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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

TAALAANBO DD EN INTERACTIE IN DOVE FAMILIES 
(Inputt and interaction in deaf families) 
Beppiee van den Bogaerde 

Ditt proefschrift beschrijft het taalaanbod en de interactie van vier dove moeders met 
driee dove en drie horende kinderen, alsook de taalverwerving van deze kinderen van 
éénn tot drie jaar. 
Tott nu toe was weinig tot niets bekend over het taalaanbod van dove moeders aan 
zowell  dove als horende kinderen in Nederland: welke taal of talen worden gebruikt, 
dee Nederlandse Gebarentaal en/of het Nederlands? hoe worden deze talen gebruikt 
inn de interactie? en wat is de structuur van deze talen? Ook het 
taalverwervingsprocess van dove en horende kinderen uit dove families was tot op 
hedenn nog niet beschreven. 

Hoofdstukk 1 gaat in op de rol die wordt toegekend aan taalaanbod en interactie in 
verschillendee taahrerwervingstheorieën. Een eerste belangrijke bevinding is, dat het 
taalaanbodd (input) toegankelijk moet zijn voor het kind: slechts de gesproken taal 
diee gehoord wordt, en de gebarentaal die gezien wordt is functioneel (uptake). Het 
gemistee taalaanbod kan niet als model voor verwerving dienen (intake). Verder 
wordtt geconcludeerd, dat het nodig is om de rol van het taalaanbod in de 
taalverwervingg van het kind duidelijk te maken. Zowel kwantitatieve als 
kwalitatievee aspecten van het taalaanbod moeten worden beschreven. Vervolgens 
kann aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten in de taaiproductie 
vann het kind bekeken worden, of er inderdaad een relatie vastgesteld kan worden 
tussenn taalaanbod van de moeder en taalproductie van het kind. In onderzoek naar 
tweetaligee situaties is deze relatie des te meer belangrijk. Immers, als een kind twee 
talenn (of meer) aangeboden krijgt, is de kwantiteit van de twee talen logischerwijs 
lagerr dan als er één taal wordt gebruikt. Kan het kind op basis van de lagere 
frequentiee dan toch deze taal verwerven? En hoe is de kwaliteit van zijn of haar 
taaiproductie? ? 
Dee drie hoofdaspecten die in dit proefschrift worden bekeken zijn de ontwikkeling 
vann (meertalig) taalaanbod en (meertalige) productie van de kinderen, de invloed 
vann het taalaanbod op de verwerving van de kinderen en de invloed van een 
gehoorstoorniss bij één of beide gesprekspartners. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt de taalsituatie van dove families in Nederland beschreven. De 
internationalee literatuur over taalaanbod, zowel gesproken als gebaard, en over 
taalverwervingg van dove en horende kinderen wordt besproken. 
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Inn dove families wordt zowel gebarentaal als gesproken taal gebruikt met de 
kinderen,, alsook een soort gemengde taal waarvoor vaak de termen Sign Supported 
Speechh of Contact Signing (Lucas and Valli 1992) worden gebruikt. In de gemengde 
vormm worden simultaan gebaren en woorden (met of zonder stem) geproduceerd. 
Hett is nog niet duidelijk wat de structuur van deze taalmodus is. 
Uitt de literatuur blijkt dat dove ouders die gebarentaal gebruiken met hun kinderen 
err zorg voor dragen dat hun taalaanbod (input) toegankelijk is voor hun kind 
(uptake).. Het verschil in gehoorstatus van dove en horende kinderen doet ons 
verwachtenn dat het taalaanbod zal verschillen, alsook de interactie. 
Kinderenn die een gebarentaal aangeboden krijgen, verwerven deze op dezelfde 
manierr en net zo snel als kinderen die een gesproken taalaanbod krijgen. Van dove 
kinderenn is bekend dat de gesproken taal pas laat, en vaak niet volledig verworven 
wordt.. Horende kinderen van dove ouders blijken de gesproken taal goed te kunnen 
verwerven,, maar er is weinig bekend over hun gebarentaalverwerving. Tevens is 
weinigg tot niets bekend over het effect van het gebruik van de derde gemengde 
taalvormm op de taalontwikkeling van horende kinderen van dove ouders, of van dove 
kinderenn van dove of horende ouders. 

