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Woord vooraf 
Dit is de eerste versie van de handleiding bij Speakaboo. In deze handleiding vindt u allereerst 
informatie over het doel en de reikwijdte van het instrument. Verder gaan we in op het gebruik 
van het instrument in de praktijk. U krijgt aanwijzingen voor de samenwerking met de tolk en het 
gebruik van de scoreformulieren.  
Vervolgens is er een beschrijving per taal opgenomen. In deze taalbeschrijving vindt u beknopte 
achtergrondinformatie over de taal, een beschrijving van het consonantsysteem en –indien 
beschikbaar- gegevens over de fonologische ontwikkeling in de taal. Als wij onderzoek gedaan 
hebben naar de prestaties van zich normaal ontwikkelende kinderen, dan zijn de resultaten van 
dat onderzoek ook beschreven. U kunt dan lezen hoe kinderen met eenzelfde thuistaal, die ook in 
Nederland opgroeien, presteren op de test; hoeveel woorden ze spontaan benoemen, hoeveel 
fouten ze gemiddeld maken en welke fonologische processen ze laten zien.  
In het laatste deel van de handleiding verantwoorden we hoe de test tot stand gekomen is en is 
een eerste aanzet gemaakt voor een begrippenlijst.  

Deze versie is gelezen en becommentarieerd door een beperkt aantal mensen. Door Speakaboo, 
samen met de handleiding voorlopig gratis beschikbaar te stellen, hopen we commentaar te 
krijgen dat ons in staat stelt beide nog beter te maken. Uw reacties zijn van harte welkom op:  

speakaboo@kentalis.nl 
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1. Waarom dit instrument

1.1. Aanleiding 
Steeds meer logopedisten krijgen te maken met meertalige kinderen in hun praktijk. In sommige 
praktijken in de grote steden groeien bijna alle kinderen in de caseload meertalig op. De 
diagnostiek van taal- en spraakproblemen bij meertalige kinderen is een moeilijke zaak: de 
onderzoeker spreekt de thuistaal van het kind meestal niet, er zijn geen testen of toetsen 
beschikbaar, en als die er toevallig wel zijn, zijn ze niet genormeerd voor de meertalige doelgroep.  
Toch is het noodzakelijk om bij klachten over de spraak en taal (ook) de vaardigheden in de 
thuistaal de onderzoeken (Blumenthal, 2012). Jonge kinderen in Nederland die opgroeien in een 
situatie waarin ze eerst één taal aangeboden krijgen, en pas later het Nederlands, zijn bovendien 
meestal eerst enige jaren dominant in die eerste taal. Alleen door de ontwikkeling in die taal te 
beoordelen ontstaat een betrouwbare indruk van de mogelijkheden en problemen van het kind. 
Een belangrijk aspect van taalontwikkeling is de spraakproductie. Een manier om de 
spraakproductie in een vreemde taal te onderzoeken is analyse van spontane taal. Dit is echter 
een tijdrovende bezigheid, en mogelijk heeft de onderzoeker dan nog geen zicht op bepaalde 
klanken (combinaties) omdat het kind die in het taalsample niet heeft gebruikt.  
Een andere manier is het op systematische wijze via een tolk ontlokken van bepaalde uitingen of 
woorden en die te laten noteren, via diezelfde tolk. In 1996 bedacht Segerien Donner (destijds 
logopediste binnen het Audiologisch Centrum Den Haag) daarvoor een woordbenoemtaak in 
spelvorm, die zij ‘articulatielotto’ noemde. Het instrument was gericht op het beoordelen van de 
uitspraak van woorden in het Turks.  
Een voordeel van de articulatielotto bleek te zijn dat peuters het leuk vonden om mee te doen. De 
tolk vroeg het kind niet direct te benoemen, maar eerst te matchen: het kind mocht het plaatje 
van de koe bij de koe op het blad leggen, en had daarmee dan direct al iets goed gedaan. Het 
zeggen van het woord kreeg zo minder nadruk, waardoor het kind meer bereid was te benoemen. 
Een ander voordeel was dat de taak in korte tijd kon worden afgenomen. Daardoor ontstond op 
relatief simpele en snelle wijze een indruk van de spraakontwikkeling in de thuistaal. Aangezien 
het hier ging om een informeel ontwikkeld instrument zonder onderbouwing, was het niet 
mogelijk dit verder te verspreiden. Het instrument werd op het AC wel jarenlang naar 
tevredenheid gebruikt. 
In 2013 startte vanuit de Kentalis Academie een project om dit instrument verder te ontwikkelen. 
Medio 2016 heeft het instrument de vorm van een app die op een tablet gebruikt kan worden. De 
app is gevuld met woordenlijsten uit zeven talen:  Egyptisch Arabisch, Marokkaans Arabisch, 
Nederlands, Pools, Tarifit-Berber, Somalisch, Turks. De naam van de app is Speakaboo.

1.2. Doelgroep 
Speakaboo is af te nemen bij kinderen van circa 3 jaar tot ongeveer 6 jaar. Onze ervaring is dat 
kinderen jonger dan 3 jaar vaak niet willen benoemen (zie ook Priester et al. 2013). Het spelletje 
willen ze nog wel doen, maar het lukt niet om de woordjes te laten benoemen. Als een jonger kind 
aanvankelijk wel start met benoemen, houdt het de test vaak niet tot het einde vol. De spelletjes 
zijn ontworpen voor kinderen in de peuter- (deurtjes) en kleuterleeftijd (swipen). Oudere kinderen 
vinden deze spelletjes niet interessant genoeg meer.  

De test is bestemd voor kinderen waar thuis voornamelijk de moedertaal gesproken wordt. Dit 
betekent dat de kinderen dominant in de thuistaal zijn of op z’n minst evenveel de thuistaal 
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spreken als het Nederlands. Onderzoek onder 12 Marokkaanse kinderen met Tarifit als 
‘moedertaal’ liet zien dat deze kinderen moeite hadden met het benoemen van de plaatjes in het 
Tarifit. Ondanks dat ze door de tolk in het Tarifit werden aangesproken, werden weinig woorden 
spontaan in het Tarifit benoemd. De kinderen wilden niet benoemden of benoemden de plaatjes 
in het Nederlands.  
Het is belangrijk om goed uit te vragen hoe de taalsituatie thuis is. Wat wordt er met de kinderen 
gesproken en vooral: gebruiken de kinderen de thuistaal ook productief (in gesprek met ouders, 
grootouders, maar ook met broertjes en zusjes). 

1.3. Doel en reikwijdte 
Het doel van Speakaboo is het gericht uitlokken van woorden als screening van problemen in de 
ontwikkeling in de thuistaal. Door de test krijgt de logopedist een algemene indruk van de 
taalontwikkeling in de thuistaal, en een meer gedetailleerde indruk van de spraakontwikkeling. Die 
indruk is niet makkelijk op een andere manier te krijgen. Speakaboo is in de eerste plaats een 
observatie-instrument, dat –mits er voldoende items worden benoemd- informatie kan geven 
over de volgende aandachtsgebieden:  

1. Medewerking, aandacht, begrip van een simpel opdrachtje
Hoe werkt het kind mee als het in de eigen taal een spelletje doet?

2. Benoemen, nazeggen
Hoeveel items kan het kind benoemen? Hoeveel items benoemt het kind toch in het
Nederlands, terwijl het bevraagd wordt in de thuistaal? Als het kind alles in het Nederlands
benoemt: kan het kind het echt niet in de thuistaal, of wil het in een ‘Nederlandstalige’
omgeving de thuistaal niet spreken? Als het kind een woord in de thuistaal nazegt, lijkt het
dan wel bekend te zijn met het woord (is er een soort aha-erlebnis?) of lijkt het nazeggen
meer op een non-woord repetitietaak?

3. Globale indruk van de consonantproductie
Zijn er veel of weinig vervangingen? Reduceert het kind clusters? Laat het kind lettergrepen
weg bij meerlettergrepige woorden? Is het kind beter in het uitspreken van losse woorden,
dan in de spontane taal (verstaanbaarheid)?

De verstaanbaarheid van het kind is te bevragen met een korte vragenlijst voor ouders.  De 
vragenlijst is beschikbaar in veel talen, o.a. in het Nederlands , Turks, Pools en Somalisch. 
Verder is er een versie in het Standaard Arabisch , te gebruiken bij Marokkaans Arabisch, 
Tarifit-Berber en Egyptisch Arabisch sprekende ouders die Arabisch kunnen lezen. Zie hiervoor: 
http://www.csu.edu.au/research/multilingual-speech/ics 

Hoe verhoudt dit zich met wat het kind in het Nederlands kan? Zijn de fouten in de thuistaal 
minder erg, of net zo erg?  

4. Fonologische processen
Laat het kind gebruikelijke processen zien of ook atypische processen? Worden er
vergelijkbare processen geobserveerd in de thuistaal als in het Nederlands?

Vanuit de resultaten kunnen hypotheses geformuleerd worden over de aard en ernst van 
mogelijke problematiek op het gebied van de fonologische ontwikkeling. En kunnen er 
aangrijpingspunten voor therapie worden geformuleerd.  
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Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen omvat uiteraard meer dan alleen het afnemen van 
Speakaboo. Meer informatie over meertalige diagnostiek kunt u vinden op 
http://www.kentalis.nl/Professionals/Onze-expertise/Spraak-en-taal/Meertaligheid/Praktische-inf
ormatie 

1.4. Beperkingen 
Speakaboo is een instrument om in korte tijd via een systematische observatie een indruk te 
krijgen van de taalontwikkeling van een kind in de thuistaal. De spraakontwikkeling is daarbij 
specifiek te observeren, mits het kind voldoende items in de thuistaal benoemd heeft. De huidige 
versie van Speakaboo is een experimentele versie. Aan de ontwikkeling er van is veel aandacht 
besteed, zowel wat betreft inhoud, als wat betreft gebruikersvriendelijkheid. Er zijn meerdere 
proefversies getoetst op bruikbaarheid binnen Audiologische Centra en daar buiten. De resultaten 
zijn bemoedigend: kinderen vinden het leuk, professionals werken er graag mee. Professionals zijn 
van mening dat er vaak een toegevoegde waarde is bij de diagnostiek van meertalige kinderen. De 
huidige versie is echter nog niet breed uitgeprobeerd. Er is geen normering verbonden aan de 
uitslag. De bruikbaarheid van Speakaboo voor diagnostiek en behandeling wordt nog steeds 
onderzocht. 
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2. Beschrijving van de app

2.1. Hoe gebruik je Speakaboo? 
Zodra u Speakaboo geopend heeft kunt u de gegevens van de eerste cliënt invoeren.
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2.2. Best practice voor de geluidsopname. 

3. Gebruik van de app

3.1. Eisen aan de gebruiker 
De gebruiker is een deskundige in taalontwikkeling op HBO of universitair niveau: een logopedist, 
spraaktaalpatholoog, klinisch linguïst of neurolinguïst. Als de gebruiker zelf de doeltaal niet 
spreekt, is hulp van een officiële tolk nodig. Als er geen officiële tolk beschikbaar is, kan eventueel 
een beroep op een informele tolk gedaan worden.  

De gebruiker moet zelf handigheid hebben in het bedienen van de app. Dat kan bijvoorbeeld door 
eerst de app af te nemen bij Nederlandstalige kinderen.  
Als de gebruiker zich vooraf verdiept in het fonologisch systeem van de taal, verlopen afname en 
interpretatie beter. Dat kan op de volgende manier: 

1. De factsheet van de betreffende taal lezen.
2. De items beluisteren via de app.

3.2. Eisen aan de tolk 
Idealiter is de tolk een officiële tolk, die ervaring heeft met dit soort werk. Vraag om een 
native-speaker. Soms hebben tolken Nederlands als thuistaal en is de doeltaal hun tweede taal. 
Het kind zal dit opmerken en minder geneigd zijn in zijn thuistaal te antwoorden.  
Een informele tolk is ook een mogelijkheid: een ouder, familielid, of iemand anders. Die persoon 
moet goed genoeg Nederlands spreken om te begrijpen wat de bedoeling is, én goed genoeg de 
doeltaal spreken om het kind geloofwaardig te kunnen begeleiden. 

