


Beste ouders, verzorgers,

Eind vorig jaar is mijn kleindochter geboren. Haar papa en mama en alle opa’s 
en oma’s zijn heel blij met haar. Wat een wonder is dat toch, zo’n kleintje. Net 
na de geboorte een klein larfje met wat menselijke trekken, binnen een paar 
weken al een echt kindje, dat druk bezig is de mensen om haar heen en de 
wereld te ontdekken en heel veel te leren. Zo wordt de basis gelegd voor alles 
wat ze later nodig zal hebben: bewegen, begrijpen, denken, onthouden, praten 
en nog veel meer. 

Mijn kleindochter is een van de ongeveer 5000 baby’s die in 2019 in de stad 
Utrecht ter wereld is gekomen. Veel van hun kersverse ouders hebben dit jaar 
een uitnodiging gekregen om met hun kindje mee te doen aan onderzoek in 
het  Babylab.  U  heeft  (misschien  al  wel  een  tijd  terug)  ook  zo’n  uitnodiging  
ontvangen en daar positief op gereageerd; daarvoor zijn we u heel dankbaar. 
Zonder uw steun en medewerking kunnen wij ons werk niet doen.

Ouders en verzorgers zijn in het algemeen erg geïnteresseerd in ons onder-
zoek, maar ik krijg ook wel eens vragen over het nut van wat wij doen. Het 
antwoord op die vraag is, in de eerste plaats, dat wij veel aspecten van de 
taalontwikkeling nog niet goed begrijpen. Het doel van ons onderzoek is dus om 
onze kennis te vergroten en te verbeteren. Maar er is ook een praktische kant. 
Ongeveer 5 procent van alle kinderen heeft (erg) veel moeite met het leren van 
een moedertaal, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor aan te wijzen is. 
Daarnaast zijn er kinderen die door aandoeningen, vaak aangeboren, moeite 
hebben met taalverwerving. Ons onderzoek is er ook op gericht om te begrijpen 
wat er bij deze kinderen niet goed gaat. Als we dat snappen, kunnen we zulke 
kinderen beter helpen.

Zoals u wellicht al verwachtte en misschien ook op onze website hebt gelezen 
is het Babylab tot nader order gesloten vanwege de corona-uitbraak. Wij zullen 
bij een beslissing om weer open te gaan vanzelfsprekend de richtlijnen van de 
Universiteit Utrecht volgen. Ondertussen hopen we dat u en de uwen in goede 
gezondheid (mogen blijven) verkeren. Zodra het helemaal veilig is hopen wij u 
weer in ons Babylab te kunnen begroeten.

Frank Wijnen
Directeur Babylab



DESIREE CAPEL - MANAGER BABYLAB UTRECHT

Sinds  1  augustus  2019  werk  ik  (weer)  in  het  Babylab.  In  de  periode  van 
2008  tot  2013  heb  ik  in  het  Babylab  verschillende  experimenten  voor  mijn  
promotie-onderzoek uitgevoerd. Op 14 december 2018 ben ik gepromoveerd 
op het proefschrift Sequential learning, domain generality, and developmen-
tal  dyslexia.  Naast  Taalwetenschap  heb  ik  eind  jaren  tachtig  ook  Biochemie  
gestudeerd. Daarna heb ik verschillende functies gehad bij zowel een  
wetenschappelijk uitgeverij (Elsevier Science) als een uitgeverij van  
woordenboeken  (Van  Dale  Lexicografie).  De  afgelopen  jaren  heb  ik,  naast 
het  schrijven  van  mijn  proefschrift,  als  Managing  Editor  gewerkt  van  een  
wetenschappelijk tijdschrift dat aan de Universiteit Utrecht verbonden was. Het 
is erg leuk om nu weer in mijn eigen vakgebied werkzaam te zijn en om het 
reilen en zeilen van het Babylab in goede banen te leiden.

