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Jong geleerd ... is oud gedaan
Deze nieuwsbr ief  i s  voor  ju l l ie  en ju l l ie  jonge (geleerde)  k indjes.  Want  wat 
z i jn  we bl i j  met  ju l l ie  (geleerde)  jonk ies.  Op zo’n  jonge leef t i jd  a l  onder zoek 
doen!  We ver tel len ju l l ie  in  deze a l lereerste  ui tgave van “Jong geleerd” graag 
wat  we door  ju l l ie  hulp te  weten z i jn  gekomen. 

Ben je  n ieuw bi j  ons  en benieuwd wat  zo’n  bezoekje  bi j  ons  inhoudt?  K i jk  snel 
naar  de achterk ant  van deze nieuwsbr ief !

Wist  j i j  b i jvoorbeeld a l  . . . . . . ?

Wil je hier meer over lezen? 

Onze col lega Laura  Hahn schreef  samen met  Tineke Sni jders,  Paula  Fik ker t 
en Ti t ia  Benders  een ar t ikel  in  het  wetenschappel i jke  t i jdschr i f t  I nfant 
Behavior  and Development.

Hahn,  L .E . ,  Benders,  T,  Sni jders,  T.  M. ,  &  Fik ker t ,  P.  (2018) .  I nfants’ 
sensit iv i t y  to  rhyme in  songs.  I nfant  Behavior  and Development  52, 
130-139.  

Het team van het 
Baby & Child Research Center

Zing j i j  ook weleens  tegen je 
baby?  Wordt  je  baby dan bl i j ,  of 
va l t  h i j  misschien in  s laap? 
Dit  doen veel  k indjes ! 
H ierdoor  merken we dat  l iedjes 
voor  een k indje  belangr i jk  z i jn  bi j 
het  regelen van z i jn  emoties. 

Rijmen met je baby

Het Baby & Child Research Center 
een samenwerking is van de Radboud 
Universiteit, het Max Planck 
Instituut voor Psycholinguïstiek en 
het Radboud universitair medisch 
centrum?

Er op dit moment 4649 kinderen en 
hun ouders ingeschreven staan om 
mee te doen aan ons onderzoek?

We maandelijks rond de 300 brieven 
versturen om ouders en kinderen uit 
te nodigen om mee te doen?

We ook op Facebook en Instagram 
te vinden zijn met veel leuke updates 
over ons lab?

We al bijna 20 jaar bestaan en 
onderzoek doen?

Wist je dat ....

Postbus 310 
6500 AH Nijmegen
024 36 11 203   |   brc@ru.nl
www.babyandchild.nl

BRC- col lega Laura  Hahn ontdekte 
dat  baby ’s  meestal  langer  lu ister-
den naar  l iedjes  die  niet  r i jmden 
dan naar   r i jmende l iedjes. 
Baby ’s  waren meer  verrast  over  de 
l iedjes  die  niet  r i jmden. 
Ze herkennen bl i jk baar  informatie 
over  taal  u i t  l iedjes.  Z ingen met 
je  k ind helpt  dus  ook bi j  het  leren 
van taal .

Het  advies  voor  ouders  die  graag 
de taalont wik kel ing van hun baby 
wi l len helpen: 
Samen op de bank een boekje 
lezen helpt .  Praten met  je  baby 
over  a l les  wat  er  om hem heen 
gebeur t  helpt  ook .  Maar  z ing ook 
eens  met  je  baby! 

Zo vrol i jkt  je  k ind op of  val t  h i j 
in  s laap en leer t  h i j  waarschi jn l i jk 
ook nog iets  over  taal .
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Op 9 november 2018 is het eerste Nederlandse taalspeelhuisje in 
Nijmegen geopend. Dit huisje helpt kinderen van nieuwkomers en 
kinderen met een taalachterstand bij het leren van Nederlands. In 
het taalspeelhuisje kunnen kinderen tussen de 2 en 6 jaar samen 
spelletjes spelen. Zo leren ze op een leuke manier Nederlands. Het 
eerste Noplica huisje staat in India om kinderen Engels te leren. Ook 
staat er een huisje in Rotterdam om Engels te leren. De spelletjes in 
de speelhuisjes gebruiken informatie uit eerder onderzoek over taal 
leren. Ook worden de speelhuisjes gebruikt voor nieuw onderzoek 
naar het leren van taal. Onze collega Paula Fikkert is als onderzoeker 
betrokken bij het project.