Hoofdstukk 3 bevat de onderzoeksvragen. Deze betreffen globaal vijf gebieden: de 
resultatenn worden in aparte hoofdstukken besproken. 
11 de kwantiteit van het taalaanbod in totaal, en welke talen worden gebruikt 

(hoofdstukk 5) 
22 de toegankelijkheid van de taal voor de gesprekspartner (hoofdstuk 6) 
33 het vocabulaire en de scheiding van de talen (hoofdstuk 7) 
44 de taalfuncties die gebruikt worden (hoofdstuk 8) 
55 de taalstructuren die voorkomen (hoofdstuk 9) 

Inn hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksopzet en de dataverzameling gepresenteerd. 
Vierr dove moeders en hun zes kinderen zijn vanaf 1988 tot 1997 met verschillende 
tijdsintervallenn gefilmd. De dove kinderen zijn: Carla, Laura en Mark. Laura en 
Markk zijn een tweeling. De horende kinderen zijn: Jonas, Alex en Sander. Jonas is 
dee oudere broer van Laura en Mark. 
Inn dit proefschrift worden de opnamen beschreven waarin de kinderen 1;0 , 1;6, 2;0, 
2;66 en 3;0 zijn. Elk moeder-kind paar is afzonderlijk gefilmd in een spontane 
speelsituatiee met zelfgekozen speelgoed of boeken. Per sessie is 10 minuten 
getranscribeerdd en geanalyseerd. Alle taaluitingen van de moeder en het kind zijn 
gecodeerdd en geanalyseerd voor de verschillende onderzoeksvragen. 

Hoofdstukk 5 bespreekt hoeveel taal de kinderen in totaal aangeboden krijgen, en in 
welkee taal. Over het algemeen krijgen de dove en horende kinderen net zoveel taal 
aangebodenn als horende kinderen van horende ouders of dove kinderen van dove 
ouders,, bijvoorbeeld in het Engels, of BSL (British Sign Language, de Britse 

i i 11 ;0 betekent 1 jaar en 0 maanden 
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gebarentaal).. Naarmate de kinderen ouder worden vermeerdert het taalaanbod, en 
ookk de kinderen produceren steeds meer taal. Op driejarige leeftijd dragen zij 
ongeveerr 40% bij aan de conversatie, vergelijkbaar met andere horende kinderen. 
Alss werkdefinitie wordt iedere uiting waarbij gelijkertijd gebaard en gesproken 
wordtt als simultane uiting beschouwd en voorlopig gecategoriseerd als een 
gemengdee taalvorm (simultane communicatie of SC). 
Zowell  de dove als de horende kinderen krijgen voornamelijk deze gemengde 
taalvormm aangeboden (respectievelijk 65% en 70%). De dove kinderen krijgen 
daarbijj  ook NGT (Nederlandse Gebarentaal) en slechts heel weinig Nederlands 
(gemiddeldd 2%). De horende kinderen daarentegen wordt naast SC weinig NGT 
aangebodenn (gemiddeld 8%), maar meer Nederlands (gemiddeld 22%). De dove 
kinderenn produceren eigenlijk alleen NGT, en de horende kinderen gebruiken zowel 
NGTT en Nederlands als de gemengde vorm. 