CHARLOTTE KOEVOETS - STUDENT-ASSISTENT BABYLAB UTRECHT

In september 2018 ben ik begonnen als stagiair in het Babylab, maar tegen-
woordig ben ik al bijna een jaar werkzaam als student-assistent. Naast mijn 
werkzaamheden  in  het  Babylab  ben  ik  ook  nog  aan  het  studeren.  Ik  zit  in 
mijn vierde jaar van de opleiding Taal- en Cultuurstudies. Mijn hoofdrichting is 
Taalkunde en ik volg de minors Nederlandse Gebarentaal en Taalontwikkeling. 
Vooral de opgedane kennis tijdens de laatstgenoemde minor kan ik goed toe-
passen in het Babylab. Ik vind het werken bij het Babylab erg leerzaam, een 
goede toevoeging op mijn studie en vooral ook erg leuk! Bij het Babylab ben ik 
betrokken bij verschillende onderzoeken (o.a. bij eye-tracking- en EEG-experi-
menten), dus grote kans dat u met mij in contact komt als u voor het Babylab 
wordt uitgenodigd!

MATHILDE DE SMIT - STAGIAIR BABYLAB UTRECHT

Vanaf februari 2020 loop ik stage bij het Babylab, waarbij ik tegelijkertijd mijn 
bachelor  thesis  schrijf.  Ik  zit  namelijk  in  het  laatste  jaar  van  mijn  bachelor  
Psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarbij ik van alles leer 
over de hersenen en hoe dit verbonden is met gedrag. Specifiek heb ik een 
grote  interesse  in  de  ontwikkeling  van  kinderen,  waarbij  ik  de  eerste  jaren  
extra  leuk  vind.  Daarom  kijk  ik  er  naar  uit  om  mee  te  lopen  bij  het  Baby-
lab. Ik zal betrokken zijn bij het replicatie onderzoek naar tweetaligheid en 
de  effecten  hiervan  op  cognitieve  vaardigheden  (eye-tracking).  Ik  verwacht 
dat ik een leerzame en leuke tijd tegemoet ga bij het Babylab, en dat het een  
waardevolle afsluiting zal zijn van mijn bachelor.



NINA-SOPHIE SCZEPUREK - STAGIAIR BABYLAB UTRECHT

Vanaf februari doe ik mijn stage bij het Babylab in Utrecht. Ik ga onderzoek 
doen voor mijn thesis; ik studeer namelijk Linguistics (een research master) 
aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb verschillende vakken gevolgd over 
vroege taalverwerving en over de interactie tussen het brein en taal in jonge 
kindjes die één of twee talen leren. Oorspronkelijk kom ik uit Berlijn, Duitsland, 
maar ik ben in 2018 naar Nederland verhuisd. Ik ben betrokken bij het onder-
zoek over de waarneming van taaltonen door Nederlandse baby’s en peuters. 
In dit onderzoek meten we kijktijden om zo te weten te komen of kinderen  
verschillende tonen van een andere taal van elkaar kunnen onderscheiden. Ik 
ben enthousiast en blij dat ik onderdeel van dit onderzoek mag uitmaken.

INGE TOOMS - VRIJWILLIGER BABYLAB UTRECHT

Ik heb sinds een jaar mijn bacheloropleiding Psychologie afgerond. Binnen mijn 
bachelor heb ik de specialisatie cognitieve neurobiologische psychologie gedaan 
met een aantal cursussen over taalontwikkeling. Ik ben sinds november 2019 
als vrijwilliger aan de slag in het Babylab om meer onderzoekservaring op te 
doen voor ik begin aan mijn master Orthopedagogiek in september. Ik help  
Desiree waar het nodig is en ik zal betrokken zijn bij een replicatie onderzoek 
over het herkennen van woordvolgorde door baby’s van 7 maanden oud. 

