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OPBOUW  BOEK:

Deel I Spraak in ontwikkeling
• Bestudering van het 

spraakontwikkelingsproces
• De spraakperceptie van baby’s
• Het spraakproductiesysteem van baby’s
• Communicatie in ontwikkeling

Deel II  Registratie van de spraakproductie
van baby’s
• Transcriptie en descriptie

Deel III  Registratie in de praktijk
• Toepasbaarheid
• Oefeningen

Appendix
• Vragenlijst Prelexicale Spraakontwikkeling
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registratie van deregistratie van de
spraakontwikkeling van een kindspraakontwikkeling van een kind

van  geboortekreet  naar  mondigheidvan  geboortekreet  naar  mondigheidvan  geboortekreet  naar  mondigheid

tekeningen: Otto Dicke, Kinderen
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hoe de ontwikkeling van spraakcommunicatie hoe de ontwikkeling van spraakcommunicatie 
bestuderen en registreren ?bestuderen en registreren ?

 terugkijken  terugkijken  (retrospectief(retrospectief))

ofof

 vooruitkijken  vooruitkijken  (prospectief)(prospectief)
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 eindsituatieeindsituatie

 terugkijken hoe de terugkijken hoe de 
situatie  tot stand kwamsituatie  tot stand kwam
-- spraakklankenspraakklanken
-- lettergrepenlettergrepen
-- woordenwoorden
-- zinnenzinnen



retrospectiefretrospectief
(terugkijken)

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

taalkundigtaalkundig::
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 beginsituatie als beginsituatie als 
startpuntstartpunt

 zichzelfzichzelf--organiserend organiserend 
systeem:systeem:
-- waarin de stappen in waarin de stappen in 

de ontwikkeling zich de ontwikkeling zich 
op hiop hiëërarchische wijze rarchische wijze 
manifesterenmanifesteren

prospectiefprospectief
(vooruitkijken)

QuickTime™ en een
-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

ethologischethologisch::
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drie drie kernpuntenkernpunten in de spraakin de spraak--
ontwikkeling van kinderen:ontwikkeling van kinderen:

 spraakperceptiespraakperceptie

 spraakproductiespraakproductie

 ouderouder--kind interactiekind interactie
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cyclisch-dynamisch systeem in de 
ontwikkeling van spraakcommunicatie

cyclischcyclisch--dynamisch systeem in de dynamisch systeem in de 
ontwikkeling van spraakcommunicatieontwikkeling van spraakcommunicatie

auditieve 
feedback

geluids-
perceptie

van ouder in 
interactie

geluids-
productie
van ouder 

in interactie

geluids-
productie

van het kind

geluids-
perceptie

van het kind
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in ons onderzoek vooral de nadruk op in ons onderzoek vooral de nadruk op 

 ontwikkeling van de ontwikkeling van de spraakproductiespraakproductie

 spraakperceptiespraakperceptie
 ouderouder--kind interactiekind interactie

maar ontwikkelingsproces is niet te maar ontwikkelingsproces is niet te 
begrijpen zonder ook aandacht voorbegrijpen zonder ook aandacht voor
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spraakcommunicatiespraakcommunicatie--instrument van instrument van 
een baby bij de geboorteeen baby bij de geboorte

auditief systeemauditief systeem
 werkend vanaf werkend vanaf 

5de maand van de 5de maand van de 
zwangerschapzwangerschap

productiesysteemproductiesysteem
 werkend vanaf de werkend vanaf de 

geboortegeboorte

tijdsverschiltijdsverschil



auditief systeem vauditief systeem vóóóór de geboorter de geboorte

 vanaf vanaf ±± 5 maanden reactie op simpele geluidstimuli 5 maanden reactie op simpele geluidstimuli 

 baarmoeder: uiterst lawaaibaarmoeder: uiterst lawaaiïïge omgevingge omgeving
internintern::
ingewanden van de moeder
haar hartslag met variërend ritme (mogelijk eerste "patroon")

externextern::
(gedempt) omgevingsgeluid zoals spraak van de moeder (deels intern)
spraak van andere mensen, ander omgevingsgeluid

 ademhalingsritme van moeder in combinatie met haar spraakademhalingsritme van moeder in combinatie met haar spraak
patroon bij spreken anders dan in rust

 vooral laagfrequente geluidenvooral laagfrequente geluiden
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auditief systeem vlak na de geboorte:auditief systeem vlak na de geboorte:
grote veranderingen !!!grote veranderingen !!!