3.3. Afstemming logopedist-tolk-kind 
Voor het kind is het in de meeste gevallen reuze verwarrend dat het nu ineens in de thuistaal 
moet antwoorden, terwijl dat in de testomgeving meestal niet zo is. De logopedist moet de 
situatie dus voor het kind zo helder mogelijk maken: de tolk en het kind gaan praten in de 
thuistaal. De logopedist blijft verantwoordelijk voor het afnemen van de test, maar voor het kind 
is de tolk degene die het spelletje met ze speelt. Als de logopedist de gesprekspartner blijft tijdens 
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de testafname zal het kind in de ‘Nederlandse’ taalmodus blijven en in het Nederlands blijven 
antwoorden of helemaal niets zeggen. De logopedist moet in ieder geval niet zelf aan het kind 
vragen: ‘wat is dat? Zeg het maar in het Turks’. Dat is voor het kind heel vreemd en verwarrend. 

De logopedist moet de tijd nemen om de tolk voor te bereiden op de afname. Daarbij is van 
belang om af te stemmen op de tolk in kwestie. Het is bijvoorbeeld een groot verschil of de tolk 
een professional of een familielid is. Leg uit wat het doel van de test is: het beoordelen van de 
spreekvaardigheid in de thuistaal. Het gaat vooral om het laten zeggen van bepaalde woorden, om 
te horen hoe goed het kind de consonanten van de thuistaal kan uitspreken. Laat dan zien hoe het 
‘spelletje’ werkt. Zo mogelijk zonder aanwezigheid van het kind. Leg dan uit dat de tolk het kind 
moet laten wennen aan het idee dat het echt de woordjes in bijvoorbeeld het Somalisch moet 
gaan zeggen.  

De tolk krijgt de kans om vragen te stellen over wat er gaat gebeuren. De tolk krijgt ook de kans 
om zich voor te bereiden door even te oefenen met de bediening van de App. Sommige tolken 
vinden het fijn om het scoreformulier te zien, zodat ze de items al kennen. 

U kunt de tekst uit paragraaf 3.4. gebruiken om de tolk te instrueren. 

3.4.  Aanwijzingen voor de tolk 
In deze paragraaf vindt u aanwijzingen die u de tolk kunt geven. Als de tolk goed Nederlands kan 
lezen, kunt u bijvoorbeeld deze pagina uitprinten en aan de tolk geven. Doe het spelletje ook altijd 
een keer voor, waarbij de tolk het kind is en u de rol van spelleider heeft.  

Voor de tolk: 

Spreek het kind altijd aan in de thuistaal en spreek geen Nederlands met het kind. Zo weet het 
kind dat het zijn thuistaal mag spreken en is de kans groter dat het kind de woorden in de thuistaal 
benoemt. Bedenk dat dit in het begin verwarrend kan zijn voor het kind. Meestal wordt van het 
kind verwacht dat het Nederlands spreekt en nu ineens mag het wel de thuistaal spreken. Stel het 
kind eerst op zijn gemak door een klein gesprekje aan te knopen, bijvoorbeeld over de kleren die 
het aan heeft, of over een knuffel die het bij zich heeft.  

De woorden in de app zijn zo gekozen dat we zoveel mogelijk verschillende klanken van de taal 
kunnen horen. Het is daarom belangrijk dat de woorden zo worden uitgesproken als ze vermeld 
staan op het scoreformulier. Dus liever niet met een lidwoord ervoor of in een andere naamval. 
Daardoor verandert namelijk de woordvorm en horen we niet meer precies de klanken waar we 
naar op zoek zijn. Ook het scoreformulier klopt dan niet meer. Als het kind een woord anders 
benoemt, probeer dan eerst de gewenste vorm uit te lokken. Lukt dan niet, vertel de onderzoeker 
dan wat er precies is gezegd.  

De instructie bij het spel luidt als volgt:  

We gaan een spelletje doen.  
Deurtjes: Je hoort zo een geluid en dan mag je op het deurtje tikken. Luister goed! [kind tikt en er 
komt een plaatje tevoorschijn]. Hé, wat een mooi plaatje. Weet jij ook wat dat is?  
Lotto: Je ziet een plaatje [wijs het plaatje aan onderin het scherm], en kun jij dezelfde vinden? Heel 
goed. Sleep ‘m er maar naartoe. En weet je ook wat het is?  
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Als een kind een plaatje niet spontaan benoemt, mag het kind geholpen worden met een vraag of 
een aanvul zin. Bijvoorbeeld bij het plaatje van de olifant:  
“Hij heeft een slurf, het is een…… ” 

Als het kind niet reageert op de uitlokking, mag het woord voorgezegd en indirect teruggevraagd 
worden. Bijvoorbeeld: 
“Het is een olifant. Kun jij dat ook zeggen?” 

Als het kind dan nog niet reageert, mag het woord letterlijk nagezegd worden. 
“Zeg maar na: olifant.” 

Mocht het kind dan nog niets gezegd hebben, dan gaat u verder met het volgende item. 

Het volgende item komt als u aangeklikt heeft of het woord goed of fout is. U zal het scherm 
waarschijnlijk ondersteboven zien, omdat het kind tegenover u zit. In deze stand is rechts onder 
‘goed’ en linksonder ‘fout’. Tik links als u vond dat het woord fout was. Tik rechts als u vond dat 
het woord goed was.  

Fout 
-Het kind gebruikt een ander woord dan het doelwoord.
-Het woord is niet goed uitgesproken.

Let op: het is normaal dat jonge kinderen uitspraakfouten maken. Maar ook die normale fouten 
willen we graag inventariseren. Bij elke uitspraak die afwijkt van de doelvorm tikt u dus linksonder 
in het scherm (als u tegenover het kind zit). Twijfelt u over de uitspraak? Tik dan ook linksonder. 
Later kunnen die woorden nog een keer worden nageluisterd met de logopedist.  

U hoeft tijdens de afname niet te vertalen wat het kind zegt. Over het algemeen is dit zelfs niet 
gewenst, omdat het de interactie in de thuistaal verstoort. Bovendien neemt de app alles op, dus 
wat er gezegd wordt kan achteraf beluisterd en vertaald worden. Alleen als u advies nodig heeft, 
kunt u zo nodig vertalen wat het kind zegt. 

3.5. Afname 
Zet zo mogelijk de tolk tegenover het kind, en ga zelf achter de tolk zitten. Zo plaats je de tolk ‘in 
positie’ om zijn rol te nemen. En voor het kind is het duidelijk wie de gesprekspartner is.  

De tolk is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de afname, omdat deze immers als 
‘amateur-assistent-logopedist’ geen professional is. Van een officiële tolk wordt wel verwacht dat 
deze de logopedist attendeert op lexicale variatie (‘in de streek / het dorp waar de familie 
vandaan komt gebruiken ze een ander woord’), of regionale variatie in uitspraak, als de tolk daar 
weet van heeft.  

Terwijl de tolk de test afneemt heeft de logopedist verschillende taken. 

1. Ondersteun de tolk.
Als die twijfelt wat te doen, geef advies. Bijvoorbeeld, als het kind niks wil zeggen:
doorgaan of nog eens vragen? Laten herhalen? Geef zeker niet te veel, maar ook niet te
weinig advies. Geef de tolk de kans het contact op te bouwen, en laat eventueel iets fout
gaan, je kunt altijd een item herhalen. Bovendien het gaat hier om het uitlokken van
woorden in de thuistaal, zodat de logopedist het benoemen en de uitspraak kan
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observeren. Probeer je op de achtergrond te houden, richt je liever niet tot het kind. Geef 
de tolk fluisterend advies, zo onopvallend mogelijk. 
 

2. Vul het scoreformulier in.  
Als de afname klaar is, kunnen de fout gescoorde items (rood in het scoreoverzicht) samen 
met de tolk nageluisterd worden. Door samen die items te beluisteren en te vergelijken 
met het doelwoord in de app, kan de logopedist het scoreformulier verder invullen.  

3.6. Gebruik van het scoreformulier  
Voorblad 
Op de voorpagina van het scoreformulier worden de gegevens van het onderzochte kind 
genoteerd. Deze gegevens staan met opzet apart van de scoringsgegevens, zodat de 
scoringsgegevens voor nader onderzoek anoniem gekopieerd zouden kunnen worden. N.B. voor 
gebruik van deze gegevens moet dan wel eerst toestemming aan de ouders zijn gevraagd. 
Hiervoor zijn binnen Kentalis standaard toestemmingsformulieren beschikbaar.  
 
Blad 1  
Notatie van de woorden 
In het scoreformulier staan de woorden in het Nederlands en waar mogelijk in de doeltaal. Dit was 
niet mogelijk voor de twee Arabische versies en de Tarifitversie.  
Vervolgens staat de uitspraak in IPA genoteerd, waarbij voor elke klank een apart hokje is 
gereserveerd. IPA heeft als voordeel dat het wereldwijd gebruikt wordt voor het beschrijven van 
klanksystemen. Bovendien biedt het systeem (min of meer) eenduidige informatie over 
articulatieplaats en -wijze van de betreffende klanken.  
Er is gekozen om ook de Nederlandse woorden te transcriberen, zodat de gebruiker aan de hand 
van een bekende taal wat meer vertrouwd kan raken met de IPA-symbolen. Een volledig overzicht 
van IPA-symbolen inclusief geluidsbestanden is te vinden via http://www.ipachart.com/ 
 
Scoring van de klanken en woorden 
Omdat het om een eerste screening van de articulatie in de thuistaal gaat, wordt alleen genoteerd 
of de betreffende consonanten van het woord verkeerd worden uitgesproken (X door het foneem) 
of weggelaten (Ø door het foneem). Als er niets wordt aangegeven, is de realisatie van het woord 
dus correct.  
Alleen de consonanten hoeven gescoord te worden. De vocalen worden doorgaans het vroegst 
verworven en daarom worden daar weinig fouten (meer) mee gemaakt. Bovendien is er in vocalen 
relatief veel (toegestane) variatie mogelijk.  
In de kolom ‘proces’ kan de logopedist eventueel aangeven welk fonologisch proces zij heeft 
waargenomen. Het is voor de screening dus niet nodig om de exacte vervanging van foneem te 
noteren. Op deze wijze heeft de logopedist geen actieve kennis van IPA nodig.  
In de kolom ‘nagezegd’  (NG) kan de logopedist een vinkje zetten als het plaatje niet spontaan 
benoemd wordt. Dit geeft informatie over de woordenschat van het kind maar geeft ook aan wat 
de ‘waarde’ is van de geproduceerde klanken. Sommige kinderen zijn weliswaar in staat een klank 
goed te imiteren, maar dit wil nog niet zeggen dat ze de klank spontaan goed beheersen.  
 
Als een woord niet te beoordelen is, bijvoorbeeld omdat het kind weigerde te benoemen, noteert 
u NTB. Dit is belangrijk voor het beoordelen van het percentage consonanten correct (PCC). De 
consonanten van de niet beoordeelde woorden, moet u namelijk in mindering brengen op het 
totaal.  
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PCC 
Onderaan blad 1 kunt u makkelijk de PCC berekenen. 
 

1. U vult eerst in hoeveel consonanten het kind fout gedaan heeft (A.)  
 

2. Dan berekent u hoeveel consonanten u beoordeeld heeft (B.). Dit is het totaal aantal 
consonanten in de test (dit staat al ingevuld) minus de consonanten van de woorden die 
het kind niet (na)gezegd heeft. Als het bijvoorbeeld niet lukte om het woord ‘kast’ te 
ontlokken, moet er van het totaal aantal consonanten 3 worden afgetrokken.  

