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Hoofdstuk 3 

Van baby tot peuter: De lexicale periode 

3.0. Inleiding 

Taal is een mentaal georganiseerd systeem van betekenissen en regels dat in 
de communicatie gebruik maakt van spraakwaarneming en spraakproductie. 
In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan de spraakwaarneming via het 
gehoor en de spraakproductie in de prelexicale periode. In dit hoofdstuk staat 
de taal centraal, zoals die in het tweede levensjaar en later wordt geprodu
ceerd. Literatuur wordt besproken die de relatie beschrijft tussen de spraak in 
de prelexicale en die in de lexicale periode en tussen taalaspecten onderling. 
Beknopt worden de fonologische, de lexicale en de grammaticale ontwikkeling 
van het kind geschetst. De waarneming van prosodie en fonologie via het gehoor 
bevordert opnieuw de productie van deze aspecten van taalontwikkeling. 

3.1. Een taalstoornis bij schisis? 

Philips & Harrison (1969) onderzoeken longitudinaal 137 kinderen met 
schisis van 1;6 tot 6;0 jaar en vergelijken deze met 165 leeftijdgenootjes 
zonder aangeboren afwijkingen. Kinderen met schisis hebben problemen in 
het taaibegrip én de taaiproductie. Leeftijdgenootjes zonder schisis hebben 
deze niet. Hoewel de taalvaardigheid van de kinderen met schisis toeneemt 
met de leeftijd, blijft in hun onderzoek de groep met schisis verhoudings
gewijs steeds achter bij leeftijdgenootjes. De achterstand is het grootst bij de 
oudste groep kinderen van 5;6 tot 6;0 jaar. De kinderen met schisis hebben op 
deze leeftijd nog steeds taalproblemen, waardoor zij op school moeilijker 
meekomen. Overes (1988) vindt bij drie van de door haar onderzochte zes 
kinderen van 5;7 tot 7;1 jaar nog opvallende morfosyntactische én pragma
tische problemen. Morris (1962) stelt vast dat kinderen met schisis op de 
leeftijd van 7;0 jaar behalve spraakproblemen ook problemen hebben in de 
verbale communicatie. De kinderen met schisis spreken minder en hun 
zinslengte is kort. Naar de oorzaken van het taalprobleem bij schisis en het 
wezen ervan blijft men echter gissen (Bzoch, 1979; McWilliams e.a., 1990). 
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Aan de vroege jaren van taalverwerving bij schisis wordt in de literatuur 
relatief weinig aandacht besteed. Shames & Rubin (1979) stellen dat kinderen 
met schisis die qua type spleet een relatief homogene groep vormen, onderling 
aanzienlijk verschillen op het punt van de taalverwerving. De spleet is niet de 
hoofdoorzaak van een taalprobleem, vindt ook Bishop (1994). Tamelijk 
consistent over tijd is er bij kinderen met schisis een hoger non-verbaal dan 
verbaal IQ vastgesteld (zie ook § 1.3.2). Dientengevolge is de mening geop
perd dat kinderen met schisis een primaire taalontwikkelingsstoornis zouden 
hebben (Shames & Rubin, 1979; Richman & Eliason, 1982; Nation & Wether-
bee, 1985). Dit wordt echter tegengesproken door McWilliams & Musgrave 
(1971), Richman (1978) en McWilliams & Matthews (1979). Als er problemen 
in de taalverwerving optreden, dan liggen hieraan factoren ten grondslag die 
niet gerelateerd zijn aan de spleet. 

3.2. Van spreekbeweging naar foneemproductie 

Als kinderen hun eerste woorden uiten, worden de klanken niet geproduceerd 
op grond van een fysiologisch spraakprogramma, maar op basis van een 
linguïstische organisatie (Jakobson, 1941, 1968). Hij spreekt van discontinu
ïteit in de spraakontwikkeling tussen brabbelen en het eerste woord, en vindt 
dit twee opeenvolgende fasen met elk een eigen identiteit van spraakproductie. Na 
de periode van brabbelen zou het kind een "stillere" periode kennen met 
minder vocaliseren, waarna de eerste woorden verschijnen. Momenteel weten 
we dat er inderdaad sprake is van een perceptuele "shift" bij het kind, waarbij 
het kind selectiever gaat luisteren naar woorden en klankcontrasten (Gelman 
e.a., 1998). Er is echter in de productie geen discontinuïteit, maar continuïteit; 
de spraakvermogens die in een nieuwe situatie geactiveerd worden, ontwikke
len zich óf uit eerder aanwezige vermogens óf zijn reeds in de ontwikkeling 
aanwezig, maar slapend (Wode, 1990). Locke (1983) is de vader van deze 
continuïteitsgedachte. Bij het vergelijken van spraak in drie Anglo-Amerikaan-
se studies vindt hij opvallende overeenkomsten in klanken bij het brabbelen 
en in de eerste woorden. Ook Stoel-Gammon & Cooper (1984) en Vihman e.a. 
(1985) laten zien dat de spraakpatronen in het brabbelen qua lettergreep
structuur en typen spraakklanken gelijk zijn aan die in de eerste woorden. De 
kwaliteit van brabbelen is daarmee een belangrijke graadmeter voor die van 
de vroege fonologie. 
Jakobson (1941, 1968) geloofde nog in een scheiding tussen brabbelen en de 
vroege fonologie. Naar zijn mening ging het brabbelen vooraf aan de fase van 
woordgebruik en bevorderde brabbelen de spraakmotorische inprenting van 
een klank. Huidige studies laten echter zien dat er door de waarneming al een 
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mentale representatie is van spraak, voordat het kind brabbelt (Kuhl e.a., 
1992; Kuhl, 1995; Kuhl & Meltzoff, 1995; Kuhl, 1996). Als het kind woordjes 
gaat uiten, gaat het juist meer brabbelen dan voorheen (Stoel-Gammon & 
Cooper, 1984). Het brabbelen lijkt de lexicale expressie te bevorderen. 
Fonetische voorkennis via brabbelen verkregen, blijkt behulpzaam bij het 
proces om woordconcepten fonologisch te vullen (Jusczyk, 1997). Bij de 
lexicale expressie is de fonologie betrokken. 

