


Kind, Taal & Ontwikkeling 

•  Taalontwikkeling & taalproblemen 
•  Prematuur geboren kinderen en hun 

verdere ontwikkeling (film) 
 



1e letter vervangen door een andere: de eerste letters 
vormen dan van boven naar beneden een woord 



Oma, hoeveel bomen maken 
een bos? 





Kuhl, P (2010) 



Sociaal Sociaal	  interactie 



Taalgebieden 



!
Spectogram (bovenste afbeelding) & Oscillogram (onderste afbeelding) van de 
uiting “Wat zegt ’t koetje?”  

Fonetiek 



Fonologische problemen: 
Papaàpaffa 
Wielenàielen 

Fonologie 

Na ongeveer 6 maanden alleen nog maar taal-specifieke patronen  



1e letter vervangen door een andere: de eerste letters 
vormen dan van boven naar beneden een woord 

Betekenis-onderscheidende klanken 



Piet en Jan grusten in het zwembad 
Grus kwam naar ons toe 
Om de betekenis van een woord te leren is het van belang dat kinderen de 
structuur van de zin begrijpen (bijv. Wie doet wat?)  

Syntactische bootstrapping 

Semantische bootstrapping 

Vb. Semantische problemen:  
- Moeilijkheden in het leggen van verbanden 
- Moeilijkheden ophalen uit lexicon  

Semantiek 

De plek of functie van een woord in een zin  
kan informatie geven over de betekenis van een woord 



Japans: Hond man bijt (SOV) 
Iers: Bijt hond man (VSO) 

-  Hij zei dat de hond de man beet.  
-  In de krant stond dat hij zei dat de hond de man beet.  
-  Mijn buurvrouw zei dat in de krant stond dat hij zei dat de hond de man 

beet  
-  Mijn dochter zei dat mijn buurvrouw zei dat in de krant stond dat hij zei dat 

de hond de man beet. etc.  

Esparanto 
https://www.youtube.com/watch?v=l0ErKbLL5WQ#t=28 
 
Problemen: Hij zitten op de stoel (congruentie) 
 

Syntaxis & Morfologie 

Oneindig lang 

Opbouw van zinnen verschilt 



“Hee, een beatle! Oh nee, ik bedoel een kever!”  

Zo vertelde Veerle aan haar zusje wat een hoofdluis is.  
“Ja, dat is de baas van de luizen.”  

Metalinguïstiek 



!
Om te kunnen communiceren is wederzijdse afstemming tussen 
spreker en toehoorder nodig. 
 

Pragmatiek 



!

Céline (anderhalf jaar) en haar papa hebben gedeelde aandacht voor de 
haan. Zij realiseert zich dat haar papa de communicatieve intentie deelt. 

Sociale interactie 
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Mijlpalen in de taalontwikkeling 



!
Kinderen van 5 jaar vinden de zin ‘De olifant slaat hem’ een goede beschrijving van een 
plaatje waarop de olifant zichzelf slaat. Het bijzondere is dat ze, als ze het plaatje zelf 
moeten beschrijven,  zeggen ‘De olifant slaat zichzelf’,  



Kindmonitor (KIMO) 



Het is onbekend hoe ouders de 
screening van spraak en 
taalachterstanden ervaren 
(Nelson, 2006)  

Onderzoeksvraag: Hoe ervaren ouders/verzorgers van kinderen (1 t/m 4 jr), 
met problemen in de spraak- en taalontwikkeling, de signalering, het onderzoek 
en de aandacht voor de spraak- en taalontwikkeling op het consultatiebureau? 

Taalontwikkeling op het consultatiebureau 

•  ouders van kinderen met problemen in 
de spraak- en taalontwikkeling 

•  Brabant en Zeeland 



“Het is de basis van ons hele leven. Het begint al vanaf het moment dat 
je geboren bent. Dat je al oogcontact met je moeder begint te zoeken. 
Daar begint het mee. Zonder communicatie ben je er niet. Het hele 
leven draait om communicatie. Zonder communicatie kom je er niet in 
het leven. Dan is er niks. Dan is er onduidelijkheid. Het is gewoon 
nodig.“ 

“Ik denk toch dat je moederinstinct, je ouderinstinct 
het beste klopt. Niemand kent je kind beter dan jij als 
ouder zelf.”  

Belang van communicatie 

Ouders zijn de expert 



“Beantwoord je een vraag met nee, ga daar dan ook verder op door. En dat je 
van mijn part dat formulier van te voren opstuurt en dan zien zij van oh, er is zo 
veel keer nee ingevuld. Dat moet langer dan een kwartier. “ 

“En toen zat ik bij het audiologisch centrum in de wachtkamer. Een baby’tje van 
ongeveer 9 maanden. Toen hoorde ik voor het eerst brabbeltaal. En toen dacht 
ik; oh, dit is brabbelen. Dat hebben mijn kinderen nooit gedaan.”  

“Ik vind dat ze een breder beeld moeten krijgen. Van zowel het kind als de 
thuissituatie. En als ze er binnen tien/vijftien minuten op het bureau niet 
uitkomen dat ze dan ook eens de moeite nemen om bij de mensen thuis 
langsgaan om een beter beeld te kunnen krijgen” 

“Ja ik vind niet dat je uit 5 min. op kan maken of een kind goed praat ja of nee” 

Praktische tips 

Visie 

Inzicht 



“Nou dat ie op een gegeven moment met heel rare woorden komt. Dat ik 
denk van hoe kom je er op. Hoe weet je dat? Hij zei eens tegen mij, dat 
heb ik goed naar de gallemiezen geholpen. Toen bleek later dat het uit 
Buurman en Buurman komt.” 

Leuk aan leren praten 



Prematuur geboren kinderen 

•  Prematuur geboren kinderen hebben een verhoogde kans op 
ontwikkelingsproblemen, ook in de spraaktaalontwikkeling en sociale 
interactie.  

 
•  Vroeg signaleren 

•  http://kindexpert.nl 

•  Mechteld Wolthuis 
 
  


