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Beste ouders, verzorgers,

Het is weer een druk en productief jaar geweest voor het Babylab. In deze nieuwsbrief 
vindt u korte verslagen over een aantal van de studies waar we in 2017 mee bezig zijn 
geweest. Ons onderzoek zou natuurlijk onmogelijk zijn zonder uw hulp. We willen u dan 
ook hartelijk danken dat u tijd hebt willen vrijmaken om met uw kind naar ons lab te 
komen! 

U heeft misschien gemerkt dat er in het voorbije jaar bouwactiviteiten hebben plaats-
gevonden in de kelder van Janskerkhof 13. Die hadden te maken met de installatie van 
een nieuw baby-EEG-lab. We zijn heel blij dat die opstelling nu bijna klaar is. We deden 
al onderzoek met EEG (het meten van hersenactiviteit), maar dat zal nu veel makkelijker 
georganiseerd kunnen worden. Bovendien denken we dat deze nieuwe opstelling voor de 
deelnemende kinderen leuker en comfortabeler is.

Een andere ontwikkeling in 2017 was dat we de banden met het KinderKennisCentrum 
(KKC) van de Universiteit Utrecht nauwer hebben aangehaald. Onderzoekers en technici 
van het KKC en ons Babylab komen nu geregeld bij elkaar voor de uitwisseling van kennis 
en expertise. Er zijn ook al enkele projecten gestart waarin KKC-onderzoekers en Baby-
lab-onderzoekers samen optrekken. In het nieuwe jaar zal de samenwerking met het KKC 
ongetwijfeld verder versterkt worden.

In het komende jaar starten weer enkele nieuwe projecten. Eén daarvan is een grootschalig 
onderzoek naar de taalontwikkeling bij kinderen met het 22q11 deletiesyndroom, in 
samenwerking met het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Het 22q11 deletiesyndroom is een 
aandoening die ontstaat door een genetische fout (er ontbreekt een stukje van het 22e 
chromosoom) die bij ongeveer 1 op de 2000 kinderen voorkomt. Deze genetische fout 
kan voor veel, en veel verschillende problemen zorgen. Eén daarvan is een sterk ver-
traagde taalontwikkeling. De wetenschappelijke kennis daarover is tot nu toe beperkt, en 
daar willen we verandering in brengen. Verder zijn er plannen voor onderzoek naar de 
taalontwikkeling van kinderen die te vroeg geboren zijn, en willen we ons onderzoek naar 
vroege voorspellers van de snelheid van taalontwikkeling uitbreiden. We hopen natuurlijk 
dat u in het nieuwe jaar weer bereid zult zijn om ons te helpen deze projecten tot een 
succes te maken.

Naast alle positieve ontwikkelingen is er ook een minpuntje. Onze assistent labmanager 
Lisanne Geurts gaat ons verlaten. Lisanne heeft zich in korte tijd bewezen als een uit- 
stekende onderzoeksassistent en een perfecte ‘logistics manager’, en ze was een enorm 
fijne collega. We zien haar met lede ogen vertrekken maar wensen haar natuurlijk erg 
veel succes in haar uitdagende nieuwe baan bij het UMCU.

Namens alle medewerkers van het UIL OTS Babylab wens ik u een gezond en gelukkig 
2018.

Frank Wijnen
Directeur Babylab/UiL OTS

http://www.uu.nl/onderzoek/kinderkenniscentrum


HET EFFECT VAN TWEETALIGHEID OP HET LEREN VAN KLINKERS

René Kager & Lena Kremin

In het voorjaar van 2017 schreef Lena haar masterscriptie in het Babylab onder bege-
leiding van Prof. dr. René Kager. Met haar onderzoek wilde Lena erachter komen of baby’s 
het verschil kunnen horen tussen de klanken i en ie. Deze klanken zijn belangrijk in het 
Nederlands, omdat ze het verschil maken tussen bijvoorbeeld vis en vies, of rit en riet. 
In een eerder onderzoek was al naar voren gekomen dat eentalige Nederlandse kindjes 
dit verschil leren wanneer ze 11-12 maanden oud zijn, maar dat tweetalige baby’s het 
verschil al kunnen maken met 8-9 maanden oud. Lena wilde met haar onderzoek onder 
andere bekijken op welke manier tweetaligheid bij baby’s invloed heeft op het leren van 
deze klanken in het Nederlands. Hiervoor testte ze één- en tweetalige baby’s van 8-9 
maanden oud.