 
3. Tenslotte berekent u het totaal consonanten dat het kind goed gedaan heeft (B-A) en 

deelt het door het aantal beoordeelde consonanten (B). Als u dit resultaat vermenigvuldigt 
met 100 heeft u het Percentage Consonanten Correct.  
 

Volgens onderzoek van Shriberg  & Kwiatkowski (1982) kan de PCC een aanwijzing zijn voor een 
mogelijke stoornis. Bij een PCC lager dan 65 is volgens Shriberg sprake van een matige tot ernstige 
stoornis. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat  Shriberg uitging van een analyse van 100 
woorden spontane spraak.  
U kunt de PCC van het geteste kind ook vergelijken met de gemiddelde PCC van zich normaal 
ontwikkelende kinderen met dezelfde thuistaal (voor zover beschikbaar). Deze gegevens kunt u 
vinden in paragraaf over de betreffende taal. ) 
 
Blad 2 
Op blad twee staan alle begin- en eindklanken gegroepeerd op verwervingsleeftijd (voor zover 
hier literatuur over gevonden kon worden). Van elke klank staat aangegeven hoe vaak deze in de 
test voorkomt. De logopedist kan hier noteren hoe vaak de klank niet of verkeerd geproduceerd is. 
Zo is in één oogopslag duidelijk welk deel van de realisaties niet correct was en krijgt de logopedist 
een indicatie of dit past bij de leeftijd van het onderzochte kind of erg afwijkend is. 
Als er geen informatie over de verwervingsvolgorde beschikbaar was, is de verwervingsvolgorde 
van het Nederlands aangehouden. De logopedist kan zo zien in welke klanken die zowel in de 
thuistaal als in het Nederlands voorkomen, nog fouten worden gemaakt. 
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4. Informatie per taal

4.1. Nederlands 

4.1.1. Beschrijving van het Nederlands 
Het Nederlands is een West-Germaanse taal en is de moedertaal van 23 miljoen inwoners van 
Nederland en België en Suriname. Nederlands wordt ook gesproken op de voormalige 
Nederlandse Antillen. Nederlands wordt als tweede taal gesproken door circa 5 miljoen mensen. 

Tabel 1 
 Consonantsysteem van het Nederlands volgens  Mennen, Levelt & Gerrits (2007) p. 330-331 

Coronaal Dorsaal 

Bilabiaa

l 

Labiodentaa

l 

Dentaa

l 

Alveolai

r 

Postalveolai

r 

Palataa

l 

Velai

r 

Uvulai

r 

Faryngaa

l 

Glotta

al 

plosieven p      b t      d (c) k  (g)

nasalen   m n (ɲ) (ŋ) 

tap flap ɾ 

fricatieven f     v s      z ʃ    ʒ x h 

affricaat 

liquida l 

half 

klinkers 

Ʋ    j 

Opmerking: De consonanten tussen haakjes zijn allofonen .

Volgens Mennen et al. (2007) zijn er 28 verschillende Nederlandse dialecten. Als belangrijkste             
groepen onderscheiden zij de noordelijke en zuidelijke dialecten. Een groot verschil tussen beide             
betreft de voicing van de fricatieven. De stemhebbende fricatieven zijn wel aanwezig in de              
zuidelijke dialecten, maar ontbreken in de noordelijke. Verder maken ze melding van veel             
(individuele) variatie in de uitspraak van de /r/. Tenslotte vermelden ze nog een variatie in de                
uitspraak van de / Ʋ/. In het zuiden van Nederland en België wordt deze vaak uitgesproken als                
/w/. 

4.1.2. Verwervingsvolgorde consonanten 
Naar de verwerving van fonemen in het Nederlands is onderzoek gedaan door onder andere Beers               
(1995) en Fikkert (1996. In tabel 2 worden de gegevens uit de studie van Beers (1995)                
gepresenteerd, omdat deze studie het meest geciteerd wordt. Beers analyseerde taalsamples van            
45 kinderen op twee verschillende momenten. De tijd tussen de taalsamples van elk kind bedroeg               
zes maanden. De leeftijden van de kinderen liepen uiteen van 1;3 tot 4;0. ‘ 
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Tabel 2 
Verwervingsleeftijden Nederlandse fonemen volgens Beers, 1995 

Leeftijd Beginconsonant Eindconsonant 

1:3  tot  1;8 p t m n j p 

1;9  tot  1;11 k k 

2;0  tot  2;2 s  x h t s x 

2;3  tot 2;5 b f ʋ m n 

2;6  tot 2;11 l r 

3;0  tot 3;2 d 

later ʃ l r f ŋ 

Een foneem werd als verworven beschouwd als het in 75% van alle gevallen goed werd               
gerealiseerd én als in ieder geval meer dan de helft van de kinderen een leeftijdsgroep het foneem                 
in meer dan 75% van de gevallen correct realiseerde. Daarmee kwam Beers tot de              
verwervingsleeftijden zoals vermeld in tabel 2. In het onderzoek van Beers (1995) betekende een              
correcte vorm niet noodzakelijkerwijs de ‘volwassen’ vorm. Vervormingen (bijvoorbeeld een          
interdentale /s/) waren toegestaan. Substituties en deleties werden wel als ‘incorrect’ gescoord.

4.1.3. Veel voorkomende fonologische processen 
In het onderzoek van Beers (1995) is ook een inventarisatie gemaakt van veel voorkomende              
fonologische processen en de leeftijden waarop ze voorkomen (tabel 3). 
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Tabel 3 
Afnamepatronen van het gebruik van normale vereenvoudigingsprocessen volgens  Beers (2003)  

Proces Voorbeeld Leeftijdsgroepen 

  1;3 –  

1;11 

2;0 – 2;5 2;6 – 2;11 3;0 – 3;5 3;6 – 4;0 

Reduplicatie water→wawa *******

* 

------------

- 

-------------   

Assimilatie sok→kok *******

* 

------------

- 

-------------   

Deletie 

zwakke 

syllabe 

olifant→ofant *******

* 

------------

- 

------------- -------------  

Stopping sok→tok *******

* 

------------

- 

------------- -------------  

FinaleC 

deletie 

voet→voe *******

* 

------------

- 

------------- ------------- ------------

- 

Vocalisatie vogel→vogaa *******

* 

------------

- 

------------- ------------- ------------

- 

Fronting koe→toe *******

* 

*******

* 

------------- -------------  

CC reductie spin→pin *******

* 

*******

* 

------------- ------------- ------------

- 

(De)voicing boek→poek *******

* 

*******

* 

******** ------------- ------------

- 

Gliding riem→jiem *******

* 

*******

* 

******** ******** *******

* 
 Opmerking: (***** veel voorkomend, ------- weinig voorkomend) 

4.1.4. Toegestane lexicale variaties 
Voor televisie wordt ook vaak TV gezegd. Dit mag goed gerekend worden. In het totaal aantal                
consonanten is rekening gehouden met het woord ‘televisie’ Als het kind TV zegt, moet bij het                
berekenen van de PCC het totaal aantal consonanten worden aangepast (-2).  
 
Voor het woord ‘stift’ wordt vaak ‘pen’ gebruikt. Dit is gebruikelijk voor kinderen van deze leeftijd,                
maar probeer of het kind dan ‘stift’ wil nazeggen. Dit woord is opgenomen vanwege het               
consonantcluster aan het begin en eind van het woord. 
 
Kinderen gebruiken regelmatig het verkleinwoord. Deze mogen ook goed gerekend worden.  

4.1.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende 
Nederlandse peuters 

In het voorjaar van 2015 zijn 19 Nederlandse kinderen tussen 30 en 47 maanden getest met de                 
papieren versie van de meertalige Articulatielotto van Kentalis (Holstvoogd, 2015). De kinderen            
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bezochten een reguliere peuterspeelzaal en hadden voor zover bekend bij de leidsters een             
normale (taal)ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 40,5 maanden.  

De afname van de lotto vond plaats door de onderzoeker. De kinderen moesten het getoonde               
plaatje matchen met het lottovel en daarna het woord benoemen. Als het kind een woord niet                
spontaan benoemde, werd het woord voorgezegd. Als het kind het woord ook niet wilde              
nazeggen, ging de onderzoeker door naar het volgende woord.  

Alle uitingen van de kinderen zijn gescoord op een scoreformulier (zie case 2). De Nederlandstalige               
test bevat in totaal 36 woorden en 77 consonanten, waarbij de clusters als één consonant               
gerekend zijn.  
NB: In de huidige versie van de scoreformulieren is dit anders; de consonanten van een cluster                
worden apart geteld. Als een kind van het cluster /st/ alleen de /t/ realiseert, telt de /t/ mee voor                   
het aantal consonanten correct. Daardoor kan de PCC met de huidige versie van het              
scoreformulier iets hoger uitvallen.  
 
Omdat niet alle woorden beoordeeld konden worden (niet gezegd of niet verstaanbaar) zijn niet              
bij alle kinderen 77 consonanten beoordeeld. Bij het berekenen van scores is hier rekening mee               
gehouden. In tabel 4 zijn de gemiddelden van de groep vermeld.  

Tabel 4 
Gemiddelde scores van zich normaal ontwikkelende Nederlandse kinderen (Holstvoogd, 2015) 

Leeftijd 40,5 maanden 
Aantal consonanten fout 10 
Aantal woorden niet spontaan benoemd 6,6 
Aantal consonanten beoordeeld 74 
Aantal consonanten correct 64  (74-10) 
Percentage Consonanten Correct (PCC) 86,5  (64/74*100) 
Bron: Holstvoogd (2015)  

 

Voorbeeld van een gemiddelde score 

Case Nederlands: Meisje, 36 maanden 

Aantal fout 10  

Woorden nagezegd: 1  

Niet te beoordelen: 1 woord (met 4 consonanten)  

Beoordeeld: 77-4=73 consonanten 

Correct: 73-10=63 consonanten 

PCC 63/73*100=86,3  

4.1.6. Bronnen 
Literatuur 
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4.2. Pools  

4.2.1. Beschrijving van het Pools 
Het Pools is een West-Slavische taal en behoort tot de Slavische tak van de Indo-Europese               

taalfamilie. Het Pools wordt door Jassem (2003) gekarakteriseerd als een typische consonanttaal            

vanwege een rijk consonantsysteem en de zware consonantclusters die mogelijk zijn. Een cluster             

bestaande uit vier consonanten aan het begin van een woord is geen uitzondering.  

 

Het Pools kent veel palatale consonanten. Deze consonanten klinken zachter dan de equivalenten             

die meer voorin de mond worden gerealiseerd. Een ander opvallend kenmerk van het Pools zijn de                

vele sibilanten (sisklanken) De rijke sibilant-inventaris maakt het voor niet-moedertaalsprekers          

lastig om deze fonemen van elkaar te onderscheiden. Poolse kinderen die Nederlands moeten             

leren daarentegen, zullen weinig problemen hebben met de Nederlandse consonanten.  

 

Het Pools kent geen onderscheid tussen korte en lange klinkers, zoals het Nederlands. De              

realisatie van de klinkers zit tussen die van de korte en de lange variant in. De woorden uit de lotto                    

zijn getranscribeerd zoals ze zijn waargenomen door een Nederlandstalige luisteraar. Poolse           

kinderen zullen moeite hebben met het onderscheid tussen de korte en lange klanken in het               

Nederlands, bijvoorbeeld het verschil tussen ‘man’ en ‘maan’. Ook de diftongen zijn moeilijk voor              

Poolse leerders van het Nederlands.  

 

Het Pools heeft, anders dan het Nederlands, relatief veel nasale klanken. In de test zit slechts één                 

woord met zo’n klank, namelijk het woord voor vrachtwagen /tҫẽʒarufka/. Het IPA symbool voor              

een nasale klank is een /῀/ boven de vocaal. De uitspraak van de /ẽ/ is ook hoorbaar in het Franse                    

woord ‘fin’.  

