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1. Taalbeschrijving 

 

Russisch is een van de Oost Slavische Talen in de Slavische groep van de Indo-Europese taalfamilie. Het 

is de meest gesproken Slavische taal, met ongeveer  153 miljoen L1 sprekers and 113 miljoen L2 sprekers 

(Simons & Fennig, 2017). Met zoveel sprekers is Russisch is de grootste taal in Europa en de 8e taal in 

de wereld. Russisch is de officiële taal in Rusland, Wit Rusland, en Kazachstan, and het wordt ook veel 

gesproken in Oekraïne, Letland en in mindere mate en ook in andere voormalig Sovjet republieken. 

Er is weinig regionale variatie in het Russisch. Alle dialecten behoren tot één van de twee regionale 

dialectgroepen: de noordelijke en zuidelijke dialecten. De variatie is vooral te horen in de uitspraak van 

de klinkers, maar er zijn ook enkele consonanten die kunnen variëren. De /g/ wordt bijvoorbeeld 

uitgesproken als /ɣ/ door sprekers van een zuidelijk dialect (Sussex & Cubberly 2006). 

 

Consonant systeem 

Tabel 1  

Consonant systeem van het Russisch (Knyazev & Pozaritskaja, 2012) 

 bilabiaal labiodentaal alveolair postalveolair palataal velair 

plosief 
b bʲ 

p pʲ 
 

d dʲ 

t tʲ 
  

g gʲ 

 k kʲ 

fricatief  
v vʲ 

f fʲ 

z zʲ 

s sʲ 

ʒ (ʒʲ) 

ʃ ʃː 
 

x xʲ 

(ɣ) 

affricaat   t͡ s t͡ ʃ   

nasaal m mʲ  n nʲ    

tril    r rʲ   

approximant   l lʲ ʝ  

NB: consonanten tussen haakjes zijn allofonen (regionale variatie). 

                                                 
1 De tekst van deze handleiding is een selectie uit de tekst van de originele Engelstalige handleiding. De selectie bevat 

informatie die belangrijk is voor de afname van Speakaboo. Bepaalde wetenschappelijke achtergrondinformatie is niet in de 

vertaling opgenomen om de leesbaarheid te vergroten.  
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De volgende twee morfofonologische processen zijn kenmerkend voor het Russische consonantsysteem: 

 

(1) Devoicing (eindklankverscherping): stemhebbende consonanten – /b/, /bʲ/, /d/, /dʲ/ /g/, /gʲ/, /v/, /vʲ/, 

/z/, /zʲ/, /ʒ/ – worden stemloos op het einde van een woord of wanneer ze gevolgd worden door een 

stemloze obstruent. Bijvoorbeeld in  gribsg [grʲip]  en grozd'sg [grosjtj].  

Stemhebbende consonanten zijn ook niet te vinden op het eind van een syllabe. In woorden met meerdere 

syllaben vindt namelijk resyllabificatie plaat: wanneer een klinker gevolgd wordt door een stemhebbende 

consonant, wordt deze onderdeel van de volgende syllable. Bijvoorbeeld bij gribsg [grjip] dat met de 

uitgang [y] (gribyp) wordt verdeeld als [grji-bɨ]. Dit is het gevolg van het ‘Open Syllable principle’ 

(Knyazev & Pozaritskaja, 2012). 

 

(2) Voicing (ook wel assimilatie): stemloze consonanten (/p/, /pʲ/, /t/, /tʲ/, /k/, /f/, /fʲ/, /s/, /sʲ/, /ʃ/) worden 

stemhebbend als ze gevolgd worden door een stemhebbende obstruent.  

 

Syllabe structuur 

In tabel 2 is te zien welke syllabestructuren mogelijk zijn in het Russisch. Consonant clusters komen veel 

voor in het Russisch en kunnen bestaan uit 2 tot 5 consonanten. (Švedova, 1980).  