Kinderen uiten die spraakpatronen, menen McNeillage & Davis (1990) en 
McNeillage (1994) die het kind fysiologisch met het grootste gemak kân 
produceren en zij doen dit zowel in de prelexicale periode, in de vocalisaties, 
als ook in de lexicale periode, in de woorden. De patronen van spraakmoto-
riek die de baby beheerst, bepalen in aanzienlijke mate de klankstructuur in 
zijn woorden, maar ook zijn lexicale expressie. 
Daarmee zou het kind met schisis door zijn afwijkende spraakfysiologie met 
een beperkter klankbestand in het spreken ook een reductie in lexicale 
expressie gaan tonen. Dit is een veronderstelling die in de literatuur wordt 
geuit. 
Grunwell (1988) meent dat een gebrekkige of inefficiënte articulatie de 
spraakkennis op een hoger mentaal niveau, dat van de fonologie, negatief kan 
beïnvloeden. Zowel fonetisch (qua uitspraak, articulatie) als fonologisch (qua 
organisatie van klanken in het woord) wordt de opbouw van het klanksysteem 
gedupeerd. Estrem & Broen (1989) veronderstellen dat kinderen met articula
tieproblemen, zoals bij schisis, woorden vermijden te kiezen die zij moeilijk 
kunnen uitspreken. Daardoor vermindert hun lexicale expressie. Er rijzen 
dienaangaande nog veel vragen en meer onderzoek is nodig om het wezen 
van een dergelijke relatie te onderzoeken (Grunwell, 1993). 

3.3. De fonologische ontwikkeling 

3.3.1. De verwerving van een systeem van contrasten 

Bij kinderen met een normale ontwikkeling vindt Jakobson (1941, 1968) een 
uniforme systematiek in de verwerving van de contrasten van een foneem. 
Het contrast is voor hem een kenmerk van wijze (manier) en plaats van 
articulatie. Deze kenmerken zijn op een unieke, eenduidige wijze zo in het 
foneem gebundeld dat het in spraakwaarneming en spraakproductie als één 
type standaardklank moet worden beschouwd. 
Jakobson (1941, 1968) beschrijft een contrastief klanksysteem in ontwik
keling, voor alle talen geldend. Dit laatste is thans achterhaald. Al hoewel 
kinderen onderling aanzienlijk kunnen overeenkomen in de eerste fasen van 
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de spraakverwerving, zijn er echter verschillen in de verwerving van fonemen 
(Ingram, 1991). In de tweede helft van het eerste levensjaar is het kind zich al 
zo gaan richten op zijn moedertaal dat het die klankpatronen (fonemen) uit, 
die eigen zijn aan de moedertaal, ook in de eerste woorden. Jakobson (1941, 
1968) beschrijft welke medeklinkers en erbij voorkomende klinkers het eerst 
in de ontwikkeling voorkomen en welke erna. Deze treden contrastief op, in 
oppositie met andere fonemen die slechts één contrast ermee verschillen. Hij 
biedt geen beschrijving van een systeem, waarin de contrasten van de fone
men hiërarchisch zijn geordend op basis van hun complexiteit. 

