
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Taalkeuze van dove kinderen.

Fortgens, C.

Publication date
2003
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Fortgens, C. (2003). Taalkeuze van dove kinderen. [Thesis, externally prepared, Universiteit
van Amsterdam]. Koninklijke Aurus Groep.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/taalkeuze-van-dove-kinderen(dc49b560-d62d-4341-a6e8-4690c9e1a8aa).html


TAALKEUZE E 
VANN DOVE KINDEREN 

Gouda a 



TAALKEUZEE VAN DOVE KINDEREN 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 

aann de Universiteit van Amsterdam 

opp gezag van de Rector Magnificus 

proff mr RF. van der Heijden 

tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp woensdag 5 november, 2003, te 12.00 uur 

doorr Cornelia Fortgens 

geborenn te New Westminster, B.C. Canada 



Promotores:: prof dr AE. Baker 

proff dr R. Appel 

Co-promotor:: dr H. Knoors 

Faculteitt Geesteswetenschappen 



Taalkeuzee van dove kinderen 

Conniee Fortgens 

Koninklijkee Auris Groep 

Gouda a 



Hett onderzoek en deze publicatie werden mogelijk gemaakt door de Koninklijke 
Ammanstichtingg en - na de fusie - de Koninklijke Auris Groep 

Vormgeving:: Ton Ku ij pers Vormgeving, Rotterdam 
Drukker:: B.V Drukkerij De Eendracht, Schiedam 

<DD 2003 Connie Fortgens 

Koninklijkee Auris Groep 
Bachstraatt 9 
28077 HZ Gouda 

Behoudenss uitzonderingen door de Wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming 
vann de Rechthebbende op het auteursrecht, c.q. de Rechthebbende gemachtigde namens 
dezee op te treden, niets uit deze opgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt 
doorr middel van druk, fotokopie of anderszins. 

ISBNN 90-808154-1-1 



Aan n 

HenkHenk Fortgens en Wil Fortgens-Dogterom 

mijnmijn ouders 





Inhoudsopgave e 

Voorwoord d 

1.. Inleiding 5 
1.11 Tweetaligheid en taalkeuze 7 
1.22 Tweetalig onderwijs 12 

1.33 Dove kinderen en onderwijs 13 
1.44 Vraagstelling 17 

1.55 Samenvatting en opzet van het proefschrift 17 

2.. Tweetaligheid en taalkeuze bij horende kinderen 19 
2.11 Factoren die de taalkeuze beïnvloeden 19 

2.1.11 Interne factoren 19 

2.1.1.12.1.1.1 Taalsysteem en taalvaardigheid 20 
2.1.1.22.1.1.2 Taaldominantie 22 

2.1.22 Externe factoren 24 
2.1.2.12.1.2.1 Gesprekspartner 24 

2.1.2.22.1.2.2 Omgeving 25 
2.1.2.32.1.2.3 Gespreksonderwerp 27 

2.22 Een tweetalig taalproductiemodel 28 
2.33 Samenvatting 31 

3.. Multimodale tweetaligheid en taalkeuze bij doven 32 
3.11 Gebarentalen, gesproken talen en simultane communicatie . .. . 32 

3.1.11 Overeenkomsten en verschillen tussen gebarentalen 

gesprokenn talen 33 

3.1.22 Simultane communicatie 43 

3.22 Een multimodaal taalproductiemodel 50 

3.33 De tweetalige situatie van dove kinderen 51 

3.3.11 Thuissituatie 53 

3.3.22 Schoolsituatie 57 

3.44 Multimodaliteit en taalkeuze 60 

3.55 Samenvatting 66 



4.. Onderzoeksopzet 67 
4.11 Onderzoeksvragen 67 

4.22 Proefpersonen 77 

4.2.11 Selectie 77 

4.2.22 Leeftijd en sekse 78 

4.2.33 Intelligentie 79 

4.2.44 Gehoorverlies 82 

4.2.55 Taalomgeving thuis 87 

4.2.66 Taalvaardigheid 88 

4.2.77 Samenvatting 94 

4.33 Dataverzameling 95 

4.3.11 Gesprekspartners 95 

4.3.22 Materiaal 96 

4.3.33 Plaats 98 

4.3.44 Procedure 99 

4.3.55 Samenvatting 101 

4.44 Algemene transcriptieconventies en segmentatie 102 

4.55 Analyse van de onderzoeksvragen 103 

4.5.11 NGT-variabelen 105 

4.5.22 Nederlandstalige variabelen 111 

4.5.33 Statistische analyses 116 

4.66 Betrouwbaarheid 118 

4.6.11 Betrouwbaarheid van de transcriptie en codering 118 

4.6.1.14.6.1.1 Betrouwbaarheid van de transcriptie 118 

4.6.1.24.6.1.2 Betrouwbaarheid van de codering 121 

4.6.22 Betrouwbaarheid van de taaisamples 122 

4.6.2.14.6.2.1 Taaiproductie 122 

4.6.2.24.6.2.2 Gesprekstypen 127 

4.6.33 Samenvatting 132 

5.. Resultaten 133 
5.11 Taalvaardigheid 133 

5.22 Kiezen voor de Nederlandse Gebarentaal 139 

5.2.11 Clauses en gebaren zonder stemgeving 139 

5.2.1.15.2.1.1 Clauses zonder stemgeving 139 

5.2.1.25.2.1.2 Gebaren zonder stemgeving 142 

5.2.22 Orale componenten 145 

5.2.33 Non-manuele negatie 148 

5.2.44 Congruent gebruikte werkwoordgebaren 151 

5.2.55 Verbum op de laatste positie 154 

5.2.66 Samenvatting 156 



5.33 Kiezen voor het Nederlands 157 

5.3.11 Stemgeving 158 

5.3.1.15.3.1.1 Volledig stemgegeven clauses 159 

5.3.1.25.3.1.2 Lexicale elementen met stemgeving 162 

5.3.22 Stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar 165 

5.3.33 Woorden en/of woordachtige lexicale elementen 168 

5.3.44 Lexicaal gerealiseerde argumenten 171 

5.3.4.15.3.4.1 Lexicaal gerealiseerde eerste argumenten ... 171 

5.3.4.25.3.4.2 Lexicaal gerealiseerde tweede argumenten. . . 173 

5.3.55 Verbum op de tweede positie 176 

5.3.66 Samenvatting 178 

5.44 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 180 

6.. Discussie en conclusies 185 
6.11 Samenvatting van de resultaten 186 

6.22 Variatie in de resultaten 188 

6.2.11 Ontwikkeling in de tijd 189 

6.2.22 Gesprekspartners 190 
6.2.33 Variabelen 191 
6.2.44 Proefpersonen 197 

6.33 Vervolgonderzoek 202 
6.44 Implicaties voor de praktijk 204 

Samenvattingg 207 

Summaryy 212 

Bibliografiee 217 

Bijlagenn 239 

Bijlagee met transcriptieconventies 241 

Bijlagee bij hoofdstuk 2 242 

Bijlagee bij hoofdstuk 4 243 

Bijlagee bij hoofdstuk 5 249 





Voorwoord d 

Dee Rotterdamse dovenschool waar dit onderzoek is uitgevoerd, werd opge-
richtt op 23 mei 1853 onder de naam Inrigting voor Doof-stommenonderwijs. 
Hett was de eerste dovenschool in Nederland die geen gebaren toestond. De 
enigg toegestane taal was het Nederlands. Deze aanpak in het onderwijs aan 
dovenn staat bekend als de orale benadering. Later stapten ook de andere 
dovenscholenn in Nederland op deze benadering over. De naam van de 
Rotterdamsee school raakte op den duur uit de tijd1. Bij het honderdjarig 
bestaann kreeg de school dan ook een andere naam: Rudolf Mees Instituut. In 
dee jaren tachtig van de twintigste eeuw ging de school net als veel andere 
doveninstitutenn over op een nieuwe benaderingswijze: Totale Communicatie 
(TC).. TC gaat er van uit dat in de opvoeding van dove kinderen geen com-
municatiemiddell  op voorhand mag worden uitgesloten. In de praktijk bete-
kendee dit dat veel scholen overgingen op het gebruik van een vorm van 
simultanee communicatie waarin de gesproken taal wordt ondersteund met 
gebaren.. De Koninklijke Ammanstichting, de stichting waaronder de 
Rotterdamsee dovenschool sinds 1957 viel, liet een aspect van dit type onder-
wijss onderzoeken door Harry Knoors. Hij rondde in 1992 zijn onderzoek af. 
Inn zijn proefschrift over het gebarentaalgebruik van een groep leerlingen 
adviseertt hij het dovenonderwijs over te stappen op een tweetalig onderwijs-
model.. De stichting en de school verbonden aan zijn onderzoek en advies 
daadwerkelijkee consequenties: in 1994 ging het Rotterdamse Tweetaligheids-
projectproject van start. Hierin werd zowel aan het tweetalig dovenonderwijs als aan 
onderzoekk naar dit type onderwijs vorm gegeven. Mijn proefschrift is een 
verslagg van een van de onderzoeken die in het kader van dit project zijn ver-
richt.. Het is toeval dat deze publicatie het licht ziet in het jaar dat de school 
haarr 150ste verjaardag viert. In ditzelfde jaar is bovendien de populatie van de 
schooll  veranderd. Niet langer zijn alleen dove kinderen welkom, maar ook 
slechthorende.. Om in de naam tot uitdrukking te brengen dat de school er 
iss voor alle leerlingen met een auditieve beperking is de naam veranderd in 
Dr.Dr. M. Polanoschool. Polano was een van de stuwende krachten achter de 

11 Tegenwoordig wordt de term doofstom als denigrerend ervaren. Bovendien suggereert de 
termm ten onrechte dat doven niet in staat zijn geluid voort te brengen. 
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oprichtingg van de Inrigting voor Doofstommenonderwijs te Rotterdam. 
Polanoo had twee kinderen die volgens de terminologie van die tijd doofstom 
waren.. Tegenwoordig zou voor één van hen de term doof gebruikt zijn en 
voorr de ander - waarschijnlijk - de term (zwaar) slechthorend. 

Uiteraardd heeft de afronding van dit onderzoek alleen maar plaats kunnen 
vindenn dankzij de inzet van velen. Mijn (co-)promotores zijn onmisbaar 
geweest.. In de eerste plaats is dat mijn co-promotor Harry Knoors. Als hoofd 
vann de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de Koninklijke 
Ammanstichtingg initieerde hij het Rotterdamse Tweetaligheidsproject. Ook 
naa zijn vertrek bij de Koninklijke Ammanstichting bleef hij bereid mee te 
denkenn over dit onderzoek. In de tweede plaats is mijn promotor Anne Baker 
ergg belangrijk geweest. Dat geldt niet alleen voor wat betreft haar meeden-
kenn over de opzet van het onderzoek, maar vooral voor de manier waarop zij 
dee concepten van dit boek kritisch bekeek. Meer dan eens verwees ze hele 
stukkenn naar de prullenbak, maar nooit leidden de gesprekken met haar tot 
moedeloosheid.. Tenslotte was het zeer aangenaam dat ook René Appel als 
promotorr wilde optreden. Ik heb daardoor niet alleen kunnen profiteren van 
zijnn grote kennis over tweetaligheid bij horenden, maar ook van zijn kritische 
opmerkingenn als deskundige buitenstaander waar het multimodale tweetalig-
heidd betrof. Zijn voorraad synoniemen was bij het schrijven erover een nut-
tigee bron. 

Zonderr het bestuur en de hoofddirectie van de Koninklijke Ammanstichting 
(enn na de fusie in 2002 de Raad van Bestuur van de Koninklijke Auris Groep) 
wass dit onderzoek nooit begonnen, laat staan afgerond. Met name Piet van 
derr Veen speelde een belangrijke rol. Hij was het die mij voor mijn indienst-
tredingg bij de stichting de voorwaarde stelde dat ik een deel van mijn tijd aan 
promotieonderzoekk zou besteden. Meer dan eens heb ik het betreurd dat ik 
daarr op ingegaan ben. Zijn belangstelling en peptalk - zelfs toen het onder-
zoekk langer duurde dan gepland - heb ik echter als zeer stimulerend ervaren. 
Hett maakte veel goed. 

Enn dan waren er nog de proefpersonen. Hun werd te voren niets gevraagd, en 
ikk ben daarom des te blijer dat ze desondanks - meestal - wilden meewerken 
aann de video-opnamen waarmee de data verzameld werden. Hun ouders ben 
ikk dankbaar voor de toestemming die ze gaven hun kinderen voor dit onder-
zoekk in te zetten. De twee gesprekspartners van de proefpersonen, Gera 
Elferinkk en Loes van 't Hoff, verdienen alle lof. Het was voor hen niet altijd 
evenn eenvoudig de gesprekken zo te voeren dat er voldoende clauses verza-
meldd konden worden. Toch lukte het hun om de kinderen ruim 12.000 clau-
sess te ontlokken. Daarna moesten al deze clauses nog getranscribeerd wor-
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den.. Gelukkig waren er voor dat monnikenwerk de onderzoeksassistenten. 
Eerstt was dat alleen Gera Elferink, later ook Mennie Verkaaik. Samen met 
Geraa leerde ik hoe het transcriberen het beste plaats kon vinden. Met haar en 
laterr ook met Mennie bediscussieerde ik transcriptieproblemen en leerde zo 
meerr over taal en de Nederlandse Gebarentaal in het bijzonder. Of we ons 
werkk wel goed hadden gedaan en onze transcripties correct waren, kon mede 
dankzijj  de hulp van Diane Kroes, een stagiaire van de Universiteit van 
Amsterdam,, worden nagegaan. 
Nadatt het materiaal was verzameld, adviseerde Rob Schoonen me over de 
keuzee van de statistische toetsen. Bas Andeweg stelde zich vervolgens 
beschikbaarr als persoonlijke helpdesk toen hij hoorde dat ik met SPSS moest 
gaann werken. Ook in een later stadium bleef hij beschikbaar voor vragen. Ik 
hebb dat als zeer waardevol ervaren. En altijd waren er wel collega's die geïn-
teresseerdd waren in de vorderingen, bereid waren informatie toe te sturen, 
problemenn op te lossen of - o zo belangrijk - me bemoedigend toe te spreken. 
Dankk aan Beppie van den Bogaerde, Heleen Bos, Harry van Brugge, Peter 
vann Dijk, Margriet Heim, Sonja Jansma, Margreet Kluit, Peter Kluit, Suzanne 
Luderuss en Esther de Nobel. De laatste heeft zelfs bepaalde onderdelen van 
hett manuscript van kritisch commentaar voorzien. Op moeilijke momenten 
wass Michiel Angenent iemand om bij thuis te komen. Bovendien las hij als 
geïnteresseerdee leek het manuscript en voorzag het van vraagtekens, uitroep-
tekenss en opmerkingen die de uiteindelijke versie alleen maar ten goede zijn 
gekomen. . 

Kortom:: al degenen die mij gesteund hebben bij het onderzoek en de ver-
slagleggingg er van ben ik zeer erkentelijk. Ik hoop dat dit proefschrift een bij-
dragee mag leveren aan de ontwikkeling van de theorievorming over en de 
praktijkk van het onderwijs aan doven. 

Utrecht,, augustus 2003 
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Hoofdstukk 1 

Inleiding g 

Dovee kinderen worden vaak tweetalig: in contacten met andere doven gebrui-
kenn ze meestal een gebarentaal en in contacten met horenden een gesproken 
taall  (Breed & Swaans-Joha, 1986). Omdat gebarentalen geen toegankelijke 
geschrevenn vorm kennen, maken doven bovendien gebruik van een gespro-
kenn taal bij het lezen en schrijven. De situatie waarin dove kinderen opgroei-
en,, is eveneens vaak tweetalig: de doven met wie ze omgaan gebruiken een 
gebarentaall  én een gesproken taal en de meeste horenden in hun omgeving 
gebruikenn een gesproken taal. 
Heell  lang is het dovenonderwijs in Nederland en in veel andere landen uitge-
gaann van een eentalige situatie, een situatie waarin zelfs ontkend werd dat een 
deell  van de schoolgemeenschap, de leerlingen, twee talen gebruikte (Lane, 
1984).. De enige taal die op dovenscholen werd aangeboden was de (gespro-
ken)) landstaal. De eerste die duidelijk maakte dat er in het dovenonderwijs een 
taall  over het hoofd werd gezien, was Tervoort (1953). Hij toonde aan dat op 
dee school waar hij onderzoek deed en waar uitsluitend het Nederlands werd 
aangebodenn en onderwezen, de leerlingen onderling een andere taal gebruik-
ten,, een taal die later de naam Nederlandse Gebarentaal (NGT) kreeg. Knoors 
(1992;; 1994) kwam tot een soortgelijke conclusie. Hij onderzocht dove leer-
lingenn op het Rudolf Mees Instituut in Rotterdam, de school waar ook het hier 
voorliggendee onderzoek plaatsvond'. Knoors concludeerde dat de onderzoch-

11 Het Rudolf Mees Instituut was een dovenschool. Vanaf begin 2003 worden daar ook slecht-
horendee leerlingen toegelaten. Om deze verandering te markeren is de naam van de school 
toenn veranderd in Dr. M. Polanoschool. Polano was een van de stuwende krachten achter de 
oprichtingg van de Inrigting voor Doofstommenonderwijs in 1853 te Rotterdam, de school die 
laterr het Rudolf Mees Instituut genoemd werd. Polano had twee kinderen die volgens de ter-
minologiee van die tijd doofstom waren (Molewater & Hirsch, 1855). Tegenwoordig zou een 
vann hen naar alle waarschijnlijkheid slechthorend genoemd worden (zie 1.3). Het onderzoek 
vann Knoors en het huidige onderzoek vonden plaats op het Rudolf Mees Instituut. Daarom 
wordtt hier de oude naam gebruikt. 
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Hoofdstukk I: Inleiding 

tee leerlingen onderling een vorm van de NGT gebruikten. Ondanks het feit dat 
dee school eentalig onderwijs en een eentalig taalaanbod in de gesproken taal 
voorstond,, waren de leerlingen dus tweetalig: met elkaar gebruikten ze de 
NGTT en voor het lezen en schrijven het Nederlands. 
Bekendd is dat de ontwikkeling van de gesproken taal - in dit geval het 
Nederlandss - bij dove kinderen vertraagd verloopt en dat veel dove volwas-
senenn moeite hebben met die taal. Knoors vond dat op het Rudolf Mees 
Instituut,, waar eentalig onderwijs werd gegeven, ook de ontwikkeling van de 
NGTT vertraagd was. Mede door dit onderzoek werd op het Rudolf Mees 
Instituutt de beslissing genomen in 1994 een project te starten waarin tweeta-
ligg onderwijs vorm gegeven zou worden. Het project kreeg de naam Het 
RotterdamseRotterdamse Tweetaligheidsproject1. De twee talen waren het Nederlands en 
dee NGT. Het Nederlands werd vooral aangeboden in de vorm van simultane 
communicatiee (zie 1.3) waarbij het gesproken Nederlands wordt ondersteund 
mett gebaren (zie 3.1.2). 

Doell  van het Rotterdamse Tweetaligheidsproject was een bepaalde aanpak 
vann tweetalig onderwijs voor doven te organiseren en vervolgens te onder-
zoekenn (Knoors & Fortgens, 1995). Helaas is dit doel nooit echt gereali-
seerd3.. Bij horende kinderen is tweetalig onderwijs uitgebreid bestudeerd, 
ookk in Nederland. Voor het dovenonderwijs geldt dat echter (nog) niet 
(Drasgow,, 1993). De opzet van deze studie was om één aspect te onderzoe-
kenn van het taalgebruik van kinderen die tweetalig onderwijs volgden, name-
lij kk de vaardigheid om, afhankelijk van hun gesprekspartner, te kiezen voor 
óff  het Nederlands (in de vorm van simultane communicatie) óf de NGT. 

Dee volgende twee paragrafen van dit hoofdstuk gaan kort in op de begrippen 
tweetaligheidd en taalkeuze (1.1) en tweetalig onderwijs (1.2). Vervolgens 
richtt de focus zich op dove kinderen (1.3) en komt het begrip doof aan de 
orde,, evenals tweetalig dovenonderwijs. Daarbij krijgt de vorm van het twee-
taligee dovenonderwijs waarbinnen het onderzoek plaatsvond speciale aan-
dacht.. Het hoofdstuk sluit vervolgens af met een verwoording van de vraag-

22 Het Rudolf Mees Instituut maakte deel uit van de Koninklijke Ammanstichting, Toen de 
Koninklijkee Ammanstichting twee jaar na de start van het tweetaligheidsproject besloot op 
ditt terrein samen te werken met het toenmalige Chr. Instituut voor doven 'Effatha' werd de 
naamm van het project veranderd in SPRONG (Samenwerkingsproject tweetalig Onderwijs 
Nederlandss en Nederlandse Gebarentaal). In 2002 is de Koninklijke Ammanstichting met 
anderee fusiepartners opgegaan in de Koninklijke Auris Groep. 
?? De meeste geplande onderzoeken werden door het vertrek van een aantal onderzoekers en 
hett hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de toenmalige Koninklijke 
Ammanstichtingg niet uitgevoerd. 
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Hoofdstukk 1: Inleiding 

stellingg van het onderzoek (1.5), een samenvatting van dit eerste hoofdstuk 
enn een inhoudsoverzicht over de komende hoofdstukken (1.6). 

1.11 Tweetaligheid en taalkeuze 

Hoewell  tweetaligheid4 wereldwijd vrij veel voorkomt, werd een tweetalige 
opvoedingg in de westerse wereld door velen (en voor sommigen geldt dat nog 
steeds)) als iets afwijkends beschouwd (zie voor een overzicht Döpke, 1992). 
Zoo vertelt Saunders (1988) dat zijn huisarts hem de tweetalige opvoeding van 
zijnn kinderen afraadde, omdat die schadelijk zou zijn. Saunders vermeldt ook 
datt het Jugendamt van Keulen in 1986 een brochure publiceerde (Elternbrief 
18)) met adviezen voor ouders van jonge kinderen waarin onder andere stond 
datt een tweetalige opvoeding zoveel mogelijk vermeden moest worden. 
Somss werd zelfs gedacht dat een tweetalige opvoeding stotteren kon veroor-
zakenn (Harding & Riley, 1986). Ook onder wetenschappers bestond het idee 
datt een tweetalige opvoeding niet goed was. Zo meldt Grosjean (1982) dat 
hett grootste deel van de studies naar de effecten van tweetaligheid uit de peri-
odee van voor 1960 uitsluitend negatieve effecten rapporteert. Hij haalt de 
taalkundigee Jespersen aan die in 1922 zijn standpunt als volgt verwoordde: 

"It"It  is of course, an advantage for a child to be familiar with two lang-
uages,uages, but without doubt the advantage may be, and generally is, pur-
chasedchased too dear. First of all the child in question hardly learns either 
ofof the two languages as perfectly as he would have done if he had limi-
tedted himself to one. (...) Secondly, the brain effort required to master 
twotwo languages instead of one certainly diminishes the child's power of 
learninglearning other things which might and ought to be learnt." 
(Jespersenn uit Grosjean, 1982:148). 

Onderr invloed van nieuwe onderzoeksresultaten veranderde langzamerhand 
dezee negatieve houding ten aanzien van een tweetalige opvoeding, met name 
bijj  onderzoekers. Zij kregen oog voor het feit dat tweetaligheid mondiaal 
gezienn eerder norm dan uitzondering is. Tweetaligheid levert bovendien voor 
slechtss weinig kinderen problemen op. Zo verloopt bij tweetalige kinderen de 
taalontwikkelingg in beide talen op eenzelfde manier als bij eentaligen (zie het 
overzichtsartikell  van De Houwer, 1997b). Als reactie op de negatieve hou-
dingg ten aanzien van tweetaligheid werd er een aantal artikelen gepubliceerd 

44 De term tweetaligheid wordt gebruikt om aan te geven dat het om meer dan één taal gaat 
enn kan dus ook slaan op situaties en mensen waar meer dan twee talen aan de orde zijn. 
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Hoofdstukk 1: Inleiding 

waarinn juist de nadruk lag op de voordelen van een tweetalige ontwikkeling 
(ziee voor een overzicht Cummins, 1976). Na deze tegenbeweging kwam er 
ruimtee voor een objectievere benadering. Bialystok (1991) merkt bijvoor-
beeldd op dat het tegenwoordig minder nodig is te bewijzen dat een tweetali-
gee opvoeding mag. Zij stelt dat de huidige theoretische en politieke ethiek 
eenn gematigde en gebalanceerde vorm van onderzoek naar de invloed van 
eenn tweetalige opvoeding toelaat. Daardoor is onder andere duidelijk gewor-
denn dat kinderen op zeer veel manieren tweetalig kunnen worden (Harding & 
Riley,, 1986) en is er meer bekend geworden over de manieren waarop twee-
taligee kinderen hun talen gebruiken (zie hoofdstuk 2). 
Err bestaan zeer uiteenlopende opvattingen over wat een tweetalige opvoe-
dingg en in het bijzonder tweetaligheid precies inhoudt. De opvattingen van 
Bloomfieldd uit 1933 en Macnamara uit 1969 kunnen hierbij als de twee meest 
extremee worden gezien (Appel & Muysken, 1987). Volgens Bloomfield is 
iemandd tweetalig wanneer hij een "native-like control" heeft over twee of 
meerr talen. Bloomfields normatieve definitie stelt dus dat iemand pas twee-
taligg genoemd kan worden als hij in beide talen niet van een eentalige is te 
onderscheiden.. Bloomfield (1933) onderkent zelf overigens dat het moeilijk 
iss een meetlat te vinden waarlangs de taalvaardigheid van potentiële tweeta-
ligenn gemeten kan worden. Macnamara maakt in zijn definitie van tweetalig-
heidd een onderscheid tussen modaliteiten (spreken, luisteren, schrijven, 
lezen).. Hij vindt iemand tweetalig als deze enige vaardigheid heeft in óf spre-
kenn óf luisteren óf lezen óf schrijven van een tweede taal. Ook bij 
Macnamaraa speelt dus een norm ten aanzien van de beheersing - passief of 
productieff  - een rol, maar welke norm dat is, wordt niet duidelijk. Appel & 
Muyskenn (1987) prefereren in navolging van Weinreich uit 1953 de definitie 
diee aangeeft dat iemand tweetalig genoemd kan worden als hij regelmatig 
tweee (of meer) talen gebruikt. Deze definitie is functioneel en omzeilt een 
normm door zich beschrijvend te richten op wat er daadwerkelijk plaatsvindt. 
Ditt sluit goed aan bij onderzoeken naar tweetalig opgroeiende kinderen. In 
diee onderzoeken worden er namelijk geen eisen gesteld aan de taalvaardig-
heidd (zie hoofdstuk 2). Een probleem van Weinreichs visie is dat niet duide-
lij kk is wat er met regelmatig wordt bedoeld: is iemand alleen maar tweetalig 
alss hij dagelijks beide talen gebruikt of ook als hij dat wekelijks of slechts 
maandelijkss doet? Toch lijk t de door Weinreich gegeven definitie goed bruik-
baarr voor het onderhavige onderzoek. In de onderzochte onderwijssituatie 
werdenn namelijk dagelijks twee talen gebruikt. 

Aansluitendd bij Weinreich en Appel & Muysken wordt er in dit onderzoek van 
uitgegaann dat tweetaligen mensen zijn die regelmatig twee talen gebruiken. 
Appell  & Muysken (1987:2) geven in een schema de verschillende situaties weer 
waarinn tweetaligen hun talen kunnen gebruiken. Dat schema besteedt vooral 
aandachtt aan de taal of de talen die de gesprekspartners (kunnen) spreken. 
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dee meeste gespreks-
partnerss zijn eentalig 

dee meeste gespreks- een deel is tweetalig 
partnerss zijn tweetalig 

 : — — — T - " -  ! 

!!  1 
j j 

taall  A 
!'' taal B 

— — 

Figuurr 1 Schematisch overzicht van verschillende typen gesprekspartners in een 
tweetaligee situatie (Appel & Muysken, 1987:2). 

Dee eerste kolom in figuur 1 representeert een situatie waarin twee talen wor-
denn gesproken door mensen die veelal eentalig zijn en waarin slechts een 
beperktt aantal tweetaligen leven. Een dergelijke situatie kwam veel voor in 
overzeesee gebiedsdelen waar de kolonisten bijvoorbeeld Nederlands spraken 
enn de inheemse bewoners de lokale taal. De enkele tweetaligen in deze situ-
atiee communiceerden meestal met eentaligen. Een dergelijke situatie kan 
alleenn optreden als er sterke geografische of sociale scheidingen zijn tussen 
dee twee groepen taalgebruikers. 
Dee tweede kolom in figuur 1 geeft een situatie aan waarin nagenoeg alle leden 
vann een gemeenschap tweetalig zijn. Zoiets komt voor in veel Afrikaanse lan-
den.. Tweetaligen communiceren daar dus meestal met andere tweetaligen. 
Inn de derde kolom in figuur 1 is een situatie weergegeven waarin een deel van 
dee gemeenschap tweetalig is en een ander deel niet. Nederland is hiervan een 
voorbeeld.. De meeste inwoners spreken namelijk in het dagelijkse leven één 
taal,, maar er zijn inwoners die naast het Nederlands ook regelmatig Turks, 
eenn Berbertaai, of Sranan gebruiken. 

Hett schema van Appel & Muysken kan ook dienst doen om tweetalige situa-
tiess te beschrijven waarin doven leven. De eerste kolom in figuur 1 is dan 
echterr niet van toepassing. Dove ouders krijgen namelijk niet uitsluitend 
dovee kinderen en horende ouders niet uitsluitend horende kinderen (zie 3.3). 
Eenn situatie als in de eerste kolom, waar doven en horenden twee geïsoleer-
dee groepen vormen, ligt dus niet voor de hand. De tweede beschreven situa-
tiee komt echter wel voor. De leden van dovengemeenschappen zijn namelijk 
meestall  tweetalig. In hun communicatie gebruiken zij een gebarentaal en 
voorr het lezen en schrijven een gesproken taal. De derde situatie is van toe-
passingg op de samenleving van doven en horenden als geheel. Daar zijn de 
dovenn meestal tweetalig evenals een klein aantal horenden dat ook de geba-
rentaall  beheerst (bijvoorbeeld horende kinderen van dove ouders en tolken). 
Dee meeste andere horenden gebruiken echter geen gebarentaal. 
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Tweetaligenn gebruiken de ene keer taal A en een andere keer taal B. Het kie-
zenn voor een bepaalde taal wordt taalkeuze genoemd (Grosjean, 1982). 
Tweetaligenn maken echter niet altijd een keuze voor óf enkel en alleen taal A 
óff  enkel en alleen taal B. Met name als zij in gesprek zijn met andere twee-
taligenn die dezelfde talen beheersen, kunnen zij elementen uit taal A gebrui-
kenn in een gesprek dat zij in taal B voeren (of omgekeerd). Grosjean (1982) 
heeftt de keuzemogelijkheden en het taalgebruik van tweetaligen schematisch 
weergegevenn (zie figuur 2). 

een n 

mett een eentalige gebruikt 

taall  A taal B 

tweetal l gee in gesprek 

mett een tweetalige gebruikt 

taall  A taal B 

(mett of zonder (met of zonder 

elementenn uit taal B) elementen uit taal A) 

F iguurr 2 Taalgebruik van tweetaligen (Grosjean 1982:129). 

Hett schema van Grosjean laat zien dat bij het maken van een taalkeuze de taal 
vann de gesprekspartner van belang is (maar zie 2.1.2.2 en 2.1.2.3). In een 
situatiee waarin iedereen tweetalig is, de tweede kolom in figuur 1, kan het 
geaccepteerdd zijn elementen uit taal B te gebruiken in taal A. Poplack 
(1980:581)) heeft dit verwoord in de titel van haar artikel over de tweetalige 
Puertoo Ricaanse gemeenschap in New York: "Sometimes I'll start a sentence 
inn Spanish y termino en Espanol.". Leken duiden dit soort taalgebruik vaak 
negatief.. Met name eentaligen zien het als een 'rommelen met taal', als het 
niett goed kunnen hanteren van de tweetaligheid en als een bewijs dat twee-
taligenn hun taal niet beheersen. Uit onderzoek (Appel & Muyskens, 1987; 
Giesbers,, 1989) is echter gebleken dat deze vorm van taalgebruik een groot 
aantall  zeer uiteenlopende functies kan vervullen (bijvoorbeeld nadruk geven, 
groepsverbondenheidd aangeven, humor). 
Inn tegenstelling tot wat figuur 2 suggereert, kunnen tweetaligen ook in 
gesprekkenn met een eentalige persoon A elementen uit taal B gebruiken. Dit 
kann gebeuren omdat de sprekers woordenschat en/of grammaticale kennis 
vann taal A te kort schiet (Grosjean, 1982; Poulisse & Bongaerts, 1994). Of 
eenn gebrek aan taalvaardigheid de echte reden daarvoor is, of dat er andere 
redenenn zijn (zie 2.1), kan veelal alleen bepaald worden door nauwkeurig 
onderzoek. . 
Hett gebruik van elementen van taal B in een gesprek dat in taal A wordt 
gevoerd,, kent een groot aantal namen5. Vaak is aan deze namen een waarde-
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ringg gekoppeld. Zo wordt de term codeswitchen veelal gebruikt wanneer het 
wisselenn van taal wordt gezien als een vaardigheid van een tweetalige spre-
kerr (Grosjean, 1982; Meisel, 1989) en de term mixen wanneer het wisselen 
wordtt gezien als een uiting van onvermogen (Grosjean, 1982; Döpke, 1992). 
Analoogg hieraan wordt de term codeswitchen wel eens gereserveerd voor 
volwassenen,, terwijl dan de term codemixen wordt gebruikt voor jonge kin-
derenn (Genesee, 1993)6. Ook worden de termen wel gehanteerd om een ver-
schill  in vorm aan te geven. Switching betreft dan een wisseling tussen zinnen 
enn mixing een wisseling binnen zinnen. In dit onderzoek wordt de Neder-
landsee term codewisseling (Appel e.a., 1992; Nortier, 1993) gehanteerd. 
Codewisselingg wordt hier - neutraal - gedefinieerd als het afwisselende 
gebruikk van twee (of meer) talen in een gesprek7. De definitie is - net als de 
gekozenn omschrijving voor wat onder tweetaligheid wordt verstaan - niet 
normatief,, maar functioneel. Dat tweetaligen - om wat voor reden dan ook -
gebruikk (kunnen) maken van codewisseling, geeft aan dat hun taalkeuze niet 
absoluutt hoeft te zijn. 

Tweetaligenn zijn dus mensen die regelmatig twee talen gebruiken. Ze maken 
daarbijj  een taalkeuze. Die taalkeuze hoeft niet absoluut te zijn: er kan code-
wisselingg optreden. Het maken van een taalkeuze houdt dus niet in dat óf taal 
AA óf taal B wordt gebruikt, maar dat de ene taal meer wordt gebruikt dan de 
andere.. Welke taal er wordt gekozen (met of zonder codewisseling) is - voor-
all  - afhankelijk van de taal van de gesprekspartner (zie 2.1). Ook kinderen die 
tweetaligg opgroeien, zijn al jong in staat adequate taalkeuzen te maken. 
Onderzoekenn naar factoren die hun taalkeuze en het al dan niet voorkomen 
vann codewisseling beïnvloeden, komen aan de orde in hoofdstuk 2. Het 

Enkelee daarvan zijn code verandering (code-changing) codemixen, taal mixen (language-
mixing)) {Grosjean, 1982), interactie (Swain & Wesche, 1975) en interferentie (McLaughlin, 
1984aa (1* dr. 1978)). 
66 Weer anderen gebruiken de term switchen echter om het verschijnsel in zijn algemeenheid 
meee aan te duiden en de term mixen om te verwijzen naar een combinatie van elementen uit 
tweee talen binnen één en dezelfde zin (Redlinger & Park, 1980; Appel & Muysken, 1987) of 
naarr het voorkomen van een enkel woord uit taal A in een zin die verder in taal B is uitge-
sprokenn (Grosjean, 1982). Dit wordt dan onderscheiden van het voorkomen van hele zinnen 
inn verschillende talen (waarvoor dan wel de term codewisselen wordt gebruikt). In plaats 
vann mixen wordt ook wel de term interferentie gebruikt, met name wanneer aangenomen 
wordtt dat het mixen uit onvermogen gebeurt (Grosjean, 1982; McLaughlin, 1984a) of wan-
neerr het een wisseling van één woord betreft. Giesbers (1989) gebruikt code-switchen voor 
zowell  inter- als intra-sententiële codewisseling als ook voor een-woord-switches. 
77 Deze omschrijving wijkt dus enigszins af van die van Nortier (1993) die de term code-wis-
selingseling gebruikt voor het afwisselend gebruik van een (of meer) talen en in een zelfde setting 
doorr tweetaligen in informeel taalgebruik (cursivering CF). 
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betreftt in die onderzoeken vooral de taalkeuze van horende kinderen. De taal-
keuzee van dove kinderen, het onderwerp van het huidige onderzoek, komt in 
hoofdstukk 3 aan de orde. 

1.22 Tweetalig onderwijs 

Hett onderwijs kan op zeer veel verschillende manieren omgaan met tweeta-
ligenn en tweetaligheid (Appel & Muysken, 1987). Deze paragraaf beschrijft 
opp welke manieren dat kan gebeuren in het onderwijs aan horenden. In de 
volgendee paragraaf (1.3) komt dan het dovenonderwijs aan de orde. 

Eenn school kan een tweetalige gemeenschap zijn waar de leerlingen bij 
binnenkomstt een andere taal spreken dan de leerkrachten. Er is dan sprake 
vann een situatie die overeenkomt met de eerste kolom in figuur 1. Dit is in 
Nederlandd het geval op scholen met veel kinderen van immigranten die geen 
Nederlandss spreken. Het is echter ook mogelijk dat de leerkrachten op een 
schooll  tweetalig zijn. Wanneer de leerlingen bij binnenkomst ook tweetalig 
zijn,, zijn alle leden van de schoolgemeenschap tweetalig (de situatie in de 
tweedee kolom van figuur 1). Wanneer echter de leerlingen bij binnenkomst 
eentaligg zijn, is de situatie anders: dan is een deel van de schoolgemeenschap 
-- in dit geval de leerkrachten - tweetalig en een ander deel - de nieuwe leer-
lingenn - (nog) niet (zie de derde kolom uit figuur 1). In zo'n situatie kunnen 
scholenn er voor kiezen om hun tweetalige leerkrachten óf beide talen te laten 
gebruikenn in hun contacten met de leerlingen óf slechts een van beide. Zo 
latenn sommige scholen in Quebec (Canada) in het kader van het zogeheten 
immersie-onderwijs,, de tweetalige leerkrachten altijd Frans spreken, ook met 
dee eentalige Engelssprekende kinderen. De taalkeuze van de leerkrachten 
wordtt daar dus niet ingegeven door de taal die de eentalige leerlingen spre-
ken,, maar door de taal die zij moeten leren spreken. 
Eenn school kan er echter ook voor kiezen twee talen aan te bieden en te 
onderwijzen.. In dat geval zijn er twee opties: een assimilatie- of een mainte-
nancemodel.. Binnen een assimilatiemodel is taalvaardigheid in één taal het 
doel.. Onderwijs in de thuistaal van de kinderen wordt in de eerste schoolja-
renn vooral gegeven om de schoolse vaardigheden te stimuleren. Wanneer de 
kinderenn vaardig genoeg zijn in de tweede taal, stopt het onderwijs in de 
thuistaall  en komt in het onderwijs alleen nog de tweede taal aan bod. De taal-
vaardigheidd van de leerlingen in de doeltaal bepaalt in dit type onderwijs dus 
dee taalkeuze van de leerkracht. Een dergelijk assimilatiemodel komt vooral 
voorr in gemeenschappen waarin eentaligheid veel voorkomt en tweetaligheid 
dee uitzondering is (vergelijk de derde kolom in figuur 1). In het maintenance-
modelmodel daarentegen is vaardigheid in twee talen het doel. De twee talen blij -
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venn gedurende de hele schoolloopbaan van de leerlingen deel uitmaken van 
hett onderwijsprogramma. Dit model komt met name voor in gemeenschap-
penn waarin tweetaligheid de norm is (vergelijk de tweede kolom in figuur 1). 
Hett is te vinden op scholen in Friesland waar naast het Nederlands ook het 
Friess een eindexamenvak kan zijn. Binnen een maintenancemodel kan de 
taalkeuzee van de leerkrachten en leerlingen bepaald worden door het vak of 
hett tijdstip (bijvoorbeeld bij aardrijkskunde of op de ochtenden de ene taal en 
bijj  geschiedenis of op de middagen de andere). Ook is het mogelijk talen aan 
leerkrachtenn te koppelen. Zo'n een-persoon-een-taal-benadering houdt in dat 
volwassenen,, ook als zij tweetalig zijn, met een kind slechts één taal spreken. 
Hett idee is dat het kind zo voor elk van de talen duidelijke taalmodellen 
krijgt. . 

