornissen 

Utrecht 

16 en 23 nov en 7 dec 
2015 

De taal van kinderen en 
jongeren met psychiatrische 
stoornissen 

Rotterdam 

20 en 27 mei en 3 juni 
2016 

De taal van kinderen en 
jongeren met psychiatrische 
stoornissen 

Rotterdam 

Doe de cursus bij  

De taal van kinderen en jongeren met 

psychiatrische stoornissen 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-
kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx  

Cursus klinische psycholinguïstiek  (TTK) 

12-14 nov 2015 

The ASHA Convention 

Denver, Colorado 
 

13 nov 2015 

Landelijke studiedag GGZ 
Doven & Slechthorenden 

 

28 nov 2015 

WAP Lezing 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.asha.org/events/convention/
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En krijg inzicht in: 

• De taalontwikkeling van kinderen en jongeren met 
psychiatrische stoornissen 

• Het herkennen van taalstoornissen bij kinderen met een 
psychiatrische stoornis  

• De implicaties voor taaldiagnostiek en taalbehandeling  

Docenten: 

Dr. Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst 

Dr. Annette Scheper, klinisch linguïst en onderzoeker 

Voor wie: 

Psychologen, pedagogen, psychiaters die werken met kinderen en 
jongeren met psychiatrische stoornissen in de jeugdzorg, de 
geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en de zorg voor 
kinderen en jongeren met handicaps. We gaan er van uit dat je 
geen specifieke taalkundige of logopedische opleiding hebt gevolgd. 

Groepsomvang: 

Maximaal 20 deelnemers. 

Accreditaties: 

• NVO/NIP K&JGeaccrediteerd 

Prijs: 

€ 1.050,00 vrij van BTW, inclusief reader, lunch, koffie en thee 
(prijspeil 2015). 

Incompany: 

 kan deze cursus ook incompany geven. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers is een aanzienlijke korting op de open 
inschrijvingsprijs mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor de 
cursus klinische 
psycholinguïstiek  
(TTK) kan via 
http://www.gitp.nl/individue
n/gitp-pao/trainingen/de-
taal-van-kinderen-en-
jongeren-met-
psychiatrische-
stoornissen.aspx  

Meewerkende 

scholen NTTT® 

in de klas 

 

 

 

 

 

 

De Oeverpiepers 

 

 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/de-taal-van-kinderen-en-jongeren-met-psychiatrische-stoornissen.aspx
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Doe de cursus ‘Werken met de Frog Story Test’ 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-
behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx  

Diagnostiek en behandeling van 

vertelvaardigheden bij kinderen 

NIEUW bij  

En krijg inzicht in: 

• de vertelontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd 

• stoornissen in de vertelvaardigheid bij kinderen met een 
(specifieke) taalstoornis, al of niet met een psychiatrische stoornis 

• evidence based meten van vertelvaardigheden met de Frog Story 
Test 

• de implicaties van vertelvaardigheidsprofielen voor diagnostiek en 
behandeling 

Docenten: 

Dr. Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst 

Dr. Annette Scheper, klinisch linguïst en onderzoeker 

Voor wie: 

Klinisch linguïsten, logopedie-wetenschappers, spraak-
taalpathologen, logopedisten, psychologen, pedagogen, psychiaters 
die werken met kinderen met taalstoornissen en/of met kinderen 
met psychiatrische stoornissen in de jeugdzorg, geestelijke 
gezondheidszorg en de zorg voor kinderen en jongeren met 
handicaps. 

Groepsomvang: 

Maximaal 20 deelnemers. 

Accreditaties: 

• NVO/NIP K&JGeaccrediteerd 

• St. ADAP-NVLFGeaccrediteerd 
 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 Inschrijven voor de 
cursus werken met 
de Frog Story Test 
kan via: 

GITP.nl 

 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx
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Prijs: 

€ 685,00 vrij van btw, inclusief test en handleiding, reader, lunch, 
koffie en thee (prijspeil 2015). 