LI KLOOSTRA - VRIJWILLIGER BABYLAB UTRECHT

Ik ben ook als vrijwilliger werkzaam bij het Babylab en ik ben betrokken bij 
de  ABC-studie.  Ik  ben  net  klaar  met  mijn  bacheloropleiding  Europese  Talen 
en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze opleiding heb ik 
vakken gevolgd op het gebied van linguïstiek, Italiaanse taal en vertalen. Ik heb 
hiervoor ook een halfjaar in Italië gestudeerd. De rest van het academiejaar 
heb ik geen vakken meer, dus maak ik mijn tijd nuttig door praktijkervaring op 
te doen in het Babylab. Volgend jaar begin ik namelijk met de Research Master 
Linguistics in Utrecht. Verder sta ik open voor alles wat het taalonderzoek te 
bieden heeft. Ik hoop dat ik zo uiteindelijk iets tegenkom waar ik me later nog 
meer in wil verdiepen. Meertaligheid heeft de voorkeur, maar dat is natuurlijk 
alsnog vanuit veel verschillende hoeken te benaderen.

JUDITH BRINKSMA - MASTERSTUDENT LINGUISTICS

Ik begon mijn tijd bij het Babylab in januari 2019 als stagiair. Ik had tijdens 
mijn bachelor Engelse Taal en Cultuur mijn interesse in taalwetenschap, en met 
name taalverwerving, ontdekt. Ik ben derhalve verder gaan studeren bij de 
onderzoeksmaster Linguistics en het Babylab sprak mij meteen aan als stage-
plek. Inmiddels werk ik onder begeleiding van dr. Iris Mulders aan mijn scriptie. 
Voor mijn project gebruik ik eye-tracking om het zinsbegrip van kinderen van 
7 jaar te onderzoeken.



HELPT SPREKERVARIATIE BIJ HET LEREN VAN VREEMDE KLANKEN?

Maartje de Klerk, Charlotte Koevoets, Judith Brinksma & Vivian Claes 

Maartje de Klerk was tot afgelopen zomer manager van het Babylab. Zij is bezig 
met haar promotieonderzoek en heeft ook andere onderzoeken gedaan in het 
Babylab, waaronder het onderzoek over sprekervariatie. Vivian Claes heeft in 
2019 haar scriptie geschreven over dit onderzoek voor haar studie Liberal Arts 
& Sciences aan de University College Utrecht. 

In het kort
Het leren van een taal gebeurt bij kinderen onder andere door contact met de 
ouders of verzorgers en de rest van de omgeving. Als kinderen geboren worden 
zijn ze gevoelig voor elke taal. Echter, in de loop van het eerste levensjaar  
begint  de  gevoeligheid  voor  klanken  die  níet  in  hun  moedertaal  voorkomen 
af te nemen en wordt die gevoeligheid taalspecifiek. In een vorig onderzoek 
is deze taalspecificiteit onderzocht bij Nederlandse kinderen van 6, 8 en 10 
maanden voor wat betreft klinkerperceptie. In dit onderzoek werd het Engelse 
contrast ε/æ gebruikt. De 6 maanden en 10 maanden oude baby’s konden het 
contrast  onderscheiden  en  de  8  maanden  oude  baby’s  konden  dit  niet.  Dat 
de 10 maanden oude baby’s het wel konden was niet de verwachting, maar 
is mogelijk te verklaren door een combinatie van ontwikkelingsverschillen en  
sprekervariatie. Variatie in spraakklanken (sprekervariatie) kan helpen bij het 
maken van spraakklankcategorieën. In dit onderzoek was er weinig spreker- 
variatie en de 10 maanden oude baby’s hebben mogelijk minder variatie nodig 
dan de 8 maanden oude baby’s. 

In  het  huidige  experiment  werd  gekeken  of  dezelfde  niet-moedertaalklan- 
ken (het Engelstalige klinkercontrast ε/æ) toch geleerd konden worden bij 8 
maanden oude baby’s bij veel sprekervariatie. De kinderen werden getest door 
middel van een kijk- en luistertaakje binnen twee condities: één groep kreeg 
één spreker te horen (weinig sprekervariatie) en de andere groep kreeg 12 
verschillende sprekers te horen (veel sprekervariatie). 