Beers (1995) beschrijft de ontwikkeling van de fonologie van het Neder
landstalige kind conform de theoretische inzichten van een hiërarchisch 
georganiseerde fonologie in typen fonemen en contrasten. Meer complexe 
contrasten, gedomineerd door andere, worden later in de tijd verworven. Haar 
model van analyse wordt gebruikt in onze studie (zie Hoofdstuk 6 en 7). Beers 
(1995) beschrijft de fonologische ontwikkeling van groepen Nederlandstalige 
kinderen in leeftijdsperioden van 1;3 tot 4;0 jaar en doet dit, evenals Jakobson 
(1941, 1968) door de verwerving op basis van de spontane taal van het kind 
te beschrijven. Ook in onze studie is de spontane taal van het kind de basis 
van analyse. Beers (1995) begint haar analyse als lexicale uitingen aanwezig 
zijn en start bij een leeftijdsgroep van 1;3 tot 1;9 jaar. Zij kijkt vervolgens per 
drie maanden naar de typen fonemen en contrasten die de kinderen in de 
leeftijdsgroepen verwerven. Fonemen worden verworven op grond van een 
frequentiecriterium van correcte productie ervan (zie §6.4). Komen /p/ en 
/m/ in een specifieke woordpositie ten minste drie keer voor en zijn deze 75% 
of meer correct ten opzichte van het bedoelde woord, dan zijn /p/ en /m/ in 
deze positie verworven. Daarmee is het contrast [sonorant] en [labiaal] 
verworven, gegeven [explosief]. [Explosief] beschouwt Beers (1995) als een 
basiskenmerk, waarmee wordt gecontrasteerd. Klanken worden volgens haar 
eerst in de initiële positie in het woord verworven. In haar onderzoek worden 
haar hypothesen bevestigd dat [explosief] een voorwaarde is voor de ontwik
keling van [fricatief] en dat [stemloos] voorafgaat aan [stemhebbend]. Op 
grond van de volgorde in de verwerving van contrasten die Beers (1995) 
vindt, worden graden van complexiteit gedefinieerd. Evenals bij Jakobson 
(1941, 1968) is de eerste oppositie die van [sonorant] contrasterend met het 
kenmerk [explosief] en zijn de eerste plaatscontrasten in de verwerving die 
van [labiaal] en [coronaal]. Vervolgens wordt, evenals bij Jakobson (1941, 
1968), door het Nederlandstalige kind het contrast [dorsaal] verworven door 
/k/ te verwerven. Daarna verwerft het kind het contrast [fricatief] door /h/ of 
DCI te verwerven. Binnen de klankgroep [sonorant] gaat het Nederlandstalige 
kind vervolgens het contrast [gerond], kenmerkend voor de halfklinker /u/ en 
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/w/, verwerven dat contrasteert met het contrast [voor], kenmerkend voor de 
halfklinker 1)1. Daarna volgen de contrasten [lateraal], kenmerkend voor /1/, 
[nasaal], kenmerkend voor /m/, /n/, /n/ en [rhotisch], kenmerkend voor /r/ 
(zie ook § 1.4.5). 
Een verwachte verwerving bij Beers (1995) is die van de grootste gemene deler 
in het voorkomen van de contrasten in de groep onderzochte Nederlandstalige 
kinderen. Wanneer meer dan 50% van de kinderen in een leeftijdsgroep 
dezelfde graad in de verwerving van de contrasten heeft behaald, wordt dit 
beschouwd als een verwacht aspect van ontwikkeling. Daarmee wordt tevens 
variabiliteit in de verwerving erkend. Deze kan niet-verwacht, maar toch 
normaal zijn, bijvoorbeeld als kinderen eerst een zogenaamd dieptecontrast 
verwerven. Dit is een complexer contrast, bijvoorbeeld [lateraal] gedomineerd 
door [sonorant] dat eerder verschijnt dan een minder complex contrast, 
bijvoorbeeld [fricatief] dat doorgaans eerder verschijnt dan [lateraal]. Dit is in 
het licht van een verwachte verwerving ongewoon, maar het is binnen de 
zogenaamde kenmerkgeometrie niet abnormaal. Bij Beers (1995) voldoet het 
merendeel van de onderzochte kinderen echter aan een verwachte verwerving. 

