
Beste ouder, verzorger of andere geïnteresseerde lezer,

Er is dit jaar in het babylab van de Universiteit Utrecht 
weer hard gewerkt en veel gebeurd.
Allereerst is er een babyboom geweest: onze onderzoeker 
Annemarie Kerkhoff heeft op 29 oktober een dochter 
gekregen, Emma Louise, en onze babylabmanager Maartje 
de Klerk heeft een zoontje gekregen: Jonne (11 september 
2008). Marian Erkelens, die aan het babylab een onderzoek 
heeft afgerond voor haar proefschrift, is op 8 april 2008 
bevallen van een zoontje, Jetze. U begrijpt, we werken zelf 
ook hard mee aan de mogelijkheid vroege taalverwerving 
te kunnen onderzoeken! 

Daarnaast is er een aantal onderzoekers in het babylab 
bijgekomen; Maartje de Klerk heeft Alice Hung als 
babylabmanager vervangen. In haar zwangerschapsverlof 
is Maartje weer vervangen door Britt Hakvoort. Britt gaat, 
als Maartje weer terugkomt, haar Masterscriptie nog bij 
ons schrijven, gelukkig!
Verder is Desiree Capel, die voor haar Masterscriptie 
onderzoek heeft gedaan bij 10-maand-oude kindjes, als 
AiO begonnen en zij zal hiervoor bij héééél veel kindjes 
experimenten af gaan nemen. Ook zijn de nametingen 
van de kindjes die in een eerder project mee hebben 
gedaan, begonnen. Van kinderen met en zonder dyslexie 
in de familie die we van 1;6 tot 3;0 hebben gevolgd in hun 
taalontwikkeling, wordt nu de leesvaardigheid bekeken. 
Zo kunnen we kijken of er een relatie is tussen vroege 
taalontwikkeling en latere leesvaardigheid. Djaina Satoer 
neemt de experimenten hiervoor af.  
Ook is er recentelijk een nieuw experiment gestart door 
Natalie Boll-Avetisyan. Zij onderzoekt het gebruik van 

taalspecifieke regels bij 9-maand-oude kindjes.

Op de volgende bladzijdes zullen we meer vertellen over 
de onderzoeken die zijn afgerond, de onderzoeken die 
lopen, en de onderzoeken die eraan gaan komen. 

Veel leesplezier!

Het babylabteam van Utrecht
 

Woord vooraf

Voor toekomstig en lopend onderzoek zijn we geïnteresseerd 
in baby’s die geboren zijn in 2007 of geboren worden in 
2008. Ook zijn we dringend op zoek naar baby’s met een 
erfelijk risico voor dyslexie (minstens één van de ouders is 
dyslectisch).
Als u geïnteresseerd bent of als u iemand kent die 
geïnteresseerd is om mee te doen aan ons onderzoek, 
dan kunt u ons dit laten weten op één van de volgende 
manieren:

1. Mailen naar:
babylab@let.uu.nl
2. Het formulier invullen op:
http://www.let.uu.nl/babylab/
3. Bellen naar de babylabmanager:
(030) 253 8472 (Maartje de Klerk)

Baby’s gezocht!

Bezoekadres: Janskerkhof 13, 3512 BL Utrecht / tel.: 030-2538472 / e-mail: babylab@let.uu.nl
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Even voorstellen: Lizet van Ewijk

Mijn naam is Lizet van Ewijk en ik ben één van de nieuwste aanwinsten in het 
babylab. Ik ben in oktober begonnen als AiO en zal daarnaast waarschijnlijk 
ook part-time als logopedist aan de slag gaan. Mijn interesses liggen bij de 
klinische taalwetenschap en mijn onderzoek zal zich dan ook richten op de 
taalproductie bij verschillende groepen mensen voor wie het spreken en 
begrijpen niet vanzelfsprekend zijn. Ik zal een vergelijking gaan maken tussen 
de taalproductie van kinderen met SLI (een specifieke taalverwervingsstoornis)
en die van volwassenen met afasie (een taalstoornis veroorzaakt door 
hersenbeschadiging). 

Onze nieuwe aanwinsten
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Onderscheid tussen spraakklanken (6-8-10- en 12 
maanden-oude kindjes)

Pasgeboren baby’s kunnen nog bijna alle spraakklanken 
van alle talen onderscheiden. Ze horen nog het verschil 
tussen klanken die niet in hun moedertaal voorkomen, 
zoals het verschil tussen de klinker in het Engelse woord 
bad (slecht) en die in het woord bed (bed). Dit onderscheid 
is voor de meeste Nederlandssprekende volwassenen niet 
meer te horen.