 

Op de internetpagina (http://www.poolsonline.nl/?pagina=1_les) zijn korte fragmentjes van het         

Pools te horen. Het is ook mogelijk om via google translate woorden te laten uitspreken. Helaas is                 

de vertaling van de woorden uit het Nederlands vaak niet juist.  
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Consonant systeem  

Tabel 5 
Consonantsysteem van het Pools volgens Jassem (2003) 

   Coronaal Dorsaal  

 Bilabiaal Labiodentaal Dentaal Alveolair Postalveolair Palataal Velair Uvulair Faryngaal Glottaal 

            

plosieven p      b   t      d   (c 

ɟ₁)¹ 

k   g    

nasalen m   n  ɲ (ŋ)²    

Tap flap           

Fricatieve

n 

 f     v  s      z ʃ    ʒ ҫ      ʝ x   h 

affricaat    ts    dz³ tʃ   dʒ tҫ   dʝ     

liquida    l       

Half 

klinkers 

 Ʋ    j w    

Opmerkingen: rood alleen NL groen alleen Pools zwart beide talen 

₁ Dit zijn allofonen van de k en de g. ²komt net als in het Nederlands niet als zelfstandig foneem voor. Is in het Pools een gevolg van                           

de nasale klinker die ervoor komt. ³De affricaten vormen minimale paren met de foneemclusters.  

 
Syllabestructuur 

Pools is een morfologisch rijke taal. Daardoor komen er relatief veel lange woorden voor met               

complexe clusters, tot wel vier consonanten. Dit is mogelijk zowel in initiale mediale als finale               

positie. In de lotto zijn alleen woorden met clusters van twee consonanten opgenomen. Deze              

worden in alle posities getest. Bijvoorbeeld in het woord /xwopjɛts/ (jongen(tje)).  

Nb. De affricaten zijn aparte fonemen en geen clusters. Er zijn minimale paren te vormen waarbij                

affricaat of cluster het verschil in betekenis uitmaakt.  

Klemtoon  

Gewoonlijk op de voorlaatste lettergreep 

4.2.2. Verwervingsvolgorde consonanten  
 

Tabel 6 

Verwervingsleeftijden Poolse consonanten  volgens  prof.  Mał gorzata Rocł awska (Universiteit van Gdansk, 2014) 

Leeftijd Consonant   

0  tot  0;11 p t m n j   

1;9  tot  1;11 k   

2;0  tot  2;2 s  x h   

2;3  tot 2;5 b f ʋ   

2;6  tot 2;11 l r   

3;0  tot 3;2 d   

later ʃ   

 

In het overzicht van professor Małgorzata Rocławska (tabel 6) wordt niet aangegeven of er              

verschil in verwervingsvolgorde is tussen consonanten in initiale of finale positie. Ook ontbreekt             

de verantwoording bij het onderzoek.  
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4.2.3. Veel voorkomende fonologische processen 
De genoemde processen zijn afkomstig uit de literatuur over fonologische ontwikkeling in het             

Pools (zie bronnen). De voorbeelden zijn afkomstig uit het onderzoek onder zich normaal             

ontwikkelende Poolse peuters in Nederland (Holstvoogd, 2015).  

Gliding 

r, l → w, j rovɛr→wover, krova→kwova, balon→bajon 

Lateralisatie 

r → l rovɛr→lovel, zɛgar→zɛgal, krova→klova 

Fronting 

ʃ, ҫ → s ʃafa→safa, nuʃ→nus, mɨʃ→mis, kçɛswo→ksɛswo 

ʒ, ʝ →z ʒaba→zaba, piʒama→pizama, guʝiki→guziki 

nb de palatalen lijken makkelijker dan de post alveolairen; volgens Roclawska worden de palatalen              

ook eerder verworven.  

tʃ, tҫ  → ts ʧapka→tsapka, kluʧ→kluts, tҫẽʒarufka→tsẽʒarufka, kurʧak→kurtsak 

ʤ  → dz ʤɛm→dzɛm 

reductie van eindcluster/ eind affricaat  

rk → k tsirk→tsik  

ts →  s xwopjɛts→xwopjɛs 

tʃ →  t kluʧ→klut 

reductie van begincluster/ begin affricaat 

ʤ → d, ʒ, z, ʤɛm→dɛm/zɛm/Ʒɛm (NB mogelijk interferentie vanuit het NL) 

ʤ → ʃ, s ʤɛm→sem of ʃɛm (NB mogelijk interferentie vanuit het NL) 

tʃ → t, ʃ, s tʃapka→tapka/sapka,  kurʧak→kurtak 

ts → t, s tsirk→sirk/tirk 

ml → m mlɛko→mɛko 

kl → k kluʧ→kut 

pj → p pjes→pɛs, xwopjɛts→xwopɛs 

st → t stopa→topa 
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Coalescence  

Een cluster wordt vereenvoudigd waarbij kenmerken van de consonanten worden samengevoegd.  

sw → v, f swoɲ→ voɲ/foɲ 

4.2.4. Toegestane lexicale variaties 
In de Poolse kindgerichte spraak worden heel veel verkleinwoorden gebruikt. Daardoor zullen de 

verkleinwoorden waarschijnlijk eerder geleerd worden en dus vaker gebruikt worden door de 

kinderen. 

Woord IPA Lexicale variatie 
           

dom (huis) d o m       domɛk (huisje) 
mysz (muis) m ɨ ʃ       mɨʃka (muisje) 
koń (paard)  k o ɲ       koɲik (paardje) 
tatuś (vader) t ɑ t u ҫ     tata (papa) 
ryba (vis) r ɨ b a      rɨpka (visje) 
krzesło (stoel) k ç ɛ s w o    kçɛsɛwko (stoeltje) 
lalka (pop) l a l k a     lala (pop) 

lalki (popje) 
doktor (dokter) d o k t o r    pan (meneer) 

lɛkaʃ (arts) 
małpa (aap) m a w p a     mawpka (aapje) 
pies (hond)  p j ɛ s      pjɛsɛk (hondje) 
krowa (koe) k r o v a     krufka (koetje) 
szafa (kast) ʃ a f a      ʃafka (kastje) 
pudełko (doos) p u d e w k o   karton (doos) 

pudwo (doos) 
kurczak 
(kip/kuiken) 

k u r t
ʃ 

a k    kura (kip) 

butelka (fles) b u t ɛ l k a   butɛlki (flesje) 
chłopiec 
(jongen) 

x w o p j ɛ ts   xwoptjɛk (jongetje) 

ciȩżarówka 
(vrachtwagen) 

t ҫ ẽ ʒ a r u f k a auto 

4.2.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende Poolse 
peuters in Nederland 

In het voorjaar van 2015 zijn 16 Poolse kinderen tussen 30 en 48 maanden getest met de papieren                  
versie van de meertalige Articulatielotto van Kentalis (Holstvoogd, 2015). De kinderen bezochten            
een reguliere peuterspeelzaal en hadden voor zover bekend bij de leidsters een normale             
(taal)ontwikkeling. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 38,1 maanden.  

De afname van de lotto vond plaats door een Poolse tolk, na een instructie van de onderzoeker.                 
De kinderen moesten het getoonde plaatje matchen met het lottovel en daarna het woord              
benoemen. Als het woord niet spontaan benoemd werd, werd het woord voorgezegd. Als het kind               
het woord ook niet wilde nazeggen, ging de tolk door naar het volgende woord.  
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Alle uitingen van de kinderen zijn gescoord op een scoreformulier (zie case 1). De test bevat in                 
totaal 36 woorden met 96 consonanten, als de clusters en affricaten als één consonant gerekend               
worden.  
NB: In de huidige versie van de scoreformulieren is dit anders; de consonanten van een cluster                
worden daarin apart geteld. Als een kind van het cluster /xw/ alleen de /x/ realiseert, telt de /x/                  
wel mee voor het aantal consonanten correct. Daardoor kan de PCC met de huidige versie van het                 
scoreformulier iets hoger uitvallen.  
 
Omdat niet alle woorden beoordeeld konden worden (niet gezegd of niet verstaanbaar) zijn niet              
bij alle kinderen 96 consonanten beoordeeld. Bij het berekenen van scores is hier rekening mee               
gehouden. In tabel 7 zijn de gemiddelden van de groep vermeld.  
 

Tabel 7 
Gemiddelde scores van zich normaal ontwikkelende Poolse kinderen 

Leeftijd 38,1 maanden 
Aantal consonanten fout 20 
Aantal woorden niet spontaan benoemd 11,4 
Aantal consonanten beoordeeld 84,3 
Aantal consonanten correct 64  (84-20) 
Percentage Consonanten Correct (PCC) 76,2  (64/84*100) 
Bron: Holstvoogd (2015)  

 

Voorbeeld van een gemiddelde score 

Case 1: Meisje, 42 maanden 

Aantal fout 20  

Woorden nagezegd: 5  

Niet te beoordelen: 1 woord (met 1 consonant)  

Beoordeeld: 96-1=95 consonanten 

Correct:                95-20=75 consonanten 

PCC 75/95*100=78,9  

N.B. Bij het woord voor pop/lɑlka/, zegt het meisje [lala]. Dit is een toegestane variant, daarom is                 

het weglaten van de /k/ niet als fout gerekend. /lɑlka/ betekent eigenlijk ‘popje’ en /lala/ ‘pop’. 

4.2.6. Bronnen 
Literatuur 
 
Holstvoogd, L. (2015). Beoordeling van de spraakontwikkeling van Poolse peuters door een            

niet-moedertaalspreker met behulp van de Meertalige Articulatielotto . Master thesis, Vrije          
Universiteit Amsterdam. Jassem, W. (2003). Illustrations of the IPA: Polish. Journal of the             
International Phonetic Association, 33 (1),  103-107. doi: 10.1017/S0025100303001191 

 
Łukaszewicz, B. (2007). Reduction in syllable onsets in the acquisition of Polish: deletion,             

coalescence, metathesis and germination. Journal of Child Language , 34 , p. 53-82.  
 
Rocławska-Daniluk, M. (2008). Czytanie i pisanie. Metoyka zajęć korekcyjno-wyrό wnawczych .         

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego,  p.117, updated 2014.  
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Szreder, M. (2011). Acquisition of consonant clusters in Polish, a case study . York Papers in               
Linguistics Series 2, p.88-102. 

 
Yavas, M. (2013). Acquisition of #sC clusters: universal grammar vs. language-specific grammar ,            

Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 48, n. 3, p. 355-361. 
 
Zydorowicz, P. (2010). Consonant clusters across morpheme boundaries: Polish Morphonotactic          

inventory and its acquisition, Contemporary Linguistics 46(4 ), p. 565-588.  
 
Andere bronnen 
 
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/ 
Teunissen, M. Tolk-vertaler Pools.  
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4.3. Turks 

4.3.1. Beschrijving van het Turks 
Turks is een van de Turkse talen uit de Altaïsche taalfamilie. Het is de officiële taal in Turkije en                   
wordt wereldwijd door zo’n 70 miljoen mensen gesproken. Binnen Turkije zijn verschillende            
dialecten. Het standaard Turks is feitelijk een standaardisatie van het Istanbul-dialect. Het            
Koerdisch is geen dialect van het Turks maar een aparte taal. Verder zijn er regionale               
accentverschillen die te vergelijken zijn met de verschillen tussen Nederlands en Vlaams. 

Het Turks is een agglutinerende taal. Dat wil zeggen dat een woord één of meer affixen krijgt om                  
de betekenis verder te specificeren. In het Nederlands worden daarvoor meestal aparte woorden             
gebruikt.  