Inmiddels is een deel van de data geanalyseerd. Het lijkt erop dat, ondanks de 
sprekervariatie, de kinderen van 8 maanden het Engelstalige klinkercontrast 
niet hebben kunnen onderscheiden. Echter, dit onderzoek is nog niet volledig 
klaar, dus harde conclusies kunnen nog niet worden getrokken.



WOORDSEGMENTATIE BIJ JONGE KINDEREN

Caroline Junge, Emma Everaert, Brigitta Keij, 
Charlotte Koevoets & Danique van Aalst 

Caroline  Junge  is  werkzaam  als  onderzoeker  bij  de  afdeling  ontwikkelings- 
psychologie van de Universiteit Utrecht. Emma Everaert is na haar stage bij 
het Babylab in 2017, begin 2018 gestart met haar promotieonderzoek bij het 
Utrecht Institute of Linguistics OTS. De afgelopen drie jaar hebben Caroline 
en Emma samen met verschillende onderzoekers, zoals Brigitta Keij, Charlotte 
Koevoets en Danique van Aalst, gewerkt aan een vervolg op eerder onderzoek. 
In dit onderzoek werd bekeken wanneer baby’s woorden leren te ontdekken in 
vloeiende spraak. 

In het kort
Onderzoek met baby’s en jonge kinderen gaat altijd indirect: we kunnen immers 
niet aan de baby’s zelf vragen hoe ver ze staan in hun taalontwikkeling. Onder-
zoekers die taalontwikkeling bij baby’s willen onderzoeken zijn dus aangewezen 
op methodes waarbij we kijken naar gedrag van het kind terwijl er taal wordt 
afgespeeld. We kijken bijvoorbeeld hoe lang een kind ergens naar blijft kijken 
of hoe hard ze op een speen zuigen terwijl ze verschillende fragmenten van 
taal horen. Als er een verschil is in hoelang een kind de aandacht vasthoudt bij 
beide fragmenten, dan concluderen we dat het kind het verschil inderdaad kan 
waarnemen. Dit zijn dus indirecte methodes om de taalvaardigheid te meten. 
Ze berusten op het idee dat ‘niet-talig gedrag’ ons toch iets kan vertellen over 
talige processen in de hersens. Vanwege deze indirecte manier van meten is 
het belangrijk voor onderzoekers om constant na te blijven denken over de 
kwaliteit van dit soort onderzoeksmethodes. 

Maken kinderen al onderscheid tussen woorden die ze eerder gehoord hebben 
versus onbekende woorden? Deze vraag hebben we op drie verschillende (maar 
vergelijkbare) manieren onderzocht. Ons onderzoek bestond dus uit drie losse 
‘onderzoeken’, ieder met een andere onderzoeksmethode. Het eerste onder- 
zoek heeft plaatsgevonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de andere 
twee in Utrecht bij het Babylab. In het eerste onderzoek in Nijmegen werd 
gebruik gemaakt van een set-up die we ook vaak gebruiken in Utrecht: baby’s 
moesten duidelijk hun hoofd draaien om te blijven kijken naar een knipperend 
lampje aan één van beide zijden van de testruimte, terwijl een onderzoeker 
bijhield hoe lang een kind bleef kijken. In het tweede experiment in Utrecht 
werd er een eye-tracker gebruikt om te registreren hoelang kinderen naar een 
beeldscherm bleven kijken waarop een soort schaakbord te zien was (de vi- 
suele stimulus). De witte vakjes van dit schaakbord veranderden hierbij steeds 
van kleur. In het derde experiment in Utrecht werd dezelfde opstelling gebruikt, 
maar de onderzoeker legde vast door het indrukken van een knop hoe lang het 
kind geboeid bleef kijken naar het beeldscherm. In alle drie de opstellingen 
werden de taalfragmenten net zolang afgespeeld totdat het kind wegkeek van 
de visuele stimulus, het knipperende lampje of het schaakbord op het scherm. 
De onderzoeken verschilden dus in de keuze van visuele stimulus en hoe er 
bepaald werd dat het kind niet meer keek. In totaal hebben er meer dan 100 
kinderen deelgenomen aan deze drie experimenten. 