Onderzoek met Amerikaanse baby’s heeft uitgewezen 
dat er gedurende het eerste levensjaar iets verandert 
in de waarneming van spraakklanken: het maken van 
onderscheid tussen spraakklanken uit talen anders dan 
de moedertaal neemt af. Kindjes gaan meer en meer 
letten op de klanken die voorkomen in hun moedertaal en 
verliezen daarbij het onderscheidingsvermogen voor niet-
moedertaalklanken. Dit is nodig om de moedertaal goed te 
kunnen verwerven.

In ons onderzoek kijken we of het waarnemen van 
verschil tussen spraakklanken hetzelfde verloopt bij 
Nederlandslerende baby’s als Amerikaanse baby’s. Dat wil 
zeggen, we willen kijken of de kindjes zich meer en meer 
richten op moedertaalklanken en dus het onderscheid 
tussen niet moedertaalklanken niet meer kunnen maken. 
Ook willen we bestuderen of dit patroon hetzelfde verloopt 
voor kinderen met een familiair risico voor dyslexie. We 
verwachten dat hun ontwikkeling anders verloopt dan die 
van kinderen bij wie geen dyslexie in de familie voorkomt.

Bij 6- en 8-maanden-oude kinderen kijken we of ze 
onderscheid kunnen maken tussen Nederlandse klinkers 
(bijvoorbeeld ‘ee’ en ‘oo’) en tussen paren niet-Nederlandse 
klinkers (bijvoorbeeld de klinkers uit het het Engelse bad 
en bed). We willen kijken of ze langer of korter luisteren 
naar paren waarin dezelfde klanken (in een woord) 
worden aangeboden (bijvoorbeeld meet meet meet) dan 
wanneer er verschillende paren worden aangeboden (meet 
moot meet moot). Het verschil in kijktijd geeft aan of er 
onderscheid gemaakt wordt. 
Op 10 en 12 maanden bekijken we datzelfde voor paren 
medeklinkers, bijvoorbeeld de ‘p’ en ‘m’ in het Nederlands 
en de ‘th’ en ‘s’ in het Engels, zoals in thick (dik) en sick 
(ziek). We zijn nu druk aan het testen en kunnen in de 
volgende nieuwsbrief meer vertellen over de resultaten!

Patroonherkenning uit continue spraak (9-
maanden-oude kindjes) 

We weten dat volwassenen kennis hebben van abstracte 
‘regels’ die gelden voor combinaties van klanken in hun 
moedertaal. Zo kent het Nederlands maar weinig woorden 
waarin twee medeklinkers die met de lippen gevormd 
worden (zoals de p, b, f, v, m) om een klinker heen staan. 
Woorden als spam zijn dus zeldzaam vergeleken met 
spat of stam. Deze kennis kunnen luisteraars vervolgens 
gebruiken om spraak in stukjes op te breken. Als er in 
spraak twee lip-medeklinkers dicht op elkaar staan, 
weten ze dat er waarschijnlijk een woordgrens tussen zit. 
(Bijvoorbeeld in slimme peuters zullen ze een woordgrens 
plaatsen tussen slimme en peuters, omdat het stukje 
..mep.. niet waarschijnlijk zou zijn binnen een woord.)

De vraag is nu wanneer kinderen dit leren. Wij vermoeden 
dat heel jonge kinderen dit al kunnen voordat ze een 
woordenschat hebben. We vermoeden zelfs dat baby’s het 
leren voordat ze kunnen spreken, dus voordat ze taal gaan 
gebruiken om te communiceren. 

Als ze deze ‘regels’ al kennen voordat ze een woordenschat 
hebben, betekent dit dat kindjes in een heel vroege fase 
van de taalverwerving al taal-specifieke kennis van een vrij
complex niveau bezitten. Maar hoe leren kindjes iets over de 
klankvorm van woorden zonder woorden te kennen? Onze 
hypothese is dat ze dit doen op basis van spraakaanbod 
(zonder hierover expliciete instructie te krijgen).

Wij onderzoeken dit in een experiment met baby’s van 
negen maanden. Ze luisteren eerst drie minuten lang naar 
een spraakstroom, een kunstmatige taal die bestaat uit 
nonsens-woorden. Er zitten geen pauzes in, net zoals in 
natuurlijke spraak, die ook continu doorgaat (zodat spaties, 
punten en komma’s niet persé duidelijk te ‘horen’ zijn). 

Daarna krijgen ze verschillende woorden te horen die in 
de taal voorkwamen. Deze woorden voldoen aan de regels 
van het Nederlands, ofwel niet. Als de babies deze regels 
al beheersen, verwachten we dat ze langer (of juist korter) 
luisteren naar de woorden die voldoen aan de regels van 
het Nederlands dan naar woorden die niet aan deze regels 
voldoen. Dit soort onderzoek is nog nauwelijks gedaan in 
de wereld en we zijn dus erg benieuwd wat we vinden!