Om te testen of baby’s het verschil al kenden, werden ze onderworpen aan een kijk- en 
luistertaakje waarbij de baby telkens woorden te horen kreeg met één van de twee klank-
en. Daarbij werd gemeten hoe lang het kind geïnteresseerd bleef in de geluiden, en of 
de interesse toenam wanneer er een nieuw geluid met een andere klank werd gespeeld.
In tegenstelling tot het oude experiment, bleek uit Lena’s onderzoek dat eentalige Neder- 
landse kindjes wel degelijk het verschil konden horen tussen de klanken i en ie. Ook de 
tweetalige baby’s in Lena’s experiment konden dit onderscheid maken. 

Omdat er genoeg eentalige baby’s mee wilden doen aan dit onderzoek, kon er een verge- 
lijking worden gemaakt tussen de groep baby’s van 8 maanden oud en de groep van 9 
maanden oud. Hieruit bleek dat de baby’s van 8 maanden oud het verschil tussen de i en 
de ie nog niet konden horen, maar de baby’s van 9 maanden oud wel. Het lijkt er dus op 
dat baby’s het verschil al veel eerder leren dan we eerst dachten!

Ook de tweetalige baby’s werden opgesplitst in twee groepen. De eerste groep baby’s 
leerde naast het Nederlands ook een taal die veel lijkt op het Nederlands, zoals Engels 
of Duits. De andere groep baby’s groeide op met een andere taal die meer verschilt van 
het Nederlands, zoals Spaans, Italiaans of Frans. Door deze groepen met elkaar te verge- 
lijken, kwam Lena erachter dat de eerste groep (met Engels of Duits als andere taal) het 
verschil tussen de i en ie veel eerder oppikte dan de groep baby’s die Spaans, Italiaans 
of Frans leerde. 

Op basis van dit onderzoek lijkt het er dus op dat de talen die een tweetalige baby leert 
van invloed zijn op het leren van de belangrijke klanken in beide talen. Ook lijkt het erop 
dat er wellicht toch niet zo’n groot verschil is tussen de taalontwikkeling van eentalige 
en tweetalige kindjes als eerder gedacht werd. Helaas kunnen we op basis van alleen dit 
onderzoek geen harde conclusies trekken, en zal er meer onderzoek nodig zijn om hier 
meer over te weten te komen!



OP ZOEK NAAR NIEUWE WOORDEN IN GESPROKEN TAAL

Brigitta Keij & Emma Everaert

Wij zijn Brigitta en Emma. Brigitta heeft afgelopen jaar haar proefschrift afgerond en is 
nu werkzaam als Senior onderzoeker bij de Koninklijke Auris Groep. Emma heeft het af-
gelopen jaar stage gelopen bij het Babylab voor haar Master Neuroscience and Cognition 
en begint deze winter met haar promotietraject bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS 
van de afdeling Taalwetenschap.

In ons onderzoek hebben we het afgelopen jaar gekeken naar hoe baby’s woorden leren 
ontdekken. Om een taal te leren, moet je onder andere de woorden van die taal leren. 
Als volwassene zijn er verschillende manieren om nieuwe woorden te leren, maar baby’s 
kunnen slechts één ding doen: luisteren. Door te luisteren naar hun ouders en andere 
mensen om hen heen, leren kinderen taal. Maar luisteren heeft een nadeel: de nette 
en duidelijke spaties die woorden van elkaar scheiden op papier, zijn er niet in spraak. 
Luister maar eens naar een vreemde taal. Er zit geen adempauze tussen ieder woord en 
het lijkt vaak wel of alle woorden aan elkaar geplakt zitten. Maar om een woord te kunnen 
leren, moet een kind wel weten welke klanken bij het ene woord horen en welke klanken 
van het volgende woord zijn. Dus hoe lukt het kinderen om te horen waar het ene woord 
eindigt en het volgende woord begint? We weten dat kinderen gebruik kunnen maken 
van verschillende ‘hints’ in de taal, waaronder bijvoorbeeld de klemtoon van een woord. 
In het Nederlands wordt bij de meeste woorden de eerste lettergreep benadrukt. Een 
‘beklemtoonde’ klank is dus waarschijnlijk het begin van een woord. Met behulp van deze 
hints kan een kind de zin in stukjes hakken. Dit ‘in stukjes hakken’ van zinnen (naar losse 
woorden) noemen we woordsegmentatie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat woord-
segmentatie zich rond de 10 maanden ontwikkelt, maar dit is voornamelijk gevonden bij 
Amerikaanse baby’s die Engels leren. 