Dee term tweetalig onderwijs verwijst dus naar uiteenlopende onderwijsvor-
men.. Welke specifieke vorm er binnen tweetalig onderwijs wordt gekozen, 
hangtt af van verschillende factoren. Een daarvan is de talige omgeving van 
dee school. Zo kan in Zuid-Afrika een maintenancemodel voor de hand liggen 
omm de leerlingen zowel vaardig in de taal van de directe leefomgeving, bij-
voorbeeldd het Afrikaans of het Xhosa, te laten worden als in het Engels, de 
algemeenn geaccepteerde landstaal. Een andere factor is de beschikbaarheid 
vann middelen en menskracht. Een school kan er namelijk wel van overtuigd 
zijnn dat een maintenancemodel de voorkeur verdient, maar als het aantal thui-
stalenn op een school erg groot is, is een dergelijk aanpak vaak niet haalbaar, 
zekerr niet wanneer er geen leerkrachten en/of leermiddelen beschikbaar zijn. 
Ookk het dovenonderwijs geeft op verschillende manieren invulling aan het 
tweetaligee onderwijs en ook hier spelen diverse overwegingen een rol bij de 
keuzee voor een bepaalde invulling. 

1.33 Dove kinderen en onderwijs 

Inn het dagelijks taalgebruik wordt iemand doof genoemd wanneer hij 'niet 
(goed)) kan horen' (zie bijvoorbeeld het gedigitaliseerde woordenboek Van 
Dale).. Meer specifiek is de omschrijving waarbij iemand doof wordt 
genoemdd wanneer het gehoorverlies zo groot is dat de waarneming van de 
gesprokenn taal zelfs met de best mogelijke gehoorapparatuur vooral visueel 
(duss via spraakafzien met behulp van mondbeelden) plaatsvindt (Knoors, 
2001).. De toegankelijkheid van een gesproken taal is dan beperkt omdat 
slechtss een deel ervan via spraakafzien te begrijpen is (Dodd, 1987). In 
Nederlandd wordt er van uitgegaan dat iemand doof is wanneer het gemiddel-
dee gehoorverlies bij een toonaudiogram op 500, 1000 en 2000 Hz aan het 
bestee oor tenminste 80 dB bedraagt (Méér dan een gebaar, 1997). In 
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Angelsaksischee landen wordt veelal uitgegaan van een verlies van 70 dB 
(Knoors,, 2001). Er zijn echter mensen die ondanks een gehoorverlies van 
meerr dan 80 dB spraak wel primair auditief kunnen waarnemen. De objec-
tievee omschrijving van de term doof (een gehoorverlies van een vastgesteld 
aantall  decibel) komt dus niet altijd overeen met de functionele (het al dan niet 
auditieff  waar kunnen nemen van spraak). 
Bijj  kinderen leidt een gehoorverlies van 80 dB of meer meestal tot grote pro-
blemenn bij de verwerving van een gesproken taal. Kinderen kunnen doof 
geborenn worden (congenitaal doof) of op jonge leeftijd doof worden. Bij de 
laatstee groep werd in het verleden vaak een onderscheid gemaakt tussen pre-
enn postlinguaal doof. Prelinguaal doof waren dan die kinderen die óf doof 
warenwaren geworden voordat de taalverwerving van de gesproken taal een aan-
vangg had genomen óf voordat die voltooid was. Postlinguaal doof waren dan 
diee kinderen die doof waren geworden nadat de taalverwerving van de 
gesprokenn taal was begonnen of nadat die was voltooid. Omdat de taalver-
wervingg echter al in het eerste levensjaar een aanvang neemt, worden tegen-
woordigg de termen vroeg- en laat-doof gebruikt (Knoors, 2001). Waar precies 
dee grens tussen vroeg- en laat-doof (of in het verleden tussen pre- en postlin-
guaall  doof) getrokken moet worden en op welke gronden, is onderwerp van 
discussie8.. Sommigen stellen de grens op 1;6 jaar (Knoors, 1992) anderen op 
driejaarr (Coerts, 1992; Schermer, 1990; Knoors, 2001). Omdat hierin geen 
eenduidigheidd bestaat, wordt het onderscheid in dit onderzoek in het geheel 
niett gehanteerd. In plaats daarvan zal waar nodig steeds worden aangegeven 
opp welke leeftijd een kind doof is geworden (zie 4.2). 

Zoalss eerder vermeld, besloot de toenmalige Koninklijke Ammanstichting in 
19944 om op het Rudolf Mees Instituut een tweetalig project te starten: het 
Rotterdamsee Tweetaligheidsproject. Naar de effecten van de verschillende 
vormenn van tweetalig dovenonderwijs was (en is) nog nauwelijks onderzoek 
verrichtt (Drasgow, 1993; zie bijvoorbeeld Ahlgren & Hyltenstam, 1994). 
Binnenn het project werd de keuze voor een bepaalde vorm van tweetalig 
onderwijss vooral gemaakt op basis van wat er bekend was over tweetalig 
onderwijss bij horenden. Uiteraard werden de beperkingen die de doofheid de 
leerlingenn oplegt niet veronachtzaamd (Knoors & Fortgens, 1995). Het stre-
venn was een situatie te bereiken die zoveel mogelijk overeenkomsten ver-
toondee met de derde kolom uit figuur 1", maar waarbij nu niet langer alleen 
dee leerlingen tweetalig waren (of dat tijdens hun schoolcarrière werden), 
maarr ook (een aantal) leerkrachten. Om dit te realiseren, werd er een dove 
leerkrachtt in dienst genomen en werd twee dove klassenassistenten gevraagd 
deell  te nemen aan het project. Bij het kiezen van de tweetalige onderwijs-
vormm speelden een aantal vragen een belangrijke rol. De eerste was in welke 
vormm het Nederlands aangeboden zou moeten worden en de tweede was op 
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welkee manier het aanbod en onderwijs in beide talen gestalte zouden moeten 
krijgen.. De vraag welke benadering gekozen moest worden, was makkelijk 
tee beantwoorden. Hoewel bekend is dat kinderen op zeer veel verschillende 
manierenn tweetalig kunnen worden (Harding & Riley, 1986; Romaine, 1989), 
werdd besloten te kiezen voor een gestructureerde aanpak waarbij talen gekop-
peldd worden aan personen, de al eerder genoemde een-persoon-een-taal-
benaderingg (zie 1.2). De taalkeuze van leerkrachten en assistenten zou dus 
niett afhankelijk zijn van de taal van de gesprekspartners (de taal van de leer-
lingen),, maar van wat van tevoren was afgesproken (zie 1.2). Die afspraak 
wass dat de dove volwassenen met de leerlingen alleen de NGT zouden 
gebruikenn en de horende alleen het Nederlands. Deze een-persoon-een-taal-
benaderingg werd gekozen om de leerlingen te voorzien van duidelijke taal-
modellen. . 
Minderr makkelijk was het te beslissen op welke manier taalaanbod en onder-
wijss vorm zouden moeten krijgen. In principe waren er binnen het project 
tweee mogelijkheden om met het aanbod van en het onderwijs in het 
Nederlandss om te gaan: óf wachten met een Nederlands taalaanbod tot de 
kinderenn - in specifieke lessen - hadden leren spreken, spraakafzien en/of 
lezen,, óf meteen ook met het Nederlands beginnen. De keuze om dit laatste 
tee doen, werd om een viertal redenen gemaakt. Ten eerste was het project 
bestemdd om de kinderen iets extra's te bieden (de NGT) en niet om iets na te 
latenn (een aanbod in de gesproken taal). Ten tweede is aanbod van de gespro-
kenn taal relevant voor de ontwikkeling van de gehoorfuncties als er sprake is 
vann restgehoor (Holsteijn, 1991). Ten derde lijk t het voor de productieve, 
fonologischee ontwikkeling belangrijk om vroeg met de gesproken taal te 
beginnen.. Uit het feit dat bij horenden die na hun kindertijd een tweede taal 
hebbenn geleerd, de uitspraak van die taal meestal afwijkt van de norm, kan 
immerss worden afgeleid dat het articulatorisch apparaat of de aansturing 
daarvann zich na verloop van tijd minder goed kan aanpassen aan nieuwe 
eisen.. En tot slot was het zeer de vraag of ouders zouden instemmen met een 
schoolsituatiee waarin gesproken Nederlands slechts marginaal aan bod zou 
komen. . 

KK Deze discussie kan vergeleken worden met die over de vraag wat nu precies het onder-
scheidd is tussen bilinguale eerste- en tweede-taalverwervers (of simultane of vroege tweeta-
ligheidd en sequentiële tweetaligheid; zie 2.1.1.1). 
99 Binnen het project dat slechts vier jaar zou duren, was een keuze tussen een assimilatie- of 
maintenancemodell  (zie 1.2) echter niet aan de orde. Gaande het project heeft de school een 
keuzee voor een maintenancemodel gemaakt. De resultaten waren namelijk zo bevredigend 
datt de school nog tijdens het project besloot tweetalig onderwijs in de hele school in te voe-
renn en het vak NGT voor alle groepen tot een vast onderdeel van het lesrooster te maken. 
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Naa het besluit om meteen te beginnen met het Nederlands moest er gezocht 
wordenn naar mogelijkheden deze gesproken taal toegankelijk te maken voor 
jonge,, dove kinderen. Er deden zich twee mogelijkheden voor. De eerste was 
hett toepassen van Cued Speech. Cued Speech is een mond-handsysteem dat 
err op gericht is mondbeelden te disambigueren (Cornett, 1967; Cornett & 
Daisy,, 1992). Voor deze oplossing is, na rijp beraad, niet gekozen omdat 
zowell  de invoering van een nieuwe taal - de NGT - als van een nieuw deco-
deringssysteemm - Cued Speech - te veel van het goede zou kunnen zijn. Dat 
goldd zowel voor de ouders als voor de leerkrachten op de school. Er werd 
daaromm gekozen voor de tweede mogelijkheid: simultane communicatie. 
Simultanee communicatie betreft in dit geval een manier van communiceren 
waarbijj  het gesproken Nederlands zo veel mogelijk wordt ondersteund met 
gebarenn (zie 3.1.2). Op het Rudolf Mees Instituut werd simultane communi-
catiee al jaren gebruikt in de hoop zo het gesproken Nederlands toegankelijk 
tee maken voor de leerlingen. Bovendien bestonden er voor ouders van leer-
lingenn - ook voor die van de proefpersonen -cursussen waarin zij Nederlands 
inn de vorm van simultane communicatie leerden gebruiken'". Deze vorm van 
taalaanbodd was dus bekend bij ouders en leerkrachten. Een keuze voor simul-
tanee communicatie in combinatie met de NGT ten einde een tweetalig aan-
bodd te realiseren, levert echter een complicatie op wanneer de leerlingen doof 
zijn.. Om dit duidelijk te maken, is het goed eerst aan te geven hoe de situa-
tiee er uit zou hebben gezien als de leerlingen horend waren geweest. Zij zou-
denn dan de gebarentaal visueel waar hebben kunnen nemen en het gesproken 
deell  van simultane communicatie (het Nederlands) auditief. Als de leerlingen 
horendd waren geweest, hadden zij daardoor beide talen kunnen verwerven op 
eenn manier die overeenkomt met de tweetalige verwerving van gesproken 
talen.. Zij zouden dan ook al jong in staat zijn passende taalkeuzen te maken. 
Dee leerlingen in het Rotterdamse Tweetaligheidsproject waren echter doof. 
Zijj  namen niet alleen de aangeboden gebarentaal visueel waar, maar ook het 
Nederlandss dat - vooral - in de vorm van simultane communicatie werd aan-
geboden.. Wanneer dat het geval is, is het onderscheid tussen het Nederlands 
inn de vorm van simultane communicatie en de NGT mogelijk onduidelijk: het 
gesprokenn deel van simultane communicatie wordt niet (of niet goed) 
gehoordd terwijl in het gebarendeel van de beide vormen van taalaanbod het-
zelfdee lexicon, namelijk de gebaren uit de NGT, te zien is. Alsof dit al niet 
gecompliceerdd genoeg is, hanteren vaardige gebruikers van simultane com-

1111 Dit wil overigens niet zeggen dat alle ouders de cursussen ook daadwerkelijk volgden of 
datt zij Nederlands in de vorm van simultane communicatie met hun dove kind gebruikten 
(ziee 4.2). In hoofdstuk 3 zijn de zeer uiteenlopende thuissituaties van dove kinderen punt van 
aandachtt (3.3.1). 
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municatiee regelmatig ook nog grammaticale structuren uit de NGT in de 
manuelee modaliteit van simultane communicatie (Jansma, 1991; zie 3.1.2). 
Datt betekent dat voor een doof kind het onderscheid tussen beide talen erg 
moeilijkk - of mogelijk zelfs helemaal niet - waar te nemen is. Als een doof 
kindd inderdaad geen systematisch onderscheid ervaart tussen twee vormen 
vann taalaanbod kan dit niet ah functioneel tweetalig bestempeld worden. In 
datt geval behoort het maken van passende taalkeuzen dus niet tot de moge-
lijkheden.. Of dat inderdaad zo is, is het thema van het huidige onderzoek. 

1.44 Vraagstelling 

Dee vraag die ten grondslag lag aan dit onderzoek betrof jonge, dove kinderen 
diee op school een taalaanbod in zowel de NGT als het Nederlands in de vorm 
vann simultane communicatie krijgen. Daarbij werd niet het taalaanbod zelf 
onderzocht,, maar de taal (of talen) van de kinderen zelf. De vraag luidde: 

GebruikenGebruiken jonge, dove kinderen met een dove gesprekspartner meer 
NGTNGT dan met een horende en gebruiken ze met een horende gespreks-
partnerpartner meer Nederlands dan met een dove gesprekspartner? 

Dee dove kinderen bij wie een antwoord op deze vraag gezocht werd, waren 
dee leerlingen uit het Rotterdamse Tweetaligheidsproject (zie 1.3). Het onder-
zoekk startte toen de proefpersonen in groep 1 zaten (4;6-5;2 jaar oud) en de 
dataverzamelingg eindigde twee jaar later. In hoofdstuk 4 wordt dieper inge-
gaann op de onderzoeksvraag (4.1), de proefpersonen (4.2) en de onderzoeks-
opzett (4.3). 
Mochtt het antwoord op de onderzoeksvraag bevestigend zijn, dan kan gesteld 
wordenn dat ook jonge, dove kinderen een adequate taalkeuze kunnen maken. 
Bovendienn kan dan aangenomen worden dat een taalaanbod dat bestond uit 
dee NGT en het Nederlands in de vorm van simultane communicatie functio-
neerdee als een tweetalig aanbod. Mocht het antwoord ontkennend zijn, dan 
magg overigens nog niet geconcludeerd worden dat ze geen persoonsgebon-
denn taalkeuzen zouden kunnen maken. Er zijn namelijk diverse redenen 
waaromm mensen niet altijd de taal kiezen van hun gesprekspartner (zie hoofd-
stukk 2.1). 

1.55 Samenvatting en opzet van het proefschrift 

Voorr de term tweetalig wordt uitgegaan van een functionele definitie van 
Weinreich:: tweetaligen zijn mensen die regelmatig twee talen gebruiken. 
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Tweetaligenn kunnen een taalkeuze maken. Dat wil zeggen dat zij de ene keer 
dee ene taal kunnen gebruiken en de andere keer de andere taal. Die taalkeu-
zee hoeft niet absoluut te zijn. In taal A kunnen elementen voorkomen uit taal 
BB en in taal B elementen uit taal A. Dat heet codewisselen. Het maken van 
eenn taalkeuze houdt in dat tweetaligen de ene keer taal A meer gebruiken dan 
taall  B en de andere keer taal B meer. 
Mensenn kunnen op zeer uiteenlopende manieren tweetalig worden. Vaak 
speeltt het onderwijs daarbij een belangrijke rol. Dit onderwijs kan op ver-
schillendee manieren zijn vormgegeven. In het Rotterdamse Tweetaligheids-
project,, het project waar dit onderzoek deel van uitmaakte, werd gekozen 
voorr een een-persoon-een-taal-benadering. De talen binnen dit project betrof-
fenn de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands in de vorm van 
simultanee communicatie (zie 3.1). Dit onderzoek hoopt een antwoord te 
gevenn op de vraag of jonge dove kinderen een taalkeuze maken die aansluit 
bijj  die van hun gesprekspartner. De leerlingen binnen het project, de proef-
personen,, waren allen doof. De eerste data werden verzameld toen de proef-
personenn in groep 1 zaten (4;6-5;2 jaar oud), de laatste twee jaar later. 

Hoofdstukk 2 gaat dieper in op tweetaligheid en taalkeuze bij horende kinde-
ren.. Er is daarbij speciale aandacht voor factoren die het maken van een taal-
keuzee en de vorm ervan beïnvloeden. 

Inn hoofdstuk 3 is er specifieke aandacht voor wat er bekend is over tweeta-
ligheidd en taalkeuze van doven. Daar wordt ook ingegaan op de verschillen-
dee talen en modaliteiten die hierbij een rol spelen. 

Inn hoofdstuk 4 komt de onderzoeksopzet aan de orde: de operationalisatie 
vann de onderzoeksvraag, de proefpersonen, de dataverzameling, de tran-
scriptiee en codering, de variabelen die gekozen zijn en de betrouwbaarheid 
vann het onderzoeksmateriaal. 

Hoofdstukk 5 bevat de presentatie van de onderzoeksresultaten. Daarbij is er 
eerstt kort aandacht voor de resultaten die inzicht geven in de taalvaardigheid 
vann de proefpersonen. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten die een 
taalkeuzee voor de NGT kunnen laten zien. Daar komen met andere woorden 
diee resultaten aan bod die duidelijk maken of er met een dove gesprekspart-
nerr meer NGT werd gebruikt dan met een horende. Vervolgens worden de 
resultatenn gepresenteerd die duidelijk kunnen maken of er met een horende 
gesprekspartnerr meer Nederlands werd gebruikt dan met een dove. 

Inn hoofdstuk 6 volgt tot slot de samenvatting en de discussie. 
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Hoofdstukk 2 

Tweetaligheidd en taalkeuze 
bijj horende kinderen 

Zoalss in hoofdstuk 1 al is aangegeven, wordt er hier van uitgegaan dat twee-
taligenn mensen zijn die regelmatig meer dan één taal gebruiken. Ze maken 
dann steeds een taalkeuze, die echter niet absoluut hoeft te zijn. Naar taalkeu-
zee is vooral bij horenden onderzoek gedaan. Daarom wordt er in dit hoofd-
stukk ingegaan op wat hierover bij deze groep bekend is. Aparte aandacht voor 
dovenn is er in hoofdstuk 3. Hier komt ten eerste (in 2.1) aan de orde welke 
factorenn de taalkeuze beïnvloeden. De focus is daarbij vooral gericht op de 
taalkeuzee van tweetalige kinderen. Vervolgens (in 2.2) is er aandacht voor de 
vraagg hoe een tweetalig taalproductiemodel er uit kan zien. In 2.3 staat de 
samenvattingg van dit hoofdstuk. 

2.11 Factoren die de taalkeuze beïnvloeden 

Tweetaligenn kunnen taalkeuzen maken, zo werd in 1.2 gesteld. Daar is ech-
terr niet aangegeven wat die taalkeuze en de vorm ervan bepaalt. Dat gebeurt 
inn deze paragraaf. Paragraaf 2.1.1 gaat in op factoren die de tweetalige zelf 
betreffen,, in paragraaf 2.1.2 volgt een bespreking van externe factoren. 

2.1.11 Interne factoren 

Eenn van de vragen die in onderzoek naar taalkeuze vaak wordt gesteld is of 
jongee tweetaligen al over de mogelijkheid beschikken om adequate taalkeu-
zenn te maken. Dat onderwerp komt aan de orde in 2.1.1.1. Vervolgens wordt 
ingegaann op de invloed van taaldominantie op de vorm van de taalkeuze 
(2.1.1.2). . 
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2.1.1.12.1.1.1 Taalsysteem en taalvaardigheid 

Sommigee onderzoekers gaan ervan uit dat jonge tweetalige taal verwervers1 

diee vanaf hun geboorte twee talen krijgen aangeboden, in eerste instantie 
geenn passende taalkeuze kunnen maken. De reden hiervoor zou zijn dat zij op 
datt moment over slechts één ongedifferentieerd taalsysteem beschikken. De 
betreffendee onderzoekers beschouwen codewisselen in het taalgebruik van 
jongee kinderen als evidentie voor zo'n nog ongedifferentieerd taalsysteem 
(onderr andere Hoffmann, 1985; Leopold, 1970 (lslc druk 1949); Saunders, 
1982;; Volterra & Taeschner, 1978). Hier volgt een voorbeeld van een uiting 
waarinn meer dan één taal is gebruikt. Het is afkomstig van Giulia (2;2), een 
vann de twee informanten van Volterra & Taeschner (1978). Het meisje kreeg 
zowell  Duits als Italiaans aangeboden. 

(1)) Giulia gemacht a casetta per a böse Wolf 

'Giuliaa maakte een huisje voor de boze wolf.' 

(Volterraa & Taeschner, 1978:319) 

Volterraa & Taeschner illustreren met dit voorbeeld dat Giulia nog niet echt 
beschiktt over een gedifferentieerd taalsysteem. In hun artikel geven zij de 
fasenn aan die een tweetalige taalverwerver volgens hen doorloopt in het pro-
cess van een ongedifferentieerd naar een gedifferentieerd taalsysteem. Kritiek 
heeftt echter duidelijk gemaakt dat de ontwikkelingsfasen van Volterra & 
Taeschnerr en - later - van Taeschner (1983) in twijfel moeten worden getrok-
ken.. De literatuur geeft daarvoor de volgende argumenten: (1) de data in 
Taeschnerr (1983) bestaan alleen uit gesprekken met de Duitssprekende moe-
derr en niet ook uit gesprekken met de Italiaanssprekende vader (Genesee, 
1989);; (2) de fasen zijn te vaag omschreven en vallen bovendien niet samen 
mett de gepresenteerde data (Meisel, 1989) en (3) het blijkt dat tweetalige 
taall  verwervers al veel eerder dan Volterra & Taeschner aangeven voor één 
conceptt woorden uit twee talen kennen (Pearson, Fernandez & Oiler, 1995; 
Quay,, 1995). Uiteraard weerlegt deze kritiek niet dat tweetalige taalverwer-
verss een proces van taaischeiding zouden kunnen doormaken, maar zij geeft 
well  aan dat de argumenten daarvoor vooralsnog niet overtuigend zijn. 

11 In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen bilinguale eerste- en bilinguale 
/uwY/e-taalverwervingg (of simultane/vroege tweetaligheid en sequentiële tweetaligheid) (De 
Houwer,, 1987; 1995; Genesee, 1993; Grosjean, 1982; McLaughlin, 1984b). De grens tussen 
beidee vormen is onderwerp van discussie (De Houwer, 1987; Genesee, 1993; Meisel, 1989). 
Hierr wordt de neutrale term tweetalige taalverwerving gehanteerd. Waar nodig en mogelijk, 
zall  steeds vermeld worden op welke leeftijd proefpersonen of informanten in aanraking kwa-
menn met een tweede taal. 
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Opvallendd is dat ook de tegenstanders van een ongedifferentieerd taalsysteem 
hett voorkomen van codewisselen aanhalen, maar dan om juist aan te tonen 
datt er al wèl vanaf het prille begin sprake is van gedifferentieerde taalsyste-
menn (Genesee, Boivin & Nicoladis, 1996; De Houwer, 1987; 1997b; Lanza, 
1992;; Meisel, 1990; Paradis & Genesee, 1996; Pye, 1986). Deze onderzoe-
kerss gaan veelal zeer minutieus in op de tweetalige situatie waarin de proef-
persoonn opgroeit en op de manier waarop de data zijn verzameld. Die data 
bestaann uit gesprekken met verschillende personen, waardoor de onderzoe-
kerss een vergelijking kunnen maken tussen het taalgebruik in de verschillen-
dee situaties. Op basis van zo'n vergelijking trekken zij vervolgens conclusies 
overr het al dan niet maken van passende taalkeuzen door de proefpersoon. 
Daarbijj  is niet het aantal of het percentage uitingen in taal A of taal B van 
belang,, of het aantal uitingen met en zonder codewisselingen, maar of die 
uitingenn in een bepaald gesprek vaker voorkomen dan in een ander. Is dat 
namelijkk het geval dan concluderen de onderzoekers dat de proefpersoon 
adequatee taalkeuzen maakt en dat het taalsysteem - dus - voldoende gediffe-
rentieerdd is om taalkeuze mogelijk te maken. 
Onderzoekk dat op deze manier is uitgevoerd, heeft aangetoond dat jonge kin-
derenn met een nog zeer lage taalvaardigheid al adequate taalkeuzen laten 
zien.. De Houwer (1997a) constateerde op basis van gegevens van Quay 
(1995)) dat bij jonge kinderen een totale woordenschat van slechts 180 woor-
den,, waarvan er 50 gekend worden in beide talen, voldoende is om in ver-
schillendee situaties verschillende talen te gebruiken. Bij een MLU2 van een a 
tweee woorden beperken de keuzen zich meestal tot woorden uit de ene of de 
anderee taal. Voor keuzen op syntactisch niveau is uiteraard enige vaardigheid 
opp dat niveau vereist. Meisel (1989) concludeerde dat die vaardigheid echter 
niett groot hoeft te zijn. Hij verzamelde data bij twee tweejarigen met een 
MLUU van twee woorden. Zijn gegevens laten zien dat deze proefpersonen 
zodraa zij meer-woord-uitingen gingen gebruiken, verschillende woordvol-
gordenn hanteerden, afhankelijk van de volgorde in de taal van de gespreks-
partner.. Deze resultaten wijzen dus uit dat kinderen die nog maar net meer-
woord-uitingenn kunnen produceren, ook op syntactisch niveau persoonsge-
bondenn taalkeuzen kunnen maken. 
Datt kinderen al op jonge leeftijd tot het maken van een adequate taalkeuze in 
staatt zijn, wordt ondersteund door wat er bekend is over de perceptie van 
klanken.. Genesee (1989) noemt, evenals Clark & Clark (1977), namelijk 
diversee onderzoeken (Jusczyk, 1982; Trehub, 1973; Mehler e.a. 1978; 1986) 
waaruitt blijkt dat baby's van slechts enkele weken oud niet alleen hun moe-

22 Mean Length of Utterence, dat wil zeggen de gemiddelde "zinslengte" uitgedrukt in aantal 
lexicalee elementen, die hier verder met woorden aangeduid zal worden. 
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derss stem van die van anderen onderscheiden, maar dat zij (in geval van een-
taligheid)) ook hun moedertaal kunnen onderscheiden van andere talen. Deze 
onderzoekenn geven dus aan dat aan een voorwaarde om tot een adequate taal-
keuzee te komen, namelijk het kunnen onderscheiden van talen, al zeer vroeg 
voldaann wordt. 

Ookk kinderen die pas iets later in hun leven tweetalig worden, blijken al snel 
inn staat in adequate taalkeuzen te maken. Fantini (1985) geeft daarvan een 
sprekendd voorbeeld. Mario, Fantini's Spaanssprekende zoon, was nog maar 
nett (zo rond zijn tweede verjaardag) in aanraking gekomen met het Engels, 
toenn hij in een winkelcentrum in Texas de aandacht van een meisje probeer-
dee te vangen. Hij deed dat niet door Spaans te spreken, maar door allerlei 
bewegingenn te maken, gezichten te trekken en door de paar Engelse woorden 
diee hij kende te gebruiken: 'Hey! Look! Watch! Here! Come!' en (terwijl hij 
naarr een dichtbij gelegen fontein wees) 'Water!'. In deze Engelstalige omge-
vingg (zie 2.1.2.2) en met een potentiële gesprekspartner die er niet 
Spaanstaligg uitzag, koos Mario dus voor het Engels - zonder te codewisselen 
naarr het Spaans - ondanks het feit dat hij het Engels nauwelijks beheerste. 
McCluree (1981) geeft een ander voorbeeld. Zij onderzocht 47 kinderen tus-
senn drie en vijftien jaar oud die thuis voornamelijk Spaans spraken en Engels 
pass op school kregen aangeboden. McClures proefpersonen spraken, toen ze 
eenn maand op school waren, geen Spaans meer met hun Engelstalige leer-
krachtenn en klasgenoten. Engels beheersten ze echter nog niet en dus... hiel-
denn ze zoveel mogelijk hun mond! Dit voorbeeld laat zien dat niet vaardige 
taalgebruikerss wel over de competentie kunnen beschikken om passende taal-
keuzenn te maken, maar niet altijd over voldoende middelen om die taalkeuze 
vormm te geven. 

Bovenstaandee onderzoeken maken aannemelijk dat jonge kinderen in ver-
schillendee situaties verschillende talen kunnen gebruiken. Dit kan echter 
vaakk alleen maar zichtbaar gemaakt worden door hun taalgebruik in die ver-
schillendee situaties te onderzoeken en te vergelijken. 
Taalvaardigheidd lijk t geen (grote) invloed te hebben op de competentie om 
eenn taalkeuze te maken. Wel is het zo dat taalvaardigheid van invloed kan zijn 
opp de vorm van de taalkeuze. De volgende paragraaf, die taaldominantie tot 
onderwerpp heeft, besteedt daar aandacht aan. 

2.1.1.22.1.1.2 Taaidominantie 

Kinderenn die tweetalig opgroeien, krijgen de ene taal veelal vaker aangebo-
denn dan de andere (Celce-Murcia, 1978; DÖpke, 1992). Dit is bijvoorbeeld 
hett geval wanneer de ene ouder taal A gebruikt en de ander taal B en een van 
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dee twee de hele dag met het kind optrekt, terwijl de ander het kind slechts 's 
avondss ziet en in de weekeinden. Een ander voorbeeld van zo'n ongebalan-
ceerdd tweetalig aanbod is een situatie waar een kind thuis de ene taal krijgt 
aangebodenn en slechts een aantal keren per week (bijvoorbeeld op het kin-
derdagverblijf)) met de andere taal in aanraking komt. Tweetalig opgroeiende 
kinderenn ontwikkelen dan de ene taal sneller dan de andere (Pearson, 
Fernandezz & Oiler, 1997). Met andere woorden: een van hun beide talen is 
dominantt (Grosjean, 1982). Het ligt voor de hand te veronderstellen dat taal-
dominantiee invloed heeft op de vorm van de taal die gekozen wordt. Lanza 
(1992;; 1993; 1997) gaat hier uitvoerig op in. Zij onderzocht twee kinderen, 
Sirii  en Tomas, beiden met een Amerikaanse moeder en een Noorse vader en 
beidenn woonachtig in Noorwegen. Siri's moeder sprak Engels met haar doch-
ter,, Siri's vader deed dat ook tot zij tien maanden was. Toen stapte hij - meest-
all  - over op het Noors. Tomas' moeder sprak zowel Engels als Noors met haar 
zoon,, zijn vader gebruikte alleen Noors. Het Noors was voor beide kinderen 
hunn dominante taal. Siri (2;0-2;7 jaar oud) paste zowel met haar Engelstalige 
moederr als met haar Noorstalige vader codewisseling toe. Bij haar moeder 
wass het percentage beurten met codewisseling echter veel hoger dan bij haar 
vader.. Bovendien bleek dat zij met haar moeder zowel op lexicaal als op 
grammaticaall  niveau codewisselde, terwijl dat bij haar vader alleen op lexi-
caall  niveau gebeurde3. Lanza interpreteert het codewisselen op zowel lexicaal 
alss grammaticaal niveau als de invloed van taaldominantie. Een zelfde 
invloedd van taaldominantie op de hoeveelheid en het type codewisselingen 
ziett zij bij de ongeveer even oude Tomas. Interessant is dat Lanza vermeldt 
datt er in de derde opname die zij van Tomas maakte geen verschillen in zijn 
taalgebruikk konden worden gevonden, terwijl dit in eerdere en latere opna-
menn wel het geval was. Deze bevinding maakt helder dat kinderen die per-
soonsgebondenn taalkeuzen kunnen maken, dit - om wat voor reden dan ook -
niett altijd daadwerkelijk doen. 
Ookk Döpke (1992) en Genesee, Nicoladis & Paradis (1995) tonen aan dat 
taaldominantiee de mate waarin codewisseling voorkomt, beïnvloedt: de taal 
waarinn hun proefpersonen het minst vaardig zijn, bevat de grootste hoeveel-
heidd codewisselingen. Het is echter niet zo dat taaldominantie er toe leidt dat 
err voor slechts één taal, de dominante, gekozen wordt. 

33 Lanza verklaart dat vanuit de invloed van de gesprekspartner: de vader codewisselde 
namelijkk ook veel op lexicaal niveau (zie 2.1.2.1). 
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2.1.22 Externe factoren 

Inn deze pararaaf staan de gesprekspartner (2.1.2.1), de omgeving (2.1.2.2) en 
hett gespreksonderwerp (2.1.2.3) centraal. Nagegaan wordt welke aspecten de 
keuzee voor een bepaalde taal beïnvloeden en welke de vorm ervan. 

2.1.2.12.1.2.1 Gesprekspartner 

Naarr aanleiding van het schema van Grosjean (1982; zie figuur 2 in hoofd-
stukk 1) is inmiddels duidelijk geworden dat de taal die de gesprekspartner 
spreekt,, veelal bepaalt welke taal de tweetalige kiest. In figuur 2 in hoofdstuk 
11 werd aangegeven dat een taalkeuze immers inhoudt dat een tweetalige in 
gesprekk met een eentalige persoon A taal A gebruikt en in gesprek met een 
eentaligee persoon B taal B. Wanneer de gesprekspartner echter tweetalig is, 
kann de betreffende persoon kiezen voor óf taal A - met of zonder codewisse-
lingg - óf taal B - met of zonder codewisseling. Wat dan, onder andere, van 
belangg blijkt te zijn, is de taalvaardigheid van de gesprekspartner. Fantini 
(1978;; 1985) schrijft dat zijn vierjarige zoon Mario van het Spaans op het 
Engelss overstapte wanneer hij zijn Spaanssprekende tweetalige gespreks-
partnerr niet vaardig genoeg in het Spaans vond. Wanneer de gesprekspartner 
daarentegenn vaardig was, was vooral van belang welke taal hij meestal met 
Marioo gebruikte. De Houwer (o.a. 1987, 1994, 1995) constateert eenzelfde 
gedrag.. Haar informant was Kate (2;7-3;4), een meisje dat vanaf haar geboor-
tee Engels en Nederlands kreeg aangeboden van haar ouders volgens de een-
persoon-een-taal-benaderingg (zie hoofdstuk 1). De Houwer geeft aan dat 
Katee haar ouders en alle andere personen in haar omgeving aansprak in de 
taall  die deze personen meestal met haar gebruikten. Dat deed ze echter niet 
altijd.. De Houwer (1994) geeft hiervoor wel een verklaring (Kate wist in de 
betreffendee gevallen dat haar gesprekspartner tweetalig was), maar geen 
reden.. Hoe dit ook zij, uit de bevinding van De Houwer wordt in elk geval 
duidelijkk dat kinderen die de taal van hun gesprekspartner kunnen kiezen, dit 
-- om wat voor reden dan ook - niet altijd ook daadwerkelijk doen. 

Dee gesprekspartner bepaalt dus in hoge mate welke taal er wordt gekozen. 
Geblekenn is dat hij bovendien invloed heeft op de vorm van het taalgebruik. 
Lanzaa (1997) en Deuchar & Quay (2000) noemen als belangrijke factor hier-
bijj  de taaihouding van de gesprekspartner. Deuchar & Quay onderzochten 
eenn meisje (1 ;7-l ;8 jaar) dat thuis - in Groot-Brittannië - Spaans van vooral 
haarr vader en Engels van vooral haar moeder kreeg aangeboden. De data 
werdenn in twee verschillende situaties verzameld: (1) een situatie waarin de 
tweetaligee moeder en de eentalige oma Engels spraken en (2) een situatie 
waarinn de beide tweetalige ouders Spaans spraken. Het meisje bleek meer 
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Engelsee dan Spaanse woorden te gebruiken in de Engelstalige gesprekken en 
meerr Spaanse dan Engelse in de Spaanstalige gesprekken. Ze maakte dus op 
grondd van de taal die haar gesprekspartners in het gesprek gebruikten een 
keuzee voor het Spaans of Engels. Opvallend is echter dat ze in de 
Spaanstaligee gesprekken (met haar tweetalige ouders) minder anderstalige 
woordenn gebruikte dan in de Engelstalige gesprekken (met haar eentalige 
omaa en haar tweetalige moeder). Deuchar & Quay verklaren dit verschil door 
dee taaihouding van de gesprekspartners. Het bleek namelijk dat de vader, 
meerr dan de moeder of de oma, een - zoals Deuchar & Quay het benoemen -
eentaligee gesprekssituatie creëerde. Als het meisje namelijk Engels met haar 
vaderr sprak of een Engels woord gebruikte, deed hij of hij haar niet verstond 
off  vroeg hij om het Spaanse woord. De moeder en de oma daarentegen cre-
ëerdenn een tweetalige situatie. Zij eisten niet dat het kind alleen maar Engels 
sprakk en zij deden niet net alsof ze het kind niet begrepen als het een Spaans 
woordd gebruikte. Dat gold zelfs voor de eentalige oma! Lanza (1997) vond 
eenn zelfde gedrag bij de eentalige oma van een van haar proefpersonen. 
Blijkbaarr is het dus zo dat een al dan niet eentalige houding van de - al dan 
niett eentalige - gesprekspartners invloed uitoefent op de mate waarin een 
kindd consequent voor een taal kiest. Deze bevindingen maken ook duidelijk 
datt het codewisselen van kinderen niet altijd uitsluitend gebeurt omdat hun 
taalvaardigheidd tekortschiet. 

Doorr de talen die de gesprekspartner kent en (meestal) gebruikt, bepaalt hij 
niett alleen in hoge mate welke taal er in het gesprek wordt gekozen, maar hij 
bepaaltt door zijn taaihouding bovendien of er meer of minder gebruik 
gemaaktt wordt van codewisselen. Daarnaast noemt Fantini als mogelijke 
anderee beïnvloedingsfactoren de affectie die de gesprekspartner oproept en 
zijnn uiterlijk. Het is echter niet zo dat (een van) deze factoren de taalkeuze en 
dee vorm ervan dwingend kunnen voorspellen. Daarvoor spelen te veel ken-
merkenn van de gesprekspartner een rol. Deze interageren bovendien ook met 
nogg andere factoren (zie 2.1.2.2 en 2.1.2.3) 

2.1.2.22.1.2.2 Omgeving 

Somss is de omgeving van belang voor de uitkomst van de taalkeuze. Een dui-
delijkk voorbeeld staat in Grosjean (1982) die een onderzoek aanhaalt van 
Fergusonn uit 1971 over het taalgebruik op Haïti. Daar spreken veel mensen 
zowell  Frans als Haïtiaans-Creools. De keuze voor een van beide talen wordt 
err niet per se ingegeven door (de vaardigheid van) de taalgebruikers of door 
dee gesprekspartner, maar door de situatie: in min of meer formele situaties is 
dee taal Frans, in informele situaties Haïtiaans-Creools. Ook in Marokko is het 
onderscheidd formeel-informeel belangrijk voor taalkeuze. Daar worden in 
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informelee situaties vooral Marokkaans-Arabisch en Berbertalen gebruikt en 
neemtt het gebruik van Frans en klassiek Arabisch toe als de situatie formeler 
wordtt (Nortier, 1993). De omgeving bepaalt dus welke taal er wordt gekozen. 
Dee omgeving kan echter ook op een andere manier invloed uitoefenen. 
Burlingg (1978) geeft daarover naar aanleiding van de taalkeuzen van zijn 
zoonn Stephen een interessante uiteenzetting. Stephen ging met zijn 
Engelstaligee ouders in een streek in India wonen waar Garo wordt gesproken. 
Hijj  leerde deze taal van zijn ayiha (kindermeisje) en Garo werd zijn domi-
nantee taal. De taalkeuzen die Stephen (l;4-3;4) liet zien, lijken door meer 
bepaaldd te worden dan alleen de (taal van) degene met wie hij sprak. Zo sprak 
hijj  in een Garotalige omgeving vaak Garo met zijn vader, zelfs als zijn vader 
Engelss met hem sprak. Later echter, toen de thuissituatie meer Engelstalig 
werd,, ging Stephen in die omgeving steeds minder Garo met zijn vader spre-
ken,, zelfs als die daarom vroeg. Met anderen sprak Stephen nog wel Garo. 
Uiteindelijk,, weer terug in een eentalige Engelse omgeving, gebruikte 
Stephenn geen Garo meer, ook niet met zijn vader die hem deze taal nog wel 
aanbood.. Stephen verleerde het Garo geleidelijk aan en werd - weer - eenta-
lig.. Uit dit voorbeeld van Burling blijkt duidelijk dat het taalgebruik van de 
omgevingg zelfs bij jonge kinderen hun taalkeuze stuurt. Ook andere onder-
zoekerss geven hier voorbeelden en onderzoeksresultaten van (Cunningham-
Anderssonn & Andersson, 1999; Oksaar, 1976; Pfaff, 1994; Petitto e.a., 2001). 
Somss beperkt de omgevingsinvloed zich tot een keuze voor bepaalde woor-
denn (Ferguson (1983/1984), maar het kan ook zijn dat tweetaligen zich onder 
invloedd van de omgeving gaan gedragen als eentaligen: ze kiezen dan nog 
voorr slechts één taal (Petersen, 1988). De competentie om tot een adequate 
taalkeuzee te komen, kan aanwezig zijn, zoals bleek bij de hierboven genoem-
dee Stephen, maar in het taalgebruik niet altijd zichtbaar worden. 