3.3.2. De fonologie in lexicale perioden 

Vihman e.a. (1985) onderzoeken de verwerving van spraakklanken niet op 
basis van chronologische leeftijd of in leeftijdsgroepen, maar in relatie tot de 
lexicale leeftijd van het kind. Deze wordt bepaald op grond van het aantal 
spontaan geuite woorden in de communicatie van het kind met zijn moeder 
in een video-opname van 18 minuten. Het argument voor een dergelijke 
onderzoeksopzet is dat kinderen in verschillende stadia van lexicale vaardig
heid specifieke aspecten van fonologische vaardigheid tonen en dat het 
klanksysteem per lexicale periode fluctueert. Sommige verworven fonemen 
"verdwijnen" bijvoorbeeld tijdelijk ten gunste van de verwerving van andere. 
Reeds eerder verworven contrasten in fonemen in een specifieke woordpositie 
komen tijdelijk niet meer voor en zijn daarmee ondergespecificeerd. Ook 
komen er per periode van aantal geuite woordtypen specifieke processen voor 
van vereenvoudiging van de woordvorm. Vihman e.a. (1986) onderzoeken de 
meest variabele categorieën van klanken en klankstructuren die voorkomen 
tussen kinderen onderling bij het brabbelen in relatie tot die in het eerste 
woordgebruik en relateren deze uitkomsten tevens aan de bij 2;0 jaar voorko
mende fonologische processen van vereenvoudiging van de woordstructuur en 
substitutieprocessen. Op basis van deze vergelijkingen komen Vihman e.a. (1986) 
tot de conclusie dat de vroegste klankproductie en structuren van woordvorming 
van een kind bepalend zijn voor wat het later fonologisch kan realiseren. 
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Conform Vihman e.a. (1986) onderzoeken Estrem & Broen (1989) vijf 
kinderen met schisis en vijf kinderen zonder schisis op basis van lexicale 
leeftijd. Ook hier is er vergelijking van groepen kinderen per lexicale periode, 
gebaseerd op het aantal spontaan geuite woorden in de communicatie tijdens 
een video-opname van 18 minuten. Genoemde auteurs onderzoeken niet 
alleen de feitelijke realisaties van een kind, maar ook de selectie, de klank- en 
woordkeuze in de communicatie. Kinderen zonder aangeboren afwijkingen 
blijken in hun woordkeuze opvallend meer woorden met obstruenten (explo
sieven en fricatieven) te selecteren en minder woorden met sonoranten. Bij de 
kinderen met schisis is echter het omgekeerde het geval. De kinderen zonder 
schisis selecteren vaker woorden met aan het begin een explosief dan de 
kinderen met schisis die niet alleen minder explosieven selecteren, maar deze 
ook minder vaak en correct produceren. Beide groepen gebruiken zelden fricatie
ven, die qua kenmerken complexer zijn dan explosieven en later worden verwor
ven. De kinderen zonder schisis kiezen vaker woorden die met coronale 
fonemen beginnen dan kinderen met schisis. 

Naarmate de woordenschat toeneemt, vermindert het groepsverschil op het 
punt van de selectie. Het groepsverschil betreft hierna de correcte productie 
van fonemen. In de groep kinderen zonder schisis blijkt 71.2% van de 
fonemen correct te worden geproduceerd versus 53.6% in de groep kinderen 
met schisis. In de eerstgenoemde groep worden dezelfde hoogten van percen
tages van correctheid aangetroffen in elke lexicale periode en met onderling 
weinig variabiliteit tussen kinderen. In de andere groep, die met schisis, is de 
variabiliteit ruim twee keer zo hoog. De verschillen in klankproductie bij 
kinderen zonder en met schisis in de eerste lexicale periode van 10 woord-
typen zijn even groot als later, in de lexicale periode van 50 woordtypen. 
Kinderen met schisis lopen hun achterstand niet spontaan in. 

Het onderzoek van Chapman & Hardin (1992) is in dat opzicht vergelijkbaar 
met onze studie dat eenmalig bij twee jaar kinderen met schisis zijn onder
zocht en zijn vergeleken met een referentiegroep kinderen zonder aangeboren 
afwijkingen. Tien peuters met schisis van gemiddeld 2;2 jaar en vijf kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen van gemiddeld 2;1 jaar worden bij Chapman 
& Hardin (1992) op tal van fonologische aspecten onderzocht. De gehemelte
sluiting bij de kinderen met schisis is niet uitgevoerd in het eerste levensjaar, 
maar gemiddeld bij 1;3 jaar. Het aantal correct geproduceerde consonanten is 
bij schisis gereduceerd in vergelijking met de controlegroep. Kinderen zonder 
schisis hebben op de leeftijd van 2;1 jaar gemiddeld 16 meer dan eens correct 
geproduceerde consonanten in hun spraakbestand. Dit is een andersoortig 
criterium van "verworven" dan bij Beers (1995) en in onze studie. Kinderen 
met schisis hebben er bij 2;2 jaar gemiddeld 14. Deze zijn andersoortig. In het 
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algemeen produceren de kinderen met schisis minder explosieven, meer 
fricatieven, meer nasalen (vooral /n/), meer glijklanken en /1/. Contrasten als 
[nasaal], [lateraal] en [rhotisch] worden bij schisis minder vaak gerealiseerd 
dan in de controlegroep. 

Chapman & Hardin (1992) onderzoeken ook fonologische processen zoals die 
in de literatuur worden beschreven. Kinderen met schisis verschillen percen
tueel nauwelijks van kinderen zonder schisis in het voorkomen ervan, behalve 
betreffende reductie van het cluster (de medeklinkerverbinding), backing (het 
vervangen van een labiale en coronale klank door een dorsale, faryngale of 
laryngale klank) en het voorkomen van nasale assimilatie. Deze processen 
komen bij schisis significant vaker voor. Chapman & Hardin (1992) hebben 
deze uitslag verwacht op basis van de relatie tussen de structurele anomalie bij 
schisis en de ermee gepaard gaande articulatieproblemen. Deze beïnvloeden 
volgens hen de fonologische productie. Is backing reeds vóór de sluiting van 
het gehemelte aanwezig, dan blijft dit proces ook na de sluiting ervan bestaan 
(Chapman, 1991). De afwijkende spraakmotoriek leidt al jong tot afwijkende 
spraakpatronen die later moeilijk zijn te verbeteren. 