Wij wilden onderzoeken of dit ook het geval is voor Nederlandse kinderen, omdat ken-
merken van verschillende talen er soms voor zorgen dat specifieke aspecten van talen 
sneller of juist langzamer opgepikt worden door kinderen die die taal leren. Specifiek-
er, wij wilden kijken of baby’s van 10 maanden in staat zouden zijn om nieuwe, niet-
bestaande woorden (bijvoorbeeld taasel) te leren wanneer deze nieuwe woorden werden 
verstopt in vloeiend gesproken Nederlandse zinnen. 

We hebben de kinderen in het onderzoek eerst naar een kort verhaaltje laten luisteren 
waar twee nieuwe woorden in verstopt zaten. Na dit verhaaltje lieten we de kinderen 
luisteren naar de twee nieuwe woorden uit het verhaal en twee nieuwe woorden die ze 
nog niet eerder hadden gehoord. Met behulp van oogbewegingsapparatuur hebben we 
gekeken hoeveel aandacht kinderen hadden voor de woorden uit het verhaaltje en de 
onbekende woorden. De hoeveelheid aandacht die kinderen hebben voor een bepaald 
woord, wordt namelijk gezien als een indicatie van of ze een woord herkennen.

Onze resultaten lieten zien dat vrijwel alle kinderen van 10 maanden de woorden uit de 
zinnen konden leren. Belangrijk voor ons was ook dat ons onderzoek liet zien dat dit type 
onderzoek gedaan kan worden met oogbewegingsapparatuur. Zogenaamde ‘eye-trackers’ 
zijn een redelijk nieuwe ontwikkeling en het is belangrijk om te kijken of ze geschikt zijn 
voor dit type taalonderzoek, en onderzoek met baby’s en jonge kinderen in het algemeen. 
We willen alle ouders en kinderen die deelgenomen hebben aan het onderzoek dus nog-
maals hartelijk bedanken!



KINDGERICHTE SPRAAK & DE WOORDENSCHAT VAN TWEETALIGEN

Mengru werkt binnen het Babylab als promovenda. In haar onderzoek richt ze zich voor-
namelijk op de manier waarop volwassenen tegen baby’s praten. Dit noemen we ook wel 
‘kindgerichte spraak’. 

Van kindgerichte spraak wordt vaak gedacht dat het spreektempo lager ligt dan bij ‘vol-
wassengerichte spraak’, oftewel de manier waarop volwassenen tegen andere volwassen-
en praten. Mengru heeft dit fenomeen bestudeerd binnen verschillende talen, namelijk 
het Nederlands en het Mandarijn Chinees. Tijdens haar onderzoek liet Mengru moeders 
praten tegen hun 18-maand-oude peuters met behulp van een prentenboekje. Hier-
mee kwam ze erachter dat kindgerichte spraak niet overal langzamer is dan volwassen-
gerichte spraak! Nederlandse kindgerichte spraak is in het algemeen wel langzamer wan-
neer moeders tegen hun 18-maand-oude kinderen praten, maar dit blijkt niet zo te zijn in 
het Mandarijn Chinees. Bovendien is Nederlandse kindgerichte spraak niet in alle situaties 
langzamer dan volwassengerichte spraak. Nederlandse moeders spreken voornamelijk 
langzamer tegen hun kinderen wanneer ze hun kinderen nieuwe woorden aanbieden, 
maar niet wanneer ze alleen bekende woorden gebruiken. 