Dee omgeving kan ook invloed uitoefenen op het codewisselen (zie bijvoor-
beeldd Fantini, 1978; 1985). Het eventueel voorkomen van codewisselen heeft 
namelijkk niet altijd zozeer van doen met het al dan niet kunnen maken van 
eenn consequente taalkeuze als wel met de houding die er in een bepaalde 
situatiee is ten opzichte van codewisselen. Wanneer codewisselen in een taal-
omgevingg min of meer geaccepteerd is, kan om een groot aantal redenen 
gecodewisseldd worden (Appel & Muysken; 1987). Genesee, Nicoladis & 
Paradiss (1995) geven aan dat zij niet altijd een directe relatie hebben gevon-
denn tussen de mate waarin ouders en waarin hun kinderen gebruik maken van 
codewisselen.. Volgens hen heeft taaldominantie (zie 2.1.1.2) een grotere 
invloedd op codewisselen dan het taalgebruik van de ouders. Petitto e.a. 
(2001)) wijzen daarentegen wel op een nauwe relatie tussen de mate van code-
wisselenn van de ouders (en andere gesprekspartners) en die van jonge kinde-
ren.. In veel onderzoek ontbreekt echter voldoende informatie over de input 
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vann de ouders om harde uitspraken te doen over een al dan niet aanwezige 
relatiee tussen de mate van codewisselen in de input en die van codewisselen 
vann jonge kinderen (De Houwer 1995). 

Diversee onderzoeken hebben aangetoond dat taalkeuze in hoge mate beïn-
vloedd kan worden door de omgeving. Soms is de invloed van de omgeving 
zelfss groter dan die van de gesprekspartner. Gesprekspartner en omgeving 
zijnn echter niet de enige factoren die de taalkeuze beïnvloeden. In de volgen-
dee paragraaf komt de invloed van het gespreksonderwerp aan de orde. 

2.1.2.32.1.2.3 Gespreksonderwerp 

Hett gespreksonderwerp kan volgens Fantini (1978; 1985) invloed uitoefenen 
opp de te maken taalkeuze. Het is echter wel zo dat het gespreksonderwerp pas 
invloedd op de taalkeuze bleek te hebben toen Fantini's informant (zijn zoon) 
tienn jaar oud was. Wel waren er daarvoor al bepaalde onderwerpen die meer 
codewisselingg opriepen dan andere, vooral wanneer die onderwerpen cul-
tuurgebondenn woorden vereisten, aldus Fantini. 
Dee taalkeuze kan onder andere beïnvloed worden door het gebruik van de 
directee rede, rollenspel, verhalen vertellen, vertalen, spelletjes, de doelen 
(amuseren,, shockeren, anderen binnen- of buitensluiten, nadruk geven, inti-
miteitt benadrukken) (Bentahila & Davies, 1994; Fantini, 1978; 1985; 
McClure,, 1981; Saunders, 1988), kracht bijzetten van argumenten (onder 
anderee Oksaar 1976), autoriteit uitstralen, (McClure, 1981), aandacht vragen 
(Kwan-Terry,, 1992). Meestal geven de onderzoekers overigens slechts voor-
beeldenn van hun informanten, maar geen kwantitatieve gegevens. 
Datt is anders in Ekmekci (1994). Ekmekci onderzocht een jongetje, Serkan, 
datt in Turkije opgroeide bij zijn Britse moeder en Turkse vader. Serkans 
dominantee taal was het Turks. Ekmekci onderzocht Serkan in acht verschil-
lendee situaties. De situaties verschilden op de volgende twee variabelen: (1) 
gesprekspartnerr (eentalig in het Engels, eentalig in het Turks, tweetalig met 
eenn betere beheersing van het Engels en tweetalig met een betere beheersing 
vann het Turks) en (2) materiaal (een Engels en een Turks prentenboek). Hoe 
oudd Serkan was toen het onderzoek plaats vond, vermeldt Ekmekci niet. 
Alss Serkan met de eentalige gesprekspartners communiceerde naar aanlei-
dingg van een boek gebruikte hij, ongeacht het prentenboek, altijd de taal van 
zijnn gesprekspartner. Er was echter één uitzondering: in gesprek met de 
Engelsee eentalige en met een Turks boek gebruikte hij maar 86%4 Engels. Het 
lijk tt er dus op dat Serkan in zijn niet-dominante taal codewisselde onder 

44 Ekmekci vermeldt niet wat deze percentages precies betekenen. 
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invloedd van een boek in zijn dominante taal. In het gesprek met de tweetali-
gee die het meest vaardig was in het Turks en naar aanleiding van een Turks 
boekk sprak Serkan altijd Turks. Werd met die zelfde gesprekspartner een 
Engelss boek gebruikt, dan gebruikt hij 90% Turks. Met de tweetalige die het 
vaardigstt was in het Engels gebruikte hij bij een Engels boek 89% Engels, 
maarr als het boek Turks was, liep dit terug tot 57%. Deze resultaten geven 
aann dat Serkan zich in zijn taalkeuze vooral liet leiden door zijn gespreks-
partner.. Over de invloed van het materiaal - de boeken - doet Ekmekci geen 
uitspraak,, maar de data suggereren dat er wel degelijk sprake was van enige 
invloed:: zeker wanneer de niet-dominante taal (zie 2.1.1.2), het Engels, in het 
gedingg was, kon het boek leiden tot een hoger percentage codewisselingen. 

Onderzoekenn naar de invloed van het gespreksonderwerp op de taalkeuze van 
kinderenn zijn schaars. Desondanks lijk t het erop dat er situaties zijn waarin 
hett gespreksonderwerp (mede) bepaalt welke taal er wordt gekozen. 
Bovendienn lijk t het de mate van codewisselen te kunnen beïnvloeden. Die 
invloedd is echter meestal ondergeschikt aan die van de gesprekspartner. 

2.22 Een tweetalig taalproductiemodel 

Nuu is aangegeven welke factoren een rol spelen bij het maken van een taalkeu-
zee (2.1), is het interessant na te gaan hoe het complexe taalgedrag van een twee-
taligee psycholinguïstisch verklaard kan worden. Daarom wordt hier stilgestaan 
bijj  een mogelijk taalproductiemodel voor tweetaligen. De aandacht richt zich 
noodzakelijkerwijzee vooral op een taalproductiemodel van volwassen tweeta-
ligen:: voor tweetalige taalverwervers is nog geen model voorhanden. 
Dee Bot (1992) noemt een aantal eisen waaraan een tweetalig productiemodel 
moett voldoen. In het kader van dit onderzoek is de belangrijkste eis wel dat 
zo'nn model moet kunnen verantwoorden waarom twee talen zowel absoluut 
gescheidenn kunnen voorkomen als gemengd. Het model moet met andere 
woordenn processen verantwoorden die niet alleen het gebruik van enkel taal 
AA of taal B verklaren maar ook het gebruik van taal A of taal B waarin meer 
off  meer minder codewisselingen voorkomen. 

Voorr het opzetten van een model dat het taalgebruik van tweetaligen ver-
klaart,, kan volgens De Bot (1992; 2001) het beste het taalproductiemodel' 
vann Levelt (1989) als uitgangspunt dienen (zie de bijlage bij hoofdstuk 2). In 
ditt model is er vooral aandacht voor de taaiproductie. Deze vindt plaats in 
driee stadia. Eerst bereid een spreker de boodschap die hij wil overbrengen 
voor.. In het model vindt deze voorbereiding plaats in de conceptualisator. De 
preverbalee boodschap die wordt voortgebracht door de conceptualisator 
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wordtt de input van deformulator waar de conceptuele structuur van de bood-
schapp wordt omgezet in een talige structuur. Het eindproduct van de formu-
latorr gaat naar de articulator. De articulator produceert in Levelts model de 
spraak.. Hoewel Levelts model is opgezet om de taaiproductie van eentalige 
volwassenenvolwassenen te verklaren, kan het volgens De Bot ook gebruikt worden om 
dee taaiproductie van tweetaligen in kaart te brengen. De aanpassingen die 
daarvoorr nodig zijn, betreffen volgens De Bot (1992; 2001) vooral twee 
onderwerpen:: (1) de plaats in hett model waar de taalkeuze moet worden gesi-
tueerdd en (2) de organisatie van het mentale lexicon. 
Tenn aanzien van het eerste onderwerp sluit De Bot aan bij wat Levelt (1989) 
opmerktt over de keuze van het taalregister. Onder register verstaat Levelt een 
"varietyy of the language which may have characteristic syntactic, lexical and 
phonologicall  properties" (Levelt, 1989:368). De keuze voor een bepaald 
registerr plaatst Levelt in de conceptualisator, de plaats waar de boodschap 
wordtt gegenereerd. De Bot stelt dat Levelts definitie van register niet alleen 
betrekkingg kan hebben op variëteiten binnen een taal, maar ook op verschil-
lendee talen. De Bot (1992) neemt dan ook aan dat een deel van de conceptu-
alisatorr wel en een ander deel niet taalspecifiek is. Het niet-taalspecifieke 
deell  is dan dat deel waar de macroplanning plaatsvindt, dat wil zeggen waar 
dee intentie wordt geformuleerd, de communicatieve doelen en het ophalen 
vann informatie. Het taalspecifieke deel hoort thuis in de microplanning. Daar 
wordtt bepaald welke expressie de communicatieve doelen kan realiseren: 
welkee taal daarvoor geschikt is. Deze preverbale boodschap bevat dus infor-
matiee over welke taal een tweetalige moet kiezen. De Bot (2001) nuanceert 
dezee optie door er op te wijzen dat het kiezen van een taal niet absoluut hoeft 
tee zijn. Een spreker kan bijvoorbeeld vooral de intentie hebben zijn boosheid 
duidelijkk te maken. Wanneer hij dit wil doen in een gesprek met een eentali-
gee spreker van taal A, zal zijn taalkeuze taal A zijn, maar wanneer zijn taal B 
hemm daartoe meer mogelijkheden biedt, ontstaat er een spanningsveld tussen 
hett kiezen van de taal van de gesprekspartner en het kiezen van de taal die 
hett meest geschikt is voor het uitdragen van de intentie. De Bot stelt dan ook 
datt in de microplanning het kenmerk 'taal A' of het kenmerk 'taal B' slechts 
eenn van de vele kenmerken is die van belang zijn voor de uiteindelijke taai-
productiee en dat kenmerken meer of minder belangrijk kunnen zijn en hoger 
off  lager in de hiërarchie kunnen staan in de lijst vereisten in de preverbale 
boodschap. . 

Inn Levelts model wordt met name aandacht besteed aan de taa\prociuctie. Vandaar dat 
Leveltss model vooral wordt aangehaald als spraakproductie model (De Bot, 1992; Maassen 
&&  Bastiaanse, 1996). Hier wordt gekozen voor de term too/productiemodel om de mogelijk-
heidd open te laten het model ook op gebruikers van gebarentalen van toepassing te laten zijn 
{ziee 3.2). 
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Dee Bot stelt dus een uitbreiding van Levelts model voor waarbij op basis van 
kenmerkenn in de preverbale boodschap lexicale elementen op taal geselec-
teerdd kunnen gaan worden. De preverbale boodschap bevat niet zo zeer een 
lijstt met concepten die in lexicale elementen moeten worden omgezet, als 
well  een reeks vereisten. De selectie van de lexicale elementen vindt plaats in 
hett mentale lexicon. Daarmee zijn we bij het tweede onderwerp aangekomen: 
dee organisatie van dit mentale lexicon. Voor wat betreft de vraag hoe dit bij 
tweetaligenn is georganiseerd zijn er in principe twee opties: óf de lexicons 
vann beide talen zijn volledig van elkaar gescheiden óf ze zijn dat niet. In 
navolgingg van Paradis (1987) kiest De Bot voor de subset-hypothese, een 
keuzee die aansluit bij wat Levelt schrijft over hoe hij de organisatie van het 
lexiconn ziet en die bovendien het voorkomen van een taalkeuze met en zon-
derr codewisselen kan verklaren. In de subset-hypothese is namelijk het uit-
gangspuntt dat het lexicon weliswaar één grote opslag is, maar dat daarin 
labelss aangeven tot welke taal een item behoort. De banden tussen de ver-
schillendee elementen in dat lexicon kunnen door regelmatig gebruik versterkt 
wordenn waardoor er subsets binnen het lexicon worden gevormd. Elementen 
vann taal A kunnen zo een aparte subset binnen het lexicon gaan vormen en 
afzonderlijkk opgeroepen worden. De activering van lemma's uit de andere 
subsett - taal B - wordt dan (geheel of gedeeltelijk) onderdrukf. Iemand die 
slechtss een paar woorden van een taal kent, zal hier geen apart systeem voor 
hebben,, zo stelt De Bot. Zijn eentalige taalsysteem is flexibel genoeg om een 
beperktt aantal vreemde elementen op te nemen. Hoe de ontwikkeling naar 
eenn grotere taalvaardigheid in een tweede taal verloopt is vooralsnog ondui-
delijk.. Onderzoek van Weber (2001) heeft laten zien dat Nederlandstalige 
studentenn die gemiddeld ruim zeven jaar Engels hadden geleerd, niet in staat 
warenn in een Engelstalige testsituatie hun Nederlandstalige lexicon te deacti-
veren.. Van vaardige, gebalanceerde tweetaligen is echter bekend dat zij wel 
overr een gescheiden opslag beschikken (Kerkman & De Bot, 1989). Wanneer 
echterr een spreker veelvuldig gebruikmaakt van codewisselen en in een 
omgevingg leeft waar codewisselen een gangbare vorm van taalgebruik is, 
kunnenn er ook sterke banden bestaan tussen elementen uit beide talen. 

Mett inachtneming van het voorgaande kan er op basis van wat De Bot over 
hett lexicon stelt, iets gezegd worden over een mogelijk taalproductiemodel 
vann tweetalige taal verwervers. De Bot (1992) stelt voor het lexicon van vol-

hh Problemen die tweetalige afasiepatiënten met het maken van taalkeuzen kunnen hebben, 
verklarenn Niewold & Prins (1997) door er op te wijzen dat normaal gesproken een hele sub-
sett (met lemma's uit taal A) geactiveerd kan worden, terwijl de andere subset (met lemma's 
uitt taal B) op non-actief wordt gezet. Bij afasiepatiënten zou dat op non-actief zetten ver-
stoordd zijn, waardoor interferentie (zie 1.1) op kan treden. 
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wassenn tweetaligen te zien als één grote bergplaats waar lemma's in subafde-
lingenn kunnen zijn opgeslagen. Subafdelingen ontstaan doordat banden tus-
senn lemma's verstevigd worden door veelvuldig gebruik. Bij uitbreiding van 
ditt model van volwassen tweetaligen naar jonge kinderen, ligt het voor de 
handd te veronderstellen dat bij tweetalige taalverwervers die net leren spre-
kenn de banden tussen de lemma's van een taal in eerste instantie nog niet erg 
sterkk zijn. De in 2.1.1.1 aangehaalde onderzoeken naar het taalkeuzegedrag 
vann zeer jonge kinderen lijken echter uit te wijzen dat subsets toch al vroeg 
ontstaan.. Dit zou kunnen betekenen dat een taalproductiemodel van jonge 
tweetaligee taalverwervers op dit onderdeel grote overeenkomsten heeft met 
datt van volwassen tweetaligen. 

2.33 Samenvatting 

Onderzoekk naar de taalkeuze van tweetaligen richt zich op een aantal thema's. 
Eenn daarvan is of jonge tweetalige taalverwervers al in staat zijn passende 
taalkeuzenn te maken. Hoewel veel onderzoek naar het taalkeuzegedrag van 
tweetaligee taalverwervers beschrijvend van aard is, wordt het steeds aanne-
melijkerr dat jonge kinderen daar inderdaad toe in staat zijn. Blijkbaar is hun 
taalsysteemm al op zeer jonge leeftijd voldoende gedifferentieerd om passende 
taalkeuzenn mogelijk te maken. Ook kinderen bij wie een van de twee talen 
dominantt is, waardoor ze in de andere taal minder vaardig zijn, kunnen pas-
sendee taalkeuzen maken. Taalvaardigheid lijk t dus van weinig belang voor de 
vaardigheidd om een taalkeuze te maken. Taalvaardigheid heeft wel invloed 
opp de vorm van de taalkeuze. Bij een MLU van slechts een a twee woorden 
beperkenn de keuzen zich vooral tot het woordniveau. Pas als er enige syntac-
tischee vaardigheid is ontwikkeld - zij het al bij een MLU van twee woorden 
-- worden ook op syntactisch niveau adequate taalkeuzen gemaakt. Bij een 
lagee taalvaardigheid kan veel codewisselen optreden. Soms lijk t het hierdoor 
datt er geen passende taalkeuzen worden gemaakt. Een nauwkeurige vergelij-
kingg van verschillende situaties maakt veelal zichtbaar dat er wèl sprake is 
vann adequate taalkeuzen. 
Eenn andere belangrijke vraag in onderzoek naar taalkeuze is wat nu bepaalt 
welkee taal er gekozen wordt. Daarbij blijkt met name de gesprekspartner van 
belangg te zijn: de taal of talen die deze kent en (meestal) gebruikt. De omge-
vingg kan echter ook de richting van de taalkeuze dwingend sturen. 
Hett complexe taalgedrag van tweetaligen kan worden weergegeven in een 
taalproductiemodell  waarin het lexicon georganiseerd is in subsets. Dit model 
verklaartt niet alleen hoe taalkeuzen gemaakt worden, maar ook dat tweetali-
genn al dan niet gebruik kunnen maken van codewisselen. 
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Hoofdstukk 3 

Multimodalee tweetaligheid 
enn taalkeuze bij doven 

Inn hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan tweetaligheid en taalkeuze bij horen-
den.. In dit hoofdstuk komt tweetaligheid en taalkeuze bij doven aan de orde. 
Hett gaat hierbij in tegenstelling tot het vorige hoofdstuk niet om twee gespro-
kenn talen, maar om een gesproken taal en een gebarentaal. Een dergelijke 
vormm van tweetaligheid wordt wel multimodaal genoemd omdat een gespro-
kenn taal gebruik maakt van de oraal-auditieve modaliteit en een gebarentaal 
vann de manueel-visuele (zie 3.1). De rechtvaardiging voor dit aparte hoofd-
stukk over tweetaligheid en taalkeuze bij doven, is gelegen in de volgende 
tweee overwegingen. Bij doven is er sprake van andere typen talen dan bij 
horendenn (zie 3.1), waardoor het eerder gepresenteerde taalproductiemodel 
mogelijkk aanpassing vereist (zie 3.2). Bovendien verwerven dove kinderen 
hunn talen veelal in andersoortige situaties dan horende kinderen (3.3). 
Paragraaff  3.4 gaat in op wat er bekend is over de taalkeuze van doven. In 3.5 
staatt de samenvatting van dit hoofdstuk. 

3.11 Gebarentalen, gesproken talen en simultane communicatie 

Tweetaligee doven zijn mensen die regelmatig meer dan een taal gebruiken. In 
datt opzicht wijken zij dus niet af van andere tweetaligen (Grosjean, 1992; zie 
1.1).. Hierboven en in hoofdstuk 1 werd echter al aangegeven dat dove twee-
taligenn geen twee gesproken talen maar een gesproken taal en een gebaren-
taaltaal gebruiken1. In Nederland functioneren de meeste volwassen doven in een 

11 Tweetalige doven die twee gebarentalen gebruiken komen relatief weinig voor en er is nau-
welijkss onderzoek naar gedaan (Kettrick & Hatfield. 1986). Aan deze groep wordt hier geen 
aandachtt besteed. 
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tweetaligee situatie, zelfs wanneer zij uitsluitend met de gesproken taal zijn 
opgevoedd (Breed & Swaans-Joha, 1986). In contacten met eentalige horen-
denn en voor het lezen en schrijven, maken ze namelijk gebruik van het 
Nederlands,, terwijl ze in contacten met andere doven vooral de Nederlandse 
Gebarentaall  (NGT) hanteren. Dove volwassenen verkeren - zoals al in 1.1 
vermeldd werd - in een situatie die overeenkomt met de derde kolom uit het 
schemaa van Appel & Muysken (1987; zie hoofdstuk 1, figuur 1): zij zijn 
tweetalig,, maar veel mensen in hun omgeving - de horenden - zijn dat niet. 
Dovenn maken echter niet alleen gebruik van een gebarentaal en een gespro-
kenn taal, maar ook van simultane communicatie (zie 1.3). Simultane com-
municatiee houdt in dat er gelijktijdig gebruik gemaakt wordt van (elemen-
tentenn uit) een gesproken taal en (elementen uit) een gebarentaal. In 3.1.2 
wordtt uitgebreid aandacht besteed aan deze bijzondere vorm van communi-
catie.. Eerst komen overeenkomsten en verschillen tussen gebarentalen en 
gesprokenn talen aan de orde, met name die tussen de NGT en het Nederlands 
(3.1.1).. Het gaat hierbij vooral om de vraag of en in hoeverre de NGT en het 
Nederlandss (in de vorm van simultane communicatie) voor jonge dove kin-
derenn twee duidelijk te onderscheiden talen zijn. 

3.1.11 Overeenkomsten en verschillen tussen gebarentalen 
enn gesproken talen 

Gebarentalenn en gesproken talen onderscheiden zich op het oog met name 
vann elkaar door de modaliteit. Gebarentalen maken gebruik van de manueel-
visuelevisuele modaliteit en gesproken talen van de oraal-auditieve modaliteit. Dat 
will  zeggen dat kijken en gebaren een grote rol spelen bij gebarentalen en dat 
sprekenn en luisteren (en in de afgeleide vorm schrijven en lezen) dat bij 
gesprokenn talen doen. Het is echter niet zo dat in gebarentalen alleen gebaren 
eenn rol spelen. Zo zijn er mondbewegingen die een intrinsiek onderdeel van 
gebarentalenn uitmaken. Een deel hiervan, de gesproken componenten (zie 
hieronder),, vertoont grote overeenkomst met de mondbeelden die gesproken 
woordenn laten zien. Hierdoor kan het voor jonge dove kinderen moeilijk zijn 
mondbeeldenn uit een gebarentaal te onderscheiden van die uit een gesproken 
taal.. Behalve aan mondbeelden wordt in deze paragraaf ook aandacht besteed 
aann hoofdbewegingen die wel deel uitmaken van het linguïstisch systeem van 
dee NGT, maar niet van dat van het Nederlands. Vervolgens komen congru-
entiee van verba en de plaats van verba aan de orde. 

GesprokenGesproken woorden, gesproken componenten en orale componenten 
Dee lexicale elementen uit gesproken talen bestaan uit woorden. Woorden 
wordenn met stemgeving geproduceerd. De lexicale elementen uit gebarenta-
lenn bestaan uit gebaren en die worden zonder stemgeving geproduceerd. Het 
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lijk tt er dus op dat de verschillen tussen beide typen talen duidelijk waar-
neembaarr zijn: mét stem is een gesproken taal, zónder stem, maar met hand-
bewegingen,, is een gebarentaal. Gesproken woorden hebben echter niet 
alleenn stem, maar ook een mondbeeld. Veel doven gebruiken deze mond-
beeldenn om gesproken taal te verstaan (spraakafzien). Aangezien ook in een 
gebarentaall  mondbeelden voorkomen, is het relevant na te gaan of voor dove 
kinderenn de verschillen tussen een gebarentaal en een gesproken taal op lexi-
caall  niveau wel waar te nemen zijn. Ten einde dat duidelijk te maken, wordt 
stilgestaann bij mondbeelden die deel uitmaken van de NGT. De NGT kent 
gebarenn waarbij bepaalde mondbeelden gemaakt moeten of kunnen worden. 
Diee mondbeelden worden onderverdeeld in twee typen: gesproken compo-
nentennenten en orale componenten. Gesproken componenten zijn mondbeelden 
diee afgeleid zijn van Nederlandse woorden; orale componenten daarentegen 
zijnn mondbeelden die geen enkele relatie met het Nederlands vertonen 
(Schermer,, 1990; 2001). Deze twee typen mondbeelden, dus ook de zogehe-
tenn gesproken componenten, worden zonder stem geproduceerd2. Hieronder 
(inn de voorbeelden 1 en 2) wordt van beide typen een voorbeeld gegeven. De 
gebarenn zijn daarbij weergegeven - geglost - in klein kapitaal, de mondbeel-
denn zonder stemgeving staan daaronder in onderkast tussen koppeltekens (zie 
dee bijlage met transcriptieconventies; 4.1 en 4.5). Het mondbeeld in voorbeeld 
11 is een gesproken component, dat in voorbeeld 2 is een orale component. 

(1)) NGT: gesproken component 

KOFFIE E 

-kof--kof-

(2)) NGT: orale component 

AANWEZIG-ZIJN N 

-sshh--sshh-

Hett voorkomen van gesproken componenten in de NGT laat zien dat de 
NGT,, als een typische minderheidstaal, invloeden van de meerderheidstaal 
ondergaatt of ondergaan heeft. Zonder in te gaan op de diverse functies (zie 
Boyess Braem & Sutton-Spence, 2001), kan hier gesteld worden dat het voor-
komenn van gesproken componenten in de NGT de indruk kan wekken dat de 
NGTT een vorm van Nederlands is, maar dan een Nederlands zonder stemge-
vingg en met gebaren. Bij nauwkeuriger beschouwing blijkt echter dat er ten 

22 De terminologie is verwarrend. Voor het Engels is overeengekomen te spreken van mou-
thingsthings {gesproken componenten) en mouth pictures (orale componenten (Boyes Braem & 
Sutton-Spence,, 2001)). Voor het Nederlands zijn er nog geen duidelijker termen. 
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aanzienn van de gesproken componenten slechts ten dele sprake is van een 
overeenkomstt tussen de mondbeelden van de NGT en die van het Nederlands 
(Schermer,, 1990). Het is namelijk zo dat gesproken componenten niet altijd 
voorkomenn en dat ze, als ze voorkomen, bovendien af kunnen wijken van de 
mondbeeldenn die gesproken woorden opleveren (zie voorbeeld 1). 
Hett is bekend dat dove volwassenen in hun gebarentaal aanbod aan kinderen 
relatieff  veel mondbeelden gebruiken (Van den Bogaerde, 2000). Een groot 
deell  van die mondbeelden bestaat uit gesproken componenten (Van den 
Bogaerde,, 2000 over de NGT; Sutton-Spence & Day, 2001 over de Britse 
Gebarentaal).. Het is dan ook de vraag of het verschil tussen orale en gespro-
kenn componenten enerzijds en gesproken woorden anderzijds voor jonge, 
dovee taal verwervende kinderen duidelijk is. De inzet van simultane commu-
nicatiee (zie 3.1.2) kan het waarnemen van verschillen verder bemoeilijken. 

Non-manueleNon-manuele grammaticale markeerders 
Eenn andere visuele overeenkomst tussen gebarentalen en gesproken talen is 
diee tussen non-manuele grammaticale markeerders in gebarentalen en niet-
linguïstischee hoofdbewegingen in gesproken talen. Non-manuele grammati-
calee markeerders worden niet door de handen gemaakt, zoals gebaren, maar 
doorr andere delen van het lichaam. Ze vervullen een grammaticale rol. In alle 
onderzochtee gebarentalen komen dergelijke non-manuele markeerders voor 
(ziee bijvoorbeeld Baker-Schenk (1985) over de Amerikaanse Gebarentaal en 
Boyess Braem (1990) over de Zwitserse Gebarentaal). Dat geldt ook voor de 
NGT,, zoals Coerts (1990; 1992) aangeeft. Zij beschreef de diverse vormen 
vann een aantal non-manuele grammaticale markeerders in de NGT. De non-
manuelee negatie-markeerder bestaat in de NGT uit een heen-en-weer bewe-
gingg van het hoofd (nee schudden). De vraag-markeerder in ja/nee-vragen 
wordtt in de NGT gevormd door de wenkbrauwen op te trekken en het hoofd 
ietss naar voren te bewegen. De vraag-markeerder in wh-vragen wordt in de 
NGTT gevormd door de wenkbrauwen op te trekken en de kin iets omhoog te 
bewegenn (Coerts 1992). In de voorbeelden hieronder zijn de gebaren weer in 
glossenn - in klein kapitaal - weergegeven. De non-manuele grammaticale 
markeerderss zijn boven de glossen geplaatst. De streep geeft de distributie 
vann de markeerder aan. Het gebaar voor de eerste persoon enkelvoud (ik) 
wordtt weergegeven als INDEX] (de gebaarder wijst met de wijsvinger naar 
zichzelf).. De voorbeelden 3 en 4 zijn vertaald uit Coerts (1992: 216 en 193). 

(3)) NGT 

nee e 

INDEX!!  BUITENWERKEN 

'Ikk werk niet buiten.' 
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(4)) NGT 

ja/nee-vraag g 

GEBRUIKENN BINNEN HUIS 

'Gebruikk je dat binnenshuis?' 

Dee non-manuele negatie-markeerder is verplicht in ontkennende zinnen. Net 
alss bijvoorbeeld in de Duitse Gebarentaal (Pfau, 2003) kan de markeerder 
well  vergezeld gaan van een ontkennend lexicaal element. Soms is een ont-
kennendd lexicaal element zelfs nodig om de betekenis van de propositie goed 
weerr te geven. Zo zou in voorbeeld 5 de betekenis zonder het lexicale ele-
mentt (NOG-NIET) anders zijn geweest ('Ik niet' in plaats van 'Ik nog niet.'). 
Voorbeeldd 5 is afkomstig uit het onderzoeksmateriaal.Vermeld zijn pseudo-
niemm van de proefpersoon, opnamenummer, de gesprekspartner (H=horend; 
D=doof)) en het nummer van de clause. 

(5)) NGT 

Loubna:3H-39 9 

nee e 

INDEX]]  NOG-NIET 

'Ikk nog niet. 

Inn het Nederlands worden ontkenningen lexicaal uitgedrukt (zie de vertaling 
bijj  voorbeeld 3) en vragen door middel van woordvolgorde (zie de vertaling 
vann voorbeeld 4). Het is echter mogelijk dat in het Nederlands een ontken-
ningg vergezeld gaat van nee schudden (zie voorbeeld 6). 

(6)) Nederlands 

neee schudden 

Ikk speel niet buiten. 

Vragenn kunnen in het Nederlands, naast een vragende intonatie, vergezeld 
gaann van een vragende mimiek (zie voorbeeld 7). 

(7)) Nederlands 

vragendee mimiek 

Magg ik buiten spelen? 

Hoofdbewegingenn zijn dus niet modaliteitspecifiek. Ze komen zowel voor in 
dee NGT als in het Nederlands, maar in het Nederlands maken ze geen deel 
uitt van het linguïstisch systeem. Of er verschil in vorm is tussen het lin-
guïstischh nee schudden in de NGT en het (niet-linguïstisch) nee schudden in 
hett Nederlands, is niet duidelijk. Voor het Nederlands is er namelijk geen 
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onderzoekk gedaan naar hoe nee schudden en vragende mimiek er precies uit-
zien.. Mogelijk kennen de hoofdbewegingen in het Nederlands een grotere 
variatiee in vorm (vergelijk Reilly & Anderson (2002) over de Amerikaanse 
Gebarentaal)) en verschilt hun distributie van die uit de NGT (vergelijk Pfau 
(2003)) over de Duitse Gebarentaal). 
Hett is de vraag of voor een jong doof kind dat zowel de NGT als het 
Nederlandss vooral visueel waarneemt, het verschil tussen beide talen duide-
lij kk is wat betreft hoofdbewegingen. Deze vraag is vooral aan de orde als 
naastt een gebarentaal simultane communicatie wordt ingezet voor het aanbod 
vann de gesproken taal (zie 3.1.2). 

CongruentieCongruentie van verba? 
Onderzoekk naar werkwoordgebaren in de NGT is vooral gedaan door Bos 
(o.a.. 1989; 1990; 1995; 1998; maar zie ook Van Gijn en Zwitserlood, te ver-
schijnen).. Bos' resultaten worden hier vermeld om aan te geven in hoeverre 
dee structuur van een gebarentaal, meer specifiek de NGT, kan verschillen van 
diee van een gesproken taal, het Nederlands. 
Verbaa kunnen congrueren met hun argumenten4. In het Nederlands vindt con-
gruentiee met het eerste argument plaats door suffixen (zie voorbeeld 8). 

(8)) Nederlands 

Zijj  kijk/ . 

Zijj  kijken. 

Hoewell  verschillen zoals die tussen kijken en kijkt voor doven in principe 
visueell  toegankelijk zijn (met behulp van spraakafzien), zijn ze in de praktijk 
moeilijkk waar te nemen. Dat geldt zeker als er snel gesproken wordt. Voor 
jongee dove kinderen die nog Nederlands moeten leren, geldt dat eens te meer 
(inn het onderwijs wordt daarom meestal het schrift ingezet om de verschil-
lendee werkwoordsvormen visueel te maken). 
Relatiess tussen het werkwoord en de argumenten kunnen in het Nederlands, 
onderr andere, sequentieel worden aangegeven (zie voorbeeld 9). 

(9)) Nederlands 

Mijnn broer roept mijn zus. 

Mij nn zus roept mijn broer. 

33 De term verbum wordt gebruikt als algemene term. Wanneer specifiek verba uit gebarenta-
lenn worden bedoeld, wordt de term werkwoordgebaar gebruikt; gaat het om verba uit 
gesprokenn talen dan wordt de term werkwoord gebruikt. 
44 In navolging van Bos (1994) wordt hier de term argument gebruikt om keuze voor een syn-
tactischee of semantische benadering te vermijden. 
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Naastt de sequentie, kan de vorm van het argument van belang zijn (zie voor-
beeldd 10). 

(10)) Nederlands 

Zijj  roept hem. 

Hijj  roept haar. 

Hemm roept zij. 

Voorr doven die goed kunnen spraakafzien zijn de verschillen tussen de voor-
beeldzinnenn in 9 en in 10 visueel toegankelijk. Voor jonge, taalverwervende 
dovee kinderen geldt dat echter niet. 
Dee NGT kan, net als andere onderzochte gebarentalen, heel andere middelen 
dann de bovengenoemde hanteren. Een daarvan is de zogenaamde syntacti-
schee ruimte5. In 11 wordt daarvan een voorbeeld gegeven. Hierbij krijgen de 
verschillendee punten in de ruimte een getal toegewezen, zoals usance is in 
gebarentaalonderzoek.. Dit getal wordt in transcripten in subscript weergege-
ven.. Het getal 1 verwijst naar de eerste persoon (enkel- of meervoud), het 
getall  2 naar de tweede persoon (enkel- of meervoud) en het getal 3 naar de 
derdee persoon (enkel of meervoud) (zie de bijlage met transcriptieconventies; 
4.11 en 4.5). 

(11)) NGT 

,KIJKEN2 2 

'Ikk kijk naar jou/jullie.' 

Hieronderr volgt een korte toelichting gebaseerd op Bos (o.a. 1990; 1993a). In 
voorbeeldd 11 is aangegeven dat het werkwoordgebaar KIJKEN een beweging 
maaktt die gaat van de eerste naar de tweede persoon. Deze beweging geeft 
aann dat 'ik' het eerste argument is en 'jou/jullie' het tweede argument. Zou de 
bewegingg net andersom zijn, dan zou ook de argumentstructuur veranderen 
(ziee voorbeeld 12). 

(12)) NGT 

2KIJKEN] ] 

'Jijj  kijkt naar mij.' 

Wanneerr congruentie voor een niet aanwezige derde persoon optreedt, is het 
noodzakelijkk een plaats in de ruimte te verbinden met de referent. Dit kan 

Aann andere systematische veranderingen die plaats kunnen vinden op de zogenaamde cita-
tievormm van het gebaar wordt hier geen aandacht besteed. 
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gebeurenn door een gebaar op een gemarkeerde plaats te maken (zie voorbeeld 
13)) of door te wijzen (INDEX) naar een bepaald punt (zie voorbeeld 14) of 
doorr te kijken naar een bepaald punt (zie voorbeeld 15). Wanneer er meer dan 
éénn derde persoon is, moeten verschillende punten in de ruimte worden aan-
gegeven.. In transcripties worden deze van elkaar onderscheiden door een let-
terr achter het cijfer drie, zoals in voorbeeld 14 en 15 (zie ook 4.1 en 4.5). 

(13)) NGT 

BOOM3 3 

(14)) NGT 

VROUWW INDEX3a MAN INDEX3b 

(15)) NGT 

blik3aa biik3b 

VROUWW MAN 

Wanneerr een plaats verbonden is met een referent, kan een werkwoordgebaar 
congruentt gebruikt worden (voorbeeld 16 t/m 18). 

(16)) NGT 

BOOM3aa 2KIJKEN3a 

'Jijj  kijkt naar de boom.' 

(17)) NGT 

b!ik3aa bUk3b 

VROUWW MAN 3aKUKEN 3b 

'Dee vrouw kijkt naar de man.' 

(18)) NGT 

blik3aa blik3k 

VROUWW MAN 3bKIJKEN3a 

'Dee man kijkt naar de vrouw.' 

Inn de NGT kan een argumentmarkering dus simultaan met het werkwoord-
gebaarr gegeven worden. Dit is echter niet altijd het geval. Er zijn namelijk 
werkwoordgebarenn waarbij geen congruentie op kan treden. Bij een deel van 
diee werkwoordgebaren kunnen in de NGT hulpwerkwoordgebaren worden 
ingezet,, zoals OP of GAAN (Bos, 1993b; 1994). Voorbeeld 19 is afkomstig uit 
Boss & Kuiken (2002). 
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(19)) NGT 

INDEX]]  ECHTGENOOT INDEX3 

INDEX33 HOUDEN-VAN 3OP! 

'Mij nn vrouw houdt van mij.' 

Overigenss is het zo dat ook bij congruente werkwoordgebaren een hulp-
werkwoordgebaarr kan voorkomen. Het congruente werkwoordgebaar hoeft 
inn zo'n geval niet-congruent gebruikt te worden (zie MOPPEREN in voorbeeld 
20;; Bos & Kuiken, 2002). 

(20)) NGT 

INDEX!!  MOEDER INDEX3a VROEGER INDEX3a SOMS MOPPEREN 3aOPj 

'Mij nn moeder mopperde vroeger soms op mij.' 

Nett als in de tot nu toe onderzochte andere gebarentalen zijn werkwoordge-
barenn in de NGT dus te verdelen in congruente en niet-congruente werk-
woordgebaren.. De congruente werkwoordgebaren kunnen daadwerkelijk 
congruentt gebruikt worden, maar dat gebeurt niet altijd. In het taalaanbod aan 
jongee dove kinderen blijkt niet-congruent gebruik van werkwoordgebaren 
zelfss eerder regel dan uitzondering (Van den Bogaerde, 2000). Deze kinderen 
nemenn de voor de NGT typische vormen van congruentie dus weinig waar. 

LexicaleLexicale realisatie van argumenten 
Zowell  het Nederlands als de NGT kennen nul-argumenten (respectievelijk 
Thrift,, 2003 en Bos, 1993b; 1995). Dat wil zeggen dat argumenten - onder 
bepaaldee condities - niet lexicaal gerealiseerd behoeven te worden. Als dat 
hett geval is, is er sprake van nul-argumenten. In voorbeeld 21 staat een voor-
beeldd uit de NGT. Door middel van blikrichting zijn VROUW en MAN geloca-
liseerdd in de gebarenruimte: VROUW op 3a en MAN op 3b. Door nu HAND-
GEVENN te maken van punt 3a richting 3b is duidelijk dat de vrouw de man een 
handd geeft. 

(21)) NGT 

bjik3aa bJik3b 

VROUWW MAN 3aKIJKEN3b 

3aHAND-GEVEN3b b 

'Dee vrouw kijkt naar de man. Ze geeft hem een hand.' 

(22)) Nederlands 

Hebb ji j een horloge? 

Nee.. vind ik vervelend. 
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Datt nul-argumenten mogelijk zijn, wil echter nog niet zeggen dat ze altijd 
voorkomen.. Bos (1995) berekende op grond van haar materiaal dat in 39% 
vann de NGT-zinnen het eerste argument niet lexicaal werd gerealiseerd. Voor 
hett tweede argument was dat het geval in 61% van de zinnen en voor het 
derdee argument in 71% van de zinnen. Nul-argumenten in het Nederlands 
zijnn veel minder gewoon. Thrift (2003) geeft aan dat nul-argumenten hier 
voorall  voorkomen in alledaags taalgebruik, maar dat ook dan niet alle vor-
menn geaccepteerd zijn. Haar onderzoek wijst uit dat nul-argumenten slechts 
inn zeer specifieke gevallen zijn toegestaan, namelijk als het de eerste en twee-
dee persoon van het eerste en tweede argument betreft (maar zie voorbeeld 
22).. Voor de derde persoon geldt dat nul-argumenten niet erg gewoon zijn als 
dee referent een levend wezen is. 
Inn het NGT-aanbod aan dove kinderen bestaan 57% en 58% van de - respec-
tievelijkk - eerste en tweede argumenten uit nul-argumenten (Van den 
Bogaerde,, 2000). Dat wil zeggen dat ze in dit taalaanbod iets minder vaak 
voorkomenn dan in volwassen NGT-taalgebruik. Voor het Nederlandse taal-
aanbodd aan dove kinderen zijn geen cijfers bekend. 
Tenn aanzien van de lexicale realisatie van argumenten is het verschil tussen de 
NGTT en het Nederlands dus relatief. Door de gebaren (in de NGT) of de woor-
denn (in het Nederlands) is uiteraard wel duidelijk waarneembaar welke taal 
gehanteerdd wordt, maar het probleem is dat het Nederlands voor jonge dove 
kinderenn visueel moeilijk toegankelijk is. Daarom is het niet duidelijk of en in 
hoeverree zij de verschillende toepassingen van nul-argumenten kunnen waar-
nemen.. De vraag of dove kinderen het verschil tussen de nul-argumenten in de 
NGTT en het Nederlands kunnen zien, is vooral ook aan de orde wanneer in het 
taalaanbodd gebruik gemaakt wordt van simultane communicatie (3.1.2). 