 

Tabel 2  

Mogelijke syllabestructuren in de Russische taal 

Syllabe structuur IPA (vertaling) 

VC ˈarkə (boog) 

ˈoknə (raam) 

CV ˈramə (lijst) 

rʲɪ'ka (rivier) 

CVC ˈnos (neus) 

ˈlapkə (pootje) 

CCVCC ˈtrosʲtʲ (stok) 

ˈgvosʲtʲ (nagel) 
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2. Verwervingsvolgorde consonanten 

 

Medio 2019 is er nog maar beperkt onderzoek gedaan naar de verwervingsvolgorde van consonanten in 

het Russisch (Vinarskaya & Bogomazov, 2005). De meeste onderzoeken richten zich op een selectie van 

consonanten en niet op het gehele consonantsysteem van het Russisch (Gvozdev, 1948). Bovendien zijn 

de bevindingen vaak afkomstig van observaties van enkele kinderen (Bel’tjukov & Salaxova, 1973, 1975; 

Eliseeva, 2008; Timm, 1977; Yakobson, 1985; Zharkova, 2005), zodat je je kunt afvragen of de resultaten 

te generaliseren zijn naar de totale populatie.  Daarom is het nu nog niet mogelijk om een overzicht te 

geven van normleeftijden waarop bepaalde consonanten en consonantclusters verworven zouden moeten 

zijn.  

Voor de ontwikkeling van Speakaboo hebben we gebruik gemaakt van het overzicht van Eliseeva (2008). 

Zij maakte dit overzicht op basis van dagboekaantekeningen over de taalontwikkeling van haar dochter 

Liza in de periode van 0;8 tot 8;0 jaar. Eliseeva beschouwde een consonant als ‘verworven’ wanneer 

deze in spontane spraak niet meer werd vervangen door een andere consonant (tabel 3).  

 

Tabel 3  

Verwervingsleeftijd van Russische consonanten gerapporteerd door Eliseeva (2008) 

  Verwervingsleeftijd 

fonemen Eerste verschijning Volwassen vorm 

/p/ 

/v/ 

/m/ 

0;8–1 

/p/: 0;8 

/v/: 2;7 

/m/: 2;0 

/kʲ/ 1–1;1 /kʲ/ :1;0 

/sʲ/ 

/ʝ/  
1;1–1;2 

/sʲ/: 1;10 

/ʝ/: 1;1 

/b/ 

/tʲ/ 

/x/ 

1;2–1;3 

/b/: 1;2 

/tʲ/: 1;2  

/x/: 2;5 

/f/ 

/dʲ/ 
1;3–1;4 

/f/: 2;8 

/dʲ/: 1;3 

/k/ 

/nʲ/ 

/ʀ/  

1;4–1;5 
/k/: 1;4  

/nʲ/: 1;4 
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/g/ 

/gʲ/ 

/t/ 

/n/ 

/d/ 

/zʲ/ 

1;5–1;6 

/g/: 1;5  

/gʲ/: 1;5 

/t/: 2;7 

/n/: 2;7  

/d/: 2;7 

/zʲ/: 1;5 

/bʲ/ 

/mʲ/ 

/s/ 

/pʲ/ 

/xʲ/ 

1;6–1;7 

/bʲ/: 1;9  

/mʲ/: 2;8  

/s/: 2;7  

/pʲ/: 2;8  

/xʲ/: 1;6 

/z/ 1;9–1;10 /z/: 2;11 

/vʲ/ 1;10–1;11 /vʲ/: 2;7 

/fʲ/ 2;1–2;2 /fʲ/: 2;8 

/t͡ s/ 2;4–2;5 /t͡ s/: 3;1 

/ʃː/ 2;10–2;11 /ʃː/: 3;9 

/lʲ/ 3–3;1 /lʲ/: 3;7 

/l/ 3;3–3;4 /l/: 3;7 

 /ʃ/ 

/ʒʲ/  

/ʒ/  

/t͡ ʃ/ 

4;5–4;6 

 /ʃ/: 4;8  

/ʒʲ/: 4;8  

/ʒ/: 4;8  

/t͡ ʃ/: 8;0 

/rʲ/ 

/r/ 
4;8 

/rʲ/: 6;0 

/r/: 6;0 

 

Ondanks verschillen tussen de bevindingen van Eliseeva en de andere onderzoekers, zijn er wel 

verwervingspatronen die in alle studies terugkomen. Russische kinderen lijken het eerst te differentiëren 

tussen nasale en niet nasale consonanten. Daarna leren ze de contrasten voicing en palatalisatie. Over de 

verwerving van de andere contrasten rapporteren bestaande studies verschillend. Dit zou kunnen wijzen 

op variatie in de verwerving en op mogelijke lexicale effecten in de vroege fonologische ontwikkeling. 

Nieuw onderzoek onder grotere groepen kinderen is nodig om hier meer duidelijkheid over te 

verschaffen.  
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3. Veel voorkomende fonologische processen 

 

Fonologische processen die veel voorkomen in de normale taalontwikkeling van Russiche kinderen, 

worden beschreven in de studie van Eliseeva (2008). Zij rapporteert substituties van consonanten en 

vocalen, omissie van consonanten, assimilatie en metathesis  (tabel 4). 