Daarnaast maken veel ouders die hun kinderen tweetalig opvoeden zich zorgen over de 
woordenschat van hun kinderen. Ouders vragen zich vaak af of hun kinderen net zoveel 
woorden kennen in het Nederlands als hun leeftijdsgenootjes die maar één taal leren. Om 
dit te onderzoeken heeft Mengru in samenwerking met dr. Liquan Liu en dr. René Kager 
oudervragenlijsten afgenomen bij ouders van zowel eentalige als tweetalige kinderen. 
Alle onderzochte kinderen waren tussen 8 en 18 maanden oud. Alle kinderen leerden 
Nederlands als hun moedertaal, terwijl de andere taal bij de tweetalige groep varieerde 
(van Afrikaans, tot Chinees, tot Tsjechisch, etc.). Middels de vragenlijst werd gemeten 
hoeveel woorden de kinderen al begrepen of spraken. Hieruit kwam naar voren dat kin-
deren met verschillende taalachtergronden toch een vergelijkbare woordenschat hadden 
in het Nederlands. Dit suggereert dat het aanbieden van een tweede taal geen invloed 
heeft op de Nederlandse woordenschat van kinderen. Onlangs is deze studie gepubli-
ceerd in het tijdschrift Dutch Journal of Applied Linguistics. Momenteel is dr. Liquan Liu 
bezig met een vervolgstudie aan de Western Sydney University, waarbij hij kijkt naar de 
woordenschat van Australische eentalige en tweetalige kinderen.

Meer weten? Klik hier voor het gepubliceerde artikel!
Liu, L., Han, M. & Kager, R. (2017). Keeping up with the monolinguals. Dutch Journal of 
Applied Linguistics, 6(1), 41-64.

Mengru Han

http://www.ingentaconnect.com/content/jbp/dujal/2017/00000006/00000001/art00004?crawler=true&mimetype=application/pdf


WOORDEN LEREN EN KLANKEN CATEGORISEREN: HOE DOEN PEUTERS DAT?

In het afgelopen jaar is Ao begonnen met haar nieuwe onderzoeksproject in het Babylab. 
Met dit project wil ze onderzoeken óf, en hóe we al op jonge leeftijd kunnen voorspellen 
of kinderen dyslexie gaan ontwikkelen. 
Samen met Lisanne, onderzoeksassistente bij het Babylab, en Lydia en Eva, onze sta-
giaires, heeft ze het afgelopen jaar ontzettend veel kindjes van 19 en 20 maanden oud 
getest met behulp van EEG. Hiermee wordt de reactie van de hersenen op bepaalde prik-
kels gemeten, dankzij een speciale high-tech ‘badmuts’. Een aantal van de onderzochte 
kinderen heeft een verhoogde kans op het ontwikkelen van dyslexie omdat zij tenminste 
één dyslectische ouder hebben, en de andere kinderen vormen samen de zogenaamde 
‘controlegroep’. 
Met de speciale badmuts werd allereerst getest hoe goed de kinderen verschillende 
Nederlandse spraakklanken van elkaar konden onderscheiden die erg veel op elkaar
lijken, zoals de klanken a en aa*. Tijdens het onderzoek hoorden de kinderen deze klank-
en telkens in willekeurige volgorde in de vorm van niet-bestaande woorden, bijvoorbeeld 
dap en daap*. Deze woorden waren van tevoren allemaal ingesproken door verschillende 
mensen. Omdat iedere spreker een andere stem heeft, klonken alle a’s en alle aa’s dus 
net iets anders. Om te kunnen horen welke klank in de categorie a, en welke klank in de 
categorie aa hoort, is het dus nodig om duidelijke ‘categorieën’ van deze klanken in je 
hoofd te hebben. Tijdens deze taak probeerden we te meten in hoeverre deze categorieën 
al gevormd waren bij onze participantjes. 
Deel twee van het onderzoek was een woordleertaakje, waarin de kinderen niet-bestaande 
woorden aan plaatjes van niet-bestaande voorwerpen leerden te koppelen. In deze taak 
leerden de kinderen dat de eerder gehoorde klanken belangrijk zijn om woordbetekenis-
sen van elkaar te kunnen onderscheiden (de klanken a en aa zorgen er bijvoorbeeld ook 
voor dat man en maan iets anders betekenen). In plaats van te testen hoe goed ze de 
klanken konden onderscheiden, probeerden we ze nu dus woorden te leren waarvoor het 
belangrijk is om de eerdergenoemde klanken al te kennen. 
Tot slot werd nogmaals getest hoe goed ze de klanken konden onderscheiden van elkaar. 
Hierbij is de grootste vraag of het leren van nieuwe woorden helpt om betere categorieën 
te vormen van de verschillende klanken in onze taal, zoals a en aa. Daarnaast willen we 
erachter komen of de kinderen met een verhoogd risico op dyslexie eenzelfde leerpatroon 
laten zien als de kinderen zonder dit risico. Dit is onder andere belangrijk om te weten, 
omdat het vormen van duidelijke klankcategorieën een eerste stap is richting schrijven: 
wanneer je weet tot welke categorie een klank behoort, kun je makkelijker leren welke 
letter eraan gekoppeld moet worden. 