Turks Betekenis van de morfemen vertaling 
ev huis huis 

ev-im huis-mijn mijn huis 

ev-im-de huis-mijn-in in mijn huis 

ev-im-de-yim huis-mijn-in-ben ik ben in mijn huis 

(voorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Agglutinatie_(taalkunde) 

 

Het Turks maakt geen gebruik van bepaalde lidwoorden, zoals te zien is in het bovenstaande               
voorbeeld. Verder is het een prodrop taal; het persoonlijk voornaamwoord (in het voorbeeld ‘ik’)              
hoeft niet gerealiseerd te worden omdat de uitgang ‘yim’ al aangeeft dat het hier om de eerste                 
persoon enkelvoud gaat.  

In het Turks is sprake van klinkerharmonie. Dit wil zeggen dat de klinker van de suffix zich aanpast                  
aan de laatste klinker van het stamwoord.  

Stam Vertaling Stam+suffix Vertaling 
Ev Huis Ev-ler huizen 

Kitab Boek Kitab-lar boeken 

(voorbeeld https://nl.wikipedia.org/wiki/Klinkerharmonie)  
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Consonantsysteem 

   Coronaal Dorsaal  
 Bilabia

al 
Labiodentaa
l 

Dentaa
l 

Alveolair Postalveolair  Palataa
l 

Velair Uvulair Faryngaal glottaal 

plosieven p      b   t      d    ( C 

ɟ₁) 
k   g    

nasalen   m      n    (ɲ)   ŋ₂    

            

Tap /flap    ɾ        

Fricatieve
n 

 f     v₃  s      z    ʃ  ʒ   x   ɣ₄   h 

Affrikaat     tʃ   dʒ       
liquida       ɫ₅  l        

Half 
klinkers 

 ʋ₆        j     

Zwart: beide talen , Rood: alleen NL, Groen: alleen Turks 
₁Dit zijn allofonen 
₂ŋ komt in het consonantoverzicht niet voor, maar als de n gevolgd wordt door een velaire klank, dan wordt ie wel 
gerealiseerd als ŋ.  
₃In het overzicht van Kopkalli komt deze fricatief niet voor 
₄ Niet iedereen neemt dit als foneem op. Correspondeert met grafeem ǧ. Soms gerealiseerd als verlenging van de 
voorafgaande klinker, soms als zachte g of huig-r 
₅ ɫ is in beide talen allofoon van l. In NL regiogebonden (bv Amsterdam). In Turks komt de ɫ voor in combinatie met 
achterklinkers 
₆In sommige gevallen wordt de v in het Turks gerealiseerd als een ʋ, zie discussie in Kopkalli-Yavuz, 2010) 

 
Syllabestructuur 
De meeste syllaben zijn open. Als een woord op een consonant eindigt en een suffix krijgt die met                  
een klinker begint, dan vindt resyllabificatie plaats. De consonant van het hoofdwoord wordt             
onset van de suffix aç im → a çim 
In het Turks zijn geen consonantclusters syllabe initiaal of woordinitiaal. Een cluster wordt             
‘opgebroken’ door een klinker tussen de consonanten te zetten (group wordt gurup) of een klinker               
voor het woord te zetten: (iskelet/skelet). Het gaat hier om woorden die van origine niet Turks                
zijn.  
Clusters aan het eind van een syllabe woord komen wel voor, maar niet vaak. Ze bestaan                
maximaal uit twee consonanten.  
 
Klemtoon  
Gewoonlijk op laatste lettergreep 
Uitzonderingen: plaatsnamen (Ankara), bijwoorden, tussenwerpsels 
Door het klemtoonpatroon, de complexe morfologie en klinkerharmonie en is er bij jonge             
kinderen veel aandacht voor laatste lettergrepen. Weglaten van laatste lettergrepen verwacht je            
dus niet.   
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4.3.2. Verwervingsvolgorde consonanten 

Leeftijd Turks begin Turks eind NL begin NL eind 

1;6 – 1;11 b d k t  
m 

p t k  
m n j 

p t k 
m n j  

p k 

2 – 2;5 p t g n  
tʃ dʒ  
j l 

c  
tʃ  
ʋ 

b 
s x h f  
ʋ 

t m  n  
s x  

2;6 – 2;11 s ʃ s ʃ l l r  

3 – 3;5 fv z ʒ h f ʒ z h d  

3;6 - 4 ɾ ɾ   

>4  ɣ 
clusters 

 
ʃ ʒ 

f  
l r  

Verworven: 90% van de kinderen produceert het foneem in tenminste 68% van de gevallen correct. 

 

Opvallend ten opzichte van het NL: vroege verwerving stemhebbende plofklanken b en d en              
affricaten ʧ en ʤ. 

4.3.3. Veel voorkomende fonologische processen 
Met 3;6 jaar zouden in principe alle fonemen verworven moeten zijn in syllabe initiaal en finale                
positie. Fouten zijn het meest frequent rond het 2e jaar, als er een sprong wordt gemaakt in de                  
lexicale ontwikkeling.  
Meeste fouten zijn voor het 3e jaar verdwenen, maar gliding en clusterreductie kunnen nog tot het                
4e jaar aanhouden. N.B. kinderen die in een meertalige omgeving opgroeien krijgen minder input              
van de moedertaal dan monolinguale kinderen. De ontwikkeling in de eigen taal kan dus trager               
verlopen. 
 
In het onderstaande overzicht staan veel voorkomende processen genoemd, zoals gerapporteerd           
door Topbaș (2004/2005). De voorbeelden die er achter staan, komen uit eigen onderzoek onder              
zich normaal ontwikkelende Turkse peuters in Nederland. Als er geen voorbeelden genoemd            
staan, zijn deze processen in het eigen onderzoek niet aangetroffen.  
 
lateralisatie ɑɾɑbɑ→ɑɫɑbɑ,  fɑrɛ→fɑlɛ, dɔktɔr→dɔktɔl 
gliding fɑrɛ→fɑjɛ 
clusterreductie 
Fronting bɛbɛc→bɛbɛt, ʤɛb→tɛb  
Stopping fɑrɛ→pɑrɛ  
Assimilatie gøbɛc→gøcɛc  
Consonant deletie mɛɾdiʋɛn→mɛdiʋɛn, ɛcmɛc→ɛmɛc, kɑɾpuz→ kɑɾpu/ kɑpu 
Devoicing zɛjtin→sɛjtin, bisiklɛt→ pisiklɛt 
Voicing  
De-affricatie uʧɑk→uʃɑk, ʤɛb→tɛb, ʧoʤuk→totuk 
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Syllabe reductie bisiklɛt→bitɛt (fiets) ɑɾɑbɑ→ɑbɑ, ɑjɑkɑbə→ɑjɑbə, telefɔn→tefɔn 
Affricatie  
Metathesis bisiklɛt→bikislet  
Backing  

4.3.4. Lexicale variaties 
De woorden voor navel [gøbɛc] en buik [kɑɾɪn] worden door elkaar gebruikt. Het plaatje maakt               

ook het benoemen met beide woorden mogelijk. Vanwege de [g] hebben we voor het woord               

‘navel’ gekozen. Wanneer het kind benoemt met ‘buik’ kan geprobeerd worden om het woord              

‘navel’ uit te lokken door te vragen: en wat zit daar? Als het kind dan nog geen [gøbɛc] zegt, mag                    

het woord voor- en nagezegd worden.  

4.3.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende Turkse 
kinderen in Nederland 

In juni 2016 zijn 7 Turkse peuters onderzocht met de Turkse versie van de (papieren)               

articulatielotto. Opvallend veel kwam voor deletie van de (syllabe) finale consonant, zowel in het              

midden van een woord als op het woordeinde. Deletie van de woordfinale consonant kan ook een                

gevolg zijn van interferentie vanuit het Nederlands. Dit geldt ook voor devoicing van de ‘z’. 

4.3.6. Bronnen 
Literatuur  
 
Kopkallɪ-Yavuz, H. (2010). The sound inventory of Turkish: Consonant and Vowels , in:            

Communication Disorders in Turkish, edited by S. Topbaș and M. Yavaș, Multilingual            
Matters, Bristol UK.  

 
Koșaner, O. et al, (2013). Improving Turkish language training materials: Grapheme-to-phoneme           

conversion for adding phonemic transcription into dictionary entries en course books.           
Procedia. Social and Behavioral Sciences 103  (473-484)  

 
Topbaș, S. (2004/2005). Turkish Speech Acquisition . In: The International Guide to Speech            

Acquisition. Edited by S. McLeod, Thomson Delmar Learning, NY, p. 565-579.  
 
Topbaș, S. (2006). Does the speech of Turkish-speaking phonologically disordered children differ            

from that of children speaking other languages? Clinical Linguistics &Phonetics, nr. 20 :            
509-522 

 
Topbaș, S., Konrot, A. (2006). Variability in Phonological Disorders: Can we Search for             

Systematicity? Evidence from Turkish-Speaking Children. In: Clinical Phonetics en         
Linguistics 20(7–8):  509–522. 

 
Topbaș, S., Yavaș , M. (2006). Phonological Acquisition and Disorders in Turkish. In: Phonological              

Development and Disorders in Children. A multilingual Perspective . Edited by Zhu Hua and             
Barbara Dodd. P. Multilingual Matters, Bristol UK.  
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Yagmur, K. & Nap-Kolhoff, E. (2010). Aspects of Acquisition and Disorders in Turkish-Dutch             
Bilingual Children. In: Communication Disorders in Turkish , edited by S. Topbaș and M.             
Yavaș, Multilingual Matters, Bristol UK.  

 
Andere bronnen  
Nazife Çavuş, Klinisch Linguïst / Logopedist, Spraak & Taal Ambulatorium (STA) &            
Vroegbehandeling Koninklijke Kentalis 
 
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/ 
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4.4. Egyptisch Arabisch 

4.4.1. Beschrijving van het Egyptisch Arabisch 
Het Arabisch is een Semitische taal die wordt gesproken door meer dan 422 miljoen mensen. Het                
Standaard Arabisch is de officiële taal in de meeste Arabische landen. Dit is de taal die op school                  
geleerd wordt en gebruikt wordt door officiële instanties.  
Egyptische kinderen groeien op met een (voornamelijk alleen gesproken) dialect van het            
standaard Arabisch. Vanwege de grootte van het land, zijn er ook binnen dit dialect nog varianten                
te vinden. Vooral de verschillen tussen het noordelijke en zuidelijke dialect kunnen behoorlijk zijn.  
 
Het Egyptische dialect wordt door veel mensen verstaan vanwege de grote invloed van de              
Egyptische televisie en film in de Arabisch wereld. 
 
Consonantsysteem 

   Coronaal Dorsaal  
 Bilabia

al 
Labiodentaa
l 

Dentaa
l 

Alveolair Postalveolair  Palataa
l 

Velair Uvulair Faryngaal glottal 

Plosieven (p) 1 
b 

  t      d     k   g 3  q 2  ʔ 

Emfatisch    ṯ     ḏ          

Nasalen   m      n         

trill       r        

Fricatieve
n 

 f     (v) 1  s      z  ʃ  (ʒ) 1   χ ᴚ   Ћ    ʕ h 

 
emfatisch 

   sˁ     zˁ         

Affricate
n 

           

Liquida       l        

Half 
klinkers 

         j w    

            

            

Zwart: beide talen ,  Rood: alleen NL ,  Groen: alleen Egyptisch – Arabisch 
 

1  Deze klanken komen in het Egyptisch Arabisch alleen in leenwoorden voor.  

2  De q komt heel weinig  voor in het Egyptsich Arabisch (itt Marokkaans Arabisch). De klank wordt in het noorden als een 
glottisslag uitgesproken en in het zuiden als een /g/; De klank wordt alleen als een /q/ uitgesproken in het Standaard 
Arabisch (formeel taalgebruik).  