 geluid via lucht i.p.v. via vruchtwatergeluid via lucht i.p.v. via vruchtwater

 ritme hartslag van moeder soms en alleen vaag te horenritme hartslag van moeder soms en alleen vaag te horen

 spraak van moeder klinkt anders tegen achtergrondgeluidspraak van moeder klinkt anders tegen achtergrondgeluid

 baby systeem op zichzelf, in nieuwe sensobaby systeem op zichzelf, in nieuwe senso--motorische situatie motorische situatie 

 auditief systeem ontvangt samen met andere zintuigen nieuwe auditief systeem ontvangt samen met andere zintuigen nieuwe 
stimuli (opslag van multimodale patronen)stimuli (opslag van multimodale patronen)

 aanpassing aan stimulusaanpassing aan stimulus--responsgedrag van de omgevingresponsgedrag van de omgeving
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aangeboren  of  aangeleerd ??aangeboren  of  aangeleerd ??
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ontwikkeling van de spraakproductieontwikkeling van de spraakproductie
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het menselijk spraakproductiesysteemhet menselijk spraakproductiesysteem

bron-filter model  voor 
volwassen spraakproductie 

(Fant, 1960)

bron: longen (1) + larynx (2)
filter: mondkeelbuis (3)

geluidsproductiesysteem 
gelijk bij alle zoogdieren 
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is geluidsinstrument van een baby te vergelijken met is geluidsinstrument van een baby te vergelijken met 
volwassen spreekinstrument ? volwassen spreekinstrument ? 

volwassen spreekinstrumentvolwassen spreekinstrument spreekinstrument babyspreekinstrument baby

• sterk nasaal
• geen heldere klank
• weinig articulatie

in begin:
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beschrijvingssysteem voor babygeluidenbeschrijvingssysteem voor babygeluiden
(Koopmans-van Beinum & Van der Stelt, 1986; 1998)

Universiteit van Amsterdam

beschrijving van bewegingen
senso-motorische benadering

larynxbewegingenlarynxbewegingen
stemgeving of fonatie

mondkeelbewegingenmondkeelbewegingen
articulatie

aanname: dankzij veranderingen is waarneming mogelijk
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BRON :

FILTER :

MONDKEELBUIS ARTICULATIE bewegingen

doorlopend

onderbroken
LONGEN   +   LARYNX FONATIE

senso-motorische beschrijving van bewegingen

EENHEID : ADEMHALING
huilgeluiden

pleziergeluidenpleziergeluiden
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fonatiefonatie: direct vanaf de geboorte: direct vanaf de geboorte

geboortekreet bron: longen + larynx

aanvankelijk reflexmatig en verre van perfecte afstemming aanvankelijk reflexmatig en verre van perfecte afstemming 
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ontwikkeling van het fonatiesysteemontwikkeling van het fonatiesysteem

F
O
N
A
T
I
E

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie (...EH-EH...; ...UH-UH-UH...)

ononderbroken fonatie  (...AAAH...; ...UUUH...)

0 wkn   6 wkn                        20 wkn
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één enkele articulatiebeweging per uiting: 
eerst achter, later ook meer voor in de mond

( ....ARRA.... ; ....HEGGE....)

“cooing” filter: mondkeelbuis

articulatiearticulatie: vanaf : vanaf ±± 10 weken10 weken
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met met ±± 30 weken:30 weken:
meervoudige articulatiebewegingenmeervoudige articulatiebewegingen

repeterende open-dicht bewegingen: 
met kaak, lip, tong, en later ook achter in de mond

( ....DA-DA-DA-DA.... ; ....JEH-JEH-JEH.... ; ....PAH-PAH-PAH-PAH....)