Inn hoofdstuk 6 wordt de toegankelijkheid van het taalaanbod van de moeders en de 
taaiproductiee van de kinderen bekeken. 
Dee kinderen kunnen van het gebarentaalaanbod ongeveer 80% waarnemen op alle 
leeftijden.. Er is geen verandering in de toegankelijkheid van het gebaarde 
taalaanbodd over tijd. De gesproken taal is toegankelijk voor de horende kinderen, 
omdatt de moeders hun stem gebruiken, zodat zij het gesproken taalaanbod kunnen 
horen.. De dove kinderen, echter, missen aanvankelijk veel van het gesproken 
taalaanbod,, maar naarmate zij ouder worden zien vooral Laura en Mark steeds meer, 
hoewell  Carla een aanzienlijk deel van het gesproken taalaanbod blijf t missen 
Dee moeders zien bijna alle gebaarde taaiproductie van de kinderen, voornamelijk 
omdatt zij de kinderen voortdurend gadeslaan (monitoring). Van het gesproken 
gedeeltee van de taaiproductie van de horende kinderen missen de moeders van Jonas 
enn Alex vrij veel, van Sander minder. 
Dee moeders kijken bijna voortdurend naar hun kind, waardoor zij weinig van hun 
taaiproductiee missen. Met de dove kinderen en met Sander beginnen de moeders zelf 
meestall  pas te gebaren nadat ze naar haar opkijken, wat alle kinderen in toenemende 
matee doen. De moeders van Jonas en Alex beginnen vaker te gebaren en/of spreken 
terwijll  hun kind niet naar ze kijkt. 
Dee kinderen zelf houden er nog maar weinig rekening mee dat hun taaiproductie 
visueell  toegankelijk moet zijn voor hun dove moeder, hoewel er aanwijzingen zijn 
datt de dove kinderen en Sander vlugger leren hun taal toegankelijk te maken dan 
Jonass en Alex. 
Voorr de SC uitingen is het geven van aandacht complex, omdat de dove kinderen en 
dee moeders zowel het gesproken als het gebaarde gedeelte moeten zien, maar de 
horendee kinderen hoeven slechts het gebaarde gedeelte waar te nemen. Daarbij 
speeltt ook een rol, dat simultane uitingen in de twee verschillende modaliteiten of 
elementenn kunnen bevatten met dezelfde betekenis (complementair) of elementen 
mett verschillende betekenis die samen een propositie vormen (supplementair). Bij 
dee supplementaire proposities moeten zowel de gebaren als de woorden gezien of 
gehoordd worden om de hele propositie te kunnen verwerken. Supplementaire 
propositiess blijken veel meer voor te komen bij de horende kinderen (29%) dan bij 
dee dove kinderen (10%). Gemengde SC uitingenn van dit type zouden wel eens tot 
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eenn 'derde systeem' gerekend kunnen worden, dat door Romaine (1995) beschreven 
is.. In situaties van intens taalcontact is het mogelijk dat een derde taalsysteem 
ontstaatt dat eigenschappen vertoont die niet in de input talen voorkomen. Door een 
vermengingg van de twee systemen kan zo een nieuw systeem ontstaan (Romaine 
1995:4).. In hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op dit aspect van de structuur van het 
taalaanbod. . 

Inn Hoofdstuk 7 wordt gekeken naar het lexicon van de moeders en de kinderen. Ten 
eerstee naar het gebruik van combinaties van deictische (wijs-) gebaren en 
referentiëlee gebaren en/of woorden. Naarmate de kinderen ouder worden 
combinerenn de moeders steeds vaker referentiële elementen, en de kinderen ook. 
Omdatt uit de literatuur blijkt dat kinderen in hun vroege lexicon vaak meer 
zelfstandigee naamwoorden dan werkwoorden hebben, is gekeken naar de 
verhoudingg tussen nomina en verba in het taalaanbod, en in de taaiproductie van de 
kinderen.. We vonden enig bewijs voor een directe invloed van het taalaanbod van de 
moederss op de taaiproductie van de kinderen voor dit aspect, op individuele basis, 
hoewell  er tussen de diverse moeder-kind paren duidelijke verschillen zijn. 
Hett vocabulaire van moeders en kinderen is ook bekeken voor wat betreft de 
rijkdomrijkdom (TTR) en de variatie. Er zijn veel individuele verschillen tussen de moeders 
enn de kinderen over tijd, maar de variatie in het aangeboden gebaren lexicon is min 
off  meer gelijk voor de dove en horende kinderen. Het gesproken lexicon in het 
taalaanbodd is net zo gevarieerd bij de dove als bij de horende kinderen, maar bij de 
dovee kinderen veel kleiner. Over het algemeen zijn geen verschillen gevonden met 
dee variatie die bekend is voor horende kinderen van horende ouders, ook niet in de 
taaiproductiee van de kinderen, behalve bij de dove kinderen die nog nauwelijks 
gesprokenn woorden produceren. 
Tevenss is gekeken naar het voorkomen van lexicale equivalenten in de verschillende 
talen.. Als in een taal een bepaald concept lexicaal wordt uitgedrukt (bijvoorbeeld 
boom)boom) en dit concept komt in een andere uiting voor in een andere taal (bijvoorbeeld 
BOOM)BOOM) dan zijn het woord boom en het gebaar BOOM lexicale equivalenten van 
elkaar.. Lexicale equivalenten vormen bewijs voor het separaat bestaan van twee 
talen.. Zowel in het taalaanbod van de moeders als in de taaiproductie van de 
kinderenn vinden wij heel weinig lexicale equivalenten, omdat het merendeel van de 
woordenn en gebaren meestal gecombineerd voorkomt, of alleen in één taal. 