3  De /g/ wordt in het zuiden uitgesproken als /dʒ /. 
 

De emfatische klanken zijn aparte fonemen, maar het verschil met de niet-emfatische varianten is              
moeilijk te horen. Naar verluid is er vooral een verschil te horen in de klinkers voor en na de                   
emfatische consonant. Omdat het beoordelen van klinkers geen doel is van Speakaboo, zijn de              
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emfatische consonanten buiten de test gelaten. Ook de /p/,/v/, /ʒ/ en /q/ komen niet in de test                 
voor vanwege hun lage frequentie in de taal.  

 
Syllabestructuur 
In tegenstelling tot het Marokkaans Arabisch komen woord initiale clusters weinig voor in het              
Egyptisch Arabisch. Woorden beginnen bij voorkeur met één consonant en niet met een vocaal.              
Ook al lijkt het soms voor een niet moedertaal-spreker dat een woord met een vocaal begint, dan                 
is het waarschijnlijker dat de vocaal vooraf gegaan wordt door een [ʔ] (glottislag).  
Finale clusters van maximaal 2 consonanten komen veel voor en worden daarom ook vroeg              
verworven.  
 
Klemtoon 
De klemtoon ligt meestal op de laatste syllabe, als dit een CVC-syllabe is. Als dit niet zo is, dan                   
krijgt de voorlaatste syllabe de klemtoon. 

4.4.2. Verwervingsvolgorde consonanten 
De geraadpleegde literatuur (Saleh et al. (2007) en Ammar et al. (2006) is niet eenduidig en over                 
de verwervingsvolgorde van de consonanten in het Egyptisch Arabisch.  
 
Het grootste verschil tussen de onderzoeken van Saleh et al. (2007) en Ammar et al. (2006) betreft                 
de verwerving van de [b] and [d]. Het is onwaarschijnlijk dat deze klanken, die wijdverspreid zijn in                 
de talen van de wereld en articulatorisch weinig complex, pas na het 4e jaar verworven zouden                
zijn, zoals wordt gesuggereerd in het onderzoek van Ammar et al. (2006). Van de emfatische               
klanken is wel bekend dat deze laat worden verworven en pas rond het 8e levensjaar volledig                
beheerst worden. Op basis van de vergelijking met het Nederlands komen Blumenthal, et al.              
(2015) tot de volgende meest waarschijnlijke verwervingsvolgorde.  
 

Tabel 8  
Meest waarschijnlijke verwervingsvolgorde van consonanten in het Egyptisch Arabisch 

leeftijd fonemen 

< 2;6 
2;6 – 3;6 
2;6-4 
>4 

b, t, d, m, n, ʔ 
k, f, ʃ, h, s, l, w, z, g 
ħ, χ, j 
r, g, ʁ, ʕ 

4.4.3. Veel voorkomende fonologische processen 

Devoicing 

/r/ deviatie 

Sibilant deviatie 

Clusterreductie 

Syllabereductie 

Weglaten emfatische uitspraak 
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4.4.4. Toegestane lexicale variaties 

Nog geen gegevens beschikbaar 

4.4.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende Egyptische 
peuters in Nederland 

Nog geen gegevens beschikbaar 

4.4.6. Bronnen 

Literatuur 
 

Amayreh, M.M. (2003). Completion of the Consonant Inventory of Arabic, Journal of speech,             
Language, and Hearing Research, Vol. 46 , p. 517-529 (Jordanië). 

Abou-Elsaad, T., Baz, Hemmat, El-Banna, M. (2009). Developing an Articulation Test for            
Arabic-Speaking School-Age Children,  Folia Phoniatrica et Logopaedica, 61:  275-282. 

Ammar, W., Morsi, R. (2006). Phonological Development and Disorders: Colloquial Egyptian           
Arabic, in Z. Hua and B. Dodd (Eds.) Phonological development and disorders in children: A               
multilingual perspective  (pp. 216-232). Clevedon, UK :Multilingual Matters. 

 
Badry, F. (2009). Milestones in Arabic Language Development. Encyclopedia of Language and            

Literacy Development , p. 1-7, London, ON: Canadian Language and Literacy Research           
Network. 

Blumenthal, M. Giannuzzi, B., Holstvoogd, L., Ruiter, E. de, Bos, P. (2016). Development of a               
screening tool for speech production skills in two Arabic dialects for multilingual children in              
the Netherlands.   Nog niet gepubliceerd.  

Omar, M. K., & Nydell, M. K. (2007). The acquisition of Egyptian Arabic as a native language .                 

Georgetown University Press. 

Saleh, M. Shoeib, R., Hegazi, M. Ali, P. (2007). Early Phonological Development in Arabic Egyptian               
Children: 12-30 Months,  Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58 : 234-240. 

Wiig, E. El-Halees, Y. (2000). Developing a Language Screening Test for Arabic-Speaking Children.             
Folia Phoniatrica et Logopaedica, 52 :260-274 (Jordanië en Palestina). 
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4.5. Marokkaans Arabisch 

4.5.1. Beschrijving van het Marokkaans Arabisch 
Het Marokkaans is een vooral gesproken variant van de officiële taal in Marokko: het Modern               
Standard Arabic (MSA). Jonge kinderen groeien op met het Marokkaans Arabisch en leren pas              
MSA op het moment dat ze naar school gaan met 6 jaar.  
Het Marokkaans Arabisch wordt gesproken door circa 20 miljoen mensen en wordt gebruikt in de               
huiselijke en informele conversatie. Gesprekken met de overheid en officiële instanties vinden            
plaats in het standaard Arabisch. Documenten zijn ook geschreven in het standaard Arabisch. Voor              
de Marokkaanse taalvariant is eigenlijk geen standaard schrijfwijze, vandaar dat er weinig            
geschreven documenten zijn in het Marokkaans.  
In het Marokkaans Arabisch bestaan ook regionale verschillen. Deze verschillen kunnen zowel            
betrekking hebben op de uitspraak als op het lexicon.  
 
 Consonantsysteem 

   Coronaal Dorsaal  
 Bilabia

al 
Labiodentaa
l 

Dentaa
l 

Alveolair Postalveolair  Palataa
l 

Velair Uvulair Faryngaal glottal 

plosieven p₁ 

b 
  t      d     k   g q₂  ʔ₃ 

emfatisch    tˁ     dˁ        

nasalen   m      n     ŋ    

trill       r        

Fricatieve
n 

 f     v₁  s      z  ʃ      ʒ   x χ  

ʁ 
ħ      ʕ h 

emfatisch    sˁ     zˁ        
affricaat            

liquida       l₄    ɬ    

Half 
klinkers 

w ʋ        j     

            

            

Zwart: beide talen ,  Rood: alleen NL ,  Groen: alleen Marokkaans Arabisch 
₁  alleen in leenwoorden 
₂  q wordt vaak gepalataliseerd tot g (zijn allofonen) 
₃  komt veel voor, ook woordinitiaal, maar is in de praktijk niet hoorbaar. Officieel moet de daaropvolgende klinker extra 

aangezet worden, maar dit gebeurt in spreektaal vaak niet.  
₄  uitspraak hangt af van fonologische context. /l/ voor voorklinkers /ɬ / voor achterklinkers 

De emfatische consonanten zijn moeilijk hoorbaar, maar WEL betekenisonderscheidend. Context zorgt er meestal voor 
dat ook bij het niet emfatisch uitspreken geen verwarring ontstaat. 
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Syllabestructuur 

In tegenstelling tot het standaard Arabisch zijn er in het Marokkaans Arabisch relatief veel              
consonantclusters aan het begin van een woord. Clusters zullen dus waarschijnlijk vroeg            
verworven worden.  
 
Klemtoon 

In het Marokkaans Arabisch ligt de klemtoon standaard op de laatste syllabe, mits dit een ‘zware’                
syllabe is (CVC). Als een woord niet op een CVC-syllabe ligt, komt de klemtoon op de voorlaatste                 
syllabe. 

Het Marokkaans kent het verschijnsel ‘shedda’. Dit is een nadruk op een bepaalde consonant in               
het woord. In IPA wordt dit aangegeven met een dubbele punt. Dit betekent dat je de consonant                 
2x zo lang moet aanhouden. Shedda heeft niet alleen invloed op de uitspraak van een woord,                
maar ook op de betekenis, vooral bij werkwoorden. Het kenmerk wordt relatief laat verworven              
(3;6 jaar).  

4.5.2. Fonologische ontwikkeling  
Er zijn geen publicaties gevonden over de verwerving van fonemen door jonge Marokkaans             
Arabische kinderen. Op basis van frequentie van voorkomen en de articulatorische complexiteit            
kunnen een aantal hypotheses geformuleerd worden:  

Klanken die universeel vroeg verworven worden, zullen ook in het Marokkaans Arabisch            
waarschijnlijk vroeger verworven worden ([b], [m], [d], [n], [t]).  

De achterklanken ([q], [ħ], [χ] zijn articulatorisch complexer, maar zullen toch relatief vroeg             
verworven worden omdat ze hoog frequent zijn in de taal, ook in child directed speech.   

De emfatische consonanten zijn articulatorisch zeer complex en zullen waarschijnlijk laat           
verworven worden, zoals ook gerapporteerd wordt voor andere Arabische dialecten (Ammar et            
al.,2006; Saleh et al., 2007) 

Op basis van deze overwegingen, komen we tot de volgende verwervingsvolgorde:  

Tabel 9 
Meest waarschijnlijke verwervingsvolgorde consonanten Marokkaans Arabisch 
 

leeftijd fonemen 

< 2;6 
2;6 – 3;6 
3;6-4 
> 4 

d, t, n, b, m, ʔ 
ʃ, f, k, l, s, w, z, h, g 
q, ħ, χ, j 
r, g, ʕ, ʁ 

4.5.3. Veel voorkomende fonologische processen 
Nog geen gegevens beschikbaar 

4.5.4. Toegestane lexicale variaties 
Nog geen gegevens beschikbaar 
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4.5.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende 
Marokkaanse peuters in Nederland 

Nog geen gegevens beschikbaar 

4.5.6. Bronnen 
Literatuur 
 
Ait Cherif, A., Boukbout, M., Mahmoudi, M., & Ouhmouch, A. (2011). Moroccan Arabic Textbook ,              

Moroccan Peace Corps, Rabat, Morocco.  

 

Ammar, W., & Morsi, R. (2006). Phonological Development and Disorders: Colloquial Egyptian            

Arabic. In: Hua, Z. (ed.) Phonological Development and Disorders in Children . GBR:            

Multilingual Matters Limited, 204-232.  

 

Benkirane, T. (1998). Intonation in Western Arabic (Morocco). In: Hirst, D., & Di Cristo, A. (Eds.).                

Intonation systems. A survey of twenty languages . Cambridge, United Kingdom:          

Cambridge. 

 

Saleh, M., Shoeib, R., Hegazi, M., & Ali, P. (2007). Early Phonological Development in Arabic               
Egyptian Children: 12-30 Months, Folia Phoniatrica et Logopaedica, 59 , 234-240. 

 
Andere bronnen 
 
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/Arabisch+%28Marokkaans%29 
uitspraak: http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-pronounce-arabic-sounds.html 
uitspraak: http://www.omniglot.com/writing/arabic_moroccan.htm 
 
Dr Abderrahman El Aissati, Universitair docent, Tilburg School of Humanities, Department of            
Culture Studies  
 
Dr P.H.F. Bos, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam, Expertise: Nederlands als tweede            
taal; Tweetaligheid; Taalverwerving; Marokkaans-Arabisch 
 
Sarah Michiel, logopedist, Master de Traduction arabe - français bij Ecole Supérieure de             
Traduction Roi Fahd 
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4.6. Tarifit  

4.6.1. Beschrijving van de taal 
Het Tarifit staat ook bekend onder de namen: Riffijns, Rif Berber, Noord-Berber en Tamazight. Het 
Tarifit wordt in ieder geval gesproken door 1,5-2 miljoen Marokkanen (ethnologue.com), maar er 
zijn ook bronnen die melding maken van veel meer sprekers.  
 