Momenteel zijn we de resultaten aan het bestuderen. We hopen bij te kunnen 
dragen aan de kennis over de invloed van onderzoeksmethodes op de uitkomsten 
in dit soort onderzoek, maar ook wat de praktische voor- en nadelen van de 
methodes zijn. Daarnaast verschaft de inhoud van de drie experimenten ons 
meer informatie over wanneer Nederlandse kinderen in staat zijn om nieuwe 
woorden te leren in vloeiende spraak. Ten slotte willen we de individuele resul-
taten relateren aan de woordenschat van de kindjes met behulp van de vragen-
lijsten die ouders later hebben ingevuld. We houden u op de hoogte! We willen 
alle ouders en kinderen die deelgenomen hebben aan het onderzoek nogmaals 
hartelijk bedanken!



HOE CATEGORISEREN PEUTERS KLANKEN EN HOE LEREN ZIJ  
WOORDEN?

Ao Chen & Charlotte Koevoets

Ao Chen heeft van NWO een VENI-subsidie ontvangen om onderzoek te doen 
naar de manier waarop baby’s met en zonder risico op dyslexie spraakklanken 
waarnemen en hoe ze deze klanken inzetten om nieuwe woorden leren. Met dit 
project wil ze onderzoeken óf, en hóe we al op jonge leeftijd kunnen voorspellen 
of kinderen dyslexie zullen blijken te hebben. Samen met verschillende onder-
zoeksassistentes en stagiaires heeft ze de afgelopen jaren heel veel kindjes van 
19 en 20 maanden oud getest met behulp van EEG. Afgelopen jaar is vooral 
student-assistent Charlotte bezig geweest met het testen van de risicogroep.

In het kort
Met  EEG  wordt  de  reactie  van  de  hersenen  op  bepaalde  prikkels  gemeten, 
dankzij een speciale high-tech ‘badmuts’. Een aantal van de onderzochte kin-
deren heeft een verhoogde kans op dyslexie omdat zij tenminste één ouder 
met dyslexie hebben, en de andere kinderen vormen samen de zogenaamde 
‘controlegroep’. Met de speciale badmuts wordt allereerst getest hoe goed de 
kinderen verschillende Nederlandse spraakklanken van elkaar kunnen onder-
scheiden die erg veel op elkaar lijken, zoals de klanken a en aa*. Tijdens het 
onderzoek horen de kinderen deze klanken telkens in willekeurige volgorde in 
de vorm van niet-bestaande woorden, bijvoorbeeld dap en daap*. Deze woor-
den waren ingesproken door verschillende mensen. Hierdoor klinken 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 ‘cate-
gorieën’ van deze klanken in je hoofd te hebben. Tijdens deze taak proberen we 
te meten in hoeverre deze categorieën al gevormd zijn bij onze participantjes. 

Deel twee van het onderzoek is een woordleertaakje, waarin de kinderen niet-
bestaande woorden aan plaatjes van niet-bestaande voorwerpen leren te koppe-
len. In deze taak leren de kinderen dat de eerder gehoorde klanken belangrijk 
zijn om woordbetekenissen van elkaar te kunnen onderscheiden (de klanken a 
en aa zorgen er bijvoorbeeld 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 eerdergenoem-
de 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 
riching schrijven: wanneer je weet tot welke categorie een klank behoort, kun 
je makkelijker leren welke schrijfletter eraan gekoppeld moet worden. 