 

Tabel 4  

Veel voorkomende processen volgens Eliseeva (2008) 

Proces Voorbeeld 

Substitutie van consonanten lʲ→ nʲ: * nʲanʲɘ* (lʲalʲɘ, baby)  

Substitutie van vocalen u → a: *maxə* (muxə, vlieg) 

Omissie van consonanten *saxə* (saxər, sugar) 

Assimilatie *zʲizʲɘ* (lʲizə, Lisa)  

Metathesis *kɐpʲetʲɘk/kɐpʲitʲɘk* (pɐkʲetʲɘk, plastic tas) 

 

 

4. Toegestane lexicale variatie 

De plaatjes in Speakaboo kunnen ook met andere woorden benoemd worden. In tabel 5 staan 

alternatieven die veel gebruikt worden door Russische kinderen en die goed gerekend kunnen worden.   

 

Tabel 5  

Toegestane variatie 

Word IPA Toegestane variatie 

11. лимон (citroen) lʲ ɪ m o n     lʲɪmont͡ ʃɘk (verkleinwoord) 

23. телефон (telefoon) tʲ ɘ lʲ ɪ f o n   tʲɘlʲɪfont͡ ʃɘk (verkleinwoord) 

24. шоколад (chocola) ʃ ə k ɐ l a t   ʃəkɐlatkə (verkleinwoord) 

25. яблоко (appel) j a b l ə k ə   jablət͡ ʃkə (verkleinwoord) 

31. цыплёнок (kip) ʦ ɨ p lʲ o n ə k  t͡ sɨplʲonət͡ ʃɘk (verkleinwoord) 
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5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende Russische peuters 

In 2019 zijn 36 eentalige Russische kinderen tussen de 2;8 en 5;1 jaar en 28 tweetalig Russisch-

Nederlandse kinderen tussen 2;6 en 5;3 jaar getest met de Russische versie van Speakaboo 

(Reshetnikova, 2018). De kinderen bezochten een reguliere peuter- of kleuterschool  en hadden een 

normale (taal) ontwikkeling volgens de leerkrachten, met uitzondering van een eentalig meisje, dat om 

die reden uitgesloten is van het onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de eentalige kinderen was 4;2 jaar 

en van de tweetalige kinderen 4;5 jaar. 

De test werd afgenomen door de ontwikkelaars van de Russische test. Voor alle kinderen werd het 

‘deurtjesspel’ gebruikt. Als een kind een item niet spontaan kon benoemen, kreeg het hulp in de vorm 

van een omschrijving van het woord of een aanvulzin. Als het item dan nog niet benoemd werd, werd 

het voorgezegd. Als het kind het woord niet wilde nazeggen, gingen de onderzoekers door naar het 

volgende item.  

Alle uitingen van de kinderen werden genoteerd op het Russische scoreformulier. De Russische versie 

bestaat uit 33 woorden die in totaal 35 unieke consonanten bevatten. In totaal bevat de test  92 

consonanten en 8 consonant clusters. In de berekening van de PCC zijn de clusters als één consonant 

gerekend. Als een kind alleen de /b/ realiseerde in het /br/ cluster, werd het hele cluster fout gerekend.   

Niet alle kinderen hebben 92 consonanten en 8 clusters geproduceerd omdat sommige items helemaal 

niet benoemd zijn. Hier is rekening mee gehouden bij het berekenen van de PCC. In tabel 6 zijn de 

gemiddelde scores van beide groepen te zien.   

Tabel 6  

Gemiddelde scores van typisch ontwikkelende Russische kinderen en tweetalige kinderen Russisch-Nederlands 

 Eentaligen Meertaligen 

Leeftijd 4;2 4;5 

Aantal consonanten fout 16.9 17.3 

Aantal woorden niet spontaan benoemd 5.98 13.6 

Aantal consonanten beoordeeld 99.8 97 

Aantal consonanten correct 82.9 (99.8 – 16.9) 79.7 (97 – 17.3) 

Percentage consonanten correct (PCC) 83.0 (82.9/99.8 * 100) 82.2 (79.7/97 * 100) 
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Voorbeeld van een gemiddelde score 

 Eentalig Russisch, jongen, 3;4 Meertalig Russisch-NL, meisje, 5;3 

Aantal fouten 11 13 

Woorden nagezegd 6 14 

Niet te beoordelen 0 0 

Beoordeeld 100 100 

Consonanten correct 89 87 

PCC 88 85 

 

 

  

 

Figuur 1. Scan van een score formulier ‘Russisch’ 
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