Het Tarifit is een van de Berbertalen en hoort tot de Afro-Aziatische taalfamilie, net als de 
Semitische talen. In Marokko is Tarifit een minderheidstaal die pas sinds 2011 een officiële status 
heeft. De meerderheid van de mensen in Marokko spreekt Marokkaans-Arabisch. Daarnaast wordt 
in Marokko ook nog Frans gesproken. Veel Marokkanen spreken meerdere talen. 
In het Tarifit vind je leenwoorden uit het Arabisch, Frans en Italiaans.  
 
In het Tarifit zijn 3 dialecten. De dialecten kennen zowel fonologische als lexicale variaties 
(E-Rramdani, 2003). 
Vanwege de vele verschillen in fonologie en lexicon, zijn we er niet in geslaagd   genoeg woorden 
te vinden die door alle geraadpleegde moedertaalsprekers hetzelfde benoemd werden.  Daarom 
bevat de Tarifitversie van Speakaboo maar 27 woorden en komen niet alle consonanten in alle 
posities voor in de test.  
 
Consonantsysteem 

   Coronaal Dorsaal  
 Bilabiaa

l 
Labiodentaal Dentaal Alveolair Postalveolair  Palataal Velair Uvulair Faryngaal glottal 

plosieven p₁ 

b 
  t      d     k     g q  ʔ 

emfatisch    tˁ     dˁ        

nasalen  

m 
     n    (ɲ)         ŋ    

Trill       r        

Fricatieve
n 

 

β 
 f             v   Ɵ 

ð 
s      z  ʃ      ʒ   x          ʁ  ħ         ʕ h 

emfatisch    sˁ     zˁ        
affricaat            

liquida       l        

Half 
klinkers 

          j w    

            

            

Zwart: beide talen , Rood: alleen NL, Groen: alleen Tarifit 
¹ waarschijnlijk alleen in leenwoorden zoals /æpulis/  
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In het Tarifit kunnen ook de consonanten verlengd worden. Dit wordt in IPA aangegeven door een                
/:/ achter de consonant. Het verlengen van de consonant is betekenisonderscheidend.  

4.6.2. Fonologische ontwikkeling  
Volgens Kosmann (2013) zijn de volgende klanken relatief zeldzaam: 
/b/, /d/, /dʕ/, /t/, /g/ en /k/ 
Dit is in uitzondering van enkele contexten: 

- wanneer er sprake is van verdubbelen, zoals in /jəddaa/ ‘hij leeft’; 
- wanneer de klank volgt op een nasaal, zoals in /θandint/ ‘stad’; 
- alleen voor de /t/ geldt: wanneer de klank in een woordfinaal cluster voorkomt, zoals in               

/θafunast/ ‘koe’. 
 
Ervan uitgaande dat complexe en/of zeldzame klanken later verworven worden dan veel            
voorkomende (en articulatorisch eenvoudigere) klanken, is hier aangenomen dat         
bovengenoemde klanken in een later stadium van de fonologische ontwikkeling verworven           
worden.  
Daarnaast omschrijft Kossmann (2013) de emfatische klanken als invloedrijke klanken: wanneer           
een woord een emfatische klank bevat, dan worden alle andere klanken van dat woord ook               
emfatisch uitgesproken. Omdat de emfatische consonanten articulatorisch complex zijn, wordt          
ook van deze klanken aangenomen dat ze in een later stadium van de fonologische ontwikkeling               
verworven worden. Van de emfatische klanken in het Tarifit zijn alleen de /dʕ/, /zʕ/ en /rʕ/                
gebruikelijke klanken in woorden met een Berberse oorsprong. Dit zou kunnen betekenen dat             
deze klanken eerder verworven worden dan de overige emfatische klanken.  
Verder is er geen Engelstalige literatuur over het Tarifit gevonden.  

4.6.3. Veel voorkomende fonologische processen 
Geen gegevens beschikbaar 

4.6.4. Toegestane lexicale variaties 
Geen gegevens beschikbaar 

4.6.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende 
Marokkaanse Peuters in Nederland 

Nog geen data beschikbaar 

4.6.6. Bronnen 
Literatuur 

Campbell, G.L. (1995/2011). Concise compendium of the world’s languages.  London: Routledge. 

Chtatou, M. (1982). Aspects of the phonology of a Berber dialect of the Rif . London: University of                 

London/SOAS Ph.D. dissertation. 
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Kossmann, M.G. (2013). The Arabic influence on Northern Berber. Studies in Semitic Languages             

and Linguistics , 67 . Leiden, Boston: Brill. 

Laghzaoui, M. (2011). Emergent academic language at home and at school: A longitudinal study of               

3-to 6-yearold Moroccan Berber children in the Netherlands . Oisterwijk: Boxpress. 

McClelland, C. (2008). A Phonology of Tarifit Berber . München: Lincom. 

Tabaouni (2009). Spontane taalanalyse als alternatief voor een klassieke taaltest? Onderzoek bij            

successief tweetalige (Berbers-Nederlands) kleuter. Bachelorscriptie logopedie en       

audiologie. Antwerpen: Lessius Hogeschool. 

E-Rramdani, Y. (2003). Acquiring Tarifit-Berber by children in the Netherlands and Morocco  (No. 3).            

Aksant Academic Pub. 

Andere bronnen 

Dr P.H.F. Bos, universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam, Expertise: Nederlands als tweede            
taal; Tweetaligheid; Taalverwerving; Marokkaans-Arabisch 
 
Dr Abderrahman El Aissati, Universitair docent, Tilburg School of Humanities, Department of            
Culture Studies 
 
Dr. M.G. Kossmann, universitair docent Universiteit Leiden, expertise: Berbertalen  
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4.7. Somalisch 

4.7.1. Beschrijving van de taal 
Het Somalisch behoort tot de Koesjitische tak van de Afro-Aziatische taalfamilie. Het is de              
moedertaal van 2,5 miljoen mensen in Somalië en wordt daarnaast gesproken door 1,5 miljoen              
mensen in Kenia en Ethiopië. Er zijn drie groepen dialecten: Af-Ashraaf, Benaadir en             
Noord-Somalisch. De uitspraak kan verschillen per dialect. Het Noord Somalische dialect heeft het             
meeste prestige en wordt door de meeste Somaliërs gesproken (ook in andere delen dan Noord               
Somalië).  
Somalische mensen in Nederland kunnen onjuiste informatie geven over het gebied waaruit ze             
afkomstig zijn. Bepaalde gebieden worden door de Immigratie en Naturalisatie Dienst als veilig             
beschouwd. Bewoners uit deze gebieden komen om die reden niet in aanmerking voor een              
verblijfsvergunning.  
In het Somalisch vind je leenwoorden uit het Arabisch, Italiaans en Engels.  

 
Consonantsysteem 

    Coronaal Dorsaal  
 Bilabiaa

l 
Labiodentaal Dentaal Alveolair Postav retroflex Palataal Velai

r 
Uvulair Faryngaal glottal 

plosieven p      b   t      d           ʠ  k 

(g) 
q   G  ʔ 

nasalen   m      n    ɲ   ŋ    

Tap flap            

trill    r        

Fricatieve
n 

 f     v  s      z  ʃ   ʒ   x χ ħ        ʕ h 

affricaat            
liquida       l        

Half 
klinkers 

w ʋ        j     

            

Zwart: beide talen ,  Rood: alleen NL ,  Groen: alleen Somalisch 

 

 

In het Somalisch zijn de b en de p geen betekenisonderscheidende klanken. Zij zullen beide               
voorkomen als allofonen van de /b/ waarbij net als in het Nederlands verscherping optreedt aan               
het eind van een woord, maar niet zo sterk als in het Nederlands.  
 
 

 

39 



Syllabestructuur 

Het Somalisch kent een simpele syllabestructuur. Consonantclusters komen niet voor aan het            
begin en eind van het woord. Alleen in het midden van het woord. Clusters in leenwoorden                
worden opgebroken door er een klinker tussen de plaatsen.  
Woorden hebben relatief weinig lettergrepen. Het Somalisch kent bijna geen woorden met meer             
dan drie lettergrepen. 
 
Klemtoon 

De klemtoon ligt doorgaans op de laatste of voorlaatste klinker.  
Het Somalisch kent ook nog drie verschillende tonen. Hoge tonen krijgen vaak een sterke              
klemtoon. Dalende tonen hebben weinig klemtoon en lage tonen geen klemtoon. De verschillende             
tonen zijn in het onderzoek niet meegenomen.  

4.7.2. Fonologische ontwikkeling 
Over de fonologische ontwikkeling van kinderen in het Somalisch is geen literatuur gevonden. Het              
Somalisch kreeg pas in 1972 een gestandaardiseerd schrift en een jaar later kreeg het de status                
van officiële taal in het onderwijs. Daarbij komt dat leefomstandigheden in Somalië hard zijn              
vanwege armoede en voortdurende oorlog. Daarom kan worden aangenomen dat onderzoek naar            
fonologische ontwikkeling in Somalië niet heeft plaatsgevonden.  
Vanwege de oorlog zijn er relatief veel groepen Somaliërs neergestreken in andere delen van de               
wereld. Er zijn grote groepen Somaliërs in Zweden en in Engeland. Er is wel onderzoek gedaan                
daar bijvoorbeeld de situatie van Somalische kinderen/volwassenen die Engels leren. Resultaten           
van dit onderzoek zijn niet toepasbaar op de Nederlandse situatie. Er is geen Engelstalig              
onderzoek bekend dat de ontwikkeling van de Somalische moedertaal bestudeerd heeft.  

4.7.3. Veel voorkomende fonologische processen 
Vanwege het ontbreken van het onderscheid tussen /p/ en /b/ zullen kinderen met als thuistaal               
Somalisch moeite hebben met dit onderscheid in het Nederlands.  

4.7.4. Toegestane lexicale variaties 
Nog geen gegevens beschikbaar. 

4.7.5. Prestaties van zich normaal ontwikkelende Somalische 
peuters in Nederland 

Nog geen gegevens beschikbaar.  

4.7.6. Bronnen 
Literatuur 
 
Conway, E.A. (2008). An Analysis of Somali Pronunciation Errors , A capstone submitted in partial              

fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in ESL. Hamline University,               
Saint Paul, Minnesota June 2008.  
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Estrem, T.L. (2011). Expressive Vocabulary Development of Immigrant Preschoolers Who Speak           
Somali, Spanish, and Hmong, The Electronic Journal for English as a Second Language June              
2011—Volume 15, Number 1  (St. Cloud State University, Minnesota, USA). 

 
Hoenselaar, L. (2011). Tweetaligheid in Somalische gezinnen in Nijmegen . Een onderzoek naar de             

ideeën van ouders over tweetalige opvoeding en naar de Nederlandse taalvaardigheid van            
hun kinderen. Bachelorscriptie Taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen.  

 
Shah, S. Clinical Lead Speech & Language Therapist Bilingual Specialist. (2007).  Somali, a Profile. 

London SIG Bilingualism. Retrieved 4-10-2016 from 
http://www.londonsigbilingualism.co.uk/pdf/SOMALI.pdf .  

Andere bronnen 
 
http://meertaligheidentaalstoornissenvu.wikispaces.com/Somalisch 
UCLA language materials project: http://www.lmp.ucla.edu/Profile.aspx?LangID=202&menu=004 
 
Uitspraak: http://hooyo.web.free.fr/E_chap01.html 
 
Vertalingen: http://www.freelang.net/online/somali.php  

Mevrouw Z. Jumale, beëdigd tolk-vertaler Somalisch-Nederlands 
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5. Verantwoording 

5.1. Onderzoek naar de talen 
Voor alle opgegeven talen is gestart met een zoektocht naar literatuur over het fonologisch              
systeem van de taal en de fonologische en lexicale ontwikkeling in die taal. Er is gezocht in de                  
universiteitsbibliotheek van de VU en Leiden, via het web, via literatuurverwijzingen in artikelen,             
via contact met deskundigen en via inzet van het eigen netwerk en social media. Er is gezocht naar                  
literatuur in het Nederlands en Engels. Alle gevonden bronnen staan per taal vermeld in de               
paragraaf ‘Bronnen’ bij elke taal.  