Nederlands leren door 
buiten te spelen

“Het Babybrein” is hét boek over vroege 
ontwikkeling. Onze eigen directeur Sabine 
Hunnius geeft samen met haar mede-auteur, 
neurowetenschapper Michiel van Elk, een 
nieuwe editie uit! 
Deze editie bevat nu ook onderwerpen zoals 
tweetalige opvoeding, smaakontwikkeling 
van baby’s en geeft antwoord op nog veel 
meer vragen van ouders.

Meer leren?

Als we praten tegen een baby, leggen we vaak wat meer nadruk 
op bepaalde woorden. Ook praten we met meer melodie in onze 
stem. Baby’s vinden dat leuk en luisteren dan goed. Hetzelfde 
blijkt te gebeuren in onze bewegingen. Als we iets voordoen aan 
een kindje, maken we grotere gebaren, en doen we het vaker 
opnieuw. Zo kan een kind makkelijk zien wat er belangrijk is, 
namelijk dat waar jij de nadruk op legt. Bijzonder hè?

Praten en gebaren 
met je kindje
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Op zaterdag 27 oktober 2018 vond alweer de tweede 
editie van het Kletskoppen Kindertaalfestival plaats: 
een vrolijke wetenschapsdag over (kinder)taal, voor het 
hele gezin. Het was weer een mooie dag en het BRC 
was er natuurlijk ook! Maar Kletskoppen? Waar gaat dit 
nou eigenlijk over? Het festival gaat over taal, want taal 
is eigenlijk overal en taal is leuk. Maar wat is taal nou 
eigenlijk precies? En hoe werkt dat dan? Samen met 
taalonderzoekers kon jong en oud genieten van taal en 
ontdekken hoe taal werkt.
http://www.kletskoppenfestival.nl

Er werden liedjes gezongen

We hadden Nijntje op bezoek, 
en een ridder

Er werd voorgelezen

We leerden over de taal van 
robots: programeertaal”

Terugblik Kletskoppen 
Kindertaal Festival 2018

Je kon taalproefjes doen

& 
nog veel 

meerEn het was vooral reuze gezellig!

In Nederland wordt het aangeraden om de baby in de eerste zes maanden van het leven 
in de kamer van de ouders te laten slapen (in een eigen bedje, ook wel room-sharing 
genoemd), omdat dit de veiligheid van het kindje bevordert. Toch kiezen veel ouders 
ervoor om de baby op een eigen kamer te laten slapen. Ouders denken bijvoorbeeld dat 
room-sharing ervoor zorgt dat de baby meer afhankelijk wordt van de ouders. Toch zijn er 
ook ouders en professionals die denken dat room-sharing positieve effecten heeft op de 
ontwikkeling van het kind.  
Bij de BIBO-studie is er langdurig onderzoek gedaan naar onder andere slaapgedrag, 
prosociaal gedrag en gedragsproblemen. Resultaten van het BIBO onderzoek tonen aan 
dat room-sharing niet leidt tot slaap- of gedragsproblemen als de kinderen zes tot acht 
jaar oud zijn. Daarnaast lijken er aanwijzingen te zijn dat room-sharing vroeg in het lev-
en kan bijdragen aan een verbeterde slaapkwaliteit en meer pro-sociaal gedrag bij het 
kind.
Dit onderzoek is de eerste grote studie waarbij kinderen langdurig zijn gevolgd, en waarbij 
de slaapplaats vroeg in het leven gekoppeld is aan gedrag van kinderen later. Voordat er 
echter nog stevigere uitspraken gedaan kunnen worden, zullen we eerst verder onderzoek 
moeten doen. 

Beijers, R., Cassidy, J., Lustermans, H., & de Weerth, C. (2018). Parent–Infant Room 
Sharing During the First Months of Life: Longitudinal Links With Behavior During 
Middle Childhood. Child development.

Samen slapen met je baby:  
doen of niet?



1. We heten jullie van
harte welkom

2. We leggen uit wat 
we gaan doen

3. We doen een kort 
onderzoekje

Op bezoek bij het BRC

4. We bedanken jullie 
   met een cadeautje

We z i jn  a l t i jd  op zoek naar 
nog meer  enthousiaste 
ouders  en hun k indjes ! 
Ken j i j  misschien iemand 
die  ook mee wi l  doen?
Aanmelden k an hier : 

w w w.babyandchi ld.nl