Lopende onderzoeken

Op dit moment wordt een groot aantal onderzoeken afgenomen in het babylab. Er zijn 
experimenten voor veel leeftijdsgroepen, op 6-8-10-12 maanden, 9 maanden, 10,5 maand, 
16 maanden, 18 maanden en 19 maanden. Volgend jaar hopen we ook te starten met 
experimenten voor 2-jarige kinderen. Ouders en hun kindjes zijn dus nog steeds heel erg 
welkom!
Hieronder leggen we uit welke onderzoeken op dit moment ‘draaien’. We doen dat op 
chronologische volgorde, beginnend met de jongste leeftijdsgroep.
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Spraakklankverwerving bij baby’s

Als baby’s jonger dan een half jaar zijn, dan kunnen ze 
vrijwel alle spraakklanken die in alle talen van de wereld 
voorkomen onderscheiden. De ‘r’ en de l’ bijvoorbeeld 
kunnen Japanse baby’s net zo goed onderscheiden als 
Nederlandse baby’s. Maar voordat een kind zijn eerste 
verjaardag viert is dit vermogen beperkt tot de klanken 
van zijn moedertaal. Een Japanse baby van één jaar zal de 
klanken ‘r’ en ‘l’ niet meer goed uit elkaar kunnen houden, 
terwijl dit voor een Nederlandse éénjarige geen probleem 
is. 

Hoe kan dit nu? Wat zorgt er voor dat er zo’n enorme 
verandering in de waarneming van spraakklanken 
optreedt in zo’n korte tijd? Hoe dit precies gebeurt is 
nog onbekend. Wel is bekend dat baby’s gebruik kunnen 
maken van informatie uit de taal die ze om zich heen 
horen. Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben 
als eerste aangetoond dat baby’s van 6 en 8 maanden 
oud statistische informatie uit spraak gebruiken om 
verschillende spraakklanken te onderscheiden. Het gaat 
daarbij om de frequentie, het aantal keren dat de baby’s 
bepaalde spraakklanken te horen krijgen. 

Afgelopen jaar is er in het babylab Utrecht gelijksoortig 
onderzoek uitgevoerd met Nederlandse baby’s van 10–11 
maanden oud. Tijdens het experiment horen de baby’s 
niet-Nederlandse spraakklanken. We hebben gekozen voor 
medeklinkers uit het Hindi. Tussen de stemhebbende Hindi 
retroflex (zeg maar een ‘d’ die je met je tong naar achteren
gekruld uitspreekt) en de stemloze Hindi retroflex (een ‘t’
uitgesproken met je tong naar achteren gekruld), zijn met 
de computer zes tussenklanken gemaakt. Alle kinderen 
horen bijna drie minuten achter elkaar een flink aantal
keren deze in totaal acht klanken, die variëren tussen 
‘da’ en ‘ta’. De ene helft van de baby’s hoort echter de 
middelste klanken het vaakst, die dus tussen ‘da’ en ‘ta’ 
inzitten, en de andere helft hoort juist de uiterste klanken 
het vaakst (de meer echte ‘da’ en ‘ta’). 

Het idee is dat de laatste groep op basis van deze 
zogenaamde frequentiedistributie twee categorieën van 
de spraakklanken zal vormen, en de andere groep maar 
één categorie. De groep die twee categorieën heeft 
aangeleerd zal vervolgens een ‘da’-achtige klank kunnen 
onderscheiden van een ‘ta’-achtige klank, omdat die 
klanken in twee verschillende categorieën zijn gegroepeerd. 
Het Amerikaanse onderzoek liet zien dat jonge baby’s dit 
inderdaad kunnen. 

De voorlopige resultaten zijn veelbelovend: ook 
Nederlandse kindjes van rond de 10 à 11 maanden blijken 
gebruik te kunnen maken van de frequentiedistributie 
van spraakklanken. Verder laten de resultaten zien dat 
de frequentiedistributie inderdaad de waarneming van 
spraakklanken beïnvloedt. De kindjes in de groep die twee 
categoriën voor de klanken zouden maken reageerden 
daadwerkelijk anders op de ‘da’-klank dan op de ‘ta’-klank, 
terwijl de kindjes die alle klanken in één categorie zouden 
stoppen onverschillig waren voor het verschil tussen de 
‘da’-klank en de ‘ta’-klank. Dit is een zeer interessant eerste 
resultaat. Op het moment zijn we bezig met het testen van 
de laatste kindjes, en in de volgende nieuwsbrief zullen 
we dan ook de definitieve resultaten kunnen presenteren.
Daarnaast wordt er ook een controle-experiment 
uitgevoerd, waarin kinderen tijdens de eerste fase geen 
spraakklanken te horen krijgen, maar muziektoontjes. In 
de testfase wordt gekeken of de kinderen de Hindi klanken 
alsnog uit elkaar kunnen houden. Tot slot gaan we dit 
statistische leren ook onderzoeken met klinkers. Dat is nog 
niet eerder gedaan. 