3.4. De vroege ontwikkeling van het lexicon 

Woorden zijn dynamische concepten, opgebouwd uit diverse ervarings- en 
kengegevens. Een kind van bijna een jaar weet inmiddels met personen en 
voorwerpen om te gaan. Het beweegt zich door de kamer op zoek naar nieuwe 
dingen en leert semantisch de waarde van personen, dieren en voorwerpen en 
hun onderlinge relaties kennen. De context van het woord wordt voor het 
kind steeds belangrijker; het kind gaat woorden relateren aan bepaalde 
situaties en verwachtingen en kent het woord niet langer als één vastomlijnd 
begrip dat alleen maar in die ene situatie en context gebruikt kan worden. De 
ouders ondersteunen dit explorerende gedrag van het kind door erover te 
praten en ermee te handelen in specifieke contexten. Het woordbegrip wordt 
in de vroege periode van ontwikkeling op natuurlijke wijze ondersteund door 
gebaren, mimiek en de prosodische contour van een woord. De personen, 
voorwerpen, acties en hoedanigheden ondersteunen het woordbegrip even
eens. Daardoor wordt gelijktijdig met de klankontwikkeling (een aspect van 
de taalvorm) ook een basis gelegd voor de semantische ontwikkeling (die van 
de taalinhoud) en de pragmatische (die van het taalgebruik). Zo beleeft het 
kind de woorden in eerste instantie (inter-)actief, waarna het later kan gaan 
abstraheren onder andere naar begrippen van elders, niet tot zijn wereld 
behorend. 
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Op de leeftijd van 0;9 tot 1;1 jaar begint het kind notie te krijgen dat fonolo
gisch georganiseerde reeksen die worden geuit in een bepaalde context, een 
specifieke betekenis hebben. De klankreeksen kunnen steeds terugkomen in 
dezelfde of erop gelijkende referentiekaders. Wanneer situaties verschillen, 
blijft toch de woordbetekenis bestaan. Kiekeboe, gespeeld met het ene speeltje 
is en blijft hetzelfde kiekeboespelletje als het met het andere speeltje wordt 
gespeeld. Volgens Carey en Bartlett (1978) leren kinderen na het eerste 
gebruik van een nieuw woord razendsnel een volgend zonder het oude te 
vergeten. Kinderen hoeven echt niet vaak een nieuw woord herhaald aangebo
den te krijgen, willen ze dit onthouden. Het zijn de semantische aspecten, de 
kennis van situatie en context van het woord, die opvang, verwerking en 
opslag vergemakkelijken. Het taaigeheugen breidt zich in interactie uit, 
waardoor meer lexicale aspecten met hun specifieke fonologische structuur en 
semantische eigenschappen opgeslagen kunnen worden. Kinderen leren 
spelenderwijs dat voorwerpen gerepresenteerd worden door zelfstandige 
naamwoorden en acties of veranderingen van een situatie door werkwoorden. 
Dit is uiterst belangrijk voor de latere, grammaticale verwerving (zie § 3.4). 
Woorden kunnen pas worden uitgesproken als kinderen betekenissen kunnen 
begrijpen en er ook woordbegrip is. Harris (1992) vindt in het tweede levens
jaar in de lexicale periode tot 30 woordtypen en het voorkomen van een twee
woordzin dat er aanzienlijk verschil is tussen kinderen in de mate van 
woordbegrip. Kinderen variëren onderling ook aanzienlijk in aantal maanden 
dat verstrijkt tussen het aanwezig zijn van woordbegrip en het eerste woord in 
de productie. Kennis van betekenissen en woordbegrip is echter geen garantie 
voor lexicale productie. De productie is niet altijd makkelijk op te roepen. Het 
leren produceren van de eerste tien woorden is een langzaam proces (Harris, 
1992). Kinderen, geboren zonder problemen, kunnen een idiosyncratische 
woordproductie tonen; ze kunnen gebruik maken van overextensie (een 
algemener woord gebruiken voor een specifieker woord); of ze gebruiken 
onderextensie (een specifieker woord gebruiken voor een algemener woord). 
Normaliter kunnen vijf tot zes maanden verstrijken tussen het eerste woordje 
en de eerste tien woorden. De mate, waarin taaiervaring in interactie met de 
omgeving is opgedaan, wordt verondersteld een grote rol te spelen bij de 
lexicale ontwikkeling (Harris, 1992). Aan het einde van de eerste fase van de 
ontwikkeling van de woordenschat, als het kind 1;6 tot 1;8 jaar oud is en met 
zijn benoemingsexplosie start, start het ook al gauw met zinnetjes. 