PlaatsPlaats van het verbum 
Talenn kunnen van elkaar verschillen door de plaats die het verbum meestal 
inneemtt in de oppervlaktestructuur. Het Nederlands is een taal waarbij het 
verbogenn werkwoord in de oppervlaktestructuur van mededelende hoofdzin-
nenn op de tweede positie staat. De NGT wordt veelal getypeerd als een taal 
mett het verbum op de laatste positie in de oppervlaktestructuur van de zin 
(Coerts,, 1994). Beide talen lijken dus van elkaar te verschillen ten aanzien 
vann de plaatsing van het verbum. 
Inn de praktijk is dit verschil echter minder groot dan het hier lijkt . Ten eerste 
wordtt in het Nederlands in bijzinnen het verbum achter aan de zin geplaatst. 
Tenn tweede staat in de NGT het verbum niet altijd op de laatste plaats. Bos 
(1995)) wees daar op in haar artikel over pronoun-copy. Pronoun-copy houdt 
inn dat een al dan niet lexicaal uitgedrukt eerste argumentspronoun herhaald 
kann worden en achter het verbum geplaatst kan worden (voorbeeld 23; ver-
taaldd uit Bos, 1995:122). 

41 1 



Hoofdstukk 3: Multimodale tweetaligheid en taalkeuze bij doven 

(23)) NGT 

INDEX]]  IEDEREEN VERTELLEN INDEXj 

'Ikk heb (het) iedereen verteld.' 

Wanneerr in dit gesprek al duidelijk zou zijn geweest wie iedereen iets verteld 
heeft,, had het eerst vermelde argument uit voorbeeld 23 niet lexicaal gerea-
liseerdd hoeven te worden {voorbeeld 24). 

(24)) NGT 

IEDEREENN VERTELLEN INDEX! 

'Ikk heb het iedereen verteld.' 

Inn voorbeeld 23 en 24 staat het verbum in de oppervlaktestructuur niet op de 
laatstee positie. Er zijn overigens ook zinnen zonder lexicaal verbum mogelijk 
(voorbeeldd 25) (Appel e.a., 1992:228). 

(25)) NGT 

wh-vraag g 

KOFFER R 

'Waarr is je koffer?' 

Off  zinnen met enkel en alleen een verbum (voorbeeld 26): 

(26)) NGT 

2KIJKEN! ! 

'Jijj  kijkt naar mij.' 

Ookk voor elliptische Nederlandse zinnen geldt dat een verbum niet lexicaal 
gerealiseerdd behoeft te zijn (voorbeeld 27). 

(27)) Nederlands 

Ikk ook. 

Hett verschil tussen de NGT en het Nederlands ten aanzien van de plaatsing 
vann het verbum is dus relatief. De vorm - gebaard of gesproken - verschilt 
uiteraardd wel. Van den Bogaerde (2000) laat zien dat in het NGT-aanbod van 
haarr dove moeders verba weinig voorkwamen. Dit roept dan ook de vraag op 
off  in een tweetaligg taalaanbod dat bestaat uit de NGT en het Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie (zie 3.1.2) het verschil in plaatsing van het 
verbumm voor jonge dove kinderen duidelijk is. 
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Inn bovenstaande bespreking van een aantal verschillen en overeenkomsten 
tussenn een gesproken taal als het Nederlands en een gebarentaal als de NGT 
iss vooral aandacht besteed aan de modaliteit en een aantal grammaticale 
aspecten.. Door het verschil in modaliteit lijken de NGT en het Nederlands 
makkelijkk van elkaar te onderscheiden te zijn, maar dat geldt niet voor alle 
aspectenn van deze talen (mondbeelden, hoofdbewegingen). Hoewel gramma-
ticalee verschillen door het toepassen van gebaren (in de NGT) of woorden (in 
hett Nederlands) wel duidelijk lijken te zijn, geldt dat niet per se in het geval 
vann jonge dove kinderen. Zij kunnen grammaticale aspecten van het 
Nederlandss immers moeilijk visueel waarnemen (congruentie van werk-
woordenn en plaatsing van het werkwoord). Bovendien blijkt een aantal gram-
maticalee verschillen in het taalaanbod aan jonge dove kinderen weinig tot 
uitingg te komen (nul-argumenten, congruentie van werkwoordgebaren). De 
vraagg of een tweetalig taalaanbod inderdaad functioneel tweetalig is, is zeker 
relevantt wanneer jonge dove kinderen ook een taalaanbod krijgen in een 
vormm van simultane communicatie. 

3.1.22 Simultane communicatie 

Simultanee communicatie (SC) is een multimodale communicatievorm waar-
bijj  de oraal-auditieve modaliteit gecombineerd wordt met de manueel-visue-
lee (zie 1.3), zoals in het hierna volgende voorbeeld 28. Daarin zijn de 
Nederlandsee woorden genoteerd onder de glossen die gebaren weergeven. 
Dezee woorden zijn tussen schuine strepen geplaatst (zie de bijlage met tran-
scriptieconventies;; 4.1 en 4.5) om te laten zien dat er sprake is van gesproken 
woordenn en niet van gesproken componenten (een woordbeeld zonder stem; 
ziee 3.1.1). 

(28)) simultane communicatie 

OPAA WIL THEE 

/opa// /wil/ /thee/ 

'Opaa wil thee.' 

Inn voorbeeld 28 is de hele propositie in zowel gebaren als gesproken woor-
denn uitgedrukt. Omdat er bij simultane communicatie sprake is van twee 
talen,, wordt de term taal bij voorkeur vermeden. In plaats daarvan worden 
well  termen als taalvorm of communicatiemiddel gehanteerd. 

Simultanee communicatie kan om verschillende redenen ingezet worden. Zo 
kunnenn doven in contact met horenden gebruik maken van simultane com-
municatiee om hun gebaren toegankelijk te maken of om hun spraak die niet 
goedd te verstaan is, te verduidelijken. Doven kunnen onderling gebruik 
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makenn van simultane communicatie wanneer er een horende aanwezig is die 
niett of onvoldoende vaardig is in gebarentaal. Horenden kunnen in gesprek 
mett doven simultane communicatie toepassen wanneer zij wel de gesproken 
taall  en een aantal gebaren kennen, maar (nog) geen gebarentaal beheersen. 
Simultanee communicatie vergemakkelijkt dan het contact tussen de horenden 
enn de doven. 
Dee vorm die simultane communicatie aan kan nemen, is veelal afhankelijk 
vann de reden waarom het communicatiemiddel wordt gebruikt en door wie. 
Zoo kan simultane communicatie met name in opvoedingssituaties door 
horendee volwassenen gehanteerd worden om de gesproken taal voor dove 
kinderenn toegankelijk te maken. Simultane communicatie staat dan in dienst 
vann de taalverwerving van de gesproken taal. Daarbij kunnen de volwasse-
nenn gebruik maken van een zogenaamd vrij of van een strikt gebarensysteem. 
Eenn strikt gebarensysteem houdt in dat niet alleen de woorden, maar ook de 
morfologischee kenmerken van de gesproken taal in gebaren worden weerge-
gevenn om zo de gesproken taal optimaal te visualiseren. De regels van een 
gebarentaall  worden daarbij niet in acht genomen. In de Verenigde Staten zijn 
err verschillende strikte gebarensystemen (bijvoorbeeld Signing Exact 
Englishh (SEE)). Nederland kent geen strikt gebarensysteem6. In voorbeeld 29 
staatt daarom een hypothetisch voorbeeld van simultane communicatie waar-
inn ook morfologische kenmerken uit het Nederlands in gebaren worden weer-
gegeven. . 

(29)) simultane communicatie: strikt gebarensysteem 

HETT HOND+JE LIGGEN-T IN EEN GROOT+E MAND 

/het// /hondje/ /ligt/ /in/ /een/ grote/ /mand/ 

'Hett hondje ligt in een grote mand/ 

Inn een strikt gebarensysteem zijn de gebaren die de morfologie van de 
gesprokenn taal weergeven meestal bedacht of afkomstig uit een handalfabet 
(vingerspelling).. De overige gebaren zijn vaak, maarr niet altijd, afkomstig uit 
eenn gebarentaal. In bovenstaand voorbeeld zou dat inhouden dat de gebaren 
HOND,, LIGGEN, GROOT en MAND afkomstig (kunnen) zijn uit een gebarentaal 
enn JE, T, E en EEN handvormen uit het handalfabet of speciaal bedachte geba-
renn zijn. 

66 In het verleden werd in Sint-Michielsgestel op het Instituut voor Doven, een van de fusie-
partnerss van het huidige Viataal, het systeem van Van Beek gebruikt. In dit systeem werden 
echterr niet de morfologische kenmerken van het Nederlands aangegeven. Wel hadden alle 
gebarengebaren in dit systeem een handvorm die de eerste letter van het Nederlandse woord aangaf. 
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Inn opvoedingssituaties wordt echter ook wel een vrij  gebarensysteem ingezet. 
Dann wordt niet geprobeerd om de morfologie van de gesproken taal te visu-
aliseren,, maar alleen om zo veel mogelijk woorden met een gebaar te onder-
steunenn (voorbeeld 30). 

(30)) simultane communicatie: vrij  gebarensysteem 

HONDD LIGGEN GROOT MAND 

/het// /hondje/ /ligt/ /in/ /een/ grote/ /mand/ 

'Hett hondje ligt in een grote mand.' 

Ookk de gebaren uit een vrij gebarensysteem zijn meestal afkomstig uit een 
gebarentaal.. In tegenstelling tot een strikt gebarensysteem, kent een vrij 
gebarensysteemm echter weinig speciaal bedachte gebaren. Een voorbeeld van 
eenn vrij gebarensysteem is Signing English (SE) in de Verenigde Staten. 
Nederlandd kent Nederlands met Gebaren (NmG). Behalve de officieuze regel 
'ondersteunn zo veel mogelijk woorden door een gebaar' kent NmG geen voor-
schriften.. Het is overigens moeilijk een eenduidig verschil te maken tussen 
vrijee en strikte gebarensystemen: sommige vrije gebarensystemen zijn min-
derr vrij dan andere en sommige strikte systemen zijn minder strikt dan ande-
re.. Vandaar dat hier de voorkeur wordt gegeven aan de algemene term simul-
tanee communicatie. Onder deze term vallen dan ook de verschillende vormen 
vann NmG. 

Simultanee communicatie heeft niet altijd tot doel de verwerving van de 
gesprokenn taal te stimuleren. Het kan ook ingezet worden om de communi-
catiee tussen horenden en doven te vergemakkelijken. In dat geval gaat het 
niett in de eerste plaats om het toegankelijk maken van de gesproken taal, 
maarr om een duidelijke, snelle en soepele manier van communiceren. Om dat 
tee bereiken kunnen grammaticale constructies uit een gebarentaal toegepast 
wordenn (voorbeeld 31). 

(31)) simultane communicatie 

nee e 

!KIJKEN2 2 

/ik// /kijk/ /niet/ /naar/ /jou/. 

'Ikk kijk niet naar jou.1 

Inn voorbeeld 31 staat in het manueel-visuele deel een congruent gebruikt 
werkwoordgebaarr (KIJKEN) dat een beweging maakt van de spreker (1) naar 
dee gesprekspartner (2) (zie de bijlage met transcriptieconventies; 4.1 en 4.5). 
Ditt deel van de clause volgt de grammaticale regels van NGT. Niet alleen 
kunnenn in het manueel-visuele deel allerlei elementen uit een gebarentaal 
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wordenn overgenomen, maar er kunnen in het oraal-auditieve deel soms ook 
elementenn worden gedeleerd (voorbeeld 32). 

(32)) simultane communicatie 

nee e 

!KIJKEN2 2 

/kijk // /niet/ /naar/ /jou/. 

'Ikk kijk niet naar jou.' 

Inn voorbeeld 32 is het eerste argument in het oraal-auditieve deel niet lexi-
caall  gerealiseerd. Door het niet realiseren van argumenten kunnen ongram-
maticalee Nederlandse clauses gevormd worden. 

Dee vele vormen die simultane communicatie kan aannemen, zijn door 
Stewart,, Akamatsu & Bonkowski (1990) onderverdeeld in speech driven en 
signsign driven. Dit is een onderscheid dat tussen personen aangebracht kan wor-
den.. Bij bijvoorbeeld horende volwassenen die net beginnen met simultane 
communicatie,, is een vorm te zien die vooral aangestuurd wordt door hun 
gesprokenn taal. In hun geval is er sprake van gebaren die - waar mogelijk -
dee gesproken taal ondersteunen. Bij gebarentaalvaardige doven daarentegen 
kann simultane communicatie vooral aangestuurd worden door de gebarentaal. 
Inn dat geval is het mogelijk dat het gesproken deel de gebaren ondersteunt. 
Hett onderscheid speech driven en sign driven kan echter ook in een en 
dezelfdee persoon onderscheiden worden (Stewart, Akamatsu & Bonkowski, 
1990).. Afhankelijk van de situatie (zie ook 3.4) kan iemand kiezen voor óf 
eenn vorm van speech driven taalgebruik óf voor een vorm van sign driven 
taalgebruik.. Aangezien speech driven taalgebruik in zijn extreme vorm een 
gesprokenn taal inhoudt en sign driven taalgebruik in zijn extreme vorm een 
gebarentaal,, is er zo een continuüm van varianten mogelijk die meer of min-
derr dicht bij een van beide talen liggen. 

Vann den Bogaerde (2000) en Van den Bogaerde & Baker (2002a; 2002b) 
gevenn in navolging van Heim & Mill s (1996) nog veel preciezer dan Stewart, 
Akamatsuu & Bonkowski aan welke verschijningsvormen simultane commu-
nicatiee op clauseniveau kan aannemen. Daarbij besteden zij vooral aandacht 
aann de vraag welke modaliteit(en) essentieel zijn voor een goed begrip van 
dee boodschap. De voorbeelden hieronder zijn afkomstig uit het huidige 
onderzoek,, maar sluiten goed aan bij die van Van den Bogaerde & Baker. 
Steedss wordt het pseudoniem van de proefpersoon (zie 4.2) en het opname-
nummerr gegeven (1 t/m 4; zie 4.3.4). Ook wordt aangegeven of het voorbeeld 
komtt uit een gesprek met de dove (D) of met de horende (H) gesprekspartner 
(ziee 4.3.1) en welk clausenummer het betreft. 
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Tenn eerste is het mogelijk dat in een clause de volledige propositie in beide 
kanalen,, dat wil zeggen zowel oraal-auditief als manueel-visueel, wordt 
weergegevenn (voorbeeld 33). 

(33)) simultane communicatie: volledig simultaan 

Dora:: 4.H-93 

INDEX!!  OOK 

/ik// /ook/ 

'Ikk ook.' 

Wanneer,, zoals in voorbeeld 33, de modaliteiten elkaar volledig overlappen, 
kann de communicatiepartner óf de oraal-auditieve óf de manueel-visuele 
modaliteitt benutten om de boodschap te begrijpen. In de terminologie van 
Stewart,, Akamatsu & Bonkowski (1990) is de clause zowel sign als speech 
drivendriven (of geen van beide). 

Tenn tweede kan de informatie in een clause in simultane communicatie (SC-
clause)) over beide kanalen verdeeld zijn. In voorbeeld 34 bestaat het verbum 
uitt een gebaar en argument uit een woord. Bij zo'n supplementaire vorm van 
simultanee communicatie moet de communicatiepartner beide modaliteiten 
benuttenn om de boodschap te begrijpen. 

(34)) simultane communicatie: supplementair 

Aylin:: 4.D-32 

OPTILLEN N 

/aap/ / 

'Dee aap wordt opgetild./Hij tilt de aap op.' 

Ookk in voorbeeld 34 kan niet uitgemaakt worden of de clause nu sign of 
speechspeech driven is. 

Tenn derde kan een SC-clause volledig gebaard en gedeeltelijk gesproken 
wordenn (voorbeeld 35). In deze vorm is de oraal-auditieve modaliteit com-
plementair.. Dat een gebaar niet vergezeld gaat van stemgeving wordt aange-
gevenn door een koppelteken (-) (zie de bijlage met transcriptieconventies; 4.1 
enn 4.5). 

(35)) simultane communicatie: complementair 

Leo:: 4.D-60 

INDEX,, KIJKEN KLEIN GRAS 

/klein// /gras/ 

'Ikk zag een klein stukje gras.' 
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Voorr een goed begrip van een complementaire clause als 35 is een commu-
nicatiepartnerr met name aangewezen op de maneel-visuele modaliteit. De 
oraal-auditievee modaliteit kan gedeeltelijk ingezet worden als extra onder-
steuning.. Met gebruikmaking van de terminologie van Stewart, Akamatsu & 
Bonkowskii  (1990) kan de clause dus een sign driven complementaire clause 
genoemdd worden. Van den Bogaerde & Baker noemen een dergelijke clause 
eenn NGT-clause. 

Tenn slotte kan een clause volledig gesproken en slechts ten dele gebaard wor-
denn (zie voorbeeld 36). In dat geval geeft de oraal-auditieve modaliteit de 
volledigee propositie weer en is de manueel-visuele modaliteit complementair. 

(36)) simultane communicatie: complementair 

Dora:: 4H: 136 

DANN KOPEN POES 

/en//dan//gaan//we//kopen//poes/ / 

'Enn dan gaan we een poes kopen.' 

Inn een complementaire SC-clause als 36 moet de gesprekspartner met name 
aandachtt besteden aan het gesproken deel. De gebaren kunnen als ondersteu-
ningg dienen. De clause kan dus speech driven complementair genoemd wor-
den.. Van den Bogaerde & Baker rekenen een dergelijke clause tot het 
Nederlands. . 

Dee vierdeling van Van den Bogaerde & Baker (2002a; 2002b) laat al zien hoe 
diverss het voorkomen van simultane communicatie kan zijn. Dat de zaak nog 
veell  complexer is, blijkt uit voorbeeld 37 en 38. Het eerste voorbeeld (37) is 
hypothetisch,, het tweede (38) komt uit het huidige onderzoek. 

(37)) OPA WIL THEE 

-opa-- -wil- -thee-

'Opaa wil thee.' 

(38)) Carlos: 3.D-141 

nee e 

NOG-NIETT OP 

-op--

'Hett was nog niet leeg.1 

Inn de voorbeelden 37 en 38 komen gebaren en mondbeelden zonder stemge-
vingg voor (genoteerd tussen koppeltekens). De vraag is nu of er in boven-
staandee voorbeelden sprake is van een NGT-clause (met gesproken compo-
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nenten;; zie 3.1.1) of van een SC-clause met Nederlandse woorden zonder 
stem.. Omdat vooralsnog onduidelijk is waar en wanneer gesproken compo-
nentenn in de NGT verplicht of optioneel zijn of er niet in thuishoren, is een 
antwoordd op deze vraag afhankelijk van het perspectief van de vraagsteller 
(Vann den Bogaerde & Baker, 2002b) (zie 4.5). 

Tott slot is er het probleem hoe simultane communicatie en codewisselen zich 
tott elkaar verhouden. Sommigen zien alle vormen van simultane communi-
catiee als een vorm van codewisselen (Petitto e.a., 2001). Het is echter de 
vraagg of dat een juiste voorstelling van zaken is als simultane communicatie 
wordtt ingezet om de gesproken taal toegankelijk te maken voor jonge, taai-
verwervendee kinderen. Van den Bogaerde & Baker (2002b) maken op clau-
seniveauu een onderscheid tussen vormen van simultane communicatie waar-
inn wel en waarin geen sprake is van codewisselen. Zij stellen dat er in volle-
digg simultane clauses (zie voorbeeld 33) geen sprake is van codewisselen 
omdatt de propositie volledig door elementen uit twee talen wordt weergege-
ven.. In complementaire clauses (zie voorbeeld 35 en 36) is daar evenmin 
sprakee van: de propositie is volledig weergegeven in elementen uit één taal. 
Inn supplementaire clauses (voorbeeld 34) is echter wel sprake van codewis-
selen.. Daar wordt namelijk, net als bij codewisseling in gesproken talen, de 
propositiee gevormd door elementen uit meer dan een taal. Hoewel deze inde-
lingg duidelijk lijkt , zijn er toch problemen. Zo geven Van den Bogaerde & 
Bakerr niet aan wat zij zouden doen met een SC-clause als in voorbeeld 39. 

(39)) Dora: 3D:28 

3aSPRINGEN3b b 

/pinge/ / 

'Ikk spring (van hier naar daar).' 

Dee volledige propositie wordt hier weergegeven door elementen uit twee 
talen.. Dit lijk t dus een simultane clause zonder codewisseling. In de manu-
eel-visuelee modaliteit geeft het congruent gebruikte werkwoordgebaar echter 
aann hoe er gesprongen wordt: niet op en neer, maar van de ene plaats naar de 
andere.. In de oraal-auditieve modaliteit wordt deze informatie niet gegeven. 
Hett is onduidelijk of de clause in 39 door dit verschil als volledig simultaan 
getypeerdd kan worden of dat er hier sprake is van codewisselen. Noch Van 
denn Bogaerde & Baker noch andere onderzoekers doen hier een uitspraak 
over. . 

Doorr de vele vormen die simultane communicatie aan kan nemen, is het soms 
moeilijkk een duidelijk onderscheid te maken tussen een gebarentaal enerzijds 
enn simultane communicatie anderzijds. Zo concludeerde Van Dijk (2001) dat 
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voorr ouders met een doof kind (tussenn de acht en twaalf jaar) het verschil tus-
senn de NGT en Nederlands in de vorm van simultane communicatie niet dui-
delijkk was7. In plaats van een duidelijk onderscheid lijk t er eerder sprake te 
zijnn van een continuüm: aan de ene kant is er een 'zuivere' vorm van geba-
rentaall  en aan de andere kant een 'zuivere' vorm van gesproken taal. 
Daartussenn kunnen de diverse vormen van sign of speech driven simultane 
communicatiee geplaatst worden. Het is de vraag of het onderscheid tussen 
eenn gebarentaal enerzijds en een gesproken taal in de vorm van simultane 
communicatiee anderzijds voor jonge dove kinderen wel duidelijk is. Een ant-
woordd op deze vraag kan gegeven worden door de taalkeuzen te onderzoeken 
(ziee hoofdstuk 1 en 2.1). Helaas zijn dergelijke onderzoeken bij jonge dove 
kinderenn nog nauwelijks uitgevoerd (zie 3.4). Voordat hier wordt ingegaan op 
eenn aantal studies die wel de taalkeuze van doven betreffen (3.4), komt eerst 
hett taalproductiemodel van doven aan de orde. Dit om na te gaan in hoever-
ree zo'n model af moet wijken van of overeen kan komen met het taalproduc-
tiemodell  van horenden die twee gesproken talen gebruiken (zie 2.1). 

3.22 Een multimodaal taalproductiemodel 

Zoalss in 2.2 is aangegeven, is over het taalproductiemodel van eentaligen het 
laatstee woord nog niet geschreven, ondanks het model van Levelt (1989). 
Datzelfdee geldt ook voor een taalproductiemodel van tweetaligen (De Bot, 
1992;; 2000; Kerkman, & De Bot 1989) en tweetalige taal verwervers. Maar 
mett een tweetalig taalproductiemodel waarin ook een gebarentaal is opgeno-
men,, is het nog slechter gesteld: daarover is zelfs nog maar nauwelijks een 
eerstee woord geschreven. 

Dee Bot (2000) gaat kort in op de vraag waar een taalproductiemodel aan moet 
voldoenn om ook de productie van een gebarentaal te kunnen verantwoorden. 
Behalvee woorden, gebaren en codewisseling moeten ook de non-manuele 
onderdelenn van gebarentalen een plaats krijgen in het taalproductiemodel, zo 
geeftt De Bot aan. Er is echter meer. Zo moet volgens hem niet alleen de 
keuzee voor een gebaar of woord waarschijnlijk al vroeg gemaakt worden (zie 
2.22 en bijlage 1), maar ook de keuze voor een al dan simultaan gebruik van 
dee lexicale elementen. Een ander aspect betreft de vorming van subsets (zie 

77 In het verleden, toen onderzoek naar gebarentalen nog jong was, gold zelfs voor onderzoe-
kerss dat het verschil tussen een gebarentaal en simultane communicatie niet altijd duidelijk 
was.. Zo halen Quigley & Paul zonder kritiek onderzoek aan waarin vermeld wordt dat de 
betreffendee ouders hun kind "ASL and speech simultaneously" aanboden (Quigley & Paul, 
1984:184).. ASL is American Sign Language {Amerikaanse Gebarentaal). 
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2.2)) - zeker wanneer gebaren en woorden in simultane communicatie veel-
vuldigg gecombineerd worden(zie 3.1.1). 
Dufourr (1997) deed een poging om op grond van een zeer beperkt aantal 
experimentelee studies tot een multimodaal taalproductiemodel te komen. 
Helaass lijken zijn vooronderstellingen niet altijd correct. Zo gaat hij er wel 
vann uit dat in simultane communicatie lexicale elementen uit zowel de 
gesprokenn als de gebarentaal kunnen voorkomen, maar niet dat dit het geval 
iss met de grammaticale regels uit beide soorten talen. Bovendien veronder-
steltt hij ten onrechte dat in simultane communicatie het manuele deel minder 
volledigg is dan het orale deel en dat er altijd wordt uitgegaan van de gespro-
kenn taal. Ook dat is, zoals in 3.1.2 werd aangegeven, niet altijd het geval. 
Dufourr houdt zich in zijn artikel bovendien meer bezig met de vraag hoe 
sterkk de band is tussen de concepten en de diverse typen (sub)lexicons dan 
mett de vraag hoe het lexicon georganiseerd is bij multimodale tweetaligen. 
Interessantt zijn de experimenten van Corina & Hildebrandt (2002) en 
Hohenberger,, Happ & Leuninger (2002) naar de productieprocessen van 
gebarentaal.. Zij lijken aan te tonen dat de productie van een gebarentaal op 
eenzelfdee manier verloopt als die van een gesproken taal. Over de organisa-
tiee van een multimodaal taalproductiemodel doen de onderzoeken echter 
geenn uitspraak. De Bot (2000) concludeerde dan ook terecht dat er voorals-
nogg geen taalproductiemodel is dat overweg kan met de complexiteit die 
multimodalee tweetaligheid te zien geeft. Dat geldt eens te meer voor een 
tweetaligg multimodaal taalproductiemodel voor tweetalige dove taalverwer-
vers.. Dit betekent dat de theorie nog geen antwoord geeft op de vraag of en, 
zoo ja, in hoeverre simultane communicatie voor jonge dove kinderen het 
makenn van een taalkeuze bemoeilijkt of - mogelijk - alleen maar moeilijk 
zichtbaarr maakt voor de onderzoeker. Mogelijk kan het antwoord op de 
onderzoeksvraagg (zie 1.4) een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een 
dergelijkk model. Een poging om een dergelijk multimodaal taalproductiemo-
dell  vorm te geven, valt echter buiten het kader van dit onderzoek. 
Voordatt de taalkeuze van doven aan de orde komt (zie 3.5), wordt aandacht 
besteedd aan de talige situaties waarin dove kinderen opgroeien. 

3.33 De tweetalige situatie van dove kinderen 

Dee meeste dove baby's hebben horende ouders (90-95%; Knoors, 2001; 
Quigleyy & Paul, 1984), maar er zijn ook dove kinderen met één of twee dove 
ouders.. Bij horende ouders is de dominante thuistaal meestal een gesproken 
taal,, bij dove ouders een gebarentaal. Bij dove kinderen zijn er niet alleen 
verschillenn in thuistaal, maar ook in het moment van doof worden en het 
momentt waarop de doofheid ontdekt is. Bovendien zijn er grote verschillen 
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inn de mate van hun gehoorverlies en in hun cognitie. Veel van deze factoren 
blijkenn van invloed te zijn op de taalverwerving van deze kinderen. 
Hoewell  het gezien de vele variabelen zeer moeilijk is om algemene uitspra-
kenn te doen over de taalontwikkeling van het dove kind, staan drie gegevens 
voorr alle dove kinderen als een paal boven water. Ten eerste hebben ze alle-
maall  in meer of mindere mate moeite met de verwerving van een gesproken 
taall  omdat die zo moeilijk toegankelijk is. Hoe vaardig dove kinderen kun-
nenn worden in een gesproken taal blijkt nauw samen te hangen met de ernst 
vann hun gehoorverlies, met het moment waarop ze doof zijn geworden en met 
hett moment waarop de doofheid is ontdekt (Lyxell & Holmberg Keeton, 
2000;; Mayne e.a., 2000; Mogford, 1993; Reich Musselman, Lindsay & 
Keetonn Wilson, 1988). Non-verbale intelligentie blijkt vooral belangrijk te 
zijnn voor de verwerving van vaardigheden tot spraakafzien (Mayne e.a., 
2000).. Een tweede vaststaand gegeven is dat dove kinderen - horende trou-
wenss ook - een gebarentaal kunnen verwerven op een manier die gelijk is aan 
dee verwerving van een gesproken taal (Hoffmeister & Wilbur, 1980; Newport 
&&  Meier, 1985; Petitto e.a., 2001). Ten derde ontwikkelen de meeste dove 
kinderenn zich tot tweetaligen, ook als het taalaanbod uit een gesproken taal 
bestaatt (zie 3.1). Dat wil zeggen dat de meeste dove kinderen deel uit gaan 
makenn van een dovengemeenschap waarin een gebarentaal de voertaal is en 
datt ze deel (blijven) uitmaken van een horende gemeenschap waarin een 
gesprokenn taal - ook in geschreven vorm - een belangrijke rol speelt (Breed 
&&  Swaans-Joha, 1986). Voor veel doven is een gebarentaal de dominante taal 
omdatt deze volledig toegankelijk en moeiteloos te produceren is. 
Inn vergelijking met horende kinderen is het taalaanbod aan en de taalontwik-
kelingg van jonge dove kinderen nog weinig bestudeerd. Een van de redenen 
hiervoorr is dat bij een jong doof kind meestal nog niet bekend is of het doof 
is\\ Veel onderzoek richtte zich bovendien niet zo zeer op de vraag hoe het 
aanbodd en de taalverwerving er uit zag, maar op de vraag welke talige bena-
deringg de beste resultaten opleverde ten aanzien van de verwerving van de 
gesprokenn taal. Analyses vonden plaats in het kader van 'The two hundred 
years'waryears'war in deaf education', zoals Tellings' boek zo treffend is getiteld 
(Tellings,, 1995). Dat er relatief weinig onderzoek is verricht, wil echter nog 
niett zeggen dat er niets bekend is over het taalaanbod aan en de taalontwik-
kelingg van dove kinderen. Daarbij valt op dat er zeer veel variatie is. Deze 
betreftt in de eerste plaats het taalaanbod aan verschillende groepen dove kin-

ss In de Verenigde Staten lag de gemiddelde leeftijd waarop doofheid werd ontdekt tot voor 
kortt zelfs russen de 17.5 en 25 maanden (Mayne e.a., 2000) en ook in Europa werd de dia-
gnosee 'doof' meestal pas na de eerste verjaardag gesteld (Mogford. 1993). Door het gebruik 
vann nieuwe technieken zal deze leeftijd de komende jaren sterk dalen (zie de volgende voet-
noot). . 
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derenn thuis en op school. Daarnaast is er echter vaak ook sprake van een zeer 
gevarieerdd taalaanbod dat individuele dove kinderen krijgen. Ook die varia-
tiee betreft zowel thuis als school. Om in deze variatie meer inzicht te krijgen, 
staatt in 3.3.1 de thuissituatie centraal. De taalverwerving van dove kinderen 
vindtt deels later plaats dan die van horende kinderen. In 3.3.2 komt daarom 
dee schoolsituatie aan de orde. Meer dan bij horende kinderen speelt bij dove 
kinderenn namelijk de school een belangrijke rol in de taalverwerving. 

3.3.11 Thuissituatie 

Ouders,, en met name horende ouders, gaan er in eerste instantie van uit dat 
hunn kind kan horen. Dit is niet zo vreemd omdat de beschadiging die doof-
heidd veroorzaakt, niet aan de buitenkant te zien is. Bovendien lijk t het vaak 
alsoff  het kind reageert op geluid, terwijl het in werkelijkheid op iets anders 
reageert,, bijvoorbeeld niet op de piepend opengaande deur maar op de wind 
diee het opeens voelt. Daarbij komt dan nog dat een dove baby net als alle 
baby'ss huilt en zelfs gaat brabbelen (zie de overzichten in Beers & Baker, 
1997,, Masataka, 2000 en Mogford & Bishop, 1993). Pas wanneer iemand 
merktt dat dit brabbelen anders is dan dat van horende kinderen of wanneer 
blijk tt dat het kind niet echt op geluiden reageert of wanneer de hoortest op 
hett consultatiebureau negatief is, ontstaat gerede twijfel over het functione-
renn van het oor. In Nederland waren tot 1 juli 20029 kinderen meestal al negen 
maandenn oud als het consultatiebureau een mogelijke hoorstoornis ontdekte. 
Iss de twijfel eenmaal gerezen, dan volgen diverse onderzoeken die al gauw 
driee maanden in beslag nemen. 
Wanneerr doofheid bij het kind is gediagnosticeerd, krijgt het een hoorappa-
raatt aangemeten10 en worden de ouders aangemeld bij een van de gezinsbe-
geleidingsdiensten.. Deze bieden de ouders een scala van ondersteunende 
diensten.. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het taalaanbod. Ouders van dove 
kinderenn moeten namelijk gaan bepalen welke taal, talen of taalvormen zij 
hunn kind willen gaan aanbieden. Zij hebben in principe drie mogelijkheden: 
eenn gebarentaal, een gesproken taal of simultane communicatie. Vaak is er 
echterr sprake van een combinatie van deze mogelijkheden. 

99 Vanaf deze datum wordt in een periode van vier jaar de gehoorscreening op de leeftijd van 
negenn maanden vervangen door een neonatale screening. Hierbij vindt de eerste meting al 
enkelee dagen na de geboorte plaats. 
100 Tegenwoordig wordt vervolgens steeds vaker overgegaan op een cochleair implantaat 
(Cl).. Aangezien de proefpersonen uit dit onderzoek (zie 4.2) geen van allen een Cl hadden, 
wordtt hier aan dit apparaat verder geen aandacht besteed. 
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Eenn keuze voor uitsluitend gesproken taalaanbod, de zogenaamde orale bena-
dering,, wordt meestal gemaakt vanuit de gedachte dat een doof kind in een 
eentalige,, horende omgeving moet gaan functioneren en dat een eentalig 
gesprokenn taalaanbod het kind daarop het beste voorbereidt. Er is meestal een 
verschill  tussen een gesproken taalaanbod aan dove en aan horende kinderen. 
Wanneerr dove kinderen immers een gesproken taalaanbod zouden krijgen 
aangereiktt zonder dat er rekening wordt gehouden met hun gehoorverlies, 
bestaatt de kans dat zij in het geheel geen taal verwerven. Schaller (1991) 
heeftt verslag gedaan van haar ontmoeting met een dove man die nooit een 
taall  had verworven, ook geen gebarentaal: andere doven kende hij niet. Ook 
Sackss (1989) schrijft over een dove jongen die noch kon gebaren noch kon 
spreken.. Een ander - in Nederland - bekend voorbeeld van een dove die zon-
derr taal opgroeide is de vader van Kader Abdolah. Deze auteur van onder 
anderee de roman Spijkerschrift (2000) over een dove vader en zijn horende 
zoon,, zegt in een interview over zijn eigen dove vader: "Hij kon niet horen, 
niett praten, niet lezen..." (NRC, 7 juni 2001). Deze voorbeelden maken dui-
delijkk dat dove kinderen de gesproken taal niet als vanzelf verwerven. Dit is 
dann ook de reden dat veel ouders hun dove kinderen een eenvoudige vorm 
vann de gesproken taal aanbieden (Nienhuys, Cross & Horsborough, 1984). 
Studiess naar thuissituaties waar alleen gesproken werd, zijn vooral gedaan in 
dee Verenigde Staten door Goldin-Meadow en haar collegae (o.a. Goldin-
Meadow,, 1979; Mylander & Goldin-Meadow, 1991). Uit deze onderzoeken 
blijk tt dat in de thuissituatie vaak wel gesticulaties voorkwamen. Voor de 
dovee kinderen gingen deze functioneren als gebaren. Ze combineerden ze tot 
eenhedenn die overeenkomen met gebarentaalzinnen. Het lijk t er dus op dat de 
gesticulatiess in een eentalig gesproken taalaanbod de verwerving van een 
gebarentaall  (of een sign driven vorm van simultane communicatie; zie 3.1.2) 
stimuleert.. Er zijn echter ook meer strikte orale benaderingen waarin zelfs 
gesticulatiess zo veel mogelijk worden vermeden. Deze aanpak lijk t vooral 
success te hebben bij kinderen met bruikbare hoorresten. 
Zonderr alle situaties uitputtend toe te lichten, kan de conclusie worden 
getrokkenn dat thuissituaties waarin sprake is van een orale benadering niet 
zonderr meer identiek zijn aan elkaar. 

Slechtss een kleine groep dove kinderen krijgt thuis een gebarentaal aangebo-
denn van ouders die zelf doof zijn. Een zeer klein deel van die ouders heeft 
zelff  ook dove ouders gehad. De meeste hadden horende ouders en zij zijn 
meestall  pas later in hun leven, op school bijvoorbeeld, in aanraking gekomen 
mett een gebarentaal. Deze ouders zijn vaak minder gebarentaalvaardig dan 
tweede-generatiee doven die eerste-taalverwervers van een gebarentaal zijn 
(Caselli,, Ossella & Volterra, 1984; Newport & Supalla, 1980). Singleton & 
Newportt (1987) en Singleton (1989) hebben het taalaanbod van Simon bestu-
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deerd.. Simon is een doof kind met dove ouders die pas op hun vijftiende jaar 
dee Amerikaanse Gebarentaal hadden geleerd. De gebarentaal van Simons 
ouderss week in een groot aantal opzichten af van wat de norm genoemd kan 
worden.. Die afwijking was zo groot dat Singleton zelfs spreekt van een ver-
armdee input. Blijkbaar is er niet bij alle dove kinderen van dove ouders spra-
kee van een volwaardig gebarentaalaanbod. 
Vann den Bogaerde (2000) vond echter dat het NGT-aanbod van de door haar 
onderzochtee eerste-generatie dove moeders wel als volwaardige NGT geken-
merktt kon worden. Opgemerkt moet hierbij worden dat de taal die de moe-
derss aanboden een vereenvoudigde vorm van de volwassen taal was (zie ook 
Kantor,, 1982 over de Amerikaanse Gebarentaal) wanneer ze gebruik 
maaktenn van child-directed speech (Van den Bogaerde, 2000 over de NGT en 
Holzrichterr & Meier, 2000 over de Amerikaanse Gebarentaal). 
Dovee kinderen krijgen van hun dove ouder(s) overigens niet altijd een strikt 
eentaligg gebarentaal aanbod (Van den Bogaerde, 2000; Kyle & Ackerman; 
1990).. De Britse moeders uit het onderzoek van Kyle & Ackerman (1990) 
gebruiktenn vooral een op het Engels gebaseerde speech driven vorm van 
communicatiee (zie 3.1.2) en weinig Britse Gebarentaal. In Van den 
Bogaerdess onderzoek (2000) gebruikten de moeders wel voornamelijk een 
gebarentaal.. Naast een voornamelijk sign driven vorm van simultane com-
municatiee kwam ook - zij het in veel mindere mate - een speech driven vorm 
voor.. Er is dus sprake van een bijzondere vorm van tweetalig aanbod: geen 
tweee duidelijk te onderscheiden talen, maar een gebarentaal en diverse vor-
menn van simultane communicatie. De dove kinderen (een in de leeftijd van 
1;6-2;100 jaar en twee in de leeftijd van 1;0-2;11) uit Van den Bogaerdes 
onderzoekk produceerden in gesprekken met hun dove moeders zelf voorna-
melijkk NGT. 