Inmiddels is er al een deel van de data geanalyseerd. Het lijkt erop dat 20 
maanden oude kinderen in staat waren nieuwe woorden te leren. Zo konden 
zij bijvoorbeeld het geluid saf associëren met een bepaald plaatje en saaf met 
een ander plaatje*. Verder liet de analyse bij de hersenactiviteit een zogehete 
‘mismatch effect’ zien wanneer een plaatje werd getoond bij een verkeerd ge-
luid. Deze resultaten duiden erop dat de kinderen de Nederlandse doelklanken 
onderscheiden en dat zij dit subtiele verschil gebruiken om betekenis te geven 
aan woorden. Echter, omdat het onderzoek nog steeds loopt, kunnen er nog 
geen harde conclusies getrokken worden. De komende tijd gaan we verder met 
het testen van peuters van ouders met dyslexie en met de data-analyse.

Welke kinderen kunnen meedoen?
We zijn alleen nog op zoek naar kinderen van 19 en 20 maanden, waarvan in 
ieder geval één ouder dyslexie heeft.

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



HOE VOORSPEL JE DYSLEXIE ZO VROEG EN NAUWKEURIG MOGELIJK?

Karin Wanrooij is gepromoveerd in Taalwetenschap. Haar onderzoek richt zich 
vooral op de vraag hoe wij gesproken taal kunnen leren verstaan, zowel onze 
moedertaal als een nieuwe, vreemde taal. Karin is onderzoeker in ‘ePodium’, 
een project over vroege voorspellers van dyslexie.

In het kort
Mensen  met  dyslexie  hebben  moeite  met  lezen  en  schrijven,  onafhankelijk 
van hun intelligentie. Dyslexie heeft een grote impact op een mensenleven.  
Helaas kan een diagnose pas rond het negende jaar gesteld worden, en dat is 
laat. Daarom zoeken wetenschappers naar manieren om al veel vroeger be-
trouwbare aanwijzingen voor (een risico op) dyslexie te vinden. Interventie- 
methodes kunnen dan effectiever zijn. 

In  dit  onderzoek  gaan  wij  baby’s  laten  luisteren  naar  eenvoudige  spraak- 
geluiden, terwijl ze naar een filmpje kijken. Ondertussen meten wij hun her-
sensignalen. Deze geven ons inzicht in hoe de baby’s de spraakgeluiden ver- 
werken.  Wetenschappers  vermoeden  namelijk  dat  baby’s  die  later  dyslexie  
blijken te hebben dit anders doen dan baby’s die geen dyslexie hebben. Krach-
tige computermodellen gaan ons vervolgens helpen mogelijke voorspellers van 
(een risico op) dyslexie in kaart te brengen. 

Welke kinderen kunnen meedoen?
Kinderen van 17 of 20 maanden oud, die thuis alleen Nederlands leren, kunnen 
meedoen. Wij zoeken zowel kinderen met één of twee ouders met dyslexie als 
baby’s zonder ouders met dyslexie. U kunt ook meedoen als u niet zeker weet 
of u dyslexie heeft.

Karin Wanrooij



REPLICATIE PROJECT: THE BUILDING BLOCKS OF COGNITION

Daan van Renswoude, Andrea Geambasu, Frank Wijnen, 
Caroline Junge, Elma Blom, Mathilde de Smit & Inge Tooms 

Daan van Renswoude en Andreea Geambasu zijn beiden werkzaam als onder-
zoeker bij het Centre for Linguistics van de Universiteit Leiden. Daan en Andrea 
coördineren de experimenten die hieronder beschreven staan in de vier baby-
labs in Nederland. Elma Blom is hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid 
aan de Universiteit Utrecht. Samen met Frank Wijnen en Caroline Junge is zij 
verantwoordelijk voor het onderzoek ‘The building blocks of cognition’ in het 
Babylab Utrecht.

In het kort
Al  vanaf  jonge  leeftijd  leren  kinderen  –  schijnbaar  moeiteloos  –  taal  te  
begrijpen en te spreken. De woordenschat groeit snel na het eerste levensjaar, 
basale grammaticale regels worden opgepikt en ook het leren van meerdere 
talen door elkaar heen is geen probleem. Wat zijn de bouwstenen die baby’s in 
staat stellen om taal te verwerven? 