Over het Nederlands, het Turks en het Pools is relatief veel informatie gevonden. Voor de andere                
talen veel minder tot nagenoeg niets, ondanks vele uren van intensief speurwerk. Onderstaand             
een overzicht van de opbrengsten van het literatuuronderzoek.  

Taal Fonologisch systeem Fonologische 
ontwikkeling 

Lexicale 
ontwikkeling 

Nederlands √ √ √ 
Turks √ √ √ 

Pools √ √ √ 

Marokkaans Arabisch √ - - 

Egyptisch Arabisch √ √ ½ 

Tarifit √ - - 

Somalisch √ -  - 
    

 

Van alle talen is bekend hoe de foneeminventaris eruit ziet. Informatie over de fonologische              
ontwikkeling is alleen gevonden voor het Nederlands, Turks, Pools en Egyptisch Arabisch. Daarbij             
moet worden opgemerkt dat voor het Pools wel gevonden is wat de verwervingsvolgorde van de               
klanken is, maar toegankelijke informatie over het onderliggende onderzoek ontbreekt. De           
informatie is alleen in het Pools beschikbaar.  
 
Informatie over hoe de lexicale ontwikkeling verloopt, is eigenlijk alleen beschikbaar in de vorm              
van woordenlijsten die onderdeel zijn van een test voor de actieve woordenschat of onderdeel              
van een articulatietest. Alleen van de Nederlandse woordenlijsten is bekend hoe deze tot stand              
gekomen zijn. Voor de andere talen ontbreekt een Engelstalige verantwoording. 

5.2.  Keuze van de woorden/items 
Zoveel mogelijk consonanten 
Elke taalversie van Speakaboo heeft een unieke set met woorden. De woorden zijn zo gekozen dat                
ze zoveel mogelijk consonanten van de taal bevatten, zowel in (syllabe) initiale positie als syllabe               
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finaal. Er wordt geen rekening gehouden met de positie van de syllabe in het woord. Dit komt                 
overeen met de beoordeling zoals in de Methaphon (Leijdekker-Brinkman, 2002).  
 

Maximaal 36 woorden 
Elke taalversie bevat maximaal 36 woorden. Dit aantal heeft te maken met de doelgroep van de                
test: kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Jonge kinderen hebben een korte spanningsboog, daarom               
moet de test in korte tijd (<10 minuten) afgenomen kunnen worden. Hierbij hebben we rekening               
gehouden met het feit dat Speakaboo vaak onderdeel zal uitmaken van een grotere testbatterij.  
 
Alleen nomina 
De stimuluswoorden zijn alleen nomina. Nomina zijn makkelijker eenduidig af te beelden dan             
andere woordsoorten. Daarnaast worden nomina in de meeste talen eerder geleerd dan andere             
woordsoorten (Gentner in: Boerma, 2005). Om die reden maken ze een groter deel uit van de                
vroege woordenschat.  
 
Onderdeel van de woordenschat van jonge kinderen 
Voor het Nederlands was onderzoek naar de lexicale ontwikkeling beschikbaar (Schlichting, 2001).            
De woorden van de Nederlandstalige versie maken deel uit van de eerste 1000 woorden die               
kinderen leren.  
Voor de Turkse, Marokkaans-Arabische en Tarifit-versie is geput uit de betreffende Lexiconlijsten            
(Schlichting, 2006). Dit zijn lijsten waarop ouders aan kunnen geven welke woorden hun kinderen              
in de thuistaal begrijpen en welke ze zelf produceren. Deze lijsten bevatten slechts een beperkt               
aantal nomina en deze nomina bestonden niet allemaal uit de gewenste klanken. Voor de andere               
talen waren deze lijsten niet beschikbaar en moest sowieso naar andere bronnen gezocht worden.  
Eerst is gezocht naar articulatietesten in de betreffende taal. Deze zijn gevonden voor het Turks,               
Pools en Egyptisch Arabisch. Voorzichtigheid was geboden, omdat deze testen een oudere            
doelgroep hadden dan Speakaboo.  
Vervolgens is er gezocht naar andere woordenlijsten, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus voor               
tweede taalleerders. Dit soort lijsten bevat vaak ook hoog frequente woorden zoals verschillende             
etenswaren, lichaamsdelen, kleding.  
Uiteindelijk zijn woorden uit taalversies die al klaar waren, vertaald in de taal waarvoor we nog                
woorden zochten. Vertalen is gebeurd met online woordenboeken en google translate. Deze            
zoektocht is doorgezet totdat alle consonanten in ieder geval één maal in elke positie              
voorkwamen.  
In eerste instantie zijn per taal 40 woorden geselecteerd.  
 
Afgebeeld door foto’s 
Voor alle woorden zijn foto’s aangekocht bij Shutterstock. De foto’s zijn in kleur en bevatten het                
object tegen een witte achtergrond. Er is voor foto’s gekozen vanwege de kosten, de              
aantrekkelijkheid en het feit dat objecten via een foto door jonge kinderen vaak makkelijker              
herkend worden (Simcock & DeLoache, 2006).  
 
Check bij native speakers 
Alle woordenlijsten zijn voorgelegd aan native speakers met de vragen: 

● Wordt de foto benoemd met het target woord? 
● Komt de uitspraak overeen met wat we getranscribeerd hebben?  
● Behoort het woord (naar het oordeel van de spreker) tot de woordenschat van jonge kinderen?  

De moedertaalsprekers waren tolken, taalkundigen of maakten deel uit van een moedertaal-panel            
(Egyptisch Arabisch, Marokkaans Arabisch, Somalisch, Tarifit).  
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Items die te vaak met een verschillend woord benoemd werden, zijn uit de test verwijderd. Dit                
gold vooral voor de Tarifit-versie.  

Als er items met de verkeerde foto waren afgebeeld, zijn er nieuwe foto’s aangekocht. Een               
voorbeeld is verhelderend: het woord voor vrouw in het Somalisch is /na:g/. De foto van een                
jonge Somalische dame werd door de tolk anders benoemd. Toen haar duidelijk was dat we               
zochten naar het woord /na:g/ vertelde de tolk dat dat woord gebruikt wordt voor een veel                
oudere vrouw.  
In het beoordelen van de foto’s komen niet alleen verschillen in woordgrenzen naar boven. Het is                
ook belangrijk te achterhalen wat in de specifieke taal als meest prototypisch voor een woord               
beschouwd wordt. In het Nederlands kan alles met treden als ‘trap’ worden aangeduid. Maar              
hoogst waarschijnlijk is een huistrap het meest prototypisch en geniet die afbeelding de voorkeur              
boven ladder of keukentrapje.  
 
Volgorde van de woorden in de test 
De klanken worden zoveel mogelijk getest in verwervingsvolgorde. Veel jonge kinderen hebben            
moeite met een testsituatie en kinderen met een spraakstoornis al helemaal. Door met de              
makkelijkste woorden te beginnen, krijgt het kind het gevoel dat het de taak aankan en wordt het                 
uitgedaagd om ook de moeilijker woordjes uit te spreken. 

5.3.  Betrouwbaarheid 
Bij presentaties over Speakaboo is regelmatig de vraag gesteld of een niet-moedertaal-spreker wel             
in staat is om spraak van anderstalige kinderen te beoordelen. Deze vraag was aanleiding om               
onderzoek te doen naar de interbeoordelaars-betrouwbaarheid van de Poolse versie van           
Speakaboo.  
Holstvoogd onderzocht in 2015 16 Poolse kinderen en 19 Nederlandse kinderen met de papieren              
versie van de test en vergeleek haar oordeel met dat van een getrainde logopedist. Voor de Poolse                 
kinderen ging het om een in Nederland werkzame logopediste met Pools als moedertaal. De              
interbeoordelaars-betrouwbaarheid voor de Poolse versie lag weliswaar iets lager dan die voor de             
Nederlandse versie, maar was nog steeds substantieel.  
Internationaal is er onderzoek gedaan naar de beoordeling van Chinees door Engelstalige            
logopedie studenten (Lockart & McLeod, 2013). Uit dit onderzoek blijkt dat de juistheid van het               
oordeel toeneemt als studenten informatie krijgen over het fonologisch systeem van de taal, als              
de doelwoorden getranscribeerd zijn in IPA en als ze de uiting van een kind kunnen vergelijken                
met een volwassen voorbeeld.  
Dit is de reden waarom in Speakaboo bij elk woord ook een geluidsfragment van de tolk is                 
opgenomen. Daarnaast zijn voor elke taal ook filmpjes beschikbaar van de tolk die alle woorden               
uitspreekt.  
 
Bij twijfel aan uw eigen vermogen om een vreemde taal te beoordelen, moet u zich realiseren dat                 
het gaat om woorden die in isolatie worden uitgesproken. Van elk woord is bekend hoe het                
doelwoord moet klinken. De gewenste uitspraak is weergegeven in IPA en kan worden             
nageluisterd. Het is goed om voorafgaand aan een opname de complete lijst met woorden te               
beluisteren en goed te letten op de transcriptie. Twijfels en vragen kunnen gedeeld worden met               
de tolk.  
Een eerste afname zal zeker onwennig zijn, maar met elke beoordeling zal het vertrouwen in uw                
eigen oordeel toenemen.  
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6. Begrippenlijst 
 
Affricaat De combinatie van een plosief en een fricatief wordt een affricaat genoemd. Beide             

consonanten hebben dezelfde articulatieplaats en delen het kenmerk ‘voicing’. In          
een affricaat is de uitspraak van beide consonanten korter dan in een echt cluster.              
Daarom worden affricaten als één foneem beschouwd. Voorbeelden zijn: /ʧ/ en           
/ʤ/ 

Allofoon Allofonen zijn verschillende realisaties van eenzelfde foneem. Allofonen zijn niet          
betekenisonderscheidend. Het bekendste voorbeeld in het Nederlands is de ‘r’. In           
verschillende delen van het land wordt deze anders uitgesproken; als een rollende            
r, een flap r, een Gooische r of een huig r. De uitspraak kan ook afhangen van de                  
positie in het woord. Aan het begin van een woord klinkt de ‘r’ anders dan aan het                 
eind van een woord. Al die verschillende realisaties zijn allofonen van het foneem             
/r/.  

Taalmodus De mate waarin een taal geactiveerd is op een bepaald moment (Grosjean, 2000).             
Volgens Grosjean heeft een meertalige spreker subsystemen voor elke taal die hij            
spreekt. Er is altijd één dominante taal en een gast-taal. De dominante taal is              
maximaal geactiveerd. De activatie van de gast-taal hangt af van de situatie waarin             
de spreker verkeert. Spreekt de gesprekspartner alleen de dominante taal, dan           
wordt de gast-taal onderdrukt. De meertalige spreker zit dan in een monolingual            
mode . Als de gesprekspartner beide talen spreekt, dan zal de spreker beide            
taalsystemen evenveel activeren en zit hij in een bilingual mode . In de bilingual             
mode is het makkelijk van taal te schwitchen.  
Er is sprake van een contiuüm. Aan het monolinguale eind vindt geen taalschwitch             
plaats en aan het meertalige eind kan de spreker de taalsystemen vrijelijk door             
elkaar gebruiken. Afhankelijk van de gesprekssituatie zal de meertalige spreker zich           
ergens op het continuüm bevinden.  
In de onderzoekssituatie is het belangrijk dat de thuistaal van het kind zoveel             
mogelijk geactiveerd wordt. Vandaar dat geadviseerd wordt het kind enkel in de            
thuistaal aan te spreken.   
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