Wanneerr horende ouders er voor kiezen hun kind een gebarentaal aan te bie-
den,, moeten zij meestal zelf deze taal nog leren. In Nederland wordt sinds 
19966 structureel een beperkt aantal NGT-cursussen aan ouders aangeboden. 
Onderzoekk naar het NGT-aanbod van horende ouders is nog niet gepubli-
ceerd.. Wel signaleerden Harder & Meier (1994) naar aanleiding van een 
experimentt dat de horende ouders na een NGT-cursus makkelijker commu-
niceerdenn met hun dove kind dan ouders die een cursus simultane communi-
catiee hadden gevolgd. Wat medewerkers van de gezinsbegeleiding van de 
Koninklijkee Auris Groep (persoonlijke communicatie) echter opvalt is dat 
veell  ouders - ondanks de NGT-cursussen - geen NGT gebruiken, maar een 
vormm van simultane communicatie die vaak meer speech driven is dan sign 
driven.driven. Hoe de taalverwerving er uitziet van dove kinderen van ouders die 
NGT-cursussenn hebben gevolgd, is nog niet geanalyseerd. 
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Ouderss kunnen ook kiezen voor een taalaanbod in de vorm van simultane 
communicatie.. Dat kan gebeuren in de hoop dat dit de ontwikkeling van de 
gesprokenn taal zal stimuleren. In Nederland is in het verleden een keuze voor 
simultanee communicatie echter ook gemaakt omdat men niet op de hoogte 
wass van het bestaan van een gebarentaal (Stichting Nederlandse Dovenraad, 
1981)) of omdat er geen gebarentaalcursussen waren. 
Horendee ouders die voor simultane communicatie kiezen om de gesproken 
taall  aan te bieden, volgen cursussen waar zij leren de gesproken taal met 
gebarenn te ondersteunen. Uiteraard zijn er grote verschillen in de vaardigheid 
diee ouders hierin kunnen bereiken. Analyses hebben uitgewezen dat het 
manuelee deel van de simultane communicatie vaak onvolledig is (Swisher, 
1984;; 1985; Swisher & Thompson, 1985). Het effect hiervan is dat een deel 
vann dit taalaanbod moeilijk toegankelijk is voor dove kinderen. Het is vol-
genss Reich Musselman, Lindsay & Keeton Wilson (1988) echter wel zo dat 
zelfss een beperkt gebarenaanbod al tot een betere communicatie en tot een 
beterr begrip tussen moeder en kind leidt. Op basis van de ontwikkeling van 
dee bestudeerde kinderen concluderen deze onderzoekers bovendien dat de 
horendee moeders voldoende vaardig kunnen worden in een gebarensysteem 
omm een effectief taalaanbod te geven. Dat wil echter niet zeggen dat dat dan 
ookk daadwerkelijk gebeurt. Uit de interviews die Van Dijk (2001) hield met 
horendee ouders van dove kinderen (tussen de acht en twaalf jaar) kwam naar 
vorenn dat zij niet altijd gebaarden als hun dove kind aanwezig was. 

Inn het bovenstaande was de impliciete vooronderstelling dat horende ouders 
vann dove kinderen de meerderheidstaal, in ons geval het Nederlands, hante-
ren.. Dat is echter niet altijd het geval. Er zijn dove kinderen met niet-
Nederlandstaligee ouders". Hun thuissituatie is nog complexer dan die hier-
bovenn beschreven werd. Veel van deze ouders hebben namelijk moeite met 
hett volgen van een Nederlandstalige gebaren(taal)cursus12, waardoor hun 
gebarenvaardigheidd vaak erg laag is. Bovendien is het de vraag wat er in die 
gezinnenn gebruikt wordt: de thuistaal met ondersteunende gebaren of het 
Nederlandss of beide talen en of de NGT. Quigley & Paul (1984) vermelden 
tweee studies naar de talige situatie van dove kinderen in Spaanssprekende 
gezinnenn in de Verenigde Staten. Daaruit bleek dat de ouders van deze kin-
derenn weinig tot geen gelegenheid hadden de Amerikaanse Gebarentaal te 
leren,, dat hun Engelse taalvaardigheid erg laag was en dat de kinderen niet 

""  Dat is het geval bij ruim 60% van de leerlingen van het Rudolf Mees Instituut. De ouders 
zijnn afkomstig uit zo'n 15 a 20 verschillende landen. 
' :: Sinds 1999 is er een cursus die speciaal ontwikkeld is voor allochtone, niet-Nederlands-
sprekendee ouders. In deze cursus wordt weinig gebruik gemaakt van het Nederlands. 
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alss een homogene groep behandeld konden worden voor wat betreft hun 
thuistaal. . 

Dee talige thuissituatie van dove kinderen is dus zeer divers. In theorie zijn er 
verschillendee soorten thuissituaties te onderscheiden: situaties waar een 
gesprokenn taal, een gebarentaal of een vorm van simultane communicatie 
voorkomt.. In de praktijk blijken in een en dezelfde thuissituatie vaak meer 
talenn of taalvormen een rol te spelen. Dat geldt niet alleen voor dove kinde-
renn van horende ouders, maar ook voor dove kinderen van dove ouders. 

3.3.22 Schoolsituatie 

Inn 1.3 is kort stilgestaan bij het tweetalig onderwijs aan dove kinderen. Dit 
typee onderwijs is relatief jong. Tot de jaren tachtig gaven de leerkrachten van 
dee meeste dovenscholen vooral een eentalig oraal taalaanbod. Dat wil zeggen 
datt leerkrachten enkel en alleen de gesproken taal gebruikten. In de jaren 
tachtigg gingen diverse dovenscholen simultane communicatie inzetten (zie 
3.1.2).. Door gebaren toe te voegen werd geprobeerd het gesproken taalaan-
bodd toegankelijker te maken voor de dove leerlingen. Het onderwijs bleef 
eentalig.. Op een aantal scholen en in een aantal landen veranderde dit toen 
gebarentalenn hun intrede in het onderwijs deden. Tweetalig dovenonderwijs 
kentt net als het onderwijs aan horenden (zie 1.2) verschillende vormen. Een 
groott verschil tussen tweetalig onderwijs aan horenden en doven is dat één 
vann beide talen, de gesproken taal, voor doven niet of nauwelijks toeganke-
lij kk is. Er zijn dan ook dovenscholen die de gesproken taal alleen in schrifte-
lijk ee vorm (lezen en schrijven) aanbieden. All e leerkrachten, dove en horen-
de,, gebruiken daar een gebarentaal. In een land als Zweden is deze vorm van 
tweetaligg dovenonderwijs regel. 
Dee gesproken taal kan echter ook in mondelinge vorm aangeboden worden. 
Hoewell  het in principe mogelijk is dat een tweetalige dovenschool de 
gesprokenn taal puur oraal aanbiedt, komt dit voor zover bekend in de praktijk 
niett voor. In plaats daarvan wordt de gesproken taal visueel ondersteund. 
Meestall  gebeurt dat met behulp van simultane communicatie. In deze para-
graaff  wordt in het kader van het huidige onderzoek met name aandacht 
besteedd aan deze vorm van taalaanbod op school en aan wat er bekend is 
overr gebarentaal-aanbod. 

Jansmaa & Keppels (1994a; 1994b) namen het taalgebruik van een horende 
leerkrachtt op het Rudolf Mees Instituut onder de loep. Deze leerkracht ver-
teldee twee korte, voorbereide verhaaltjes voor de camera in Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie. De analyse van Jansma & Keppels maakt 
duidelijkk dat het gesproken deel van de simultane communicatie compleet en 

57 7 



Hoofdstukk 3: Multimodale tweetaligheid en taalkeuze bij doven 

coherentt was. Ook voldeed dit gesproken deel aan de normen van de 
Nederlandsee grammatica. De leerkracht gebruikte dus daadwerkelijk gespro-
kenn Nederlands. Een dergelijk resultaat komt overeen met dat van onderzoek 
naarr andere vormen van simultane communicatie (Bernstein, Maxwell & 
Matthews,, 1985; Maxwell, 1990; Maxwell, Bernstein & Matthews Mear, 
1991). . 
Jansmaa bestudeerde al eerder de kenmerken van simultane communicatie 
(Jansma,, 1991). Ook toen analyseerde zij de taal van een ervaren horende 
leerkrachtt op het Rudolf Mees Instituut. Dit keer ging het echter niet om het 
vertellenn van een kort en voorbereid verhaaltje voor de camera, maar om het 
voorlezenn van een prentenboek in de groep. Deze analyse liet zien dat een 
groott deel van de gesproken clauses geen correct Nederlands waren: er wer-
denn onder andere subjecten, werkwoorden, lidwoorden en voorzetsels weg-
gelaten.. Pijfers e.a. (1991) vonden zelfs dat de door hen onderzochte zes leer-
krachtenn tussen de 30% en 71% van de woorden niet ondersteunden met een 
gebaar.. Jansma constateerde dat er ook afwijkende woordvolgordes voor-
kwamen.. Bovendien lag het spreektempo erg laag en traden er storende pau-
zess op tussen en binnen constituenten, waardoor zinseenheden niet altijd dui-
delijkk verbonden of gescheiden waren. De bevindingen van Jansma sluiten 
aann bij die van Marmor & Petitto (1979) en Maxwell, Bernstein & Matthews 
Mearr (1991) uit de Verenigde Staten. Zij constateerden eveneens dat het 
gesprokenn deel van simultane communicatie niet altijd correct was en dat in 
hett manueel-visuele deel vaak een aantal gebaren - en dus informatie - ontbrak. 
Dee mate waarin afwijkingen van de gesproken taal voorkomen en gebaren 
wordenn weggelaten, is waarschijnlijk persoonsgebonden (Luetke-Stahlman, 
1988;; Swisher, 1984; 1985). Mogelijk is de gebarenvaardigheid van invloed 
opp de vorm van het manueel-visuele deel van simultane communicatie. Het 
iss echter ook goed mogelijk dat de situatie mede bepalend is. Het vertellen 
vann een kort voorbereid verhaaltje voor de camera lijk t namelijk tot minder 
afwijkingenn te leiden dan een boek voorlezen in een groep. Tot slot kan ook 
dee taalvaardigheid - in de gesproken en/of gebarentaal - van de gesprekspart-
nerr invloed uitoefenen op de vorm van simultane communicatie. Hiernaar is 
echterr geen onderzoek gedaan. Wel is de toegankelijkheid van simultane 
communicatiee bestudeerd. Marmor & Petitto (1979) concludeerden na onder-
zoekk in de Verenigde Staten dat de simultane communicatie van de door hen 
onderzochtee leerkrachten niet alleen ongrammaticaal, maar ook onbegrijpe-
lij kk was voor de leerlingen. Simultane communicatie zou eigenlijk niet 
geschiktt zijn voor louter visuele verwerking en dus om die reden niet voldoen 
(ziee voor een overzicht Geers & Schick, 1988). Maxwell, Bernstein & 
Matthewss Mear (1991) geven echter aan dat een simultane communicatie wel 
tee begrijpen is. Waarschijnlijk hangt de toegankelijkheid ervan sterk samen 
mett de gebarenvaardigheid van de leerkracht. 
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Niett alleen de toegankelijkheid en de vorm van simultane communicatie is 
onderzocht,, maar ook de vraag of simultane communicatie een adequaat aan-
bodd is voor de verwerving van een gesproken taal. Gonter-Gaustad (1986) 
deedd hiernaar onderzoek bij vijf- , zes- en zevenjarige dove kinderen die op 
schooll  een strikt gebarensysteem (zie 3.1.2) kregen aangeboden. Net als 
Akamatsuu & Stewart (2000) en Meier & Akamatsu (2000) concludeert 
Gonter-Gaustadd dat een strikt gebarensysteem een positief effect heeft op de 
verwervingg van de gesproken taal door dove kinderen. 

Nederlandss onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen die opgroeiden 
mett simultane communicatie vond voor het eerst plaats in 1986. 
Stroombergenn & Koolhof (1986) onderzochten twee groepen van in totaal 
tienn kinderen (gemiddelde leeftijd van de jongsten was 5;6 en die van de oud-
stenn 7;8) die zowel met elkaar communiceerden als met een horende leer-
kracht.. De resultaten werden niet uitgesplitst naar leeftijd en gesprekspartner, 
maarr desalniettemin is duidelijk dat de kinderen een sign driven vorm van 
communicatiee gebruikten. 
Knoorss (1992) deed een veel uitgebreidere studie bij zeven-, tien- en der-
tienjarigee leerlingen van het Rudolf Mees Instituut (zie hoofdstuk 1) waar 
doorr de leerkrachten een speech driven vorm van simultane communicatie 
gebruiktt werd. Bij de zeven- en tienjarigen werd thuis ook simultane com-
municatiee gebruikt (bijna altijd had minimaal één ouder een cursus gevolgd). 
Dee meeste leerlingen hadden contact met dove volwassenen die de NGT 
gebruikten.. Knoors verzamelde de data van zijn achttien proefpersonen door 
henn met elkaar te laten communiceren en door ze een verhaal te laten vertel-
lenn aan dove volwassenen. Door deze opzet was de analyse vooral gericht op 
dee NGT-vaardigheid van de proefpersonen. Knoors komt tot de conclusie dat 
zijnn proefpersonen - ondanks het feit dat er op school geen NGT werd aan-
gebodenn of onderwezen - in hun onderling taalgebruik een vorm van NGT 
gebruikenn (zie 1.3). Het lijk t er dus op dat simultane communicatie zowel de 
ontwikkelingg van de gesproken taal als die van de gebarentaal kan stimuleren. 

Onderzoekk naar het gebarentaal aanbod van leerkrachten is voor zover bekend 
niett uitgevoerd. Wel analyseerden Jansma & Keppels (1994a; 1994b) op het 
Rudolff  Mees Instituut de overeenkomsten en verschillen tussen de NGT en 
hett Nederlands in de vorm van simultane communicatie. Zij lieten hiervoor 
dezelfdee verhaaltjes door een dove in de NGT vertellen en door een horende 
inn het Nederlands in de vorm van simultane communicatie. Het visueel-
manuelee deel uit de verhalen van de horende leerkracht werd vervolgens ver-
gelekenn met de NGT van deze dove verteller. Daaruit bleek dat de horende 
vertellerr in haar gebaren significant minder vaker plaatsing in de ruimte toe-
pastee en dat zij minder pronomina (index en blikrichting) gebruikte dan de 

59 9 



Hoofdstukk 3: Multimodaie tweetaligheid en taalkeuze bij doven 

dovee (zie 3.1.1). In congruent gebruikte werkwoordgebaren (zie 3.1.1) was er 
geenn verschil, wel echter in de grammaticale correctheid ervan. Het gebaren-
deell  van de simultane communicatie vertoonde dus overeenkomsten met de 
NGT,, maar was daar niet aan gelijk. De vraag is of daarmee het verschil tus-
senn de NGT en het Nederlands in de vorm van simultane communicatie voor 
dovee kinderen voldoende duidelijk is om te weten dat er sprake is van twee 
soortenn taalaanbod. 

Bovenstaandee beschrijving is bedoeld om een impressie te geven van de 
diversee vormen van dovenonderwijs en van de verschillende soorten taalaan-
bod.. Net als voor de thuissituatie geldt ook hier dat er sprake is van een grote 
diversiteit.. Een andere overeenkomst is dat ook op school simultane commu-
nicatiee vele vormen aan kan nemen. 

3.44 Multimodaliteit en taalkeuze 

Bijj  onderzoek naar de taalkeuze van doven moet niet alleen met twee talen 
rekeningg gehouden worden, maar ook met het voorkomen van - de vele vor-
menn van - simultane communicatie. Zo onderscheidden Lucas & Valli 
(1990),, die de taalkeuzen van volwassen dove tweetaligen in de Verenigde 
Statenn onderzochten, vijf taalvormen: Amerikaanse Gebarentaal, Signed 
Englishh (simultane communicatie in de vorm van een vrij gebarensysteem; 
ziee 3.1.2), Contact Signing (iets wat Lucas & Valli omschrijven als noch de 
Amerikaansee Gebarentaal noch Signed English) of een combinatie van 
Amerikaansee Gebarentaal en Contact Signing of een combinatie van Signed 
Englishh en Contact Signing. Een andere complicerende factor in onderzoek 
naarr de taalkeuze van doven is dat er moeilijker dan bij horenden gewerkt 
kann worden met eentalige gesprekspartners. Een eentalige horende die nog 
maarr weinig gecommuniceerd heeft met doven en geen gebaren kent, heeft 
namelijkk vaak grote moeite de gesproken taal van doven te begrijpen. 
Omgekeerdd zal ook de dove moeite hebben een - onbekende - eentalige 
horendee te begrijpen, zelfs als hij goed kan spraakafzien. 
Dezee problemen gelden niet alleen voor onderzoek naar de taalkeuze van 
dovee kinderen, maar ook voor die van volwassen doven. Dat is mogelijk de 
redenn dat de al eerder genoemde Lucas & Valli de medewerking van tweeta-
ligenn vroegen. Hun twaalf dove, volwassen proefpersonen hadden al jong de 
Amerikaansee Gebarentaal en Engels geleerd en ze beschouwden zichzelf 
vaardigg in beide talen. De horende die deelnam aan de studie beheerste - blij -
kenss de onderzoeksopzet - simultane communicatie. Of deze de Amerikaanse 
Gebarentaall  ook begreep of kon gebruiken, wordt niet vermeld. Lucas & 
Vallii  vroegen hun dove proefpersonen in tweetallen te communiceren in drie 
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verschillendee situaties: (1) met elkaar; (2) in aanwezigheid van een dove 
onderzoekerr die de Amerikaanse Gebarentaal gebruikte en (3) in aanwezig-
heidd van een horende die simultane communicatie toepaste (met stem en op 
hett Engels gebaseerd). Vervolgens gingen Lucas & Valli na welke 
taal/talen/taalvormenn er in de verschillende situaties voorkwamen. Zij ver-
wachttenn dat de proefpersonen in situaties (1) en (2) in de Amerikaanse 
Gebarentaall  zouden communiceren, maar niet in situatie (3). De werkelijk-
heidd bleek echter veel complexer. 
Err waren inderdaad proefpersonen die in aanwezigheid van de horende (situ-
atiee 3) geen Amerikaanse Gebarentaal gebruikten, maar anderen deden dat 
juistt wel. Er waren zelfs proefpersonen die in geen van de drie situaties voor 
dee Amerikaanse Gebarentaal kozen. Anderen daarentegen kozen die taal in 
allealle onderzoekssituaties. Opvallend was ook dat de proefpersonen meer dan 
eenss niet eikaars taal(vorm) hanteerden. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld 
(ookk in situatie 1) de een voor de Amerikaanse Gebarentaal koos en de ander 
Signedd English. 
Dezee resultaten laten duidelijk zien dat het taalgebruik van de gesprekspart-
nerr niet altijd doorslaggevend was voor de taalkeuze (zie 2.1.2.1). Lucas & 
Vallii  verklaren dit door te wijzen op de formele situatie (zie 2.1.2.2) en op het 
feitt dat de gesprekspartner geen goede bekende was. Sommige proefpersonen 
maaktenn geen keuze voor de Amerikaanse Gebarentaal, zo stellen Lucas & 
Valli ,, omdat de status van die taal te laag was voor de onderzochte situaties. 
Watt de auteurs echter niet vermelden, is dat de waardering voor de 
Amerikaansee Gebarentaal - en simultane communicatie - zeer uiteenloopt 
(Zimmer,, 1989). Dit zou de variatie in de resultaten mede kunnen verklaren: 
dee een kiest de taal die zijn gesprekspartner gebruikt, maar een ander kiest 
juistt de taal die hij bij de situatie vindt passen, ongeacht de taal die de 
gesprekspartnerr gekozen heeft. Welke taal dat is, is afhankelijk van de status 
diee de proefpersoon toeschrijft aan de Amerikaanse Gebarentaal en simulta-
nee communicatie. Beide keuzen zijn adequaat omdat de gesprekspartner 
tweetaligg is. 
Hoee gevarieerd de resultaten van Lucas & Valli ook zijn, ze maken in elk 
gevall  duidelijk dat dove volwassen tweetaligen, net zoals horende, passende 
taalkeuzenn kunnen maken. De taal die de (tweetalige) gesprekspartner 
gebruikt,, kan belangrijk zijn voor de keuze, maar ook de situatie is dat. 
Mogelijkk kan onderzoek waaraan ook eentalige horenden deelnemen meer 
lichtt werpen op de taalkeuze van volwassen doven. 

Multimodaall  taalkeuzegedrag is bij kinderen vaker geanalyseerd dan bij dove 
volwassenen.. Een aantal studies betreft de taalkeuze van horende kinderen 
diee opgroeien met een gebarentaal en een gesproken taal (Griffith, 1985; 
Johnson,, Watkins & Rice, 1992; Richmond-Welty & Siple, 1999; Prinz & 
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Prinz,, 1981; Petitto e.a., 2001). De oudere onderzoeken geven weinig infor-
matiee omdat de onderzoeksopzet niet altijd geschikt was om persoonsgebon-
denn taalkeuzen te onderzoeken (bijvoorbeeld Prinz & Prinz, 1981). Johnson, 
Watkinss & Rice (1992) rapporteren over Becos13, een horend jongetje dat van 
zijnn dove ouders vooral de Amerikaanse Gebarentaal kreeg aangeboden, ook 
all  gebruikte zijn moeder wel eens simultane communicatie. De gesproken 
taall  was weinig aanwezig in zijn omgeving. Hoewel het artikel zich met 
namee richt op de ontwikkeling van de gesproken taal, komt taalkeuze - zij het 
terloopss - aan de orde. De auteurs vermelden namelijk dat Becos toen hij 2;3 
jaarr oud was naar een kinderdagverblijf ging waar hij vanaf de eerste dag 
weigerdee de Amerikaanse Gebarentaal te gebruiken met horende gesprek-
spartners,, zelfs als zijn moeder aanwezig was. 
Well  expliciet op taalkeuze gericht, is het onderzoek van Richmond-Welty & 
Siplee (1999) die een horende tweeling onderzochten. De kinderen hadden 
dovee ouders die hun de Amerikaanse Gebarentaal aanboden. Toen de kinde-
renn zeven maanden oud waren, gingen ze naar een kinderdagverblijf waar 
gesprokenn Engels werd gebruikt. Tussen de leeftijd van twee en driejaar gin-
genn ze persoonsgebonden taalkeuzen maken. Dat wil zeggen, dat ze de 
Amerikaansee Gebarentaal met hun ouders gebruikten en gesproken Engels 
mett de volwassenen op het kinderdagverblijf en met elkaar. Ook met de twee-
taligee onderzoeksmedewerker gebruikten ze Engels, zij het dat ze overstap-
tenn op de Amerikaanse Gebarentaal of op simultane communicatie als hun 
ouderss aanwezig waren. 
Richmond-Weltyy & Siple onderzochten vooral ook de blikrichting en dan 
meerr in het bijzonder het kijken naar de gesprekspartner. Blikrichting is voor 
allee talen belangrijk in verband met het regelen van de interactie, maar in 
gebarentalenn is het kijken naar de gesprekspartner extra belangrijk omdat een 
boodschapp in gebarentaal uiteraard niet waargenomen kan worden als er niet 
gekekenn wordt. Richmond-Welty & Siple vermelden onderzoek naar de 
Amerikaansee Gebarentaal waaruit blijkt dat er in gebarentaalconversaties 
naarr de gesprekspartner wordt gekeken voordat begonnen wordt aan een 
clause.. Ook het blijven kijken om zeker te weten dat de gesprekspartner het 
gesprekk nog volgt, komt veel voor. De onderzoekers constateerden dat hun 
proefpersonenn op de leeftijd van twee jaar nog geen onderscheid maakten in 

133 Het is overigens wel opvallend dat zij hun proefpersoon de naam Becos geven. Becos is 
namelijkk het eerste woord dat een jongetje uitte dat zonder taal werd opgevoed (Pedersen, 
1975).. Dat jongetje was een van de twee proefpersonen in een vroegtijdig wetenschappelijk 
experimentt van heerser Psammetichus. Psammetichus - 7dt" eeuw voor Chr.- wilde weten wat 
dee oertaal was. Hij liet daarom twee jongetjes door een stomme herder opvoeden. Het eerste 
woordd dat een van hen uitte was becos. Dat bleek het Frygische woord voor brood te zijn, al 
zijnn er anderen die er meer het blaten van een schaap in herkennen. 
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blikrichtingg russen een horende en een dove gesprekspartner. Een jaar later 
dedenn de proefpersonen dat echter wel. Toen keken ze een doof iemand vóór 
hett begin van een uiting tweemaal zo vaak aan als een horende persoon. Ook 
tijdenss de uiting keken ze vaker naar de dove dan naar de horende gespreks-
partner.. Richmond-Welty & Siple concluderen dat deze kinderen dus al zeer 
jongg hun blikrichting aanpasten aan hun gesprekspartner en taalspecifiek 
gebruikten.. Nog jonger waren de proefpersonen van Petitto e.a. (2001), 1;0-
3;66 jaar, maar ook zij maakten meestal verschillende keuzen. Horende kin-
derenn kunnen dus ook als er twee modaliteiten in het geding zijn al vroeg pas-
sendee taalkeuzen maken. 

Onderzoekk naar dove kinderen betreft meestal wat oudere kinderen. Jonge 
dovee kinderen beheersen de gesproken taal nog zo weinig dat van communi-
catiee in die taal nauwelijks sprake kan zijn. Bij zeer jonge kinderen is boven-
dienn vaak nog niet duidelijk of het kind doof is (zie 3.3). 
Eenn van de eersten die de taalkeuze van jonge dove kinderen bestudeerde, 
wass Erting (1985). Zij onderzocht drie kinderen van ongeveer vier jaar oud. 
Ertingg zelf concludeert dat er geen duidelijke relatie is tussen de gespreks-
partnerr en het gespreksonderwerp enerzijds en de taalkeuze van haar proef-
personenn anderzijds. De data suggereren echter dat de taalkeuze van haar 
proefpersonenn zowel door de situatie werden gestuurd (spelen versus eten) 
alss door de gesprekspartner (ouders (dove en horende) versus de horende 
leerkracht). . 
Inn Nederland bestudeerde Kolen (2002) het taalgebruik van vier- tot zesjari-
gee dove kinderen die gesprekken met een dove en met een horende volwas-
senee voerden. De beschrijving van de resultaten suggereert dat een aantal 
proefpersonenn passende taalkeuzen maakten. Omdat Kolen geen data geeft 
enn omdat zij zich niet op taalkeuze richtte, is dat echter niet zeker. 
Wodlinger-Cohenn (1991) onderzocht dove kinderen van horende ouders. De 
tweee jongste proefpersonen, Tricia en Jessica, waren vijfjaar oud. Thuis en 
opp school kregen ze Engels in de vorm van simultane communicatie aange-
boden.. Er was dus sprake van een eentalig taalaanbod. De proefpersonen 
voerdenn een gesprek met (1) een dove leeftijdgenoot en met (2) hun eigen 
horendee moeder. De moeders spraken voornamelijk Engels. Tricia liet een 
duidelijkk verschil zien: met haar leeftijdgenoot gebruikte zij voornamelijk 
gebarenn en weinig gesproken woorden zonder gebaar en met haar moeder 
voornamelijkk gesproken woorden zonder gebaren. Jessica liet minder grote 
verschillenn zien, hoewel ze met haar moeder minder gebaren zonder stemge-
vingg gebruikte dan bij haar leeftijdgenoot. Wodlinger-Cohen wijst ter verkla-
ringg hiervan op het taalgebruik van de moeders: bij Tricia's moeder was min-
derr simultane communicatie te zien dan bij Jessica's moeder. 
Inn hetzelfde artikel komt ook de taalkeuze van oudere kinderen (10-14 jaar) 
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aann de orde. De resultaten wijzen uit dat ook deze proefpersonen hun taal-
keuzee lieten beïnvloeden door het taalgebruik van hun gesprekspartner (ver-
gelijkk 2.1.2.1). Blijkbaar kunnen dove kinderen die opgroeien in een situatie 
waarinn de volwassenen thuis en op school een eentalig aanbod verzorgen - in 
dee vorm van simultane communicatie - een taalkeuze maken die aansluit bij 
hett taalgebruik van hun gesprekspartner. 
Dee proefpersonen van Mounty (1990) en Gee & Mounty (1991) waren ook 
tweee oudere kinderen. De horende ouders van de tienjarige M hadden voor 
simultanee communicatie gekozen, die van de negenjarige L voor de 
Amerikaansee Gebarentaal. De kinderen zaten bij elkaar in de klas en daar 
werdd zowel de Amerikaanse Gebarentaal als een gebarensysteem gebruikt. 
Dee kinderen werd gevraagd een stripverhaal te vertellen aan (1) elkaar, (2) 
eenn dove volwassene en (3) een horende volwassene. De beide volwassenen 
warenn voor hen relatief onbekend. Welke taal de horende gebruikte of 
gewendd was te gebruiken en of deze persoon gebaren(taal) begreep, wordt 
niett vermeld. Engelstalige vormen14 kwamen bij beide kinderen nauwelijks 
voor,, bij geen van de gesprekspartners. Een verklaring hiervoor wordt niet 
gegeven,, maar het kan zijn dat de horende gesprekspartner hiertoe geen aan-
leidingg gaf omdat hij de Amerikaanse Gebarentaal uitstekend begreep of 
mogelijkk zelf gebruikte. De taal die de proefpersonen in de drie situaties altijd 
kozen,, was (een vorm van) de Amerikaanse Gebarentaal. Wat Gee & Mounty 
well  zien is dat L daarbij verschillende vormen toepaste: met de dove vol-
wassenee een meer complexe vorm dan met zijn maatje M en met de horende 
volwassenee minder complexe vormen dan met de dove volwassene. Voor M 
goldd dat niet, maar wel zijn er wel incidentele voorbeelden waaruit blijkt dat 
zijj  zo nu en dan onderscheid maakte tussen de gesprekspartners. Gee & 
Mountyy spreken niet over taalkeuze, maar over register (style shifting). Het 
verschill  tussen L en M verklaren zij uit hun verschil in taalvaardigheid: M is 
dee minst taalvaardige en zij beschikt nog niet over de middelen om haar taal 
aann te passen aan de gesprekspartner. 

Inn Nederland is er onderzoek gedaan naar de taalkeuze van oudere dove kin-
derenn door Fortgens & Knoors (1994; 1995). Zij onderzochten zes achtjarige 
dovee meisjes. De zes meisjes hadden horende, Nederlandstalige ouders en 
bezochtenn sinds hun derde jaar het Rudolf Mees Instituut - dezelfde school 
alss waar het huidige onderzoek plaatsvond - waar simultane communicatie 
werdd ingezet om het Nederlands aan te bieden. De NGT kregen ze één maal 
perr week aangeboden door een dove klassenassistente die in de klas kwam 
voorlezen/vertellen.. Voor het onderzoek zagen de zes proefpersonen verhalen 

144 Welke vormen onderzocht zijn, wordt niet vernield. 
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inn de NGT en in simultane communicatie op video. Ze moesten die verhalen 
navertellenn aan een horende of dove volwassenen. Deze volwassenen werk-
tenn beiden op school. 
Dee meeste proefpersonen bleken een beperkt aantal variabelen die de NGT 
betroffen,, vaker bij de dove gesprekspartner toe te passen dan bij de horen-
de.. Slechts een enkeling gebruikte meer Nederlands bij de horende dan bij de 
dove.. Op een paar variabelen werd soms zelfs een taalkeuze gemaakt die 
haakshaaks stond op wat verwacht werd. Dat wil zeggen dat er meer NGT-structu-
renn bij de horende voorkwamen dan bij de dove. 
Fortgenss & Knoors concludeerden dat de meeste proefpersonen bij de dove 
gesprekspartnerr meer NGT gebruikten dan bij de horende, maar dat zij bij de 
horendee niet altijd meer Nederlands gebruikten dan bij de dove. Dat de taal-
keuzee niet altijd gerelateerd was aan de gesprekspartner verklaren Fortgens 
&&  Knoors uit de lage taalvaardigheid van de proefpersonen in zowel de NGT 
alss het Nederlands. Dit is opmerkelijk. Bij horende kinderen is immers geble-
kenn dat deze taalvaardigheid nauwelijks een rol speelt bij het kunnen maken 
vann keuzen: ook laag taalvaardige horende kinderen gebruiken hun ene taal 
dee ene keer meer dan de andere (zie 2.1). Wat wel mogelijk is, is dat de 
onderzochtee variabelen niet aansloten bij het ontwikkelingsniveau van de 
proefpersonenn en dus in feite niet bruikbaar waren om taalkeuze te onder-
zoeken.. Een andere verklaring kan ook vanuit de onderzoeksopzet gegeven 
worden.. De volwassenen die deelnamen, waren namelijk niet zo zeer 
gesprekspartnerr als wel toehoorders: ze communiceerden niet met de proef-
personen,, maar luisterden/keken naar wat er verteld werd. De horende vol-
wassenee was een bekende. De proefpersonen konden weten dat zij de NGT 
enigszinss begreep en dat zij deze taal accepteerde. De dove was veel minder 
bekend.. Ze werkte op het Rudolf Mees Instituut als klassenassistent in de 
onderbouw.. Mogelijk wisten sommige proefpersonen niet eens dat zij doof 
wass of ervaarden zij haar niet als doof. Er waren echter proefpersonen voor 
wiee de hierboven genoemde overwegingen niet golden. Zij maakten wel per-
soonsgebondenn taalkeuzen. Voor deze proefpersonen kan dus gesteld worden 
datt een voornamelijk eentalig aanbod in de vorm van simultane communica-
tiee kan leiden tot adequaat taalkeuzegedrag waarbij de ene keer de gebaren-
taall  meer wordt gebruikt en de andere keer de gesproken taal meer. 

Hoewell  de hier besproken studies veel variatie in hun resultaten laten zien, 
gevenn ze ook aan dat zowel dove volwassenen als (oudere) dove kinderen 
passendee taalkeuzen kunnen maken. Welke taal er gekozen wordt, is - net als 
bijj  horenden - afhankelijk van de gesprekspartner en/of de omgeving. 
Wanneerr er in onderzoeken geen adequate taalkeuzen werden aangetroffen, 
iss niet altijd duidelijk wat daarvan de reden is. Of ook jonge dove kinderen 
passendee taalkeuzen kunnen maken, is nog nauwelijks onderzocht. 
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3.55 Samenvatting 

Dee meeste dove kinderen groeien op tot tweetaligen, ongeacht de talige situ-
atiee thuis en/of op school. Die tweetaligheid betreft niet alleen het gebruik 
vann een gebarentaal en een gesproken taal (gesproken en/of geschreven), 
maarr ook diverse vormen van simultane communicatie. Gebarentalen en 
gesprokenn talen verschillen onder andere in de oppervlaktestructuur duidelijk 
vann elkaar: de eerste hanteren de manueel-visuele modaliteit en de tweede de 
oraal-auditieve.. Bij simultane communicatie worden echter beide modalitei-
tenn gelijktijdig gebruikt. Simultane communicatie kan op vele manieren inge-
zett worden, bijvoorbeeld speech of sign driven. Daardoor ontstaat een conti-
nuümm met aan de ene pool een 'zuivere' gebarentaal en aan de andere een 'zui-
vere'' gesproken taal en daartussen vormen die in meer of mindere mate tot 
eenn van beide talen behoren. Onder andere hierdoor vertonen een gebarentaal 
enn simultane communicatie visueel veel overeenkomsten. 
Dovee kinderen komen zowel thuis als op school veelal in aanraking met meer 
dann één taal: een gesproken taal, een gebarentaal, diverse vormen van simul-
tanee communicatie of een combinatie hiervan. 
Wanneerr een tweetalig aanbod aan dove kinderen bestaat uit een gebarentaal 
enn een gesproken taal in de vorm van simultane communicatie is het de vraag 
off  ze de aangeboden talen kunnen onderscheiden. Zij kunnen immers niet, 
zoalss horende kinderen, de verschillen tussen de twee talen horen. Onderzoek 
naarr taalkeuze kan de hier gestelde vraag helpen beantwoorden. 
Onderzoekk naar taalkeuze bij doven wordt gecompliceerd door het voorko-
menn van zowel een gebarentaal en een gesproken taal als van de vele vormen 
vann simultane communicatie. Desondanks is duidelijk dat dove volwassenen 
enn oudere kinderen adequate taalkeuzen kunnen maken. Over jonge kinderen 
zijnn nog nauwelijks onderzoekresultaten bekend. 
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Onderzoeksopzet t 

Ditt hoofdstuk bevat een nadere specificatie van de onderzoeksvraag (4.1), 
informatiee over de proefpersonen (4.2), de verzameling van de onderzoeks-
dataa (4.3), de transcriptie en segmentatie van de data (4.4), de variabelen 
(4.5)) en een analyse van de betrouwbaarheid van de transcripten en de vali-
diteitt van het onderzoeksmateriaal (4.6). 

4.11 Onderzoeksvragen 

Horendee kinderen kunnen al jong een passende taalkeuze maken (zie hoofd-
stukk 2). Een verklaring hiervoor is dat die kinderen al vroeg verschillen tus-
senn talen kunnen horen (zie 2.1.1.1). Dove kinderen zijn daartoe niet in staat. 
Hett is dan ook de vraag of jonge dove kinderen die twee talen krijgen aan-
gebodenn - namelijk een gebarentaal en een gesproken taal in de vorm van 
(ook)) simultane communicatie - net als horende de talen kunnen onderscheiden 
enn dus adequate taalkeuzen kunnen maken. Deze vraag wordt nog interessan-
terr als in aanmerking wordt genomen dat in een tweetalig taalaanbod aan dove 
kinderenn de talen visueel een aantal overeenkomsten vertonen (zie 3.1). 
Inn hoofdstuk 2 bleek dat met name de gesprekspartner bepaalt welke taal er 
gekozenn wordt (zie ook 1.1 en 3.4). Daar werd ook duidelijk dat de taalkeu-
zee van jongere kinderen vaak niet absoluut is. Eerder is het zo dat zij bij de 
enee gesprekspartner de ene taal meer gebruiken dan de andere (en omge-
keerd)) en dat ze veel codewisselen. Veelal kan bij jonge kinderen alleen een 
nauwkeurigee vergelijking van het taalgebruik met verschillende gesprek-
spartnerss laten zien dat er daadwerkelijk sprake is van persoonsgebonden 
taalkeuze. . 

Hett huidige onderzoek is opgezet om een antwoord te krijgen op de vraag of 
jongee dove kinderen die een taalaanbod krijgen in zowel de Nederlandse 
Gebarentaall  (NGT) als het Nederlands (ook) in de vorm van simultane com-
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municatiee adequate taalkeuzen kunnen maken. Voor de beantwoording van 
dezee vraag is uitgegaan van het gegeven dat de taalkeuze vaak gerelateerd is 
aann de gesprekspartner. De onderzoeksvraag (zie 1.4) is daarom: 

GebruikenGebruiken jonge dove kinderen met een dove gesprekspartner meer 
NGTdanNGTdan met een horende en gebruiken ze met een horende gespreks-
partnerpartner meer Nederlands dan met een dove gesprekspartner? 

Dee onderzoeksvraag is niet absoluut geformuleerd omdat de taalkeuze van 
tweetaligenn immers vaak niet absoluut is (zie 1.1). Dit geldt eens te meer 
voorr kinderen (zie 2.1). Bovendien zijn niet alle verschillen tussen de NGT 
enn het Nederlands in de vorm van simultane communicatie absoluut (zie 3.1). 

Omm een antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen, is deze opgesplitst in 
specifiekee vragen. Deze vragen richten zich op het gebruik van de NGT 
(vraagg 1 t/m 5) en het Nederlands (ook in de vorm van simultane communi-
catie)) (vraag 6 t/m 10). Ze betreffen een aantal aspecten waarop de NGT en 
hett Nederlands van elkaar verschillen. Sommige van die verschillen zijn 
absoluut,, andere gradueel (zie 3.1). Onduidelijk is overigens of en in hoever-
ree deze verschillen waarneembaar zijn voor jonge dove kinderen en in hoe-
verree de verschillen in het specifieke tweetalige taalaanbod zijn aan te treffen 
(ziee 3.3). In 4.5 komen de variabelen aan de orde waarmee de hier gestelde 
vragenn beantwoord kunnen worden. Aan het optreden van codewisselen 
wordtt geen aparte aandacht besteed. Enerzijds is dat omdat het Rotterdamse 
Tweetaligheidsprojeet,, waarbinnen dit onderzoek plaatsvond (zie hoofdstuk 
1),, gericht was op de praktijk en die praktijk vooral geïnteresseerd was in de 
vraagg of de proefpersonen daadwerkelijk twee talen leerden gebruiken. 
Anderzijdss is codewisselen buiten beschouwing gelaten omdat nog niet hel-
derr is wat codewisselen nu precies inhoudt wanneer simultane communicatie 
wordtt gebruikt (zie 3.1.2). Hieronder volgen nu de specifieke onderzoeks-
vragen,, die elk nagaan of een bepaalde linguïstische eenheid meer of minder 
vaakk geproduceerd wordt. 

ClausesClauses en gebaren zonder stem 
Inn de NGT maakt stemgeving geen deel uit van het linguïstisch systeem (zie 
3.1.1).. In het Nederlands is dat wel het geval. Vandaar dat de eerste vraag 
naarr de taalkeuze zich richt op de afwezigheid van stemgeving. 

Vraagg 1 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
volledigg stemloze clauses dan met de horende gesprekspartner? 
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Omm de stemloosheid fijnmaziger te onderzoeken dan op clausesiveau is deze 
vraagg uitgebreid met een vraag naar de afwezigheid van stem op lexicaal 
niveau. . 

Vraagg la 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
lexicalee elementen die bestaan uit een gebaar zonder stemgeving dan met 
dee horende gesprekspartner? 

Uiteraardd bestaat er een grote overlap tussen de vraag naar de clauses (vraag 
1)) en die naar lexicale elementen zonder stemgeving (vraag la). Dat geldt 
mett name wanneer alle gebaren in een clause zonder stemgeving worden 
geproduceerd.. De overlap is echter niet volledig. Binnen simultane commu-
nicatiee is het immers mogelijk dat een clause zowel lexicale elementen met 
alss zonder stemgeving bevat. In voorbeeld 1, afkomstig uit het onderzoeks-
materiaal,, is dat het geval. De stemgeving is tussen schuine strepen geno-
teerd;; een koppelteken geeft aan dat er geen stemgeving was (zie de bijlage 
mett transcriptieconventies, 3.1 en 4.5). 