Omdat Lydia haar masterscriptie heeft geschreven over dit onderzoek, hebben 
we een deel van de data al kunnen analyseren. Hieruit is gebleken dat zowel de 
risicogroep als de controlegroep de doelklanken* al lijkt te kunnen onderscheiden 
vóór de woordleertaak. Echter, omdat er sinds deze analyses nog veel meer kindjes 
zijn getest en het onderzoek ook nog steeds loopt, kan er op basis hiervan nog niets 
geconcludeerd worden. De komende tijd gaan we verder met het testen van peuters 
van dyslectische ouders en met het analyseren van de data van de woordleertaak. Daar-
naast gaat Ao het komende jaar hetzelfde experiment ook in China draaien, waar het 
schrift totaal anders is dan in het Nederlands. Haar doel is om erachter te komen of 
kinderen overal hetzelfde leerpatroon laten zien, ongeacht welke taal een kind leert.

*Omdat het onderzoek momenteel nog loopt hebben we in dit artikel andere voorbeelden gebruikt dan 
wat er daadwerkelijk gebruikt wordt in het onderzoek. 

Ao Chen, Lisanne Geurts, Lydia Bax & Eva Schulte



LEREN TWEETALIGE KINDEREN GEMAKKELIJKER PATRONEN IN EEN NIEUWE 
TAAL DAN EENTALIGE KINDEREN? 

Natuurlijk is er dit jaar ook gekeken naar onderzoeksgegevens die in eerdere jaren ver-
zameld waren. In eerdere onderzoeken in het Babylab is onderzocht hoe eentalige en 
tweetalige kinderen patronen in een nieuwe taal leren. Eerder internationaal onderzoek 
heeft laten zien dat tweetalige kinderen sneller woorden en regels leren in een nieuwe 
taal dan eentalige kinderen. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies komt. Een mogelijke 
verklaring is dat zij beter zijn in het kort onthouden van gesproken informatie, waardoor 
ze nieuwe woordvormen en regels gemakkelijker kunnen aanleren.

In het onderzoek “Spoorzoeken in Taal” hebben Josje, Elise en Willemijn bekeken of 
tweetalige kinderen van vier en vijf jaar beter zijn in het leren van patronen in een nieuwe 
taal dan eentalige kinderen. Anders dan in eerder onderzoek is niet achteraf getoetst wat 
kinderen hebben geleerd – dus nadat zij naar een nieuwe taal hadden geluisterd, maar 
terwijl zij naar de taal luisterden. Op deze manier kon beter onderzocht worden of de 
betere prestaties van tweetalige kinderen komen doordat zij patronen in een nieuwe taal 
daadwerkelijk sneller aanleren of dat het voordeel van de tweetaligen komt doordat zij 
het geleerde beter onthouden.

Als kinderen een taal leren, dan leren ze onder andere dat bepaalde stukjes bij ekaar 
horen: ze leren bijvoorbeeld dat een woord als ‘heeft’ vaak samen voorkomt met een 
werkwoordsvorm die begint met ‘ge-’ zoals in de zin ‘Hij heeft vandaag geschaatst’. We 
weten uit eerdere onderzoeken dat kinderen al op jonge leeftijd weten dat twee stukjes 
‘bij elkaar horen’, ook in een niet-bestaande taal. Als zij bijvoorbeeld zinnetjes krijgen te 
horen als tep-wadim-jik, tep-poemer-jik, tep-snigger-jik, dan weten zij al snel dat tep en 
jik bij elkaar horen, ook als er steeds een woord tussen staat, zoals wadim of poemer. 