Hoofdstukk 8 bevat een functionele analyse van taalaanbod en taaiproductie. De 
moederss produceren voornamelijk mededelende zinnen, en slechts weinig 
vraagzinnen.. De moeders vereenvoudigen vaak de vraagzinnen die zij produceren in 
NGTT en in het Nederlands gebruiken ze vaak afwijkende vormen, vooral met de 
horendee kinderen. Dit kan natuurlijk zijn invloed hebben op de verwerving van 
vraagzinnenn door de kinderen. De horende kinderen produceren echter gesproken 
vraagzinnenn met dezelfde structuur als die geproduceerd worden door monolinguale 
horendee kinderen van dezelfde leeftijd. 

Gebarenn uit de NGT worden zoals gebruikelijk in hoofdletters (glossen) weergegeven. 
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Inn dit hoofdstak wordt een duidelijke relatie gevonden tussen de taalkeuze voor 
affectievee uitingen: met de dove kinderen uitten de moeders deze in de NGT, en met 
dee horende kinderen voornamelijk in gesproken taal, en de kinderen hebben dezelfde 
voorkeurenn als hun moeders. 

Hoofdstukk 9 behandelt verschillende structurele aspecten van de NGT, het 
Nederlandss en SC in het taalaanbod en in de taaiproductie van de kinderen. De 
Gemiddeldee Zinslengte (GZL) van zowel input als output wordt besproken, alsook 
hett voorkomen van werkwoorden, de (non-)realisatie van argumenten en de plaats 
vann de werkwoorden in de zin. In het algemeen blijkt dat de dove moeders NGT 
regelss volgen met de dove kinderen, wat soms tot ongrammaticaal gesproken 
taalaanbodd leidt in de SC uitingen Bij de horende kinderen is het NGT aanbod 
vergelijkbaarr met dat aan de dove kinderen, maar het Nederlandse en SC aanbod is 
minderr vaak ongrammaticaal. De dove en horende kinderen volgen meestal NGT 
regelss in hun NGT en gebaarde SC productie, en de horende kinderen volgen 
Nederlandsee regels in hun Nederlands en gesproken deel van de SC productie en 
zijnn vergelijkbaar met horende leeftijdsgenootjes. 
Ookk wordt in dit hoofdstuk gekeken naar werkwoordsvervoegingen van gebaarde en 
gesprokenn werkwoorden, waarbij we zien dat gebaarde werkwoorden vaak in de 
citeervormm aangeboden worden. Als ze vervoegd worden, gebeurt dat op dezelfde 
manierr bij de dove kinderen als bij de horende kinderen Vanaf twee jaar beginnen 
dee dove en horende kinderen ook zelf gebaarde werkwoorden te vervoegen, waarbij 
dee dove kinderen wat sneller lijken te gaan in hun ontwikkeling. 
Dee dove kinderen wordt vaak afwijkende gesproken werkwoordsvormen 
aangebodenn of niet-vervoegde vormen, terwijl de horende kinderen veel meer 
vervoegdee vormen horen. De dove kinderen produceren nog geen gesproken 
werkwoorden,, en de horende kinderen laten een ontwikkeling in hun 
werkwoordgebruikk zien die vergelijkbaar is met die van horende kinderen van 
horendee ouders. 
Vanaff  2;0 krijgen Laura en Mark grammaticale zinsmarkeerders voor vraagzinnen 
enn ontkenningen aangeboden, bij de ander kinderen is er grote variatie en zijn de 
markeerderss vaak afwezig. De kinderen produceren zelf nog nauwelijks vraag-
markeringen,, maar de dove kinderen geven wel blijk de ontkennings-markeerder in 
NGTT vroeg en vlot te verwerven, in tegenstelling tot de horende kinderen. 
Hett gebruik van verbuigingen bij zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden is sterk 
gereduceerdd in het gesproken taalaanbod aan de kinderen, en de dove kinderen 
verbuigenn zelf ook nog helemaal niet De horende kinderen beginnen wel 
meervoudsvormenn en andere verbuigingen en verkleinwoorden te gebruiken vanaf 
ongeveerr twee jaar. Tenslotte worden andere gebaren- en woordsoorten besproken, 
waarbijj  het opvalt dat de dove kinderen geen functiewoorden gebruiken, en meer 
wijsgebarenn als persoonlijke voornaamwoorden gebruiken dan de horende kinderen. 