(1)) Issa:4D-31 

BRUINN HOND 

/buin/ / 

'Eenn bruine hond.' 

Dee clause in voorbeeld 1 bevat één gebaar zonder stem. De clause als geheel 
iss niet volledig stemloos. Wanneer een dergelijke vorm van simultane com-
municatiee vaak voorkomt, leveren tellingen van gebaren zonder stemgeving 
enn stemloze clauses niet een overeenkomstig resultaat op. In het extreme 
gevall  kunnen er door het optreden van clauses zoals in voorbeeld 1 geen 
clausess zonder stemgeving worden gescoord, maar wel lexicale elementen. 
Vandaarr dat de vraag naar het optreden van clauses zonder stemgeving is uit-
gebreidd met de vraag naar lexicale elementen zonder stem. 

OraleOrale componenten 
Dee volgende vraag richt zich op orale componenten. 

Vraagg 2 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
gebarenn met een orale component dan met de horende gesprekspartner? 
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Oralee componenten (zie 3.1.1) zijn mondbewegingen die - in tegenstelling tot 
gesprokenn componenten - geen enkele relatie vertonen met het gesproken 
Nederlandss (Schermer, 1990; De Nobel & Harder, 1991). In voorbeeld 2 staat 
eenn uiting met een orale component uit het onderzoeksmateriaal. De orale 
componentt is russen koppeltekens geplaatst (zie de bijlage met transcriptie-
conventies,, 3.1en 4.5). 

(2)) Gerhard:4D-101 

VER R 

-ff--

'Heell  ver weg.1 

Hoewell  nog niet precies duidelijk is welke orale componenten de NGT kent 
enn wanneer ze gebruikt mogen of moeten worden, is wel duidelijk dat ze 
regelmatigg in de NGT voorkomen. 

OntkenningOntkenning door middel van uitsluitend non-manuele negatie-markeerders 
Inn de NGT kan negatie op twee verschillende manieren uitgedrukt worden 
(Coerts,, 1992; zie 3.1.1). Een non-manuele negatie-markeerder kan gebruikt 
wordenn in combinatie met een ontkennend gebaar, zoals in voorbeeld 3 te 
zienn is. De non-manuele negatie-markeerder (nee) staat genoteerd boven de 
glossen.. De streep onder deze markeerder geeft aan wanneer de non-manue-
lee markering begon en wanneer deze eindigde (zie de bijlage met transcrip-
tieconventies,, 3.1 en 4.5). 

(3)) Kemal:2D-90 

nee e 

NEEE GEEL NEE 

'Geenn gele.' 

Eenn ontkennend gebaar is niet verplicht: in de NGT kan ontkenning ook uit-
sluitendd door een non-manuele negatie-markeerder worden aangegeven (zie 
voorbeeldd 4). 

(4)) Baraka:lH-167 

nee e 

INDEX]SCHOENEN N 

'Ikk heb geen schoenen." 

Somss echter is een ontkennend lexicaal gebaar nodig voor de betekenis van 
dee propositie weer te geven, zoals in voorbeeld 5 door het gebaar NIETS. 
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(5)) Gerhard:4D-129 

nee e 

BANGG INDEX! NIETS 

'Ikk ben bang voor niets.' 

Ontkenningg alleen lexicaal aangeven, door middel van ontkennende gebaren 
alss NIETS of NOG-NIET, leidt tot ongrammaticale NGT-clauses (zie voorbeeld 
6;; de tildes geven aan dat het gebaar HETZELFDE niet helemaal correct werd 
uitgevoerd;; zie 4.5; de asterisk geeft aan de clause in de NGT niet gramma-
ticaall  is). 

(6)) Issa:4D-45 

NIETT -HETZELFDE-* 

'Iss niet hetzelfde.' 

Inn het Nederlands wordt negatie lexicaal uitgedrukt. In het Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie is een clause als die in voorbeeld 7 moge-
lijk . . 

(7)) Dora:4D-25 

nee e 

NIETT LEUK 

/nie// /leuk/ 

'Datt is niet leuk.' 

Inn voorbeeld 7 is sprake van een volledige simultane clause (zie 3.1.2) waar-
inn de ontkenning wordt aangegeven door een Nederlands woord, een NGT-
gebaarr en nee schudden. Dat nee schudden komt overeen met de non-manu-
elee negatie-markeerder uit de NGT. Of het nee schudden overeenkomt of 
afwijktt van de niet-linguïstische hoofdbeweging die in het Nederlands 
gebruiktt kan worden in ontkennende clauses, is niet duidelijk. 

Omm na te gaan of er bij de dove gesprekspartner meer NGT dan Nederlands 
werdd gebruikt, is met betrekking tot de non-manuele negatie markeerder 
vraagg 3 geformuleerd. 

Vraagg 3 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
negatievee clauses met uitsluitend een non-manuele negatie-markeerder 
dann met de horende gesprekspartner? 
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Uiteraardd kan vraag 3 alleen dan beantwoord worden als de proefpersonen in 
beidee gesprekssituaties negatieve clauses produceren. Bovendien moeten ze 
inn staat zijn non-manuele negatie toe te passen. Uit onderzoek naar de taal-
verwervingg van de Amerikaanse Gebarentaal (Anderson & Reilly, 1997) 
blijk tt dat dove kinderen, net zoals horende, al rond hun eerste verjaardag hun 
hoofdd schudden om bijvoorbeeld iets af te wijzen. Dit worden communica-
tievee hoofdbewegingen genoemd. Wanneer de kinderen ongeveer achttien 
maandenn oud zijn, komen de eerste gebaren om negatie mee uit te drukken. 
Vann den Bogaerde (2000) constateerde hetzelfde bij twee van haar drie dove 
proefpersonenn op de leeftijd van 24 maanden en bij de derde toen hij 2;6 jaar 
oudd was. Pas ongeveer twee maanden later, zo melden Anderson & Reilly, 
wordtt de combinatie van een lexicaal element en de non-manuele markeer-
derr gebruikt. Dan worden de hoofdbewegingen linguïstisch genoemd. 
Tott slot is van belang te vermelden dat ontkenning door middel van uitslui-
tendd non-manuele negatie in de NGT niet verplicht is (zie voorbeeld 3). Soms 
iss dat bovendien zelfs niet aan de orde omdat een ontkennend lexicaal ele-
mentt betekenis toevoegt (zie voorbeeld 5). Dat wil dus zeggen dat voor deze 
variabelee de verschillen tussen de NGT en het Nederlands niet absoluut zijn 
(ziee 3.1.1). 

CongruentCongruent gebruikte werkwoordgebaren 
Dee werkwoordgebaren uit de NGT kunnen in twee grote groepen onderver-
deeldd worden: werkwoordgebaren die niet en die wel congruent gebruikt 
kunnenn worden (Bos, 1994; zie 3.1.1.). Congruentie in de NGT vindt plaats 
wanneerr gebruik gemaakt wordt van de syntactische ruimte en systematische 
veranderingenn worden aangebracht op de citatievorm van het gebaar. In voor-
beeldd 8 staat een voorbeeld van een congruent gebruikt werkwoordgebaar. 

(8)) Kemal:4H-ll7 

INDEX22 3bGEVEN2 

'Jijj  krijgt (een taart).' 

Omm na te gaan of de proefpersonen met de dove gesprekspartner meer 
gebruikk maakten van congruente werkwoordgebaren, is vraag 4 gesteld. 

Vraagg 4 
Passenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
congruentiee toe in hun werkwoordgebaren dan met de horende gespreks-
partner? ? 
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Congruentiee van werkwoordgebaren vindt overigens niet altijd plaats (zie 
3.1.1,, voorbeeld 19). Bij kinderen geldt dat eens te meer. Baker e.a. (1999) 
meldenn dat dove kinderen van dove ouders tussen de 2;0 en 2;5 congruentie 
beginnenn te gebruiken. Als ze tussen de 3;0 en 3;5 jaar oud zijn, kunnen ze 
congruentiee correct toepassen als de referenten aanwezig zijn. Pas wanneer 
zee 3;6-3;l 1 jaar oud zijn, beginnen ze met congruentie van afwezige referen-
ten.. Congruentie van werkwoordgebaren komt dus vrij laat in de taalontwik-
kelingg voor. 
Opgemerktt moet worden dat in de NGT congruente werkwoordgebaren ook 
niet-congruentt gebruikt kunnen worden (zie 3.1.1). Bovendien komen con-
gruentt gebruikte werkwoordgebaren niet alleen voor in de NGT, maar ook in 
hett Nederlands in de vorm van simultane communicatie (Jansma & Keppels, 
1994a;; 1994b; zie 3.3.2). Hierdoor is het verschil tussen de NGT en het 
Nederlandss in de vorm van simultane communicatie niet absoluut. 
Inn 4.5.1 wordt aangegeven hoe er ten aanzien van vraag 4 wordt omgegaan 
mett clauses in simultane communicatie (SC-clauses). 

VerbumVerbum op de laatste positie 
Dee plaatsing van het verbum in de NGT komt niet overeen met die in het 
Nederlandss (zie 3.1.1). Hoewel er veel variatie mogelijk is, lijk t het er op dat de 
NGT,, in tegenstelling tot het Nederlands, in de oppervlaktestructuur getypeerd 
kann worden als een taal waar het verbum op de laatste positie staat (Coerts, 
1994).. Dit graduele verschil tussen beide talen leidde tot de volgende vraag. 

Vraagg 5 
Plaatsenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner het 
verbumm vaker op de laatste plaats in de clause dan met de horende 
gesprekspartner? ? 

Vraagg 5 is alleen te beantwoorden als er in beide gesprekssituaties clauses 
mett meer dan twee constituenten voorkomen waarvan er één een verbum is. 
Vann den Bogaerde (2000) constateerde dat haar drie dove proefpersonen op 
driejarigee leeftijd met hun dove moeder tussen de 1.8 en 2.3 lexicale ele-
mentenn per gebarentaal-uiting produceerden. Het gemiddelde in de uitingen 
waarinn ook Nederlands werd gesproken lag tussen de 2.0 en 2.7 (waarbij zij 
opgemerktt dat het bij het laatste gemiddelde om minder dan tien uitingen 
ging).. De verschillen tussen de NGT en het Nederlands ten aanzien van de 
positiee van het verbum zijn overigens niet absoluut. In beide talen is variatie 
mogelijkk (zie 3.1.1). 
Inn 4.5.2 wordt aangegeven hoe er ten aanzien van vraag 5 wordt omgegaan 
mett SC-clauses. 
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VolledigVolledig stemgegeven clauses en lexicale elementen 
Dee eerste vraag over een Nederlandstalige taalkeuze betrof de stemgeving. 
Dee lexicale elementen uit het gesproken Nederlands bestaan immers uit 
woorden.. Omdat die woorden door (dove) kinderen niet altijd correct worden 
uitgesprokenn (zie 4.5.2), wordt in dit verband liever de neutrale term stemge-
vingving gehanteerd. In voorbeeld 9 staat een clause waarin een lexicaal element 
niett correct is uitgesproken. 

(9)) Eleni:lH-70 

INDEX33 MOOI 

'die'' ''m 00/ 

'Diee is mooi.' 

Vraagg 6 en 6a zijn analoog aan vraag 1 en la geformuleerd. 

Vraagg 6 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner 
meerr volledig stemgegeven clauses dan met de dove gesprekspartner? 

Vraagg 6a 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner 
meerr lexicale elementen met stemgeving dan met de dove gesprekspart-
ner? ? 

Dee vragen 6 en 6a lijken complementair te zijn aan die naar stemloosheid 
(vraagg 1 en la). Dat is echter maar ten dele waar. Ten eerste zijn er lexicale 
elementenn waarbij niet duidelijk is of er nu wel of geen stemgeving werd 
gebruikt.. Hoewel niet te verwachten valt dat zo'n onduidelijkheid zich veel 
zall  voordoen, is het theoretisch wel mogelijk. Daarom is naast vraag la ook 
vraagg 6a geformuleerd. Ten tweede zijn er behalve clauses die volledig zon-
derder stemgeving (vraag 1) worden geproduceerd en clauses die volledig met 
stemgevingstemgeving (vraag 6) worden geproduceerd ook clauses mogelijk waarin 
zowell  lexicale elementen zonder stem als lexicale elementen met stem voor-
komenn (zie voorbeeld 1). Een hoog percentage van deze clauses kan het per-
centagee volledig stemgegeven clauses of juist het percentage stemloze clau-
sess (bij een van beide sprekers) drukken. Dat is de reden dat naast vraag 1 
ookk vraag 6 is gesteld. 

StemgegevenStemgegeven lexicale elementen zonder gebaar 
Hett Nederlands dat de proefpersonen op school kregen aangeboden, bestond 
voorall  uit simultane communicatie. Dat wil zeggen dat stemgegeven lexica-
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Iee elementen vaak ondersteund werden met een gebaar. Gebaren maken ech-
terr geen deel uit van het linguïstisch systeem van het Nederlands. Om na te 
gaann of de proefpersonen een meer speech driven variant van simultane com-
municatiee (zie 3.1.2) gebruikten met de horende gesprekspartner is de fre-
quentiee van stemgeving zonder gebaar onderzocht. 

Vraagg 7 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner 
meerr stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar dan met de dove 
gesprekspartner? ? 

Inn voorbeeld 10 is er twee keer sprake van een dergelijk lexicaal element (bij 
nounou en toch). Gesproken lexicale elementen staan tussen schuine strepen (zie 
dee bijlage met transcriptieconventies, 3.1en 4.5). 

(10)) Dora:4H:35 

LEUK K 

/nou// /toch/ /leuk/ 

'Nou,, dat is toch leuk!' 

Beantwoordingg van vraag 7 is alleen maar mogelijk als er ook bij de dove 
gesprekspartnerr lexicale elementen met stem worden geproduceerd. 

WoordenWoorden en/of woordachtige lexicale elementen 
Ookk de kwaliteit van de stemgeving in de verschillende gesprekssituaties is 
inn het onderzoek betrokken. In de voorbeelden 1 en 10 staan stemgevingen 
diee overeenkomen met (voorbeeld 10) of sterk lijken op (voorbeeld 1) 
Nederlandsee woorden. Dit worden woorden en/of woordachtige elementen 
genoemdd (zie 4.5.2). Woorden en/of woordachtige lexicale elementen verto-
nenn meer verwantschap met het Nederlands dan stemgevingen die als voca-
lisatiess of brabbels kunnen worden gekenmerkt (zie 4.5). 

Vraagg 8 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner 
meerr Nederlandse woorden en/of woordachtige lexicale elementen dan 
mett de dove gesprekspartner? 

Uiteraardd kan vraag 8 alleen beantwoord worden wanneer er ook bij de dove 
gesprekspartnerr sprake is van stemgevingen. Bovendien moeten de proefper-
sonenn in staat zijn Nederlandse woorden en/of woordachtige lexicale ele-
mentenn te produceren. 
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LexicaalLexicaal gerealiseerde argumenten 
Dee NGT kenmerkt zich door de aanwezigheid van zogenaamde nul-argu-
mentenn (Bos, 1993a; zie 3.1.1). In het Nederlands zijn die veel minder fre-
quent.. Daarin wordt meer gebruik gemaakt van lexicale realisatie van argu-
menten.. Vraag 9 betreft dit graduele verschil tussen de NGT en het 
Nederlands. . 

Vraagg 9 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner 
meerr lexicaal gerealiseerde argumenten dan met de dove gesprekspartner? 

Vraagg 9 is met name van belang omdat gebleken is dat bij leerkrachten in het 
gesprokenn deel van simultane communicatie vaker sprake is van nul-argu-
mentenn dan in het Nederlands (zie 3.3.2). Uiteraard kan de vraag alleen 
beantwoordd worden wanneer de proefpersonen in staat zijn argumenten ook 
lexicaall  te realiseren. Bekend is dat kinderen die het Nederlands verwerven 
niett altijd argumenten lexicaal realiseren (Schlichting, 1996). Thrift (2003) 
vondd bij heel jonge kinderen de volgende percentages lexicaal gerealiseerde 
argumenten:: in de leeftijd 1;8-1 ;10 bij 8% van het subject en bij 21% van het 
object;; van l;ll-2; 6 bij 39% van het subject en bij 42% van het object. Bij 
ietss oudere kinderen (2;7-3; 1 jaar) was dat 87% voor het subject en 92%o voor 
hett object. In 4.5.2 wordt aangegeven hoe er ten aanzien van vraag 9 wordt 
omgegaann met SC-clauses. 

VerbumVerbum op de tweede positie 
Hett Nederlands is in de oppervlaktestructuur een V2- taal: het verbogen ver-
bumm staat in mededelende hoofdzinnen op de tweede plaats (zie 3.1.1). Bij de 
NGTT is dit veelal niet het geval (zie 3.1.1). Ten aanzien van de plaatsing van 
hett verbum is er een gradueel verschil tussen de NGT en het Nederlands. De 
laatstee vraag in dit onderzoek betreft dan ook de plaats van het verbum. 

Vraagg 10 
Plaatsenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspartner vaker 
hett verbum op de tweede plaats dan met de dove gesprekspartner? 

Dee vraag is ten dele complementair aan vraag 5. In vraag 5 ging het immers 
omm de positie van het verbum op de laatste plaats in de clause. Er zijn echter 
ookk andere posities dan een tweede of laatste positie mogelijk, met name in 
clausess met meer dan drie constituenten (zie 4.5). 
Inn 4.5.2 wordt verantwoord hoe er ten aanzien van vraag 10 wordt omgegaan 
mett SC-clauses. 

76 6 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

4.22 Proefpersonen 

Aann het onderzoek namen elf proefpersonen deel. Zij waren de eersten die op 
hett Rudolf Mees Instituut tweetalig onderwijs ontvingen (zie 1.3). Deze para-
graaff  geeft een beschrijving van hen. De onderwerpen die aan de orde 
komen,, zijn: de selectie van de proefpersonen (4.2.1), hun leeftijd en sekse 
(4.2.2),, hun intelligentie (4.2.3), het gehoorverlies en de leeftijd waarop ze -
waarschijnlijkk - doof zijn geworden (4.2.4), de thuistaal (4.2.5) en de taal-
vaardigheidd (4.2.6). Paragraaf 4.2.7 geeft een samenvatting. 

4.2.11 Selectie 

Hett Rotterdamse Tweetaligheidsproject begon met tweetalig onderwijs in de 
jongstee onderwijsgroep: groep 1 (zie 1.3). De leerlingen die deel uitmaakten 
vann deze groep - de proefpersonen in dit onderzoek - waren op de gebruike-
lijk ee manier op het Rudolf Mees Instituut geplaatst. Dat wil zeggen dat deze 
bijj  de toenmalige Koninklijke Ammanstichting aangemelde kinderen volgens 
dee toelatingscommissie (bestaande uit een audioloog, psycholoog, schoolarts, 
maatschappelijkk werkende en de directeur van de school)1 het meest gebaat 
warenn bij onderwijs op een dovenschool. Zodra deze commissie de beslissing 
genomenn had en als de kinderen minimaal drie jaar oud waren, konden ze 
geplaatstt worden in een instroomgroep die ze na een gewenningsperiode vier 
dagenn per week bezochten. 
Inn 1994, het jaar dat het Rotterdamse Tweetaligheidsproject van start ging, 
besloott de schooldirectie - in overleg met leerkrachten en andere betrokkenen 
-- alle leerlingen uit de instroomgroepen toe te laten tot groep 1. Het betrof 
twaalff  leerlingen. De beslissing kwam op de gebruikelijke manier tot stand. 
Datt wil zeggen dat de leerlingen niet tot de tweetalige projectgroep werden 
toegelatenn op grond van speciale eigenschappen of capaciteiten, maar alleen 
opp grond van gegevens die het (min of meer) aannemelijk maakten dat ze 
geschiktt waren om deel te nemen aan het dovenonderwijs in groep 1. Dat de 
groepp proefpersonen desalniettemin niet uit twaalf, maar uit elf leerlingen 
bestaat,, ligt aan het feit dat één leerling bleef zitten in groep 1 en in het twee-
dee schooljaar dus niet langer deel uitmaakte van de projectgroep. Later is 
dezee leerling vanwege zijn handicaps van school gegaan en buiten het (spe-
ciaal)) onderwijs geplaatst. Ook bij de overgang van groep 2 naar groep 3 viel 
err een leerling af (Kemal2). Hij kwam terecht in een zogenaamde MG-groep, 
eenn groep met meervoudig gehandicapten. Omdat Kemal bijna gedurende de 

'Vanaff  2003 vindt toelating plaats via de Commissie van Indicatie. 
2Dee namen van de proefpersonen zijn pseudoniemen. 
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helee periode van dataverzameling (zie 4.3.4), wel deel uitmaakte van de pro-
jectgroepp is besloten hem als proefpersoon te handhaven. 

Dee beslissing om alle leerlingen die deelnamen aan de tweetalige project-
groepp op te nemen als proefpersoon, en niet een selectie daaruit, werd inge-
gevenn door de vraag of de school er wel goed aan deed te kiezen voor een 
tweetaligg taalaanbod in de vorm van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en 
hett Nederlands in de vorm van simultane communicatie (zie 1.4 en 3.1). Deze 
zorgg en de daaruit voortvloeiende onderzoeksvraag (zie 1.4 en 4.1) beperkte 
zichh niet tot een bepaalde groep leerlingen (bijvoorbeeld dove kinderen met 
dovee ouders, dove kinderen met Nederlands sprekende ouders of kinderen 
mett niet-Nederlands sprekende ouders), maar betrof alle leerlingen. De pre-
tentiee om de vraag vanuit de onderwijspraktijk serieus te nemen, dwong tot 
hett afzien van een selectie en leidde er als vanzelf toe dat alle leerlingen uit 
hett Rotterdamse Tweetaligheidsproject dienst deden als proefpersoon. 

4.2.22 Leeftijd en sekse 

Inn tabel 4.1 is per proefpersoon aangegeven hoe oud hij/zij was toen de eer-
stee dataverzameling plaatsvond (zie 4.3). 

Tabell  4 . 1: Leeftijd van de proefpersonen bij de eerste dataverzameling. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

leeftijdleeftijd bij de eerste 
datadata verzam e ling 

5:1 1 

5:2 2 

5;0 0 

5;1 1 
4;6 6 

4;10 0 

4;11 1 

4;7 7 

5;1 1 

4;9 9 

5;0 0 

sekse sekse 

meisje e 

meisje e 

jongen n 

meisje e 

meisje e 

jongen n 

jongen n 

meisje e 

jongen n 

jongen n 

jongen n 

Bijj  de eerste dataverzameling was de oudste proefpersoon 5;2 jaar oud 
(Baraka)) en de jongste 4;6 (Eleni). Er is dus een maximaal verschil in leef-
tijdd van acht maanden. 
Binnenn taalverwervingsonderzoek is het gebruikelijk om de leeftijden van 
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jongee kinderen zeer nauwkeurig - meestal tot op de maand - aan te geven 
omdatt de verschillen in taalontwikkeling groot kunnen zijn. De taalontwik-
kelingg verloopt op jonge leeftijd immers in een rap tempo. Over de stadia in 
dee taalontwikkeling van dove kinderen in de hier beschreven situatie (in de 
NGTT zowel als het Nederlands), is nog vrij weinig bekend (zie 3.3). Het is 
overigenss wel zo dat de meeste proefpersonen pas in groep 1 alle weekdagen 
inn aanraking kwamen met een systematisch en toegankelijk taalaanbod en dat 
zijj  dus voor wat betreft de schoolleeftijd een coherente groep vormden. 
Leeftijdd wordt dan ook niet als co-variabele meegenomen. 

Dee onderzoeksgroep bestond uit vijf meisjes en zes jongens (zie tabel 4.1). In 
taaiontwikkelingsonderzoekk is meer dan eens onderzocht of er voor wat 
betreftt de taalontwikkeling en de snelheid daarvan verschillen zijn tussen 
jongenss en meisjes. De Haan (1978), die een overzicht geeft van diverse 
onderzoekenn op dit gebied, concludeert dat de resultaten van de diverse 
onderzoekenn niet ondubbelzinnig wijzen op een snellere taalontwikkeling bij 
dee meisjes. Van Alphen (1999) rondt haar overzicht van onderzoeken naar het 
verbandd tussen taal en sekse af met de opmerking dat het volgende millenni-
umm weer begint met het ontrafelen van die relatie en dat het laatste woord er 
nogg niet over is gesproken. Sekse wordt dan ook niet meegenomen als co-
variabele.. Een groep met een verdeling van meisje:jongen = 5:6 is overigens 
evenwichtigg te noemen. 

4.2.33 Intelligentie 

Err zijn geen onderzoeksgegevens die er op wijzen dat een lage intelligentie 
off  een leerprobleem leidt tot problemen bij het maken van taalkeuzen. Wel 
heeftt een lage intelligentie bij dove kinderen een negatieve invloed op de 
vaardigheidd in een gesproken taal (zie 3.3). Wanneer die vaardigheid zo laag 
iss dat er geen gesproken taal geproduceerd kan worden, zal dit uiteraard de 
onderzoeksresultatenn naar taalkeuzen beïnvloeden. Vandaar dat deze para-
graafstill  staat bij wat er bekend is over de intelligentie van de proefpersonen. 

Elkk doof kind komt in principe in aanmerking voor plaatsing op het Rudolf 
Meess Instituut. De schoolpopulatie loopt dan ook qua intelligentie uiteen van 
bovengemiddeldd tot benedengemiddeld en van gewoon lerend tot zeer moei-
lij kk lerend. Ook in de projectgroep wordt deze range aangetroffen, zoals uit 
tabell  4.2 blijkt. 

79 9 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

Tabell  4.2 Dossiergegevens met betrekking tot de uitkomsten van intelligentie-

onderzoekenn bij de proefpersonen'. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 
Habiba a 
Issage e 
Kemal l 

Leo o 

uitkomst uitkomst 
intelligentintelligent ieondcrzoek 
voorvoor sehoolplaalsing 

gemiddeld' ' 

gemiddeld d 
bovenn gemiddeld1 

gemiddeld1 1 

onderr gemiddeld 

gemiddeld'' -

bovenn gemiddeld1 

gemiddeld' ' 
middeld: : 

onderr gemiddeld 

bovenn gemiddeld' 

uitkomst uitkomst 
intelligentieonderzoek intelligentieonderzoek 
tweetwee jaar later 

onderr gemiddeld' 

gemiddeld d 
bovenn gemiddeld'"* 
gemiddeld' ' 
onderr gemiddeld'"1 

gemiddeld'" " 

gemiddeld' ' 
gemiddeld5 5 

gemiddeld'"1 1 

onderr gemiddeld'"1 

bovenn gemiddeld' 

opmerkingen opmerkingen 

zeerr verlegen 
IQ-metingenn geven de 
ondergrenss aan 
gezondheidsklachten n 

naa groep 3 in MG-groep 
geplaatst t 
gedragsproblemen; ; 
MG-statuss blijf t voor-
lopigg gehandhaafd 

heeftt een leerprobleem 
niet-harmonische e 
ontwikkelingg na groep 2 
inn MG-groep geplaatst 

11 = genieten met de SON 21/; -7 
22 = gemeten met de Stutsman 
33 = gemeten met de Leidse Diagnostische Test (LDT) 
44 = gemeten met de Revisie Amsterdamse Kinderen Intelligentie Test (RAKIT) 

Dee proefpersonen zijn niet allemaal op dezelfde leeftijd getest. De onderzoe-
kenn vonden namelijk niet plaats op bepaalde leeftijden, maar op bepaalde 
beslismomenten:: voordat leerlingen op het Rudolf Mees Instituut werden 
geplaatstt en twee jaar na schoolplaatsing. 
All ee (delen van) tests die gebruikt zijn, meten (aspecten van) de non-verbale 
intelligentie. . 
Dee SON 2'/:-7 is oorspronkelijk (1943) speciaal ontwikkeld voor dove kin-
deren.. Bij de onderzoeksgroep werd de versie van 1975 gebruikt. Inmiddels 
iss uit de ervaringen met de nieuwste versie (1998) gebleken dat de resultaten 
vann die uit 1975 geflatteerd kunnen zijn. De Stutsman is een - inmiddels ver-
ouderdee (uit 1938) - test voor intelligentieonderzoek van kinderen van twee 
tott zes jaar. De Leidse Diagnostische Test (LDT) is niet speciaal voor dove 

3Mett dank aan Margreet Kluit-Schaefer, psycholoog bij het Audiologische Centrum van de 
Koninklijkee Ammanstichting voor het lezen en interpreteren van de gegevens van de psycho-
logischee onderzoeken en voor haar toelichting op de verschillende tests. 
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kinderenn ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de Revisie van de Amsterdamse 
KinderKinder Intelligentie Test (RAKIT; 1984/1987). Beide tests kennen verbale en 
niet-verbalee subtests. Soms werd bij de proefpersonen bij wijze van steek-
proeff  een keus gemaakt uit de niet-verbale subtest. 
Bijj  een aantal proefpersonen is bij het onderzoek van 1996 het onderdeel 
blokpatronenblokpatronen van de LDT afgenomen in de verwachting dat de resultaten op 
dezee taak een bruikbare eerste indruk zouden geven van het niveau van de 
niet-verbalee intelligentie. Observatie van het gedrag tijdens het uitvoeren van 
dee opdrachten geeft bovendien enig inzicht in de werkhouding en fijne moto-
riekk van het kind. Hoewel deze test primair bedoeld was om de kwantitatie-
vee gegevens aan te leveren waarop de uitkomsten in tabel 4.2 zijn gebaseerd, 
iss hij dus ook vanwege de kwalitatieve gegevens gebruikt. 
Overigenss zijn de gebruikte tests oude tests waarvan bekend is dat ze hoge 
scoress opleveren. Dit is echter niet de enige reden dat de gegevens met voor-
zichtigheidd geïnterpreteerd dienen te worden. Uitkomsten van tests zijn bij 
jongee kinderen namelijk altijd betrekkelijk en dat geldt eens te meer voor kin-
derenn bij wie de taalontwikkeling een achterstand vertoont. Om de woorden 
vann Margreet Kluit-Schaefer, psycholoog bij de toenmalige Koninklijke 
Ammanstichtingg en later bij de Koninklijke Auris Groep4, aan te halen: "De 
uitkomstenn geven bij jonge kinderen wel een scherpe foto, maar het beeld 
veroudertt snel". De geschiedenis van deze groep proefpersonen heeft echter 
uitgewezenn dat een aantal gegevens uit tabel 4.2 ook op lange termijn blijkt 
tee kloppen. Zo bleef Eleni, die onder gemiddeld scoorde, zitten in groep 3 en 
werdd ze vervolgens in een MG-groep geplaatst. Kemal, die ook onder 
gemiddeldd scoorde, bleef zitten in groep 2 en ook hij werd geplaatst in een 
MG-groep.. Issa bleek later onder andere een groot lees- en rekenprobleem te 
hebben,, iets wat aansluit bij de opmerking dat er bij hem mogelijk sprake is 
vann een leerprobleem (zie tabel 4.2). Hij werd bij de overgang van groep 7 
naarr 8 in een MG-groep geplaatst. De overige proefpersonen bleven deel uit-
makenn van het reguliere Speciaal Onderwijs. Dat geldt ook voor Furkan die 
naarr aanleiding van de gedane onderzoeken een MG-status kreeg. 
Opp basis van deze gegevens is het mogelijk de proefpersonen te verdelen in 
tweee groepen: normaal intelligente proefpersonen en proefpersonen met een 
lagee intelligentie of leerprobleem (zie tabel 4.3). 

4Zoalss al eerder vermeld, is in 2002 de Koninklijke Ammanstichting opgegaan in de nieuwe 
Koninklijkee Auris Groep. 
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Tabell  4.3 Verdeling van de proefpersonen naar aanleiding van intelligentie. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

lssa a 

Kemal l 

Leo o 

gemiddeld gemiddeld 
intelligent intelligent 

+ + 

--
+ + 

+ + 

-r-r ] ] 

--
+ + 

+ + 

laaglaag intelligent/ 
leerprobleem leerprobleem 

+ + 

+ + 

+ + 

'== met MG-status 

Dee groep is niet homogeen, maar wel representatief voor de populatie van het 
Rudolff  Mees Instituut. De school wordt namelijk bezocht door zowel (zeer) 
intelligentee als (zeer) laag intelligente dove leerlingen en zowel door leerlin-
genn die normaal kunnen leren als door zeer moeilijk lerenden. 

4.2.44 Gehoorverlies 

Eenn kind wordt audiologisch doof genoemd wanneer het gemiddelde gehoor-
verliess in een toonaudiogram bij 500, 1000 en 2000 Hz aan het beste oor ten-
minstee 80 dB bedraagt (Knoors, 2001; zie 1.3). Voor het maken van toonau-
diogrammenn is de medewerking van een kind vereist. De kinderen moeten 
eenn goede testhouding hebben en bovendien begrijpen wat er van hen 
gevraagdd wordt. Het doen van hooronderzoek bij jonge kinderen is dan ook 
geenn eenvoudige zaak en de resultaten ervan zijn niet altijd betrouwbaar (zie 
hieronder). . 
Bijj  de schoolplaatsing speelt naast de typering audiologisch doof ook die van 
functioneelfunctioneel doof een grote rol. Functioneel doof zijn die kinderen die door 
hunn auditieve handicap niet in staat zijn om zonder extra hulp en/of stimule-
ringg de gesproken taal op een normale wijze te verwerven, ook niet wanneer 
hett gehoorverlies minder dan 80 dB bedraagt. Functionele doofheid kan 
onderr meer veroorzaakt worden door de aanwezigheid van andere handicaps 
off  door een weinig stimulerende thuissituatie. 
Hett is overigens niet zo dat ten tijde van het onderzoek alle kinderen die door 
hett audiologisch centrum van de toenmalige Koninklijke Ammanstichting5 
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alss audiologisch doof waren gediagnosticeerd, automatisch doorverwezen 
werdenn naar het Rudolf Mees Instituut (de dovenschool). Integendeel, veel 
kinderenn konden (en kunnen) namelijk - al dan niet met (tijdelijke) begelei-
dingg van de Dienst Ambulante Begeleiding6 - naar het reguliere onderwijs'. 
Doorverwijzingg kon ook plaatsvinden naar een van de zusterscholen van het 
Rudolff  Mees Instituut (de Dr. F. Hogewind- of de L.W. Hildernisseschool 
voorr (onder andere) slechthorende kinderen of de S. Jonkerenschool voor 
(onderr andere) slechthorende kinderen met leerproblemen). Alleen die kin-
derenn kwamen op het Rudolf Mees Instituut terecht die door de toelatings-
commissiee werden beschouwd als 'echt doof (dat wil zeggen kinderen zon-
derr bruikbare hoorresten of kinderen die functioneel doof zijn)8. 
Aangezienn alle proefpersonen doorverwezen zijn naar het Rudolf Mees 
Instituutt (en daar ook tot lang na dit onderzoek zijn gebleven) is het redelijk 
omm aan te nemen dat zij allemaal als doof getypeerd kunnen worden. Tabel 
4.44 laat zien dat er - ondanks het feit dat alle proefpersonen op het Rudolf 
Meess Instituut geplaatst zijn - toch grote verschillen zijn tussen de momen-
tenn waarop zij doof werden (of dat dit geconstateerd werd) en tussen de 
gevondenn gehoorverliezen. 

'Tegenwoordigg is dat het Audiologisch Centrum Rotterdam. 
^Tegenwoordigg is dat de Au ris Dienstverlening. 
'Persoonlijkee mededeling van Harry van Bruggen, audioloog bij de Koninklijke 
Ammanstichting. . 
sSindss 2003 worden op de school ook slechthorende leerlingen toegelaten. De andere scho-
lenn nemen alleen nog leerlingen aan met ernstige spraak/taal problemen aan. De naam van de 
voormaligee dovenschool is in 2003 veranderd in Dr. M. Polanoschool (zie hoofdstuk 1). 
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Tabell  4.4: Dossiergegevens van de proefpersonen met betrekking tot de leeftijd 
waaropp zij aangemeld zijn bij het audiologisch centrum (AC), plus - voor 
zoverr bekend - de oorzaak van het gehoorverlies en de waarschijnlijke 
leeftijdd van doof worden; het gehoorverlies. zoals gemeten op twee 
momentenn en opmerkingen naar aanleiding van de audiogrammen . 

proef-proef-
persoon persoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

leeftijdleeftijd van 
aanmeldingaanmelding hij 
hethet AC; van doof 
wordenworden en de 
oorzaak oorzaak 

AC:: 3:8 
consanguïteit t 
wsch.. congenitaal 

AC:: 1;3 
consanguïteit t 
wsch.wsch. congenitaal 

AC:<1:1 1 
wsch.. congenitaal 

AC:: 1:4 
Syndroomm van Ushei 
wsch.wsch. congenitaal 

AC:: 2; 11 
wsch.. erfelijk 
wsch.. congenitaal 

AC:: 1:6 
Syndroomm van 
Waardenburg g 
wsch.wsch. congenitaal 

AC:: 3:8 
meningitiss op 3;2 

AC:: 2:2 

AC:: 2:0 
meningitiss op 1 ;2 

AC:: 2;4 
wsch.. erfelijk 
wsch.. congenitaal 

AC:: 0:4 
wsch.. congenitaal 
wsch.. erfelijk 

gehoorverlies gehoorverlies 
gemetengemeten voor 
sehoolpiaatsing sehoolpiaatsing 

perceptieverhezen n 
vann  100 dB 

r:: 100 dB 
1:: 110 dB 

r::  80 dB 
(bovenn lkH/> 120) 
1::  100 dB 

ii  100 dB 

 100 dB 

1000 d B- 110 dB 

mogelijkk nog enig 
restgehoor r 

nogg minimaal 
restgehoor r 
mett toestellen 60 dB 

mett toestellen 
enigg restgehoor 

geenn reacties 
opp geluid 

1000 dB 

gehoorverlies gehoorverlies 
gemetengemeten in groep 2 

perceptieverhezen n 
vann 80 dB 
spraakverstaann 65% 
(mett toestellen) 

onveranderdd verlies 
geenn spraakverstaan 

r:: onveranderd 
1:: aflopend hoge 
tonenn verlies van 
-- 80 dB bij 250 Hz 

 100 dB 

r:: 110 dB 
1:: 100 dB 
mett toestellen 40 dB 

1000 d B- 110 dB 

onveranderd d 

r:: minimaal 
restgehoor r 
1:: 100 dB 

onveranderd d 

laagg frequent 
restgehoor r 

1000 dB 
mett toestellen 
reactiess op 40 dB 

opmerkingenopmerkingen naar 
aanleidingaanleiding van de 
audiogrammen audiogrammen 

niett audiologisch doof 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10-15 
dBB gunstiger 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

nauwelijks s 
mogelijkhedenn tot 
spraakverstaan n 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10 dB 
gunstiger r 

nauwelijks s 
mogelijkhedenn tot 
spraakverstaan n 

nauwelijks s 
mogelijkheden n 
tott spraakverstaan 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10 dB 
gunstiger r 

''Mett dank aan Harry van Bruggen voor het lezen en interpreteren van de gegevens van de 

audiologischee onderzoeken. 
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Inn tabel 4.4 is zowel de leeftijd aangegeven waarop de proefpersonen werden 
aangemeldd bij het audiologisch centrum van de Koninklijke Ammanstichting 
alss de leeftijd waarop ze waarschijnlijk doof zijn geworden. De tabel laat zien 
datt de leeftijden sterk uiteenlopen: van (waarschijnlijk) doof geboren tot doof 
gewordenn 3;2 jarige leeftijd. Op grond van de gegevens zijn de proefperso-
nenn - zij het met enig voorbehoud - te verdelen in een groep congenitaal 
dovenn en een groep die later doof is geworden (zie tabel 4.5). Kinderen die 
laterr doof zijn geworden, hebben gesproken taal auditief kunnen waarnemen. 
Mogelijkk heeft dit een positieve invloed op het kunnen onderscheiden van de 
NGTT en het Nederlands in de vorm van simultane communicatie. Het zou 
daaromm kunnen dat Gerhard en Issa, omdat zij later doof zijn geworden, de 
meestt duidelijke keuze voor het Nederlands kunnen maken. Uit de dossier-
gegevenss van Gerhard blijkt echter dat zijn taalontwikkeling in het 
Nederlandss een grote achterstand vertoonde. Gerhard werd doof toen hij 3;2 
jaarr oud was (zie tabel 4.4). Toen hij twee maanden later logopedie kreeg, 
bleekk zijn woordenschat zeer klein te zijn. Veel woorden sprak hij bovendien 
niett correct uit of waren onomatopeeën (b.v. /bee/ 'beer'; /nou e tui/ 'nou het 
huis';; /bibabibake/ 'bimbambimbamkerk'; /koekoekoekoe/ 'kip)'. Ook sprak 
hijj  nog niet in volledige zinnen (b.v. /mam lekke/ 'dat vindt mama lekker'). 
Zijnn ouders bevestigden dat dit taalgebruik overeenkwam met dat van vóór 
zijnn ziekte. Of er bij hem sprake is van een taalontwikkelingsstoornis is niet 
duidelijk:: het dossier geeft daarover geen informatie. Na zijn ziekte verloor 
hijj  - ondanks extra logopedische hulp - snel de geringe taalvaardigheid die hij 
had.. Bij Issa thuis werd er geen Nederlands gesproken (zie 4.4). Hoewel hij 
duss later doof is geworden, zal hij weinig tot geen Nederlands verworven 
hebben. . 