In onze studie hebben we kinderen van vier en vijf jaar laten luisteren naar een niet-
bestaande taal die bestond uit twee regels: sot en toef hoorden bij elkaar en rak en lut 
hoorden bij elkaar. Kinderen deden een taak waarbij ze naar zinnetjes in deze vreem-
de taal moesten luisteren en tegelijkertijd plaatjes van molletjes op een laptop te zien 
kregen. Bij het horen van een doelwoord (toef of lut) moesten zij zo snel mogelijk op een 
knop drukken. Hiermee konden ze zogenaamd de molletjes uitnodigen voor een feestje. 
Het was natuurlijk de bedoeling dat zij zoveel mogelijk molletjes uitnodigden! 
Met de taak wilden wij meten of kinderen de regel leerden dat de twee woorden bij elkaar 
hoorden. Onze verwachting was dat als kinderen de regel zouden leren, zij steeds  beter 
zouden zijn in het op de knop drukken bij een doelwoord (‘hits’) en minder fouten zouden 
maken. Ook verwachtten wij dat naarmate de kinderen langer luisterden steeds sneller 
zouden worden in het drukken op de knop bij het horen van een doelwoord. Mogelijk 
zouden zij zelfs het doelwoord leren te voorspellen op basis van het eerste woord (d.w.z. 
drukken voordat toef te horen is na het horen van sot-poemer...).
De kinderen deden behalve de ‘mollentaak’ ook een taak waarin zij vreemde woorden als 
‘peewaatoopes’ moesten nazeggen. Met deze taak werd het kortetermijngeheugen van 
de kinderen gemeten. 

Onze resultaten lieten zien dat zowel de eentalige als de tweetalige kleuters de regel 
leerden dat sot en toef bij elkaar hoorden in zinnetjes als sot-wadim-toef en rak en lut 
in zinnetjes als rak-wadim-lut. Zij leerden dit zonder dat zij hier expliciete uitleg over 
kregen, dus enkel door te luisteren naar de gekke zinnetjes. De tweetalige kinderen liet-
en een duidelijker leereffect zien dan de eentalige kinderen, zowel bij het drukken op de 
knop zodra er een doelwoord te horen was, als bij de snelheid van reageren. 

Omdat de tweetalige kinderen geen hogere scores hadden op de nonwoordherhaaltaak 
dan de eentaligen kunnen de betere prestaties van de tweetalige kinderen op de luister-
taak niet worden toegeschreven aan een beter ontwikkeld verbaal kortetermijngeheugen.

De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een artikel dat is ingediend bij een 
wetenschappelijk tijdschrift. 

Josje Verhagen, Elise de Bree & Willemijn Doedens



HOE LEREN BABY’S NIEUWE KLANKEN?

In het kort
Wanneer baby’s een taal leren, moeten ze ook leren welke verschillende klanken 
belangrijk zijn in deze taal. Gedurende het eerste levensjaar worden baby’s steeds min- 
der gevoelig voor klanken die niet in de moedertaal voorkomen, en juist gevoeliger voor 
klanken die wel belangrijk zijn in de moedertaal. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 
deze gevoeligheid afhankelijk is van hoe vaak verschillende klanken voorkomen. In dit 
onderzoek willen we bekijken of baby’s niet-Nederlandse klanken weer opnieuw kun-
nen aanleren door in te spelen op deze zogenaamde ‘frequentiegevoeligheid’. Daarnaast 
willen we onderzoeken of er een verschil is tussen kinderen met een familiair risico op 
dyslexie en kinderen zonder dit risico. 

Welke kinderen kunnen meedoen?
Eentalige baby’s van 8 maanden oud, waarvan één of beide ouders dyslexie hebben. Ook 
baby’s zonder dyslectische ouders kunnen meedoen. 

‘MANY BABIES’: INTERNATIONAAL REPLICATIEONDERZOEK

In het kort
In deze grote, internationale studie werken diverse babylabs over de hele wereld samen 
om in kaart te brengen hoeveel variatie er is in babyonderzoeken wereldwijd. Wat is het 
effect van verschillende onderzoekslocaties, leeftijdsgroepen en taalachtergronden? In 
het bijzonder wordt met deze studie gekeken naar de voorkeur van baby’s voor zoge-
naamde ‘kindgerichte spraak’, oftewel de manier waarop je tegen baby’s praat, in verge- 
lijking met ‘volwassengerichte spraak’. Dat baby’s een voorkeur hebben voor het eerstge-
noemde is al jaren wereldwijd geaccepteerd, hoewel veruit de meeste onderzoeken op dit 
gebied hebben plaatsgevonden in de Verenigde Staten. Is deze voorkeur van baby’s wel 
even groot in alle kinderen, of maakt het uit waar een kind vandaan komt, welke taal het 
leert, hoe oud het is, enzovoorts?

