Babygebaren
Hoewel er kinderen zijn die meer
dan 50 gebaren leren te gebruiken,
ligt het gemiddelde op ongeveer 12
gebaren (Davey, 2004)

www.eiskjeclason.nl
www.twitter.com/babypraat

Welke vragen moeten
we onszelf stellen?

Net zoals de eerste woorden soms moeilijk
te herkennen zijn, zijn gebaren dat ook. Het
vraagt oplettendheid en inlevingsvermogen
van ouders om deze te herkennen.

Definitie
Babygebaren is een systeem van
(iconische) gebaren die gebruikt worden
om horende baby’s en dreumesen te laten
communiceren met hun verzorgers (naar
Davey, 2004)

Genoemde voordelen
Taalontwikkeling: grotere woordenschat (Acredolo & Goodwyn,
2002)

Pijn en heet

Emotionele ontwikkeling: Minder driftbuien, meer sociale
vaardigheden (Acredolo & Goodwyn, 2002, Gongora & Farkas,
2009)

Rupsje

IQ Twaalf punten hogere score op achtjarige leeftijd bij voormalig
babygebarende kinderen (Acredolo & Goodwyn, 2000)

Boterham
Boek

Eten

Hond

In Groot-Brittannië volgen zo’n
5000 gezinnen per week een
bijeenkomst over babygebaren.
Nederlandse cijfers zijn niet
bekend. (tinytalk.co.uk)

Kinderen
leren gebaren
over allerlei
dagelijkse
handelingen
en objecten

Gebaren kunnen taalontwikkeling bij kinderen met een (sociaaleconomische) achterstand positief beïnvloeden (Howlett, Kirk,
Pine, 2010)
Moeders die gebruik maken van babygebaren ervaren het als leuk
en zinvol (Howlett, Kirk, Pine, 2010).

De gebaren
kunnen
afkomstig zijn
uit de formele
gebarentalen. Er
zijn ook
gezinnen die zelf
verzonnen of
zogenaamde
familiegebaren
gebruiken.

Hoera!
In gezinnen die niet specifiek gebaren
leren, gebruiken kinderen van nature
gemiddeld zo’n vijf handgebaren
(Acredolo & Goodwyn, 1988)

Zijn dezelfde
onderzoeksuitkomsten
te verwachten in
Nederland?

Welke groepen
zouden het
meeste baat
kunnen hebben
bij babygebaren?

Weten we
voldoende over de
invloed op de
taalontwikkeling?

Het vergroot de mind-mindness bij lage ses moeders (Kirk, 2009)

Genoemde nadelen
Ja knikken,

Enkele formele gebarentalen
Nederlandse gebarentaal (NGT)
Nederlands met gebaren (NmG)
Vlaamse gebarentaal (VGT)
American Sign language (ASL)
British Sign Language (BSL)

Onderzoek is van onvoldoende kwaliteit, meta-analyse toonde geen
effect aan op taalontwikkeling (Johnston, Durieux-Smith, Bloom,
2005)
Voor normaal horende en ontwikkelende kinderen heeft het geen
toegevoegde waarde (Johnston et al, 2005, Morgan, 2010)
Moeders die een babygebaren cursus hebben gevolgd ervaren meer
stress dan moeders die een ander soort cursus hebben gedaan
(Howlett, Kirk, Pine, 2010).

Is er theoretische
onderbouwing om
het gebaren met
baby’s aan
bepaalde groepen
aan of af te
raden?

Zou het gebruik van
babygebaren van
invloed kunnen zijn
op de sensitieve
responsiviteit van
ouders?
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