Anderee verschillen tussen de proefpersonen betreffen de audiologische gege-
vens.. De onderzoeken die in tabel 4.4 vermeld zijn, werden afgenomen in het 
kalenderjaarr vóór de schoolplaatsing van de proefpersonen en in het kalen-
derjaarr waarin de tweede en derde dataverzameling (zie tabel 4.12) plaats-
vond. . 
Err zijn proefpersonen bij wie de metingen onbetrouwbare resultaten oplever-
denn (zie de opmerkingen in tabel 4.4). Dat zijn Eleni, Habiba en Leo. De ver-
schillenn in hun reacties op geluid wanneer zij geen en wanneer zij wel een 
toestell  droegen, zijn namelijk te groot. Zij reageerden tijdens de onderzoeken 
alleenn dan wanneer ze luid en duidelijk iets hoorden en niet - wat de bedoe-
lingg is - zodra ze enig geluid konden waarnemen. Zij zijn dus mogelijk 'min-
derr doof' dan de audiogrammen laten zien. Bij de overige proefpersonen lij -
kenn de metingen betrouwbaarder, maar zeker is dat niet. De onderzoeken blij -
venn namelijk momentopnamen waarbij de stemming van het kind een grote 
roll  speelt. 

85 5 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

Opp grond van de audiogrammen (zie tabel 4.4) en de in de dossiers aangele-
verdee extra informatie kunnen de proefpersonen verdeeld worden in een 
groepp die nauwelijks tot geen auditieve toegang heeft tot de gesproken taal 
enn een groep die dat wel {een beetje) heeft. Proefpersonen die volgens de 
audiogrammenn weinig tot geen restgehoor hebben zijn Baraka, Carlos, Dora, 
Furkan,, Gerhard, Issa en Kemal. Volgens de unanieme mening van 
(spreek)leerkrachtenn en onderzoeker klopt dit echter niet voor Carlos en 
Dora.. Beiden blijken in de praktijk namelijk wel spraak te verstaan (zelfs 
wanneerr er geen mogelijkheid tot spraakafzien is). Waardoor Dora met haar 
grotee gehoorverliezen hiertoe in staat is, is niet duidelijk. Bij Carlos is het 
aannemelijkk dat hij in de onderzoekssituatie onder zijn kunnen heeft 
gepresteerdd (hij gaf heel weinig reactie). Op grond van deze gegevens (en 
meningen)) is het mogelijk de proefpersonen te verdelen in zij die spraak kun-
nenn verstaan en zij die dat niet kunnen (zie tabel 4.5). De eerste zijn in staat 
eenn verschil tussen de NGT en Nederlands in de vorm van simultane com-
municatiee te horen. Voor de andere proefpersonen zal dat moeilijk of onmo-
gelijkk zijn. 
Opp basis van de (on)mogelijkheid om spraak auditief waar te nemen en van 
hett moment van doof worden, zijn de proefpersonen te verdelen in drie groe-
pen:: een groep die de mogelijkheid heeft spraak auditief waar te nemen, maar 
-- waarschijnlijk - congenitaal doof is; een groep die nauwelijks spraak kan 
verstaann en laat doof is geworden en een groep die nauwelijks spraak kan 
verstaann en - waarschijnlijk - congenitaal doof is en (tabel 4.5). 

Tabell  4.5 Moment van doof worden en de (on) mogelijkheid om spraak te verstaan. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

mogelijkheid mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

congenitaalcongenitaal doof 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

geengeen mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

laatlaat doof 

+ + 

9 9 

+ + 

geengeen mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

congenitaalcongenitaal doof 

+ + 

+ + 

9 9 

+ + 

?? = moment van doof worden is onbekend 
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Dee vraag of Nederlands in de vorm van simultane communicatie en de NGT van 
elkaarr te onderscheiden talen zijn, is vooral van belang bij de proefpersonen die 
congenitaall  doof zijn en geen mogelijkheid hebben om spraak te verstaan. 

4.2.55 Taalomgeving thuis 

Rotterdamm is een grote stad met een zeer diverse bevolking. Deze diversiteit 
weerspiegeltt zich in de populatie van het Rudolf Mees Instituut en de pro-
jectgroep.. Het taalaanbod thuis bestaat dus zeker niet altijd uit het 
Nederlands.. Er zijn echter niet alleen verschillen in de gesproken thuistaal, 
maarr ook in het gebruik van gebaren. In de tijd dat de proefpersonen en hun 
ouderss begeleid werden door de gezinsbegeleiding van de Koninklijke 
Ammanstichtingg kregen zij cursussen Nederlands in de vorm van simultane 
communicatiee aangeboden. Niet alle ouders maakten daar echter gebruik van 
of-- als ze dat wel deden - gingen thuis ook gebaren gebruiken. In tabel 4.6 is 
eenn overzicht gegeven van de taalomgeving thuis, voor zover die bekend was 
bijj  de gezinsbegeleiding en opgenomen was in de leerlingendossiers. 

Tabell  4.6 De thuistaal van de proefpersoon en opmerkingen over de communicatie 

thuiss zoals de gezinsbegeleiding die heeft waargenomen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

thuistaal thuistaal 

Turks s 

Marokkaans' ' 
(+Nederlands) ) 

Spaans s 

Nederlands s 

Grieks s 

Turks s 

Nederlands s 

Marokkaans' ' 

Berber r 

Turks s 

NGT/simultane e 
communicatie e 

opmerkingen opmerkingen 

ouderss wilden geen gebaren leren; communicatie vond plaats via 
wijzenn en handelingen (en later via spraakafzien) 

ouderss braken de gebarencursussen voortijdig af; bij de 
communicatiee werden gebaren gebruikt 

ouderss maakten de gebarencursussen niet af; communicatie verliep 
moeizaam m 

ouderss en familieleden volgden de gebarencursussen; thuis werd 
simultanee communicatie gebruikt 

thuiss werden 'thuisgebaren' gebruikt; de communicatie verliep 
moeizaam m 

thuiss werden 'thuisgebaren' gebruikt; de communicatie verliep 
moeizaam m 

thuiss werd simultane communicatie gebruikt 

dee ouders kregen een gebarencursus aan huis; er werden thuis wel 
gebarenn met Marokkaans (en 'handelingen') gebruikt 

dee ouders volgden een gebarencursus aan huis, maar de 
communicatiee verliep moeizaam 

dee moeder kreeg een gebarencursus aan huis, de vader volgde de regu-
lieree cursus; toch werd er thuis weinig met Kemal gecommuniceerd 

beidee ouders doof/zeer slechthorend 

11 = waarschijnlijk wordt met het in de dossiers vermelde 'Marokkaans' een Berbertaai bedoeld. 
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Zoalss tabel 4.6 laat zien vertoonde de taalomgeving van de proefpersonen 
thuiss zowel overeenkomsten als verschillen. Grootste overeenkomst is dat bij 
dee geboorte van de proefpersoon in alle gevallen een gesproken taal de 
thuistaall  vormde en met het kind gebruikt werd. Dat geldt naar alle waar-
schijnlijkheidd ook voor Leo. In het onderzoek van Van den Bogaerde (2000) 
bijj  jonge dove kinderen (1;0-3;0 jaar) produceerden de dove moeders 
gemiddeldd slechts 34% NGT-uitingen; de overige uitingen bestonden uit 
simultanee communicatie (65%) - zij het vooral sign driven (zie 3.1.2) - en 
Nederlandss (2%). 
Dee verschillen in thuissituatie betroffen vooral de gesproken talen: Berber 
en/of'Marokkaans'' (bij Baraka, Habiba en Issa); Turks (bij Aylin, Furkan en 
Kemal);; Grieks (bij Eleni); Spaans (bij Carlos) en Nederlands (bij Carlos, 
Dora,, Gerhard en Leo). Bij de laatste drie werd ook het meest simultane com-
municatiee gebruikt. Deze grote diversiteit in gesproken talen kan echter, 
gezienn de aard van dit onderzoek, waarin immers de taalkeuze met betrekking 
tott de NGT en het Nederlands wordt onderzocht, teruggebracht worden tot 
eenn driedeling: proefpersonen bij wie thuis de NGT werd gebruikt, proefper-
sonenn bij wie Nederlands werd gesproken en proefpersonen bij wie een ande-
ree taal werd gesproken (zie tabel 4.7). Carlos en Leo maken deel uit van twee 
groepen. . 

Tabell  4.7 De thuistaal van de proefpersonen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kcmal l 

Leo o 

NGT NGT 

+ + 

Nederlands Nederlands 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

andereandere taal 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

4.2.66 Taalvaardigheid 

Taalvaardigheidd is geen voorwaarde om persoonsgebonden taalkeuzen te 
kunnenn maken (2.1.1.1). Een lage taalvaardigheid kan de onderzoeksresulta-
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tenn naar taalkeuzen echter wel beïnvloeden. In 2.1.1.1 bleek dat een lage taal-
vaardigheidd kan leiden tot veelvuldig gebruik van de ene taal in een situatie 
waarinn juist de andere taal op zijn plaats zou zijn geweest of voor de hand had 
gelegen.. Dit kon, zo bleek, er zelfs toe leiden dat er in eerste instantie geen 
enkelee sprake leek te zijn van verschillende taalkeuzen. Deze indruk kon 
vaakk slechts door een nauwkeurige analyse van het onderzoeksmateriaal 
weerlegdd worden. Bovendien is voor het kiezen van een bepaalde taal wel 
enigee vaardigheid in die taal vereist. Daarom wordt in deze paragraaf stilge-
staann bij de taalvaardigheid van de proefpersonen. 
Opp basis van de gegevens over intelligentie, moment van doof worden, 
mogelijkhedenn tot spraakverstaan en de talige thuissituatie zou voorspeld 
kunnenn worden welke proefpersonen het meest vaardig in de NGT en het 
Nederlandss zijn. Voor de NGT zou dat Leo zijn: hij is de enige die ouders 
heeftt die vaardig in deze taal zijn en deze taal thuis regelmatig gebruiken. 
Eenn gemiddelde intelligentie, het later doof geworden zijn en het hebben van 
mogelijkhedenn om spraak te verstaan zijn positieve factoren bij de verwerving 
vann het Nederlands door dove kinderen (zie 3.3). Daarvan uitgaande zouden 
dee volgende proefpersonen wat betreft verwerving van het Nederlands tot de 
vaardigstee van de groep kunnen behoren (zie 4.3, 4.4, 4.5 en 4.6): 
Ayli nn (maar ze is waarschijnlijk congenitaal doof en thuis wordt er 

geenn Nederlands gesproken); 
Carloss (maar hij is waarschijnlijk congenitaal doof en thuis wordt er 

niett altijd Nederlands gesproken); 
Doraa (maar ze is waarschijnlijk congenitaal doof); 
Gerhardd (maar zijn taalontwikkeling in het Nederlands was vertraagd en 

hijj  heeft na de meningitis geen mogelijkheden meer om spraak 
tee verstaan); 

Leoo (maar hij is waarschijnlijk congenitaal doof en thuis wordt niet 
altijdd Nederlands gesproken). 

Omm na te gaan of deze verwachting klopt, had het voor de hand gelegen om 
dee taalvaardigheid van alle proefpersonen in beide talen te testen. Probleem 
wass echter dat er voor de NGT nog geen genormeerde tests beschikbaar 
warenn (en zijn). Weliswaar was Jansma in het kader van het Rotterdamse 
Tweetaligheidsprojectt begonnen met het opzetten van een toetsbatterij in de 
NGTT (Fortgens, Jansma, Keppels & Knoors, 1997; Jansma, Knoors & Baker, 
1997),, maar haar toetsen verkeerden ten tijde van dit onderzoek in een expe-
rimentelee fase. Hoewel die toetsen bij de proefpersonen zijn afgenomen, zijn 
dee uitkomsten ervan niet bruikbaar om uitspraken over de NGT-vaardigheid 
vann de proefpersonen te doen (Jansma, persoonlijke communicatie). Of Leo 
duss inderdaad de meest NGT-vaardige van de groep is, kan niet op basis van 
toetsgegevenss worden bevestigd of ontkend. 
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Toetsenn om de vaardigheid in de Nederlandse taal te meten, waren wel voor-
handen:: de methodegebonden toetsen van Taalplan Kleuters (TPK) die zowel 
dee receptieve als de productieve vaardigheid op woordniveau toetst 
(Damhuiss & Schoonen, 1993) en de Engentest (Engen & Engen, 1983), die 
hett begrip test van in simultane communicatie aangeboden Nederlandse zins-
structuren.. Er werd voor de toetsen van Taalplan Kleuters gekozen omdat de 
methodee in de groep werd gebruikt. Voor de Engentest werd gekozen omdat 
dezee toets een vast onderdeel is van de toetskalender van het Rudolf Mees 
Instituut.. In verband met de belasting van de leerlingen leek het niet wijs 
anderee toetsen toe te voegen. De belasting werd door de leerkrachten deson-
dankss als zo zwaar ervaren dat niet alle toetsen van Taalplan Kleuters zijn 
afgenomenn (zie tabel 4.8 en 4.9). 

Taalplann Kleuters (Boers, Kienstra & Padmos, 1992) kent toetsen na elk 
werkplann (Damhuis & Schoonen, 1993). Aangezien er drie werkplannen per 
jaarr zijn, worden er op drie momenten per jaar toetsen afgenomen. In groep 
11 bestaan deze toetsen vooral uit receptieve toetsen, maar vanaf werkplan 3 
inn groep 1 zijn er ook productieve toetsen. Bij de receptieve toetsen wordt het 
begripp van gesproken woorden getoetst. Dove kinderen zullen daartoe vaak 
gebruikk maken van spraakafzien. De toetsafnemer moet het te bevragen 
woordd aanbieden in een gegeven zin en het kind moet uit vier plaatjes het 
juistee aanwijzen. Voor de toetsafname bij de dove proefpersonen mocht de 
zinn - met uitzondering van het te bevragen woord - worden aangeboden in de 
vormm van simultane communicatie. De productieve toets wordt afgenomen 
doorr de leerlingen iedere keer een plaatje te laten benoemen met behulp van 
eenn uitlokzin. Bij de dove proefpersonen mocht de toetsafnemer de uitlokzin 
aanbiedenn in simultane communicatie. De instructie aan het begin van de test 
bestondd bij hen uit het verzoek zo 'mooi mogelijk' te praten 
Dee receptieve toetsen konden zonder problemen volgens de richtlijnen van 
Taalplann Kleuters gescoord worden. Bij de productieve toetsen was dit veel 
moeilijkerr omdat de meeste dove kinderen woorden nog niet correct kunnen 
uitspreken.. Voor de scoring van deze testen is afgegaan op het oordeel van de 
toetsafnemerss (bij de eerste toetsen de projectleider van het tweetaligheids-
project;; bij de laatste toetsen de horende groeps- en spreekleerkracht), tenzij 
er,, gezien de ingevulde toetsformulieren duidelijk sprake was van een onjuist 
oordeell  of een vergissing. Tabel 4.8 en 4.9 geven een overzicht van de toets-
resultatenn van Taalplan Kleuters conform de normering van de methode 
(Damhuiss & Schoonen, 1993)"'. 
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Tabell  4.8 Resultaten op de receptieve toetsen van Taalplan Kleuters 

(vierkeuzee toetsen). 

proefpersonen proefpersonen 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

groepgroep 1 
werkplanwerkplan 3 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

groepgroep 2 
werkplanwerkplan 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

n.a. . 

n.a. . 

1 1 

groepgroep 3 
werkplanwerkplan 3 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

n.a. . 

2 2 

n.a.. = niet afgenomen omdat de leerkrachten de toets te moeilijk vonden 
11 = onvoldoende (< 50% van de items goed) 
22 = resultaat is redelijk (50-75% van de items goed) 

Zoalss uit tabel 4.8 blijkt, zijn niet alle toetsen uit Taalplan Kleuters afgeno-
men.. Volgens de leerkrachten zou dat een te zware belasting voor de leerlin-
genn geweest zijn. Geen van de proefpersonen behaalde op de receptieve toet-
senn 75% of meer goede antwoorden (een 'voldoende'). Wel zijn er proefper-
sonenn die een score van tussen de 50% en 75% haalden. Ook zijn er proef-
personenn bij wie toetsen niet werden afgenomen omdat de groepsleerkracht 
en/off  spreekleerkracht de toetsen te moeilijk voor hen vonden. 
Ookk de productieve toetsen zijn niet allemaal afgenomen in verband met een 
mogelijkk te zware belasting voor de proefpersonen. Van de toetsen die wel 
zijnn afgenomen, staan de resultaten vermeld in tabel 4.9. 

11 "Opvallend is overigens dat de normering van de receptieve en productieve toetsen aan elkaar 
gelijkk zijn en dat terwijl bij de receptieve toetsen een keuze uit vier plaatjes mogelijk is - en er 
duss een kans van 25% is om het goede plaatje aan te wijzen - terwijl dat bij de productieve 
toetsenn niet het geval is. Bij de productieve toets moet immers het goede woord gezegd wor-
den.. Aangezien het hier wel de officill e normering van de toetsen betreft, is deze in tabel 4.8 
enn 4.9 toch aangehouden. 
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Tabell  4.9 Resultaten op de productieve toetsen van Taalplan Kleuters. 

proefpersonen proefpersonen 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

groepgroep 1 
werkplanwerkplan 3 

z z 

1 1 
2 2 

2 2 

2 2 

groepgroep 2 
werkplanwerkplan 1 

1 1 

1 1 

1 1 

3 3 

n.a. . 

n.a. . 

n.a. . 

1 1 

n.a. . 

n.a. . 
2 2 

zz = niet afgenomen i.v.m, ziekte 
n.a.. = niet afgenomen omdat de leerkrachten de toets te 
moeilijkk vonden 
11 = onvoldoende (< 50% van de itms goed) 
22 = redelijk (50-75% van de items goed) 
33 = voldoende (>75% van de items goed) 

Uitt tabel 4.9 blijkt dat de toetsen voor de meeste proefpersonen te moeilijk 
zijn:: hun scores waren onvoldoende. Carlos en Leo presteerden redelijk. 
Alleenn Dora haalde een echte voldoende. Deze toetsgegevens laten zien dat 
dee productieve lexicale vaardigheid in het Nederlands van de groep zeer uit-
eenn loopt. 

Omm het begrip van Nederlandse zinsstructuren te toetsen werd, zoals al is 
aangegeven,, gebruik gemaakt van deel 1 van de Engentest (Engen & Engen, 
1983).. De test is een Nederlandse vertaling van de taalbegriptoets van de 
RhodeRhode Island School for the Deaf deel 1. Deze test bestaat uit 50 items. Elk 
itemm is een enkelvoudige zin die door de testafnemer wordt aangeboden in 
hett Nederlands in de vorm van simultane communicatie. De woordvolgorde 
vann het Nederlands moet ook in de manueel-visuele modaliteit gebruikt wor-
den.. De leerling moet dan uit drie plaatjes het correcte plaatje aanwijzen (dat 
will  zeggen het plaatje dat bij de aangeboden zin past). De toets werd eind 
19966 afgenomen toen de proefpersonen in groep 2 zaten. In tabel 4.10 staan 
dee resultaten vermeld". 
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Tabell  4.10 Toetsresultatenn van deel t (enkelvoudige zinnen) van Engentest 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

percentagepercentage correcte 
antwoordenantwoorden <n=50) 

66 6 

68 8 

82 2 

74 4 

68 8 

70 0 

78 8 

62 2 

62 2 

26' ' 

68 8 
11 = onder kansniveau 

Uitt tabel 4.10 blijkt dat alle proefpersonen - op Kemal na - meer dan 60% 
correctee antwoorden heeft gegeven. Dat wil zeggen dat ze voldoende 
gescoordd hebben. 

Opp grond van de resultaten op de toetsen van Taalplan Kleuters en die van 
Engentestt kunnen de proefpersonen grofweg in twee groepen verdeeld wor-
den:: proefpersonen die meer dan eens redelijk en/of voldoende scoorden op 
dee toetsen van Taalplan Kleuters en voldoende scoorden op de Engentest en 
proefpersonenn bij wie dat niet het geval was (zie tabel 4.11). 

"Overigenss wijst Hobbelen (1999) er terecht op dat de Engentest niet alleen receptieve syn-
tactischee kennis toetst, maar zeer zeker ook semantische. Dit laat echter onverlet dat de uit-
komstt van deze toetsenig inzicht biedt in het begrip van simultane communicatie. 
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Tabell  4.11 Verdeling van de proefpersonen naar aanleiding van de Nederlandse 

taalvaardigheidd zoals gemeten op de toetsen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

relatiefrelatief hoge 
Nederlandse Nederlandse 

taalvaardigheid taalvaardigheid 

+ + 

+ + 

+ + 

lage lage 
Nederlandse Nederlandse 

taalvaardigheid taalvaardigheid 

-r -r 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

-r r 

+ + 

Voorr de meeste proefpersonen komen de resultaten op de toetsen Nederlands 
overeenn met de voorspelling die gedaan werd op basis van de intelligentie, 
hett moment van doof worden, de mogelijkheid om spraak te verstaan en de 
thuistaal.. Carlos, Dora en - zij het niet altijd (zie tabel 4.8) - Leo scoorden 
namelijkk relatief hoog. Baraka, Eleni, Furkan, Habiba, Issa en Kemal niet. De 
toetsresultatenn voor Aylin en Gerhard zijn echter lager dan werd verwacht. 

4.2.77 Samenvatting 

Dee bindende factor tussen alle proefpersonen is dat zij allemaal in hetzelfde 
jaarr zijn geboren en dat zij in hetzelfde jaar zijn toegelaten tot groep 1 van 
hett Rudolf Mees Instituut. Er was daarbij geen sprake van een speciale selec-
tiee voor toelating tot het tweetalige onderwijs en/of dit onderzoek (4.2.1). 
Eenn andere overeenkomst is dat alle proefpersonen audiologisch doof waren 
(off  als zodanig functioneerden). Er zijn echter ook grote verschillen. Deze 
betreffenn de intelligentie, de leeftijd van doof worden, de auditieve moge-
lijkhedenn (hoewel alle proefpersonen audiologisch doof zijn), de thuistaal, en 
dee resultaten op de toetsen Nederlands. De proefpersonen vormen dus geen 
homogenee groep. 
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4.33 Dataverzameling 

Diversee factoren oefenen invloed uit op taalkeuze (zie 2.2). Daarom werd bij 
dee dataverzameling geprobeerd zo veel mogelijk variabelen te controleren: 
dee gesprekspartners (4.3.1); het materiaal (4.3.2); de plaats waar de gesprek-
kenn gevoerd werden (4.3.3) en de momenten waarop de data verzameld wer-
denn (4.3.4). In deze paragraaf komen deze variabelen aan de orde. 

4.3.11 Gesprekspartners 

Welkee taalkeuze een tweetalige maakt, wordt in hoge mate bepaald door de 
gesprekspartnerr (zie 2.1.2.1). Daarom is in dit onderzoek gebruik gemaakt 
vann twee verschillende gesprekspartners. De ene was doof en de andere 
horend.. Beiden werkten bijna dagelijks met de proefpersonen. De dove 
gesprekspartnerr was een klassenassistente die iedere ochtend in de groep 
werkte.. Zij werd om een drietal redenen gevraagd mee te doen aan de opna-
men.. Ten eerste is zij kind van dove ouders en staat zij bekend als een zeer 
vaardigee NGT-gebruiker. Ten tweede was zij makkelijker in te zetten bij de 
opnamenn dan de dove leerkracht (die immers verantwoordelijk was voor het 
onderwijsprogramma).. Ten derde werkte zij - in tegenstelling tot haar dove 
collegaa klassenassistent - 's ochtend in de groep en leek de ochtend de meest 
geschiktee tijd voor de opnamen (zie 4.3.4). 
Dee horende gesprekspartner was de spreekleerkracht. Haar werd om mede-
werkingg gevraagd omdat zij in de onderwijssetting degene was die het meest 
duidelijkk en consequent het Nederlands aanbood en terugvroeg. Bovendien 
verstoordee haar medewerking de gang van zaken in de groep minder dan 
wanneerr de horende groepsleerkracht gevraagd zou zijn. Over de taalkeuzen 
vann deze gesprekspartners waren er in het kader van het project afspraken 
gemaaktt (zie 1.3): de dove gebruikte - net als de andere volwassen doven in 
dee groep - met de proefpersonen altijd de NGT en de horende - net als de 
anderee horende medewerkers - het Nederlands (in de vorm van simultane 
communicatie).. Ze waren geen van beiden strikt eentalig. Zo gebruikte de 
dovee gesprekspartner weliswaar altijd de NGT met de dove proefpersonen -
enn met haar dove collega's als er geen horende deelnam aan het gesprek -, 
maarr met horenden gebruikte ze Nederlands in de vorm van simultane com-
municatie.. Bovendien kon ze goed spraakafzien en duidelijk spreken (en 
lezenn en schrijven). De horende gesprekspartner was veel 'eentaliger', dat 
will  zeggen dat ze vaardig was in het Nederlands, maar nauwelijks in de NGT. 
Dezee taal begreep ze op een eenvoudig niveau en enkele elementen daaruit 
konn ze productief toepassen (observaties van de onderzoeker). Ook in haar 
houdingg (zie 2.1.2.1) was de horende over het algemeen veel eentaliger: als 
spreekleerkrachtt stimuleerde zij de leerlingen zo veel mogelijk Nederlands te 
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gebruiken.. Vanwege het onderzoek is haar echter gevraagd dit tijdens de 
opnamenn niet te doen. De dove gesprekspartner vroeg nooit om een bepaal-
dee vorm van taalgebruik, tenzij ze leerlingen niet begreep (persoonlijke com-
municatie,, ondersteund door observaties van de onderzoeker). 
Voorr onderzoek naar persoonsgebonden taalkeuzen zouden eentalige 
gesprekspartnerss geschikter zijn dan tweetalige. In de praktijk was dit echter 
volstrektt onmogelijk. Er zijn namelijk geen eentalige NGT-gebruikers: alle 
dovenn - en zeker zij die werkzaam zijn op een school - hebben Nederlands 
geleerd.. Nederlandstalige sprekers die noch de NGT noch Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie beheersen, zijn er uiteraard wel. Probleem 
iss dat zij nauwelijks of helemaal niet in staat zouden zijn een gesprek met de 
proefpersonenn te voeren omdat zij hen niet zouden begrijpen en vice versa. 
Eenn dergelijk gesprek zou naar alle waarschijnlijkheid weinig interessante 
onderzoekgegevenss opleveren en bovendien zeer frustrerend zijn voor de 
deelnemers.. Het taalgebruik van de gesprekspartners is helaas niet onder-
zocht.. Binnen het huidige onderzoek ontbrak daartoe de mogelijkheid en 
anderr - gepland - onderzoek kwam niet van de grond (zie 1.3). 

4.3.22 Materiaal 

Err zijn geen gestructureerde toetsen om taalkeuzen te onderzoeken. Fortgens 
&&  ÏCnoors (1994, 1995) creëerden weliswaar een gestructureerde onder-
zoekssituatiee om de taalkeuze van dove kinderen te onderzoeken, maar die is 
niett geschikt voor jonge kinderen. Hun onderzoek betrof achtjarigen die ver-
halenn moesten navertellen. Een dergelijke onderzoeksopzet in de huidige 
situatiee zou een te groot beroep doen op de narratieve vaardigheden van de 
jongee proefpersonen. Daarom is er binnen het huidige onderzoek gekozen 
voorr spontane gesprekken. Om die gesprekken toch enigszins in te kaderen, 
iss van tevoren bepaald welk type gesprek de voorkeur verdiende. Er is daar-
bijj  grofweg een indeling gemaakt in drie typen: gesprekken naar aanleiding 
vann speelgoed (spelgesprek), gesprekken naar aanleiding van een prenten-
boekk (boekgesprek) en gesprekken zonder hulpmiddel (vrij gesprek). 
Eenn voordeel van een spelgesprek is dat het de proefpersonen een prettige, 
speelsee situatie biedt. Een nadeel van dit type gesprek is dat het voor dove 
kinderenn vaak moeilijk is om èn te spelen èn te communiceren. Ze moeten 
dann immers zowel naar het speelgoed kijken als naar hun gesprekspartner. 
Bovendienn is het moeilijk zelf gebaren te maken als er ook speelgoed gema-
nipuleerdd moet worden. 
Eenn voordeel van een boekgesprek is dat prentenboeken veel taal kunnen uit-
lokken,, met name als er met bekende boeken wordt gewerkt (Verhoeven 
19944 n.a.v. Martinez & Roser, 1985). Een nadeel is echter dat een boekge-
sprekk bij jonge kinderen het gebruik van concrete vormen van grammaticale 
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constructiess in de NGT stimuleert. Zo worden INDEXEN (zie 3.1.1) in zo'n 
gesprekk weinig gebruikt om naar eerder benoemde plaatsen in de ruimte te 
verwijzenn (abstracte referenten), maar vooral om naar de plaatjes in het boek 
tee wijzen (concrete referenten). Clauses met dergelijke verwijzingen zijn 
slechtss ten dele geschikt om de onderzoeksvragen (zie 1.4 en 4.1) te beant-
woordenn (Coerts & Mills, 1994). 
Eenn voordeel van vrije gesprekken is dat zij het gebruik van abstracte gram-
maticalee constructies in de NGT kunnen stimuleren. Zo zal in een vrij 
gesprekk - met name wanneer er niet over het hier en nu wordt gesproken - een 
INDEXX  veel minder vaak gekoppeld worden aan een concreet voorwerp dan in 
eenn boekgesprek. Ook voor het Nederlands zijn vrije gesprekken buiten het 
hierr en nu het meest geschikt om complexe morfosyntactische structuren te 
observerenn (Van den Dungen & Verbeek, 1999). Een nadeel van vrije 
gesprekkengesprekken kan zijn dat zij door jonge dove kinderen niet lang genoeg zijn 
voll  te houden om voldoende onderzoeksmateriaal op te leveren (zie 4.3.4). 
Vanwegee deze voor- en nadelen werd besloten alle drie de gesprekstypen toe 
tee laten, maar een duidelijke voorkeur daarin aan te brengen: als eerste vrije 
gesprekkenn (omdat die complexe structuren uitlokken), dan boekgesprekken 
(omdatt ze veel taal uitlokken) en tot slot spelgesprekken. Met de gesprekspart-
nerss (zie 4.3.1) werden de voorkeuren en de redenen ervoor doorgenomen. 

Overr het materiaal dat tijdens de opnamen gebruikt werd, zijn eveneens 
afsprakenn gemaakt. Er is daarbij expliciet niet gekozen voor taalgebonden 
materiaal.. Taalgebonden materiaal is materiaal dat sterk geassocieerd wordt 
mett een bepaalde taal. Zo kan een rietje zeer sterk geassocieerd zijn met het 
Nederlandss (blazen door een rietje is onderdeel van de lessen mondelinge 
taalvaardigheid). . 
Taaineutraall  materiaal dat de leerlingen nog niet eerder gezien hebben, had 
inn het huidige onderzoek de voorkeur boven bekend materiaal. Bij nieuw 
materiaall  is het immers zeker dat er nog geen band is tussen het specifieke 
materiaall  en een van beide talen. Toch kleven er ook nadelen aan de keuze 
voorr nieuw materiaal. Nieuw materiaal kan zo fascinerend zijn dat een kind 
niett toekomt aan communiceren. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens delen uit de 
eerstee opnameronde waar door de horende gesprekspartner een zogenaamd 
valpoppetjee gebruikt werd als uitlokkingmateriaal. De leerlingen vonden het 
zoo boeiend het poppetje boven aan de ladder neer te zetten, het een duwtje te 
gevenn en het naar beneden te zien duikelen, dat er van communiceren weinig 
off  niets terechtkwam en er nauwelijks clauses werden geproduceerd. Voor 
prentenboekenn geldt dat alleen bekende prentenboeken bij kinderen veel taal 
uitlokkenn (Verhoeven 1994). 
Err is daarom besloten om zo veel mogelijk te kiezen voor taalneutraal mate-
riaal,, maar niet per se voor nieuw materiaal. Gesprekken naar aanleiding van 
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materiaall  dat niet aan die eis voldeed, werden als onbruikbaar onderzoeks-
materiaall  beschouwd". De gesprekstypen waren overigens eveneens taalneu-
traal.. Zo lazen zowel de dove als de horende leerkracht prentenboeken voor 
enn voerden beiden vrije gesprekken met hun leerlingen (in respectievelijk de 
NGTT en het Nederlands in de vorm van simultane communicatie). 

Hett taalneutrale materiaal kon niet in alle opnamesituaties hetzelfde zijn 
omdatt dat een zekere saaiheid in de hand zou werken, met een negatieve 
invloedd op de taaiproductie van het kind. Een ander, veel belangrijker, nadeel 
heeftt te maken met de longitudinale opzet van het onderzoek (zie 4.3.4): 
materiaall  dat een kind van vier jaar aanspreekt, kan voor een kind van bijna 
zevenn te 'kinderachtig voor woorden' zijn. De prentenboeken in de twee ver-
schillendee gesprekssituaties waren daarom nooit dezelfde, de opstelling van 
dee poppenhoek (zie 4.3.3) wel. 

4.3.33 Plaats 

Volgenss Harding & Riley (1986) is het mogelijk in een tweetalige opvoe-
dingssituatiee de talen (ook) te koppelen aan een bepaalde plaats. Er wordt dan 
bijvoorbeeldd binnenshuis een andere taal gebruikt dan buitenshuis. In het 
Rotterdamsee Tweetaligheidsprojeet werd deze strategie ten dele gevolgd: in 
éénn lokaal werden de lessen Nederlands gegeven (door de horende groeps-
leerkrachtt en de spreekleerkracht) en in een ander lokaal de lessen NGT (door 
dee dove groepsleerkracht en de dove assistenten), maar in beide lokalen wer-
denn de beide talen wel gebruikt. Het zou het beste geweest zijn wanneer de 
onderzoeksopnamenn op twee locaties hadden plaatsgevonden: met de dove 
gesprekspartnerr in het NGT-lokaal en met de horende gesprekspartner in het 
Nederlandsee lokaal. Helaas was dit organisatorisch niet mogelijk omdat de 
voortgangg van het onderwijsprogramma prioriteit had boven de eisen die het 
onderzoekk stelde. Om de invloed van de plek te minimaliseren (zie 2.1.2.3) 
werdd er voor gekozen de opnamen te maken in de poppenhoek. Hoewel de pop-
penhoekk zich in het Nederlandse lokaal bevond, was deze niet gekoppeld aan 
eenn bepaalde persoon of les (NGT of Nederlands) en dus ook niet aan een 
bepaaldee taal. Bovendien was de poppenhoek een gezellige plek in een wat 
minderr schoolse omgeving dan bijvoorbeeld de stoeltjes en de tafeltjes of de 
kringg voor het bord. Hierdoor voelden de proefpersonen zich mogelijk meer op 
hunn gemak dan elders en waren ze eerder geneigd tot een ontspannen gesprek. 

111 In de eerste opnameronde kwam het bij de dove gesprekspartner bijvoorbeeld voor dat 
proefpersonenn de dokter belden omdat de pop ziek was. Deze gesprekken maken geen deel 
uitt van het onderzoeksmateriaal omdat (1) ze niet gevoerd werden met de dove gespreks-
partnerr en omdat (2) de telefoon geassocieerd kan worden met het Nederlands. 
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All ee gesprekken werden dus gevoerd in de poppenhoek. De proefpersoon zat 
opp een klein stoeltje en de volwassen gesprekspartner op een lage kruk. Er 
stondd ook een salontafeltje met een theeserviesje en een poppenwieg. 

4.3.44 Procedure 

Hoewell  aan te nemen is dat taalvaardigheid geen invloed heeft op het al dan 
niett kunnen maken van passende taalkeuzen, belemmert een lage taal-
vaardigheidd wel de uitvoering van de gemaakte keuze (2.1.1.1). Omdat de 
taalvaardigheidd van de dove proefpersonen bij de aanvang van het project 
zeerr laag was (zie 4.2), is er gekozen voor een longitudinale opzet. De data 
werdenn op vier momenten verzameld, steeds met een halfjaar tussenpauze 
(ziee tabel 4.12). 

Tabell  4.12 De opnameronden en tijdstippen waarop de opnamen plaatsvonden en de 

groepp waarin de proefpersonen op dat moment zaten. 

opnameronde opnameronde 

opnamerondee 1 

opnamerondee 2 

opnamerondee 3 

opnamerondee 4 

hett tweetalig on 

gesprek gesprek 

111 gesprekken met een dove gesprekspartner 
111 gesprekken met een horende gesprekspartner 

111 gesprekken met een dove gesprekspartner 
111 gesprekken met een horende gesprekspartner 

111 gesprekken met een dove gesprekspartner 
111 gesprekken met een horende gesprekspartner 

111 gesprekken met een dove gesprekspartner 
111 gesprekken met een horende gesprekspartner 

derwijss had een aanvang genomen in oktober 1994 

tijdstip^ tijdstip^ 

maartt 1995 
{groepp 1) 

septemberr 1995 
(groepp 2) 

maartt 1996 
(groepp 2) 

septemberr 1996 
(groepp 3) 

Perr opnameronde deed iedere leerling mee aan twee opnamesessies: één voor 
hett gesprek met de dove gesprekspartner en één voor het gesprek met de 
horendee gesprekspartner. Aangezien er elf proefpersonen deelnamen aan het 
onderzoek,, zijn er dus in totaal 88 gesprekken opgenomen (vier opnameron-
denn met twee opnamesessies per proefpersoon en dat voor elf proefpersonen). 
All ee gesprekken uit een opnameronde werden binnen een tijdspanne van 
zevenn dagen gevoerd en wel op de ochtenden. Tussen de twee opnamesessies 
perr proefpersoon zat minimaal één dag. Ook wanneer een extra opname 
nodigg was om voldoende onderzoeksmateriaal te verzamelen (zie hieronder) 
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werdd er minimaal één opnamevrije dag ingelast. Een enkele keer kon een 
geplandd gesprek wegens ziekte van een proefpersoon niet doorgaan, maar de 
proefpersoonn was altijd weer zo snel hersteld dat het gesprek alsnog in de 
opnameperiodee kon plaatsvinden. 

Dee eerste opnameronde werd gepland voor maart 1995, vijf maanden nadat 
hett tweetalige onderwijs door de komst van de dove leerkracht officieel van 
startt was gegaan. De volgende opnameronden werden steeds een halfjaar 
laterr gepland. De laatste werd afgenomen toen de proefpersonen waren over-
gegaann naar groep 3 (ook Kemal die toen teruggeplaatst was in een groep 2 
namm deel aan deze opnameronde; zie 4.2.3). 

Omm voldoende onderzoeksmateriaal te verkrijgen, is ernaar gestreefd per 
gesprekk 150 clauses te verzamelen. Dit is meer dan de gebruikelijke 100, een 
aantall  dat over het algemeen voldoende geacht wordt om een goed beeld van 
dee taalontwikkeling van horende kinderen te krijgen (Bol & Kuiken, 1988). 
Inn onderzoek naar dove kinderen is er nog geen consensus over het meest 
geschiktt aantal clauses. Er is voor een groter aantal dan 100 clauses gekozen 
omdatt in dit onderzoek niet de taalontwikkeling centraal staat, maar een ver-
gelijkingg van het taalgebruik in twee verschillende situaties (zie 4.1). 
Eventuelee verschillen moeten daarbij statistisch getoetst kunnen worden (zie 
4.5.3).. Voor taalkeuzeonderzoek bij niet taalvaardige kinderen zijn ook niet 
grammaticaall  te analyseren clauses bruikbaar (zie 4.5.1 en 4.5.2). In tegen-
stellingg tot bijvoorbeeld bij Bol & Kuiken (1988) maken dergelijke clauses 
hierr dus onderdeel uit van de data. Om de mogelijkheid open te houden ook 
voldoendee grammaticaal te analyseren clauses met elkaar te vergelijken, is 
ingezett op een fors hoger aantal clauses. Geschat werd dat voor de meeste 
proefpersonenn een productie van 150 clauses binnen een tijdspanne van twin-
tigg minuten haalbaar moest zijn. Van den Bogaerde (2000) verzamelde 
immerss bij haar driejarige dove proefpersonen minimaal 75 uitingen in tien 
minuten.. Een tijdspanne van twintig minuten werd in principe haalbaar 
geachtt voor kinderen van vier jaar en ouder. Jonge horende kinderen kunnen 
eenn interviewgesprek van twintig minuten aan, zo wordt immers aangenomen 
(Vann den Dungen & Verbeek, 1999). Van dove kinderen zijn er echter geen 
gegevens. . 
Toenn na de eerste opnameronde bleek dat twintig minuten soms te kort was 
omm 150 clauses te verzamelen, is besloten dat de onderzoeker tijdens de 
gesprekkenn een ruwe schatting zou proberen te maken van het aantal gepro-
duceerdee clauses. Wanneer zij het idee had dat er te weinig clauses waren 
geproduceerd,, werd een tweede gesprek gevoerd. In de eerste opnameronde 
iss dat niet gedaan omdat dit mogelijk een te zware belasting voor de nog 
jongee proefpersonen was. 
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Hett onderzoeksmateriaal werd verzameld door video-opnamen van de 
gesprekkenn te maken. 
Dee opnameapparatuur (Sony CCD-TR2000E) stond zo opgesteld dat zowel 
dee proefpersoon als de volwassen gesprekspartner in beeld waren. Uit het 
zichtt van deze twee volgde de onderzoeker van achter een kast het gesprek 
opp een monitor (Sony Triniton KV-1430D). Zo kon zij in de gaten houden of 
dee camera bijgesteld diende te worden (als een proefpersoon anders ging zit-
ten)) en bovendien kon zij een globaal beeld krijgen van het aantal clauses dat 
eenn proefpersoon produceerde. 