Welke kinderen kunnen meedoen?
Eentalig baby’s van 6 t/m 11 maanden oud. 

HOE LEREN PEUTERS NIEUWE KLANKEN EN WOORDEN?

In het kort
Bij het leren van een taal hoort onder andere het leren van nieuwe klanken, maar ook het 
leren van nieuwe woorden. Rond de leeftijd van 18 maanden neemt de woordenschat van 
peuters vaak enorm toe, waarbij ze gebruik moeten maken van de kennis die ze op dat 
moment al hebben van de klanken in hun moedertaal. In dit onderzoek willen we bekijken 
hoe kinderen bepaalde klanken waarnemen, en welke invloed het leren van nieuwe woor-
den hierop heeft. Daarnaast willen we onderzoeken of kinderen met een familiair risico op  
dyslexie een ander leerpatroon laten zien dan kinderen zonder dit risico. 

Welke kinderen kunnen meedoen?
Eentalig peuters van 19 of 20 maanden oud, waarvan één of beide ouders dyslexie heb-
ben. 

Meer weten over onze lopende onderzoeken? Kijk ook eens op 
https://babylab.wp.hum.uu.nl/onderzoeken/ !



TUMI MUNDO: TWEETALIG WORDEN MET EEN APP?

In het kort
Het leren van een taal gebeurt onder andere door contact met de ouders of ver-
zorgers en de rest van de omgeving. Als kinderen geboren worden, zijn ze voor 
elke taal gevoelig om te leren. Echter, in de loop van het eerste levensjaar be-
gint de gevoeligheid voor klanken die niet in hun moedertaal voorkomen 
af te nemen. In dit onderzoek willen we erachter komen of kinderen niet-
Nederlandse klanken opnieuw aan kunnen leren wanneer ze deze alleen digitaal aange-
boden krijgen, dus via een app of de televisie. Kun je tweetalig worden met een app, of is 
menselijk contact toch echt een voorwaarde om een taal goed te leren? In samenwerking 
met het Babylab Leiden en een app ontwikkeld door TuMi Mundo gaan we deze vraag 
komend jaar onderzoeken!

Welke kinderen kunnen meedoen?
Eentalig baby’s van 6 t/m 8 maanden oud. 

WILT U GRAAG EEN NIEUW KIND AANMELDEN, OF UW KIND(EREN) UIT- 
SCHRIJVEN?

Ga dan naar onze Selfservice pagina (https://babylab-admin.hum.uu.nl/selfser-
vice). U kunt hier eenvoudig uw gegevens aanpassen, kinderen uit- schrijven of juist een 
broertje/zusje toevoegen. 

Wanneer u voor het eerst een kind wilt aanmelden, kan dit via het online inschrijfformu- 
lier (https://babylab-admin.hum.uu.nl/aanmelden). We zullen u benaderen zodra 
uw kind in aanmerking komt voor een lopend onderzoek!

WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE ONDERZOEKEN?

Ga naar onze website via http://babylab.wp.hum.uu.nl/ of stuur uw vraag naar 
babylabutrecht@uu.nl. We zullen uw vraag zo snel mogelijk proberen te beantwoorden.

We hebben ook een Facebookpagina! Ga snel naar https://www.facebook.
com/BabylabUtrecht/ om nóg beter op de hoogte te blijven van de onder-
zoeken in het Babylab. 

Namens alle medewerkers van het Babylab, hartelijk dank voor uw 
interesse en bijdrage aan onze onderzoeken het afgelopen jaar! Zonder u 
zouden wij geen onderzoek kunnen doen, en zouden veel van onze vragen 

onbeantwoord blijven.
 

Wij wensen u een schitterend 2018 toe, en zien u graag komend jaar weer 
terug in het Babylab!