Grammaticale categorieën: Het plif en sook 
experiment vervolgd (16 en 19 maanden)

In een vorige nieuwsbrief heeft Marian Erkelens geschreven 
over het ‘plif en sook-experiment’ dat ze afnam bij 12 en 16-
maanden-oude kindjes. Hierbij was de vraag of kinderen 
kunnen leren of nieuwe woorden ofwel werkwoorden ofwel 
zelfstandige naamwoorden zijn. De kindjes konden dit op 
basis van de aanwijzingen die ze kregen (er ligt een plif 

Britt in test-actie
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op de kast voor een zelfstandig naamwoord of ze zien dat 
ik sook voor een werkwoord) deze categorisatie nog niet 
maken. Dit kan komen door het soort aanwijzingen die 
aangeboden werden.

We nemen het onderzoek met nog specifiekereaanwijzingen
voor het Nederlands af (bijvoorbeeld, een plifje voor een 
zelfstandig naamwoord of ze soken voor een werkwoord) 
en willen opnieuw bekijken of kinderen het onderscheid 
kunnen maken. 
Om dit te onderzoeken leren we kinderen eerst dat het 
onzinwoord ‘plif’ in een zelfstandig naamwoordcontext 
op de plaats van een zelfstandig naamwoord voorkomt. 
Vervolgens laten we ‘plif’ horen in zinnetjes als wil je deze 
plif? (plif is hier een zelfstandig naamwoord) en wat plift er 
nou? (plif is hier weer een werkwoord). Door te meten hoe 
lang ze luisteren naar zinnetjes waarin plif een werkwoord 
is, en zinnetjes waarin het een naamwoord is, kunnen we 
zien of de kinderen plif liever als werkwoord horen, of als 
zelfstandig naamwoord.

De voorlopige resultaten laten zien dat de 16-maanden-
oude kinderen dit nog niet kunnen leren, maar dat het 
bij 19-maanden-oude kinderen begint te komen. Er moet 
nog meer getest worden om dit statistisch hard te kunnen 
onderbouwen. 

Leren van een nieuwe nonsensgrammatica (18 
maanden)

Het leren van een taal omvat onder andere het leren van 
grammaticale structuur. Zo moeten kinderen leren dat 
bepaalde vervoegingen bij elkaar horen (bijvoorbeeld de 
meervoudsvorm -s bij twee kikkers, en ‘heeft en ‘ge-’ in 

Het paard heeft gerend). De vraag is hoe kinderen deze 
regels en regelmatigheden leren.

Het lijkt erop dat heel jonge kindjes al gevoelig zijn voor 
de patronen in hun moedertaal. Zo zijn kindjes vanaf 19 
maanden al gevoelig voor het verschil tussen het paard 
heeft gerend en het incorrecte het paard kan gerend. De 
laatste vorm komt in het taalaanbod aan kindjes niet voor, 
maar de eerste natuurlijk wel. 

In ons onderzoek kijken we of jonge kinderen ook de 
patronen in een nieuwe nonsensgrammatica kunnen leren. 
De kindjes krijgen reeksen van onzinwoorden te horen, 
bijvoorbeeld fil-busem-vog, waarbij fil en vog altijd samen 
voorkomen (net zoals ‘heeft’ en ‘ge-’). Door te meten hoe 
lang de kinderen naar zinnetjes luisteren die dit regelmatige 
patroon volgen en zinnetjes die een afwijkend patroon 
vertonen (bijvoorbeeld fil-busem-kel of jik-busem-vog) 
kunnen we kijken of de kinderen een voorkeur hebben 
voor de regelmatige patronen.

De resultaten die we tot nu toe hebben, lijken te suggereren 
dat jongetjes en meisjes dit onderscheid maken, maar dat 
ze dit op een andere manier doen. We moeten nog meer 
resultaten afwachten om te kijken of dit beeld inderdaad 
klopt.
Daarnaast lijken de kinderen bij wie dyslexie in de familie 
zit, hetzelfde kijkgedrag te vertonen als de kindjes zonder 
dyslexie in de familie. We moeten nog meer data van 
‘risicokindjes’ verkrijgen voordat we dit definitief kunnen
zeggen. 

Namens alle medewerkers van het babylab wensen wij u fijne feestdagen!
Bedankt voor uw inzet in 2008 en hopelijk tot ziens in 2009!

Onderzoeker Elise de Bree in test-actie met zoon Pepijn
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