Bij vergelijking van de fonologie van kinderen met en zonder schisis in 
perioden van lexicale vaardigheid vinden Estrem & Broen (1989) dat kinderen 
met schisis later met hun eerste woordje starten dan hun leeftijdgenootjes 
(zo'n drie tot drie en een halve maand) en dat zij daarna ook later mijlpalen 
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van lexicale vaardigheid bereiken dan normaal het geval is. Dit wordt ook 
gevonden bij Jansonius-Schultheiss (1994). De kinderen met schisis in haar 
onderzoeksgroep bereiken laat de mijlpaal van 15 woordtypen in de spontane 
communicatie met hun moeder in een twintig minuten durende video-opname. 
Ook de periode van 50 verschillende woorden in de spontane expressie wordt 
veel later bereikt vergeleken met leeftijdgenootjes zonder schisis. Op de 
leeftijd van 3;0 jaar hebben de door Estrem & Broen (1989) onderzochte 
kinderen met schisis het verschil in aantal geuite woorden in de communica
tie niet ingelopen in vergelijking met de controlegroep kinderen zonder 
schisis. Eerder vonden Philips & Harrison (1969) hetzelfde. De vraag is 
waardoor deze vertraging is ontstaan: is dit probleem gekoppeld aan de 
afwijkende spraakmotoriek en de articulatieproblemen bij schisis, waardoor 
kinderen een gereduceerd bestand aan spraakklanken opbouwen in de 
prelexicale periode en vervolgens hierdoor gedupeerd worden in de vroege 
fonologie (zie Hoofdstuk 2 en dit hoofdstuk) of ligt de oorzaak van de 
verminderde lexicale expressie en de blijvende vertraging erin op een ander 
vlak, bijvoorbeeld op dat van de afwijkende spraakwaarneming? Estrem & 
Broen (1989) geven als verklaring dat de lexicale reductie ontstaat door de 
afwijkende articulatie met dientengevolge vermijdingsgedrag om woorden uit 
te spreken. Nation (1970) meent echter dat er behalve een achterstand in de 
lexicale productie bij schisis ook een achterstand is op het vlak van het 
woordbegrip. Zijns inziens zou de kwaliteit van het gehoor een belangrijke rol 
spelen. 

Estrem & Broen (1989) zijn niet de enige onderzoekers die lexicale problemen 
bij schisis vinden. Ook in studies van oudere datum, betreffende oudere 
kinderen met schisis, van 3;5 tot 15;5 jaar, wordt beschreven dat de lexicale 
expressie in de testsituatie bij schisis kleiner is dan die bij kinderen zonder 
aangeboren afwijkingen (Spriestersbach e.a., 1958; Morris, 1962; Nation, 
1970). 

3.5. De vroege grammatica 

Wanneer kinderen problemen hebben met de opbouw van het lexicon en de 
expressie ervan, wordt ook de grammatica bedreigd. 
Verschillende veronderstellingen zijn er ter verklaring hoe kinderen hun 
grammatica opbouwen. Grammaticale categorieën hebben distributionele 
eigenschappen, bijvoorbeeld die van de zelfstandige naamwoorden, die niet 
op grond van semantische en fonologische karakteristieken in zinnen voorko
men, maar op grond van een grammaticale context (bijvoorbeeld al dan niet 
met een lidwoord en met een werkwoord). Kinderen leren spelenderwijs in de 
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dagelijkse omgang met mensen, voorwerpen enzovoort dat iets in een uiting 
een hoofdrol speelt en dat er iets is dat deze hoofdrol modificeert (Pinker, 
1994). Daardoor ontstaat in de zin de grammaticale structuur van onderwerp 
en werkwoord. Kinderen halen hun grammaticale categorieën uit het omgaan 
met betekenissen in interactie en uit het taalaanbod (Pinker, 1994). 
Kinderen moeten echter de grammaticale structuur van de taal ook uit de 
spraak van hun moeder leren waarnemen en haar spreekstijl (de prosodie en 
haar uitspraak) is hierbij van groot belang. Kinderen kunnen daarbij ook 
worden geholpen door de moedertaal zelf, namelijk door de opvallende 
prosodische structuur van woorden die de taal kent. In het Engels bijvoor
beeld hebben tweelettergrepige zelfstandige naamwoorden klemtoon op de 
eerste lettergreep en tweelettergrepige werkwoorden er een op de tweede; de 
duur van tweelettergrepige zelfstandige naamwoorden is langer dan die van 
tweelettergrepige werkwoorden; onderling verschilt ook de klankstructuur 
qua type klinkers en consonanten (Kelly 1992). Daarmee spelen opnieuw 
aspecten van waarneming een rol bij de opbouw van lexicon en — zoals hier 
blijkt — ook bij de grammatica. 