In dit project gaan we op zoek naar de bouwstenen van de taalontwikkeling in 
twee onderzoeken. Het eerste onderzoek richt zich op de vraag of 7 maanden 
oude  baby’s  al  patronen  kunnen  herkennen  in  taal.  Uit  eerder  Amerikaans 
onderzoek bleek dat baby’s dit al op deze jonge leeftijd kunnen en dit zou de 
basis kunnen vormen waarop later grammatica wordt opgepikt.

Het tweede onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van baby’s die 
tweetalig en eentalig opgroeien. Eerder onderzoek uit Italië heeft laten zien 
dat 7 maanden oude baby’s die tweetalig opgroeien beter in staat zijn om hun 
aandacht te switchen in een visuele taak. Dit zou impliceren dat tweetalig op-
groeien ook implicaties heeft die verder strekken dan alleen de taalverwerving.

Om een beter beeld te krijgen van Nederlandse baby’s worden beide studies in 
de babylabs van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Nijmegen uitgevoerd. Op deze 
manier ontstaat een compleet beeld van de bouwstenen van taalverwerving in 
de Nederlandse populatie.

Welke kinderen kunnen meedoen?
Voor deze twee onderzoeken hebben we kinderen van 6-7 maanden oud nodig. 
Zowel eentaligen als meertaligen zijn welkom!



DE ABC-STUDIE: WAARNEMING VAN TOONHOOGTE BIJ BABY’S

René Kager, Charlotte Koevoets, Li Kloostra & Nina Sczepurek

René Kager is hoogleraar fonologie en taalverwerving bij het UiL OTS. Hij is 
hoofdonderzoeker voor de internationale ABC-studie in Utrecht.

In het kort
Uit onderzoek van de laatste veertig jaar is gebleken dat baby’s van enkele 
maanden oud de verschillen tussen spraakklanken kunnen horen, ongeacht of 
deze klanken voorkomen in de taal die ze leren. De klankwaarneming begint 
zich in de loop van het eerste levensjaar aan te passen aan de moedertaal:  
vanaf 8–10 maanden kunnen baby’s alleen nog klankverschillen van de moe- 
dertaal onderscheiden, terwijl ze hun gevoeligheid voor andere klanken gelei-
delijk aan verliezen. 

Veruit de meeste studies gaan over de waarneming van klinkers en medeklin- 
kers, terwijl er maar weinig bekend is over waarneming van toonhoogte. In het 
Nederlands maakt de toon voor de betekenis van een woord niet uit, maar in 
het Chinees wel. Als je de toon verandert, verandert soms ook de betekenis van 
het woord: bijvoorbeeld ‘ma’ uitgesproken met een vlakke hoge toon betekent 
‘moeder’ terwijl ‘ma’ uitgesproken met een dalende toon ‘uitschelden’ bete- 
kent. Hoe ontwikkelt de waarneming van toonhoogte zich nu bij baby’s die niet 
worden blootgesteld aan een taal waarin tonen betekenis dragen?

In  dit  onderzoek  kijken  we  naar  de  waarneming  van  toonhoogte  bij  Neder- 
landse baby’s. Eerder onderzoek uit  ons eigen lab door Liquan Liu en René 
Kager heeft uitgewezen dat baby’s die Nederlands als moedertaal leren zulke 
Chinese  toonverschillen  op  jonge  leeftijd  (circa  5  maanden)  goed  kunnen 
onderscheiden, daarna (rond 10 maanden) niet meer, maar nog later (circa 17 
maanden) krijgen zij hun gevoeligheid voor toon weer gedeeltelijk terug. Dit 
verrassende “aan-uit-aan”-verloop van de toonwaarneming is anders dan het 
typische “aan-uit”-verloop voor klinkers en medeklinkers, wat de vraag oproept 
of het patroon specifiek is voor Nederlandse baby’s of dat het een algemener, 
taalonafhankelijk verschijnsel betreft. 