Incompany 

 kan deze cursus ook incompany geven. Afhankelijk van 
het aantal deelnemers is een aanzienlijke korting op de open 

inschrijvingsprijs mogelijk. Lees meer op de website van  

 

 

Doe de cursus  

‘Narratieve Taal-Teken-Therapie®’ 

http://claudiablankenstijn.nl/ 

Kinderen met een  taal- en/of psychiatrische 

stoornis leren vertellen over eigen ervaringen 

En ontwikkel: 

• Kennis van de nieuwste taaltheoretische inzichten op het gebied 
van de narratieve ontwikkeling en stoornissen op dit gebied. 

• Inzicht in narratieve behandeldoelen en technieken 

• Praktische vaardigheden in het toepassen van de NTTT® 

• vaardigheden om ouders te coachen in het toepassen van de 
Narratieve Taal-Teken-Therapie®  

Docenten: 

Dr. Claudia Blankenstijn, klinisch linguïst 

Voor wie: 

Klinisch linguïsten, logopedie-wetenschappers, spraak-
taalpathologen, logopedisten, psychologen, pedagogen, psychiaters 
die werken met kinderen met taalstoornissen en/of met kinderen 
met psychiatrische stoornissen in de jeugdzorg, geestelijke  

vind ons op…. 

 

Vind ons via: 

Narratieve Taal-Teken-
Therapie® 

Dr. Claudia Blankenstijn 

 

 

 Locatie…. 

weekendarrangementen 

Hotel Zuiderduin  

Egmond aan Zee 

 
Incompany training 

Wil je op jouw school ook 
voorop lopen op taal gebied. 
Vraag dan ook een 
Incompany training aan voor  
Narratieve Taal-Teken-
Therapie®  

Mail naar: 

info@claudiablankenstijn.nl 

 

http://claudiablankenstijn.nl/
http://zuiderduin-px.rtrk.nl/
mailto:info@claudiablankenstijn.nl
https://www.facebook.com/claudia.blankenstijn
https://twitter.com/NTTTClaudia
http://www.linkedin.com/pub/claudia-blankenstijn/26/60b/662
http://www.youtube.com/user/claudiablankenstijn
https://plus.google.com/107511761639186284997/posts
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gezondheidszorg en de zorg voor kinderen en jongeren met 
handicaps. 

Groepsomvang: 

Maximaal 20 deelnemers. 

Minimaal 6 deelnemers. 

Accreditaties: 

• St. ADAP-NVLFGeaccrediteerd 

Logopedisten kunnen na het afronden van de cursus 23 

accreditatiepunten verdienen. Geregistreerd via ADAP bij- en 

nascholing logopedisten. 

Prijs: 

€  825,00 inclusief handleiding, reader, twee keer een lunch, één 
diner met een drankje, ontbijt, koffie en thee en overnachting 
(prijspeil 2015). 

Extra overnachting op donderdagavond bij te boeken voor maar 
€40,00 extra  

Incompany 

Claudia Blankenstijn kan deze cursus ook incompany geven. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers is een aanzienlijke korting op 
de open inschrijvingsprijs mogelijk. Lees meer op de website van 
Claudia Blankenstijn. 

 

  

 

 

 

 Inschrijven voor de 
cursus werken met 
de Frog Story Test 
kan via: 

GITP.nl 

 

 

 

 

 Inschrijven voor de 
cursus NTTT kan via: 

www.claudiablankenstijn.nl 

 

 

 

 Dr. Claudia Blankenstijn is Lid van de Vereniging voor 

Klinische Linguistiek en al sinds jaar en dag van het 

Werkverband Amsterdamse Psycholinguisten 

 

 

 

 

 

 vind ons op…. 

 

Vind ons via: 

Narratieve Taal-Teken-Therapie® 

http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx
http://www.claudiablankenstijn.nl/
http://www.gitp.nl/individuen/gitp-pao/trainingen/diagnostiek-en-behandeling-van-vertelvaardigheden-bij-kinderen.aspx
http://www.claudiablankenstijn.nl/index.html
https://www.facebook.com/claudia.blankenstijn
https://twitter.com/NTTTClaudia
http://www.linkedin.com/pub/claudia-blankenstijn/26/60b/662
http://www.youtube.com/user/claudiablankenstijn
https://plus.google.com/107511761639186284997/posts