Inhouds- en functiewoorden (respectievelijk referentiële woorden en die met 
overwegend een grammaticale functie, zie § 5.4) blijken in drie verschillende 
talen (Mandarijn-Chinees, Turks en Engels) uitgesproken door moeders in 
interactie met hun 0;11 tot 1;8 jaar oude kind, akoestisch en fonologisch 
bijzonder op te vallen (vooral in Mandarijn-Chinees en Turks, minder in het 
Engels) (Shi e.a., 1998). Functiewoorden zijn een in aantal beperkte en 
vastliggende categorie van woorden die frequent voorkomen en een eenvou
dige fonologische structuur bezitten, die makkelijk is uit te spreken; ze vallen 
prosodisch niet op; ze hebben semantisch geen of weinig lading en ze zijn 
vanuit de syntactische en semantische context bijzonder voorspelbaar. Het 
taaibegrip wordt er niet door belast. Inhoudswoorden echter behoren tot een 
productieve categorie; ze zijn iedere dag weer uit te breiden, ongeacht de 
leeftijd. Ze zijn in de waarneming zeer opvallend. De fonologische structuur 
is meer gevarieerd dan die van de functiewoorden en zij zijn moeilijker uit te 
spreken. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in hun tweede levensjaar de gram
maticale categorieën juist uit deze akoestische en fonologische informatie 
halen (Shi e.a., 1998). Opnieuw blijkt een goede spraakwaarneming van het 
prosodisch en fonologisch opvallende taalaanbod een belangrijke voorwaarde 
voor taalverwerving. Kinderen moeten eerst leren, dankzij hun auditieve 
waarneming, om hiërarchisch georganiseerde grammaticale categorieën te 
splitsen, voordat zij in staat zijn deze later samen te voegen tot een zin. 
Daarmee blijkt opnieuw dat een optimale spraakwaarneming via het gehoor 
een basisvoorwaarde is voor de taalverwerving, nu de grammaticale. 
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Kinderen hebben in het prille begin van hun woordexpressie, bij 0;9 tot 1;4 
jaar, overwegend een voorkeur voor referentiële woorden, die van de inhouds
woorden (Bates e.a., 1994). Van 1;4 tot 2;6 jaar leren kinderen echter óók 
functiewoorden. Functiewoorden gaan volgens Bates e.a. (1994) vooral 
voorkomen als het kind 400 tot 680 woorden kan uiten. Kinderen die op 
jonge leeftijd hoog scoren op referentiële stijl, waarbij veel zelfstandige 
naamwoorden voorkomen, hebben ook op latere leeftijd een grote woorden
schat. Behalve aspecten van kwantiteit zijn er ook kwalitatieve verschillen. De 
kwalitatieve variatie in stijl van woorden leren is echter volgens de onderzoe
kers gekoppeld aan de kwantitatieve groei van de woordenschat. Dit kwalita
tieve verschil in woorden leren heeft invloed op de complexiteit van de 
grammatica en op de zinslengte. In onze studie wordt zowel de lexicale als de 
grammaticale vaardigheid in kaart gebracht en er wordt gekeken naar het 
aantal inhouds- en functiewoorden in relatie tot de zinslengte. 

Naar de grammaticale vaardigheid van kinderen met schisis is vooral bij 
oudere kinderen onderzoek gedaan. Over de grammaticale vermogens bij 2;0 
jaar is weinig bekend. De zinnen van kinderen met schisis zijn reeds op deze 
leeftijd korter (Morris, 1962). De grammaticale complexiteit op oudere leeftijd 
is normaal (Spriestersbach e.a., 1958; Morris, 1962; Philips & Harrison, 1969). 
Kinderen met schisis zijn volgens Overes (1988) op oudere leeftijd (5;0 tot 7,0 
jaar) op het vlak van de morfosyntaxis en pragmatiek minder vaardig dan 
kinderen zonder schisis. In haar onderzoek bij zes kinderen bleek dit bij drie 
ervan. In niet toegankelijke literatuur, maar bij Bzoch (1979) wordt de 
mening van Saxman & Bless (1973) en Whitcomb e.a. (1976) beschreven dat 
kinderen met schisis kortere zinnen maken. Men veronderstelt invloed van 
het gehoor op de zinslengte. 