““brabbelenbrabbelen””
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A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

0 wkn             10 wkn 
30 wkn

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

ontwikkeling van het articulatiesysteemontwikkeling van het articulatiesysteem
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bouwstenen van het productiebouwstenen van het productie--instrument instrument 
in ontwikkelingin ontwikkeling

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

A
D
E
M
H
A
L
I
N
G

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

F
O
N
A
T
I
E

0 wkn     6 wkn   10 wkn           20 wkn             30 wkn
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fonatie en articulatie gecombineerdfonatie en articulatie gecombineerd

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

0 wkn     6 wkn   10 wkn           20 wkn             30 wkn

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

F
O
N
A
T
I
E

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

A
D
E
M
H
A
L
I
N
G
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drie mijlpalen in de codrie mijlpalen in de coöördinatie van rdinatie van 
spraakbewegingenspraakbewegingen

F
O
N
A
T
I
E

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

A
D
E
M
H
A
L
I
N
G

0 wkn     6 wkn   10 wkn           20 wkn             30 wkn
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stappen in spraakontwikkeling stappen in spraakontwikkeling 
(fonatie en articulatie gecombineerd)(fonatie en articulatie gecombineerd)

F
O
N
A
T
I
E

veel variatie in fonatie

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

0 wkn     6 wkn   10 wkn           20 wkn             30 wkn

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

I

II

III

IV

V

VI
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hoe spraakontwikkeling beoordelen ?

AMsterdam System for Transcription of Infant VOCalizations

kwalitatieve beoordeling

wat kan de baby ?

 vanaf welke leeftijd is de 
baby in staat (neurologisch 
rijp) om een bepaalde 
spraakontwikkelingsstap te 
maken 

stappen

kwantitatieve beoordeling

wat wat doetdoet de baby ?de baby ?

 hoe vaak komen bepaalde hoe vaak komen bepaalde 
uitingen vooruitingen voor in audioin audio-- of of 
videoregistratie, wat voor videoregistratie, wat voor 
typen uitingen produceert typen uitingen produceert 
een baby op een bepaald een baby op een bepaald 
momentmoment

AMSTIVOC
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wat kunnen we met AMSTIVOC ?wat kunnen we met AMSTIVOC ?

 aanaan-- of afwezigheid van stemgeluidof afwezigheid van stemgeluid
 richting van richting van stemgeving stemgeving (tijdens (tijdens 

uitademing of tijdens inademing)uitademing of tijdens inademing)
 continucontinuïïeit eit van de van de stemgeving stemgeving (loopt (loopt 

het stemgeluid door of wordt het het stemgeluid door of wordt het 
onderbroken)onderbroken)

 duur van de duur van de stemgevingstemgeving
 steminzet (zachte, geaspireerde steminzet (zachte, geaspireerde 

inzet, normale inzet of harde, inzet, normale inzet of harde, 
abrupte inzet)abrupte inzet)

 kwaliteit van het stemgeluidkwaliteit van het stemgeluid
 toonhoogte en intonatiebewegingen

per uiting apart beschrijvenper uiting apart beschrijven

fonatiefonatie articulatiearticulatie
 aanaan-- of afwezigheid van of afwezigheid van articulatiearticulatie--

bewegingenbewegingen

 aantal articulatiebewegingenaantal articulatiebewegingen

 plaats van de articulatiebeweging plaats van de articulatiebeweging 
binnen de uiting (begin, midden of binnen de uiting (begin, midden of 
aan het eind)aan het eind)

 soort articulatiebewegingsoort articulatiebeweging
(gelijkblijvend of verschillend)(gelijkblijvend of verschillend)

 plaats van de articulatie in de plaats van de articulatie in de 
mondkeelholtemondkeelholte

 manier van articulatiemanier van articulatie
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klassificatieschema van fonatie- en 
articulatiebewegingen universeel toepasbaar
 maakt kwantitatieve data mogelijk over 

afwijkende spraakontwikkelingsprocessen
 kan antwoord geven op de vraag of een kind in zijn 

geluidsproducties afwijkt van een controlegroep 
of een norm

kinderen met een gespleten gehemelte
dove en slechthorende kinderen
kinderen met het risico dyslectisch te zijn
prematuur geboren baby’s

bv:

UvA:   onderzoek naar geluidsproducties van dove babyUvA:   onderzoek naar geluidsproducties van dove baby’’ss
C.J. Clement (2004), Development of vocalizations in deaf and noC.J. Clement (2004), Development of vocalizations in deaf and normally hearing infantsrmally hearing infants
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resultaten van 6 dove en 6 horende babyresultaten van 6 dove en 6 horende baby’’s s 
in de eerste 18 maanden van hun levenin de eerste 18 maanden van hun leven

 dove babydove baby’’s produceren meer uitingen dan horendes produceren meer uitingen dan horende

 dove babydove baby’’s verschillen in hun geluidsproducties al in de s verschillen in hun geluidsproducties al in de 
eerste zes maandeneerste zes maanden

 dove babydove baby’’s produceren meer fonatie zonder articulaties produceren meer fonatie zonder articulatie

 dove babydove baby’’s produceren meer articulaties zonder fonaties produceren meer articulaties zonder fonatie

 dove babydove baby’’s produceren minder variaties in hun uitingens produceren minder variaties in hun uitingen

 dove babydove baby’’s brabbelen niet in hun eerste jaar s brabbelen niet in hun eerste jaar ( ( !!!!!! ))

 dove babydove baby’’s maken lettergreepeffecten door de fonatie te s maken lettergreepeffecten door de fonatie te 
onderbreken vanaf 7.5 mndonderbreken vanaf 7.5 mnd

 dove babydove baby’’s maken minder contrasten in hun klinkers s maken minder contrasten in hun klinkers 
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F
O
N
A
T
I
E

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

0 wkn   6 wkn   10 wkn             20 wkn               30 wkn

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

problematisch voor dove kinderen:problematisch voor dove kinderen:
cocoöördinatie van fonatie + articulatierdinatie van fonatie + articulatie

auditieve auditieve 
feedback feedback 
noodzakelijk noodzakelijk 
voor spraakvoor spraak--
ontwikkelingontwikkeling
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na cochleaire implantatie: na cochleaire implantatie: 
auditieve feedbackauditieve feedback

auditieve auditieve 
feedback feedback 
maakt maakt 
cocoöördinatie rdinatie 
van van fonatie + fonatie + 
articulatiearticulatie
mogelijkmogelijk F

O
N
A
T
I
E

A
R
T
I
C
U
L
A
T
I
E

veel variatie in fonatie

onderbroken fonatie

ononderbroken fonatie

0 wkn   6 wkn   10 wkn             20 wkn               30 wkn

2 of meer
articulaties

enkelvoudige articulatie

BRABBELEN
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essentieel in de begeleiding van babyessentieel in de begeleiding van baby’’s met s met 
hoorproblemen:hoorproblemen:

•• fonatie en articulatie als aparte systemen beschouwenfonatie en articulatie als aparte systemen beschouwen

•• registratie van vorderingen m.b.v. AMSTIVOCregistratie van vorderingen m.b.v. AMSTIVOC

•• letten op stapsgewijze hiletten op stapsgewijze hiëërarchische ontwikkelingrarchische ontwikkeling

•• aandacht voor coaandacht voor coöördinatie van rdinatie van fonatie en articulatiefonatie en articulatie

•• vragenlijsten gebaseerd op normale ontwikkeling gebruikenvragenlijsten gebaseerd op normale ontwikkeling gebruiken
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tekeningen van:tekeningen van:
Otto Dicke, KinderenOtto Dicke, Kinderen