Inn Hoofdstuk 10 wordt vooraf als hoofdconclusie gesteld dat het SC taalaanbod aan 
dee dove kinderen eigenlijk NGT is en dat bij de horende kinderen een derde systeem 

Dee citeervorm van een gebaar is vergelijkbaar met de infinitief-vorm van gesproken werkwoorden. 
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voorkomtt naast de NGT en het Nederlands, zowel in het aanbod als in hun eigen 
productie. . 
Dee dove kinderen wordt dus voornamelijk NGT aangeboden, en slechts heel weinig 
Nederlands.. Ze produceren ook geen Nederlands, niet alleen omdat het zo weinig in 
hett aanbod voorkomt en omdat ze veel missen van het gesproken taalaanbod, maar 
ookk omdat de gesproken taal slechts visueel toegankelijk voor ze is. De horende 
kinderenn krijgen voornamelijk SC aangeboden en verder nog NGT en Nederlands. 
Hett taalaanbod aan de horende kinderen is duidelijk voldoende om de drie 
taalvormenn te verwerven, hoewel hun ontwikkeling in NGT iets trager verloopt dan 
bijj  de dove kinderen. De hoeveelheid aangeboden NGT speelt hierbij wellicht een 
rol.. Hoewel ze weinig Nederlands in het taalaanbod aantreffen, gebruiken ze het zelf 
veel,, waarschijnlijk ook omdat binnen hun gezin andere horende personen aanwezig 
zijn. . 
Wijj  constateren een duidelijke invloed van het taalaanbod op de taalverwerving van 
dee kinderen in de volgende gebieden: het voorkomen van gebaar combinaties, 
nomen-verbumm ratio per taal, functies van uitingen (vooral benoemingen) en de 
ontî enningsmarkeerderr bij de dove kinderen. Op andere gebieden kan de invloed 
niett echt aangetoond worden of spelen nog andere factoren een rol (bijvoorbeeld 
individuelee variatie of omgevingsfactoren). 
Dee invloed van een gehoorstoornis valt duidelijk te zien bij de dove kinderen die 
zichh concentreren op gebarentaal, en een ontwikkeling laten zien in het geven van 
visuelee aandacht. Sander (horend) toont zich gevoelig voor de gehoorstatus van zijn 
moeder,, en oriënteert zich meer op gebaren dan de andere twee horende kinderen. 
Kwantitatievee en kwalitatieve verschillen in het taalaanbod, die gekoppeld kunnen 
wordenn aan de gehoorstatus van de kinderen laten zien, dat het minder of vaker 
voorkomenn van bepaalde structuren in het aanbod de verwerving van deze structuren 
doorr de kinderen beïnvloedt. 

Dee belangrijkste bevinding van het onderzoek is ons inziens het feit, dat de interactie 
enn communicatie tussen dove moeders en hun dove en horende kinderen geen 
problemenn blijkt te geven in het taalontwikkelingsproces van de kinderen. De dove 
kinderenn verwerven NGT en de horende kinderen verwerven NGT, Nederlands en 
eenn derde systeem. 