Voor de grammaticale analyse in onze studie wordt de standaardtest GRAMAT 
(Bol & Kuiken, 1988) en de computeranalyse ervan volgens Roelofs (1996) 
gebruikt. Bol & Kuiken (1988) onderzoeken de grammaticale ontwikkeling 
van Nederlandstalige kinderen in de leeftijd van 1;0 tot 4;0 jaar en brengen 
daarmee de grammaticale ontwikkeling van het jonge Nederlandse kind in 
kaart. Hun analysemodel baseert zich op de spontane taal van het kind. De 
volgorde, waarin syntactische, morfosyntactische en morfologische structuren 
worden verworven, wordt per leeftijdsperiode onderzocht. Hiermee ontstaat 
een beeld van een volgorde van verwerving. Deze volgorde wordt gebaseerd 
op een criterium van productiviteit, opgesteld op grond van frequentiegege-
vens. Op deze grammaticale analyse wordt in deze studie nader ingegaan in 
Paragraaf 5.5. 
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3.6. Samenvatting 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de taalverwerving die cumulatief 
wordt opgebouwd. Een ontwikkelingsgang wordt beschreven van prelexicale 
spreekbewegingen (articulatie) naar fonologie, de opbouw en expressie van de 
vroege woordenschat en vervolgens van lexicale naar grammaticale vaar
digheid. Een eenmaal vertraagd of afwijkend verloop bij schisis wordt 
meegenomen naar een volgende periode van taalverwerving en blijkt niet te 
worden ingelopen. Dit is een punt van grote aandacht en zorg. 
Er blijkt een continue overgang tussen articulatie in de prelexicale periode en 
fonologie in de lexicale bij kinderen zonder aangeboren afwijkingen. Bij 
schisis is deze óók aanwezig. De mening wordt in de literatuur geuit dat een 
stoornis op fysiologisch niveau (die van de articulatie) de spraakkennis op 
hoger mentaal niveau (die van de fonologie) aantast. Wanneer buitenlandse 
auteurs kinderen met schisis fonologisch onderzoeken, is er in selectie en 
productie een beeld van voorkeur voor sonoranten. De obstruenten, vooral 
explosieven, komen opvallend minder voor en ook het plaatsaspect coronaal 
is minder vaak correct aanwezig. Als er specifieke fonologische processen bij 
schisis aanwezig zijn, zoals het ongewoon frequent voorkomen van backing 
(antérieure explosieven en fricatieven posterieur realiseren) en nasale assimi
latie, wordt dit beschouwd als eigen aan schisis. De afwijkende spraakmoto-
riek lokt dergelijke processen als vanzelfsprekend uit (Chapman & Hardin, 
1992). 

In de literatuur van schisis wordt gesproken over een achterstand in de 
lexicale expressie die deze kinderen tonen en in de tijd niet inlopen (Estrem 
& Broen, 1989). Genoemde auteurs relateren deze achterstand aan de proble
men met de articulatie. Kinderen met schisis zouden al jong woorden met 
moeilijk te articuleren klanken vermijden in hun spontane taal, waardoor er 
sprake is van een gereduceerde lexicale expressie. 

In dit hoofdstuk wordt ook ingegaan op literatuur ten aanzien van de lexicale 
en grammaticale ontwikkeling. Naast een beschrijving van jonge kinderen 
zonder aangeboren afwijkingen is er die aangaande schisis. De normale 
spraak- en taalverwerving verloopt indrukwekkend snel en specifieke taalvaar
digheden in de ene periode blijken de bouwstenen te zijn voor die van een 
volgende. 
Kinderen met schisis blijken problemen te hebben in de lexicale expressie. 
Het waarom van deze lexicale problemen bij schisis wordt in de literatuur niet 
onderzocht. Het blijft bij suggesties. Een enkele studie (Nation, 1970) geeft 
aan dat het gehoor wel eens een belangrijke rol hierbij zou kunnen spelen. 
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Ten aanzien van de grammaticale problemen, die bij schisis worden vastge
steld op een oudere leeftijd dan twee jaar blijft de literatuur eveneens ondui
delijk. De grammaticale problemen, vooral die betreffende de kortere zins
bouw, worden door Morris (1962) toegeschreven aan de afwijkende spraak-
motoriek. Het kind zou op basis daarvan minder woorden in een zin uiten en 
problemen tonen in de verbale communicatie. Andere auteurs veronderstellen 
dat gehoorverlies ten gevolge van OME hierbij een rol zou kunnen spelen. 

De literatuur verduidelijkt dat de spraakwaarneming een zeer belangrijke rol 
speelt en blijft spelen in de spraak- en taalverwerving van het kind zonder 
aangeboren afwijkingen. Dankzij hun spraakwaarneming leren kinderen uit 
het taalaanbod de prosodisch en fonologisch aspecten van grammaticaal 
relevante categorieën halen. Evenals bij de opbouw van de fonologie en de 
opbouw van het lexicon moet het kind eerst uit de spraakbrij die het hoort, 
categorieën leren splitsen, wil het later in staat zijn deze in woord of zin op de 
juiste plaats en in de juiste volgorde in de tijd (sequentieel) te organiseren. De 
spraakwaarneming legt een stevig fundament voor de mentale organisatie van 
spraak en taal, waar de spraak- en taaiproductie van het jonge kind zich naar 
richt. 

Het volgende hoofdstuk beschrijft de methodologie van onze studie en 
analyse van de gegevens. 