Om  deze  vraag  te  kunnen  beantwoorden  heeft  ons  Utrechtse  babylab  zich 
aangesloten bij een internationaal consortium van babylabs van over de hele 
wereld. Het doel is om te kijken hoe toonwaarneming zich ontwikkelt bij ba-
by’s met maar liefst 9 verschillende moedertalen, die zullen worden getest in 
drie leeftijdsgroepen: 5, 10 en 17 maanden. De baby’s hebben als moedertaal 
ofwel een toontaal (Cantonees en Mandarijn Chinees) ofwel een niet-toontaal 
(Baskisch, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Noors, Spaans en Zweeds), en we 
onderzoeken bovendien tweetalige baby’s (Baskisch-Spaans, Cantonees-Man-
darijn, en Mandarijn-Engels). Ook vergelijken we de gevoeligheid van de baby’s 
voor een relatief gemakkelijk en relatief moeilijk waarneembaar tooncontrast. 

De uitkomsten van het onderzoek zullen hopelijk inzicht geven in de ontwik-
keling  van klank-waarneming bij  baby’s  in  relatie tot  hun taalaanbod (soort 
moedertaal, een- of tweetalig).

Welke kinderen kunnen meedoen?
We zijn op zoek naar kinderen die thuis alleen Nederlands leren en een leeftijd 
hebben van 5, 10 of 17 maanden.



LUISTEREN EN PLAATJES KIJKEN

WILT U MEER INFORMATIE OVER ONZE ONDERZOEKEN?

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

Bezoek ook zeker onze Facebookpagina facebook.com/BabylabUtrecht om 
nóg beter op de hoogte te blijven van de onderzoeken in het Babylab! 

Namens alle medewerkers van het Babylab: hartelijk dank voor uw 
interesse en bijdrage aan onze onderzoeken de afgelopen jaren! 

Zonder u zouden wij geen onderzoek kunnen doen, en zouden veel 
van onze vragen onbeantwoord blijven.

 
Wij hopen u binnenkort (weer terug) te zien in het Babylab!

Een groot deel van het onderzoek dat in het Babylab gedaan wordt richt zich 
op zeer jonge kinderen (4–24 maanden). Echter, soms wordt er ook onder-
zoek gedaan naar de taalverwerving van oudere, schoolgaande kinderen. Bij 
het  onderzoek  genaamd  ‘Luisteren  en  Plaatjes  Kijken’  wordt  gekeken  hoe 
kinderen van 7 jaar zinnen verwerken waarin de betekenis afhangt van het  
combineren van verschillende talige factoren. Dit wordt onderzocht met behulp 
van  eye-tracking.  Dit  houdt  in  dat  de  kinderen  naar  een  afbeelding  op  een 
scherm kijken terwijl ze zinnen te horen krijgen. Met een speciale computer 
wordt gemeten waar de kinderen precies naar kijken en op welk moment. Met 
deze data kan de onderzoeker meer te weten komen over hoe de kinderen de 
zinnen in eerste instantie verwerken.

Judith Brinksma

WILT U UW KIND GRAAG AANMELDEN, OF UW KIND UITSCHRIJVEN?

Wanneer u voor het eerst uw kind wilt aanmelden bij het Babylab, dan kan dit 
via het online inschrijfformulier (babylab-admin2.hum.uu.nl/aanmelden). 
We zullen u benaderen zodra uw kind in aanmerking komt voor een lopend 
onderzoek!

Wilt u bijvoorbeeld uw adres wijzigen of uw kind uitschrijven, ga dan naar onze 
Selfservice  pagina  (babylab-admin2.hum.uu.nl/selfservice).  U  kunt  hier 
eenvoudig uw gegevens aanpassen, uw kind uitschrijven of juist een broertje/
zusje opgeven.

http://babylab.wp.hum.uu.nl/
http://facebook.com/BabylabUtrecht
http://babylab-admin2.hum.uu.nl/aanmelden
http://babylab-admin2.hum.uu.nl/selfservice
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