Dee beide gesprekspartners ontvingen voorafgaande aan iedere opnameronde 
eenn aantal instructies, wensen en aanwijzingen voor de te voeren gesprekken. 
Mett welke gesprekspartner de proefpersonen als eerste een gesprek voerde, 
werdd aan het toeval overgelaten. 
Dee eerste instructie betrof de typen gesprekken (zie 4.3.2), de voorkeuren en 
eenn mogelijke invulling ervan. Toen uit de eerste opnameronde bleek dat veel 
proefpersonenn zelf om een boek vroegen als zij het - uitgezochte - stapeltje 
boekenn zagen liggen, is bij de volgende opnameronden gevraagd de boeken 
uitt het zicht klaar te leggen. Ook werd verzocht om boek- en spelgesprekken 
-- waar mogelijk - om te buigen tot vrije gesprekken. 

4.3.55 Samenvatting 

Dee dataverzameling bestond uit spontane gesprekken die de proefpersonen 
individueell  voerden met zowel een bekende dove volwassene als een beken-
dee horende. Hoewel geen van beide gesprekspartners volstrekt eentalig was, 
functioneerdenn ze tegenover de proefpersonen in principe wel als zodanig. 
Dee taaihouding van de horende was daarbij eentaliger dan die van de dove 
gesprekspartner. . 
Hett aantal gesprekstypen was beperkt en er was bij aanvang van het onder-
zoekk een duidelijke voorkeur aangegeven: gesprekken over onderwerpen 
buitenn het hier en nu. Als dergelijke vrije gesprekken niet mogelijk waren, 
konn er overgestapt worden op boekgesprekken en als het echt niet anders kon 
opp spelgesprekken. Het bij de gesprekken te gebruiken materiaal bestond bij 
voorkeurr uit niet-taalgebonden, bekende prentenboeken of speelgoed. De 
plaatss waar de gesprekken gevoerd werden, was in alle situaties dezelfde. 
Voorr dit onderzoek werden er vier opnameronden georganiseerd, steeds met 
eenn tussenpoos van zes maanden. De elf proefpersonen deden per opname-
rondee mee aan twee opnamesessies: één met de dove en één met de horende 
gesprekspartner.. All e gesprekken werden op video opgenomen. 
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4.44 Algemene transcriptieconventies en segmentatie 

Hett transcriberen van de video-opnamen gebeurde door de onderzoeker en 
tweee onderzoeksassistenten. Beide assistenten waren dove, vaardige NGT-
gebruikers.. Het transcriberen richtte zich op de taaiproductie van de proef-
personen.. De uitingen van de volwassenen werden slechts kort geparafra-
seerd.. Doel hiervan was de loop van het gesprek duidelijk te hebben omdat 
ditt voor de interpretatie van de producties van de proefpersonen van belang 
zouu kunnen zijn. 
Bijj  de transcriptie werd gebruik gemaakt van een transcriptieformulier dat 
speciaall  voor dit onderzoek ontworpen werd. Op dit formulier was, zoals 
gebruikelijkk in gebarentaalonderzoek (zie bijvoorbeeld Van den Bogaerde, 
2000;; Knoors, 1992), een aantal velden aangegeven ten behoeve van ver-
schillendee vormen van informatie. Ten eerste was er ruimte om de namen van 
dee gesprekpartners te noteren en het nummer van de videoband waarop de 
opnamee stond. Zo was dan ook meteen al aangegeven welke opnameronde 
hett betrof. Vervolgens was er ruimte om de stand van de teller op de video-
bandd te noteren. Dan volgden velden voor de eigenlijke transcriptie. Een 
codeboekk bevatte instructies over wat waar genoteerd moest worden. In 4.5, 
waarr de analyse uitvoerig besproken wordt, komen de diverse conventies 
(mett voorbeelden) aan de orde (zie ook de bijlage met transcriptieconventies). 

Dee segmentatie van de transcripten werd bereikt via het aanbrengen van clau-
segrenzen.. De clause werd namelijk gebruikt als analyse-eenheid. De gehan-
teerdee definitie van clause was: de kleinst mogelijke syntactische eenheid die 
zelfstandigg voor kan komen en die geanalyseerd kan worden in elementen als 
subject,, verbum, complement, object en adverbiale bepalingen (naar aanlei-
dingg van Admiraal-Berg e.a., 1984; Knoors, 1992; zie 4.5). 
Watt clausegrenzen waren, werd vastgesteld met behulp van een drietal 
hoofdcriteria: : 
-- syntactische criteria zoals de lengte van de non-manuele markeerder 

(Padden,, 1981); 
-- intonatiepatroon: voor de NGT met behulp van de lengte van het mond-

beeldd (Bos, persoonlijke mededeling); begin en eind van rolnemen 
(Coerts,, 1992); palm op en palm neer (Bos, persoonlijke mededeling); het 
ontspannenn van een hand; oogbewegingen (Bos, persoonlijke medede-
ling);; een lange hold (het aanhouden van een gebaar) (Bos, persoonlijke 
mededeling);; verandering van gezichtsuitdrukking (Bos, persoonlijke 
mededeling)) (Sandler, 1999) en voor wat betreft het Nederlands dalende 
off  stijgende intonatie contouren en pauzes (Bol & Kuiken, 1988); 

-- semantische of contextbepaalde criteria zoals verandering van gespreks-
onderwerp. . 
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Bijj  de video-opnamen uit de eerste opnameronde werkten de onderzoeks-
assistentt en de onderzoeker in eerste instantie samen aan een en dezelfde 
transcriptiee om te leren wat de bedoeling was, niet verwachte problemen op 
tee lossen en om het transcriptieformulier uit te proberen. Na enige aanpas-
singenn werd met het regulier transcriberen begonnen. 
Daarnaa was het regel dat de onderzoeksassistente (een doof kind van dove 
ouders;; ze was tevens de dove gesprekspartner en klassenassistente van de 
proefpersonen)) de opnamen als eerste transcribeerde. Zij transcribeerde hier-
bijj  alles met uitzondering van stem. Ook noteerde zij vragen en opmerkingen. 
Vervolgenss transcribeerde de onderzoeker de opname. Zij voegde daarbij het 
onderdeell  stem toe en controleerde de eerder gemaakte transcriptie. Ook zij 
noteerdee haar vragen en opmerkingen. Vervolgens namen beiden de vragen 
gezamenlijkk door. 
Later,, toen er een tweede onderzoeksassistent, eveneens een dove vaardige 
NGT-gebruiker,, was aangesteld, werd deze manier van werken op slechts één 
puntt gewijzigd: bij grote problemen kon ook de mening van een derde 
gevraagdd worden. De onderzoeker nam altijd uiteindelijk de beslissing. 

Elkee transcriptie begon met de eerste volledige clause van de proefpersoon 
enn richtte zich in eerste instantie op al die clausen die geproduceerd waren in 
eenn vrij gesprek (zie 4.3.2). Wanneer de vrije gesprekken niet voldoende 
materiaall  opleverden - dat wil zeggen 150 clausen - werden de clausen 
getranscribeerdd uit de boekgesprekken. Pas wanneer dan nog steeds geen 150 
clausenn verzameld waren, kwamen de spelgesprekken aan bod. 
Zoalss uit deze beschrijving duidelijk zal zijn, maakte het segmenteren onder-
deell  uit van de aan het transcriberen verbonden werkzaamheden. 

4.55 Analyse van de onderzoeksvragen 

Ditt onderzoek gaat na of zijn proefpersonen een taalkeuze maken die gerela-
teerdd is aan de gesprekspartner (zie 1.4 en 4.1). Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden,, is een tiental deelvragen geformuleerd (zie 4.1). Voor de 
beantwoordingg daarvan is een aantal variabelen gebruikt. In 4.5.1 is opgeno-
menn welke daarvan de NGT en in 4.5.2 welke daarvan het Nederlands betref-
fen.. All e variabelen zijn onderzocht op clause-niveau (zie 4.4). Een clause 
werdd gedefinieerd als (zie 4.4) de kleinst mogelijke syntactische eenheid die 
zelfstandigg voor kan komen en die geanalyseerd kan worden in elementen als 
subject,, verbum, complement, object en adverbiale bepalingen (Admiraal-
Bergg e.a., 1984; Knoors, 1992). Voor de grammaticale variabelen, met uit-
zonderingg van de non-manuele negatie-markeerder (zie 4.1), is alleen gebruik 
gemaaktt van mededelende, grammaticaal analyseerbare clauses. 
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Grammaticaall  te analyseren clauses moesten minimaal voldoen aan een van 
dee volgende kenmerken: 
-- ze bevatten geen pantomimisch element dat gebruikt werd alsof het een 

lexicaall  element was; 
-- ze waren niet grammaticaal ambigu (Bol & Kuiken, 1988); 
-- ze waren niet potentieel elliptisch (Bol & Kuiken, 1988). 
Dee lexicale variabelen (zie 4.1) werden in alle clauses onderzocht. 

Clausess die een pantomimisch element bevatten werden uitgesloten van de 
grammaticalee analyse omdat zo'n element geen onderdeel van de NGT is. 
Dergelijkee clauses zijn daarom niet grammaticaal te analyseren (zie voor-
beeldd 11). Dat wat pantomime is, staat vermeld tussen aanhalingstekens (zie 
dee bijlage met transcriptieconventies, 3.1 en 4.1). 

(11)) Kemal:2D-33 

-J-- "stompen en schoppen" 

'Ikk stompte en schopte José.' 

Grammaticaall  ambigue clauses waren bijvoorbeeld clauses die een plaatje of 
aanwezigee voorwerpen benoemden (zie voorbeeld 12) of die een index bevat-
tenn waarvan niet duidelijk was of deze een concrete locatie aangaf of als pro-
nounn werd gebruikt (Coerts & Mills, 1994; zie voorbeeld 13). 

(12)) De gesprekspartner wijst op een plaatje in het boek en Baraka reageert als volgt: 

Baraka:lD-24 4 

BROEK K 

'Eenn broek/Dat is een broek.' 

(13)) Eleni:lD-122 

KOUDD INDEXbock 

'Hijj  heeft het koud/Daar is het koud/Het is koud.' 

Ookk clauses die door het voorkomen van onduidelijke gebaren en/of stemge-
vingenn niet (helemaal) te begrijpen waren, werden niet grammaticaal geana-
lyseerdd (zie voorbeeld 14: de glossen met accolade geven de mogelijke inter-
pretatiess aan). 

(14)) Baraka: 1D-51 

DOODD | 

BENAUWDD / 

SJAALL J 
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Elliptischee clauses waren bijvoorbeeld antwoorden op vragen, zoals in voor-
beeldd 15. 

(15)) De gesprekspartner vraagt wat er gedaan moet worden en Leo geeft het volgende 

antwoord: : 

Leo:: ID-108 

BOODSCHAPPEN N 

/boosap/12 2 

'Boodschappen/Zee moet boodschappen doen.' 

4.5.11 NGT-variabelen 

Inn deze subparagraaf komen de NGT-variabelen aan de orde (zie 4.1). Deze 
variabelenn zijn: clauses en gebaren zonder stem, gebaren met een orale com-
ponent,, non-manuele negatie-markeerders, congruent gebruikte werkwoord-
gebarenn en de positie van het verbum op de laatste plaats. 

VraagVraag 1 en la: clauses en gebaren zonder stem 
Dee lexicale elementen in dit onderzoek bestaan uit óf lexicale elementen uit 
dee NGT (gebaren) óf uit het Nederlands (stemgevingen) óf - in simultane 
communicatiee - een combinatie van beide. De gebaren bestaan uit betekenis-
dragendee handvormen en de daarbij behorende bewegingen. Voor een 
beschrijvingg van het taalgebruik van kinderen is het nodig een duidelijk 
onderscheidd te maken tussen talige gebaren en niet-talige gesticulaties (zie 
voorbeeldd 11). In navolging van Rooijmans (1994) werd in dit onderzoek een 
gebaarr als een talig element beschouwd wanneer dit 

"een"een herkenbare en consequente manuele beweging is die, in vergelij-
kingking met de volwassen taal, niet fonologisch volmaakt hoeft te zijn, 
maarmaar waarbij wel duidelijk van het referenüële karakter van het taal-
gebruikgebruik gebruik wordt gemaakt. Het kind legt een relatie tussen een 
bepaaldebepaalde manuele beweging en een bepaald concept, wat als het begin 
vanvan symboolfunctie kan worden beschouwd." (Rooijmans, 1994:33). 

Gebarenn die afweken van de volwassen vorm en slordig uitgevoerde gebaren 
werdenn genoteerd tussen tildes (zie de bijlage met transcriptieconventies, 3.1 
enn 4.1) (zie voorbeeld 16). 

':Datt wat onder de glossen tussen schuine strepen staat, /boosap/, is gesproken (zie 3.1.2 en 
4.5.2). . 
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(16)) Baraka:lD-43 

PAPAA -MAMA -

'Papaa en mama." 

Gebarenn die wel als gebaar herkend werden, maar niet begrepen, werden 
genoteerdd als een vraagteken (?) (zie voorbeeld 17). Deze onbegrepen geba-
renn werden als gebaar geteld. 

(17)) Baraka:lH-40 

MAM AA 7 LAARS ROOD 

Inn het veld onder de glossen werd een koppelteken (-) geplaatst als er geen 
stemgevingg was gebruikt (zie de bijlage met transcriptieconventies) (zie 
voorbeeldd 18). 

(18)) Furkan:lH-l 

INDEX,, VERREKIJKER 

'Ikk wil/zie/heb een verrekijker.' 

Bijj  de voorbeelden hier in de tekst zijn de koppeltekens in clauses waarin geen 
stemm voorkwam, achterwege gelaten (zie bijvoorbeeld voorbeeld 16 en 17). 

Perr clause werd het aantal lexicale elementen geteld en het aantal gebaren 
zonderr stemgeving. Zo kon worden vastgesteld welk percentage van de lexi-
calee elementen uit gebaren zonder stemgeving bestond. 
Inn gebarentalen bestaat de mogelijkheid twee lexicale elementen tegelijker-
tijdd te produceren. Wanneer een proefpersoon twee gebaren tegelijkertijd 
maakte,, werden deze als twee lexicale elementen geteld. In de notatie is deze 
gelijktijdigheidd aangegeven door de gebaren onder elkaar te noteren (zie 
voorbeeldd 19). 

(19)) Leo:2D-107 

ANDERR OP-DIE-PLEK3a 

SLAPEN N 

'Diee andere sliep daar.' 

Hett onderste gebaar werd in dit voorbeeld gemaakt door de hand die het 
voorgaandee gebaar niet maakte (er is geen onderscheid gemaakt tussen geba-
renn die met de linker- of de rechterhand gemaakt werden omdat dat voor dit 
onderzoekk niet van belang was). De clause in voorbeeld 19 bevat drie lexi-
calee elementen, alle drie zonder stem. 
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Samenstellingenn werden als één gebaar geteld (bijvoorbeeld POPAWAGEN 
'poppenwagen'). . 

Ookk geïnitialiseerde gebaren werden in dit onderzoek als gebaren 
beschouwd.. Geïnitialiseerde gebaren zijn gebaren waarbij de handvorm 
afkomstigg is uit het handalfabet. Deze handvorm geeft de eerste letter weer 
vann het Nederlandse woord. Geïnitialiseerde gebaren werden genoteerd door 
dee handvorm tussen koppeltekens te noteren (zie de bijlage met transcriptie-
conventies)) (zie voorbeeld 20). 

(20)) Carlos: 1D-39 

-F-- SLAPEN 

'Felicitaa slaapt.' 

Bijj  volwassen NGT-gebruikers kunnen geïnitialiseerde gebaren opgevat wor-
denn als leengebaren uit de gesproken taal (Fortgens, 1991). In dit onderzoek 
zijnn geïnitialiseerde gebaren niet onderscheiden van andere gebaren. Voor de 
proefpersonenn was er namelijk geen reden die gebaren als een leengebaar te 
zien:: ze konden nog niet lezen en op school werd het handalfabet (nog) niet 
gebruikt.. De clause in voorbeeld 20 bevat twee lexicale elementen. 

Gesprokenn componenten (zie 3.1.1) werden onder de glossen genoteerd tus-
senn koppeltekens om aan te geven dat er geen stem werd gebruikt (zie de bij-
lagee met transcriptieconventies) (zie voorbeeld 21). 

(21)) Carlos:3.D-141 

nee e 

NOG-NIETT OP 

-op--

'Hett is nog niet op.' 

Vann den Bogaerde rekent in haar onderzoek bovenstaand voorbeeld niet tot 
dee NGT omdat daarin "niet-verplichte gesproken componenten en gebaren 
samenkomen""  (Van den Bogaerde, 1992:189). Probleem is echter dat de 
regelss die het gebruik van gesproken componenten in de NGT beschrijven, 
nogg niet zijn geformuleerd (zie 3.1.1). Vooralsnog is dus onduidelijk wanneer 
eenn gesproken component verplicht, optioneel of niet toegestaan is. Wel is 
duidelijkk dat niet stemgegeven lexicale elementen deel uitmaken van de NGT 
enn niet van het Nederlands. Vandaar dat er hier voor gekozen is mondbeelden 
zonderr stem te beschouwen als gesproken componenten en dus als onderdeel 
vann de NGT. De clause in voorbeeld 20 bevat twee lexicale elementen (NOG-
NIETT en OP/-op-), beide zonder stem. De clause werd dus gescoord als een 
clausee zonder stemgeving. 
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Eenn ander probleem betrof clauses waarin tegelijkertijd een gebaar en een 
woordd werden geproduceerd die niet naar hetzelfde concept verwezen (zie 
voorbeeldd 22) 

(22)) Baraka:2D-21 

DRINKEN N 

/melk'' ' 

'Melkk drinken.' 

Inn voorbeeld 22 wordt het gebaar DRINKEN simultaan gebruikt met het 
Nederlandsee woord melk. Maxwell, Bernstein & Mear (1991:174) scharen 
eenn dergelijke combinatie onder de "semantic mismatches", een wat norma-
tievee term die mogelijk geen recht doet aan de complexe taalsituatie waarin 
dovenn verkeren. Van den Bogaerde & Baker (2002b) hebben clauses zoals 22 
supplementairr genoemd: er is dan sprake van codewisselen (zie 3.1.2). In dit 
onderzoekk wordt van een clause zoals in voorbeeld 22 alleen het totale aan-
tall  lexicale elementen geteld (in dit geval twee). De clause werd noch als zon-
derr stemgeving noch als met stemgeving gecategoriseerd. Hetzelfde gold 
voorr de lexicale elementen. 

Pantomimee maakt geen deel uit van het lexicon van de NGT. Daarom werd 
pantomimee niet geteld als gebaar. Bij het transcriberen werd pantomime gere-
gistreerdgistreerd door de betekenis in kleine letters tussen dubbele aanhalingstekens 
tee plaatsen (zie de bijlage met transcriptieconventies) (zie voorbeeld 23). 

(23)) Baraka:lD-92 

"sneeuww bij elkaar halen" JONGEN 

'Dee jongen veegde de sneeuw bij elkaar.' 

Dee clause in voorbeeld 23 bevat één lexicaal element. Wanneer pantomime 
zelfstandigg voorkwam en geen deel uitmaakte van een clause werd dit niet 
geanalyseerd. . 

VraagVraag 2: orale componenten 
Oralee componenten (zie 3.1.1) zijn mondbewegingen die - in tegenstelling tot 
gesprokenn componenten - geen enkele relatie vertonen met het gesproken 
Nederlandss (Schermer, 1990; 1991). In de transcripten werden in het daartoe 
bestemdee veld alle waargenomen orale componenten genoteerd (zie voorbeeld 
24).. Om aan te geven dat er geen sprake was van stemgeving, werden twee 
koppeltekenss gebruikt (zie de bijlage met transcriptieconventies, 3.1 en 4.1). 
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(24)) Gerhard:3D-43 

VER R 

-fff--

"Heell  ver weg.' 

Wanneerr er orale componenten met stemgeving werden geproduceerd, wer-
denn - net als bij andere stemgevingen - schuine strepen gebruikt (zie voor-
beeldd 25). 

(25)) Leo:2H-105 

GROOT T 

/pam/ / 

'Eenn grote.' 

Vann orale componenten (NGT) met stemgeving (Nederlands) kon binnen het 
huidigee onderzoek niet worden vastgesteld bij welke taal het ingedeeld moest 
worden.. Vandaar dat orale componenten met stem buiten beschouwing wer-
denn gelaten. Hetzelfde geldt voor orale componenten waarbij niet duidelijk 
wass of er nu wel of geen sprake was van stemgeving. In voorbeeld 25 bevat 
dee clause één lexicaal element en dat is niet zonder stemgeving. Bij de ana-
lysee werd per clause het aantal lexicale elementen zonder stemgeving geteld 
enn het aantal lexicale elementen zonder stem en met een orale component. 

VraagVraag 3: ontkenning door middel van uitsluitend non-manuele negatie-mar-
keerders keerders 
Doorr in de transcripten gebaren (bijvoorbeeld NEE, NIET), stemgevingen (bij-
voorbeeldd Iniel) en hoofdbewegingen {nee schudden) op te nemen, werd bij de 
analysee duidelijk welke clauses een negatie bevatten (zie voorbeeld 26 en 27). 

Inn simultane communicatie kan negatie op diverse manieren worden aange-
geven:: via zowel ontkennende gebaren als woorden als nee schudden (zie 
voorbeeldd 26). In de voorbeelden staat de non-manuele markeerder boven de 
gebaren.. De streep geeft de distributie aan (zie de bijlage met transcriptie-
conventies,, 3.1 en 4.1). 

(26)) Dora: 1H-14 

nee e 

MOGENN NEE 

/ma// /nie/ 

'Datt mag niet.' 
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Eenn andere mogelijkheid is een combinatie van een volledig gesproken clau-
see zonder ontkennend lexicaal element met nee schudden (zie voorbeeld 27). 

(27)) Baraka:2H-69 

nee e 

/maa/ / 

'Niett de maan.' 

Inn voorbeeld 27 is niet duidelijk of het nee schudden, dat overeenkomt met 
dee non-manuele negatie-markeerder uit de NGT, (ook) overeenkomt met de 
niet-linguïstischee hoofdbeweging die in het Nederlands gebruikt kan worden. 
Well  is duidelijk dat in voorbeeld 27 negatie enkel en alleen door het nee 
schuddenschudden wordt uitgedrukt. In de NGT is dat een geaccepteerde vorm. 

Bijj  de analyse werden alle negatieve clauses (hier voorbeeld 26 en 27) geno-
teerdd en daarbij werd aangegeven welke uitsluitend een non-manuele nega-
tie-markeerderr bevatte. Op die manier kon worden nagegaan hoe groot het 
percentagee clauses was waarin gebruik gemaakt werd van de voor de NGT 
typischee manier van negeren. 

VraagVraag 4: congruent gebruikte werkwoordgebaren 
Bijj  congruente werkwoordgebaren (zie 3.1.1) kan argumentmarkering 
plaatsvindenn door gebruikmaking van onder andere de syntactische ruimte 
(ziee voorbeeld 28). 

(28)) Kemal:2D-102 

PAPASPUITEN-MET-EEN-SLANG]]  (gezicht) 

'Papaa spoot me met een slang in het gezicht.' 

Congruentee werkwoordgebaren kunnen zonder vervoeging voorkomen. Ze 
hoevenn namelijk niet altijd congruent gebruikt te worden (zie voorbeeld 29). 

(29)) Leo:4D-22 

DANN ANDERS INDEX3a KIJKEN 

'Daarnaa ging ik naar iets anders kijken.' 

Werkwoordgebarenn werden geglost als Nederlandse infinitieven (zie voor-
beeldd 28 en 29). Wanneer deze manier van glossen verwarring op kon leve-
renn (bijvoorbeeld bij FIETSEN kan er sprake zijn van een meervoudsvorm of 
eenn verbum) werd op het transcriptieformulier het woord werkwoord apart 
toegevoegd. . 
Bijj  de analyse werden alle grammaticaal te analyseren clauses met een werk-
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woordgebaarr apart genoteerd. Bij deze clauses werd steeds aangegeven of het 
werkwoordgebaarr al dan niet congruent gebruikt was. Er werd daarbij geen 
onderscheidd gemaakt tussen werkwoordgebaren met en zonder stemgeving. 

VraagVraag 5: verbum op de laatste positie 
Dee oppervlaktestructuur van Nederlandse mededelende hoofdzinnen is te 
typerenn als een V2-structuur. De NGT wordt wel beschouwd als een taal waar 
hett verbum de laatste positie inneemt, al is er op dit punt veel variatie moge-
lij kk (zie 3.1.1). Het verschil tussen de NGT en het Nederlands is dus niet 
absoluut.. Om de invloed van verschillende zinstypen te minimaliseren, zijn 
voorr de beantwoording van de vraag alleen grammaticaal te analyseren 
mededelendee clauses gebruikt. Om binnen deze clauses een adequate verge-
lijkin gg mogelijk te maken tussen die clauses waarin het verbum op de laatste 
plaatss stond en die clauses waarin dat niet het geval is, werden alleen die 
clausess geselecteerd die uit drie constituenten bestonden. Voorbeeld 30 geeft 
eenn clause die een verbum bevat en uit drie constituenten bestaat. 

(30)) Leo 1.H:28 

-P-- SCHOOL WEGGAAN 

/soola/ / 

'Patrickk ging naar school.' 

Dee variabele verbum op de laatste positie is modaliteitonafhankelijk gebruikt. 
Datt wil zeggen dat er geen onderscheid is gemaakt tussen de vormen van de 
lexicalee realisatie (een gebaar, een gesproken lexicaal element of een combi-
natiee van een gebaar en een gesproken lexicaal element). Het is immers moge-
lij kk grammaticale structuren uit de ene taal toe te passen in de andere (zie 
voorbeeldd 31). 

(31)) Dora:lD-57 

-L-- CADEAU GEVEN 

/liza// /jajo/ /ewe/ 

'Lizaa gaf een cadeau.' 

4.5.22 Nederlandstalige variabelen 

Nett zoals in 4.5.1 wordt hier eerst aandacht besteed aan de lexicale variabe-
lenn (stemgeving en de kwaliteit daarvan) en vervolgens aan de grammaticale 
(hett voorkomen van lexicale argumenten en de positie van het verbum op de 
tweedee plaats). Uitgangspunt is dat de proefpersonen het Nederlands kregen 
aangebodenn in de vorm van simultane communicatie. Het voorkomen van 
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gebarenn hoeft dus niet per se een contra-indicatie te zijn van het gebruik van 
(eenn vorm van) Nederlands. De meeste variabelen zijn dan ook zo gekozen 
datt ze zowel gelden voor het Nederlands als voor het Nederlands in de vorm 
vann simultane communicatie (zie 3.1.2). 

VraagVraag 6 en 6a: volledig stemgegeven clauses en lexicale elementen 
Dee lexicale elementen uit het gesproken Nederlands bestaan uit woorden. 
Omdatt die woorden door (dove) kinderen niet altijd correct worden uitge-
sproken,, is hier voor de neutrale term stemgeving gekozen (zie 4.1). Bij het 
transcriberenn werd altijd aangegeven of een lexicaal element met stemgeving 
werdd geproduceerd. Dit gebeurde, zoals eerder vermeld (zie 3.1.2), door het 
gebruikk van schuine strepen (/../) zoals in voorbeeld 30. Gebaren en stemge-
vingenn werden als één lexicaal element geteld tenzij ze niet naar een en het-
zelfdee concept verwezen (zie voorbeeld 22). 
Wanneerr niet met zekerheid kon worden vastgesteld of er sprake was van 
stemgevingg of van een zeer zacht fluisteren werden vraagtekens gebruikt (zie 
dee bijlage met transcriptieconventies) (zie voorbeeld 32). 

(32)) Aylin:2H-46 

HOND D 

?hon? ? 

'Dee hond.' 

Dezee manier van transcriberen maakte het mogelijk bij de analyse na te gaan 
hoeveell  stemgegeven lexicale elementen een clause bevatte. Zo bestaat de 
clausee in voorbeeld 30 uit drie lexicale elementen en één daarvan bevat stem; 
dee clause in voorbeeld 32 bestaat uit één lexicaal element en dat wordt niet 
mett stemgeving geproduceerd (het lexicale element is evenmin zonder stem-
geving). . 

VraagVraag 7: stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar 
Bijj  de analyse werd per clause het aantal stemgegeven lexicale elementen 
genoteerdd (zie 3.1 en 4.1) en het aantal lexicale elementen zonder gebaar (zie 
voorbeeldd 33). 

(33)) Dora:lH-65 
/ka// we/ 

'Datt kan wel.' 

Inn voorbeeld 33 is er sprake van twee lexicale elementen, beide zonder gebaar. 
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VraagVraag 8: woorden en/of woordachtige lexicale elementen 
Waarr mogelijk werd de vorm van de stemgeving uitgeschreven. Daardoor 
konn er bij de analyse een onderscheid gemaakt worden tussen stemgevingen 
diee te kwalificeren waren als zogenaamde correcte Nederlandse woorden of 
Nederlandsachtigee woorden en brabbels/vocalisaties. Op die manier kon het 
mogelijkee verschil in kwaliteit van de stemgeving onderzocht worden. Er 
werdd daarbij een onderscheid gemaakt tussen vocalisaties/brabbels enerzijds 
enn woorden en/of woordachtige lexicale elementen anderzijds. 

Vocalisaties/brabbelss zijn stemgevingen waarin geen Nederlands(achtig) 
woordd te herkennen is. Dergelijk stemgevingen golden alleen als lexicaal ele-
mentt wanneer er een duidelijke communicatieve intentie was. Deze variabele 
werdd gebruikt omdat het onderzoek jonge dove kinderen betrof die nog niet 
goedd konden spreken, maar wel geluid konden produceren. Wanneer een voca-
lisatiee niet eenduidig genoteerd kon worden, werd er gebruik gemaakt van een 
plustekenn (zie de bijlage met transcriptieconventie) (zie voorbeeld 34). 

(34)) Eleni:4H-93 en 94 

'?'' ' 9' 

Opp de video was goed te zien dat er in voorbeeld 34 sprake was van een com-
municatievee intentie en dat er twee lexicale elementen werden geproduceerd. 
Watt er gezegd werd, was echter volkomen onduidelijk. Door de schriftelijke 
weergavee van de clause in voorbeeld 34 is niet meer duidelijk dat er in de 
clausee sprake was van een communicatieve intentie. 

Dee categorie woordachtig lexicaal element werd gehanteerd omdat de articu-
latorischee vaardigheid van de proefpersonen vaak niet toereikend was om 
woordenn correct uit te kunnen spreken. Er is sprake van woordachtig lexicaal 
elementt wanneer de stemgeving wel enige overeenkomst vertoont met een 
Nederlandss woord, maar niet correct is uitgesproken. Bij de vaststelling of 
eenn stemgeving een woordachtig lexicaal element is, kan de context een 
belangrijkee rol spelen. In gesprekken over het hier en nu (boekje lezen en 
spel)) is het makkelijker vast te stellen dat de stemgeving een woordachtig 
lexicaall  element is dan in gesprekken buiten het hier en nu (bijvoorbeeld als 
eenn proefpersoon iets als lèl zegt terwijl hij vertelt over de vakantie was de 
betekeniss niet duidelijk; als een proefpersoon echter hetzelfde zei in een spel-
situatiee waarbij hij een ei pakte, kon makkelijker vastgesteld worden dat lèl 
'ei'' betekende. Uiteraard gold dat alleen wanneer er naast de lèl ook andere 
stemgevingg voorkwamen en niet alles werd aangeduid met lèl). 
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Omm te bepalen wat wel en wat niet een Nederlandsachtig woord is, werden 
minimaall  de volgende criteria gehanteerd: 
-- fonologische overeenkomst met een Nederlands woord; 
-- niet strijdig met de fonologie van het Nederlands; 
-- consistente referentie; 
-- differentiatie, dat wil zeggen dat de proefpersoon verschillende klanken 

gebruikte. . 

(35)) Furkan lH-49en50 

APPELL APPEL 

/ap// /ap/ 

'Eenn appel.' 'Een appel.' 

Inn voorbeeld 35 is ap een woordachtig lexicaal element, namelijk Furkans 
versiee van het woord appel. Hij gebruikt deze stemgeving tweemaal achter 
elkaar.. Of woordachtige lexicale elementen wel of niet te begrijpen zijn (met 
off  zonder hulp van de context) is voor de telling van het aantal lexicale ele-
mentenn met stem van geen belang: elke stemgeving die lijk t op een 
Nederlandss woord is een woordachtig lexicaal element (zie voorbeeld 36). 

(36)) Eleni:4H-71 en 73 

(verschuiftt haar stoel) 

/omele/ / 
' 9 ' ' 

/omele/ / 

Hett is mogelijk dat Eleni in voorbeeld 36 iets als schommelen wil zeggen, 
maarr zeker is dat niet. Wel is duidelijk dat ze iets wil meedelen met deze 
stemgeving.. Ze gebruikt dezelfde vorm tweemaal. Omdat de stemgeving vol-
doett aan de hierboven genoemde criteria werd dit lexicale element als 
woordachtigg lexicaal element gescoord. 

Nederlandsee woorden zijn woorden met een uitspraak die overeenkomt met 
diee van volwassen moedertaalsprekers en die beantwoorden aan de norm die 
dezee sprekers aan hun uitspraak stellen. Ook woorden als /hap/ of /boem/ 
werdenn geteld als Nederlands woord. Toepassing van de correcte morfologie 
iss geen criterium (zie voorbeeld 37). 
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(37)) Leo:4H-28 

PAPAA EN MAMA KOPEN CAVIA 

/papa// /en/ /mama/ /koop/ /cavia/ 

'Papaa en mama kochten een cavia.' 

Inn voorbeeld 37 wordt /koop/ aangemerkt als een Nederlands woord ondanks het 
feitt dat het hier niet voldoet aan de morfologische regels van het Nederlands. 
Dankzijj  de gehanteerde transcriptie, kan bij de bespreking van de resultaten 
dee kwaliteit van de stemgeving betrokken worden. Bij de analyse werd per 
clausee aangegeven hoeveel stemgegeven lexicale elementen die bevatte en 
hoeveell  woorden en/of woordachtige lexicale elementen. 

VraagVraag 9: lexicaal gerealiseerde argumenten 
Inn het Nederlands worden argumenten veelal lexicaal gerealiseerd. In de NGT 
komenn naast lexicaal gerealiseerde argumenten ook veel nulargumenten voor 
(ziee 3.1.1). Het verschil tussen beide talen is op dit punt echter niet absoluut. 
Bijj  de analyse werd per grammaticaal te analyseren mededelende clause (zie 
4.3.2)) die een verbum bevatte, nagegaan hoeveel argumenten er bij dit ver-
bumm hoorden. In voorbeeld 38 zijn geen van de twee argumenten van RIJGEN 
lexicaall  gerealiseerd. In voorbeeld 39 is het eerste argument van helpen niet, 
maarr het tweede wel lexicaal gerealiseerd (3.1 en 4.1). 

(38)) Dora-4D:51 

RIJGEN3a a 

'Ikk rijg ze' 

(39)) Christine-3H:56 

HELPENN INDEX2 

/help// -

'Jee helpt mij.' 

Bijj  de analyse werd er een onderscheid gemaakt tussen het voorkomen van 
gelexicaliseerdee eerste en van gelexicaliseerde tweede argumenten. De reden 
hiervoorr was dat het percentage lexicaal gerealiseerde argumenten in de NGT 
perr argument verschilt. Bos (1995a) ontdekte immers dat in 61% van de uitin-
genn het eerste argument lexicaal gerealiseerd wordt en in 39% van de uitingen 
hett (verplichte) tweede argument lexicaal gerealiseerd wordt (zie 3.1.1). 
Dezee variabele is modaliteitonafhankelijk gebruikt. Dat wil zeggen dat er per 
clausee nagegaan is of en welke argumenten er lexicaal gerealiseerd waren, 
maarr dat niet is nagegaan of de lexicale realisatie bestond uit een gebaar of 
eenn stemgegeven lexicaal element of een combinatie daarvan. 
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VraagVraag 10: verbum op de tweede positie 
Hoewell  de verschillen tussen de NGT en het Nederlands ten aanzien van de 
positiee van het verbum niet absoluut zijn, kan het Nederlands in de opper-
vlaktestructuurr van mededelende hoofdzinnen getypeerd worden als een Vi -
taall  en de NGT niet (zie 3.1.1). 
Nett als bij de vraag naar clauses met het verbum op de laatste positie (4.5.1) 
werdenn bij de analyse alle mededelende clauses die grammaticaal te analyse-
renn waren en die naast een verbum nog twee andere constituenten bevatten, 
apartt genoteerd. Vervolgens werd vastgesteld of het verbum op de tweede 
positiee stond (zie voorbeeld 40) of niet (zie voorbeeld 30 en 31). 

(40)) Christinc:2D-21 

/dahh /mah/ /niet/ 

'Datt mag niet.' 

Dee variabele verbum op de tweede positie is modaliteitonafhankelijk gebruikt. 
Datt wil zeggen dat er per clause is nagegaan of het verbum op de tweede 
plaatss stond zonder dat er onderscheid is gemaakt tussen de vorm van het ver-
bumm (zie voorbeeld 41). 

(41)) Car1os:3H-114 

-F-- SLAPEN AUTO 

"Felicitaa sliep in de auto.' 

Voorr een clause als in de voorbeelden 40 en 41 is genoteerd dat het verbum 
opp de tweede positie staat (4.5.1). 

4.5.33 Statistische analyses 

Omm een antwoord op de onderzoeksvragen te krijgen, zijn per opnameronde 
steedss de gesprekken met de dove en met de horende gesprekspartner op een 
aantall  variabelen met elkaar vergeleken. Van de NGT-variabelen (zie 4.5.1) 
iss steeds nagegaan of ze vaker werden gebruikt bij de dove gesprekspartner 
dann bij de horende. Van de Nederlandstalige variabelen (zie 4.5.2) is steeds 
nagegaann of ze vaker werden gebruikt bij de horende gesprekspartner dan bij 
dee dove. De clause was daarbij altijd de analyse-eenheid. Dat wil zeggen dat 
bijvoorbeeldd voor de variabele lexicale elementen met stemgeving per clau-
see werd nagegaan welk percentage van de in de clause voorkomende lexica-
lee elementen stemgeving bevatte. Vervolgens werd per opnameronde bere-
kendd of lexicale elementen met stemgeving bij de horende significant vaker 
voorkwamenn dan bij de dove gesprekspartner. Een aanpak waarbij zowel het 
voorkomenn van de NGT als het Nederlands werd onderzocht, is gekozen 
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omdatt uit eerdere studies was gebleken dat dove kinderen soms wel een 
keuzee voor de ene taal maken, maar niet voor de andere (Fortgens & Knoors, 
1994;; 1995; zie 3.4). 
Err zijn berekeningen uitgevoerd om na te gaan of er bij de groep als geheel 
significantee verschillen te zien waren tussen de beide onderzochte gespreks-
situaties.. De groep proefpersonen was niet homogeen (zie 4.2). Daarom is 
voorr wat deze groepsresultaten betreft, gewerkt met gewogen resultaten, in 
diee zin dat per opnameronde voor de individuele proefpersonen - op clause 
niveauu - berekeningen zijn gemaakt. De uitkomsten zijn zijn voor elke opna-
merondee per gesprekssituatie (de dove en de horende gesprekspartner) geag-
gregeerd.. Vervolgens is er per opnameronde een vergelijking tussen de beide 
gesprekssituatiess gemaakt. 
Omdatt bekend was dat de proefpersonen van elkaar verschilden (zie 4.2), is 
ookk nagegaan of er bij de individuele proefpersonen verschillen tussen de 
gesprekssituatiess te zien waren. 
Voorr de berekeningen zijn twee statistische toetsen gebruikt: de chi-kwadraat 
enn de t-toets. Als non-parametrische toets is de chi-kwadraat ingezet bij de 
dichotomee variabelen: al dan niet gebruik van clauses zonder stemgeving; al 
dann niet negatieve clauses met uitsluitend een non-manuele negatie-markeer-
der;; al dan niet congruent gebruikte werkwoordgebaren; al dan niet plaatsing 
vann het verbum op de laatste positie in de clause; al dan niet gebruik van vol-
ledigg stemgegeven clauses; al dan niet plaatsing van het verbum op de twee-
dee positie in de clause en al dan niet lexicaal realiseren van argumenten (zie 
4.5).. Hierbij is er altijd gecorrigeerd voor continuïteit. Naast de chi-kwadraat 
toetss met behulp waarvan kon worden nagegaan of het taalgebruik in de twee 
onderzochtee gesprekssituaties significant van elkaar verschilden, is gebruik 
gemaaktt van een contingentiecoëfficiënt als maat voor de mate waarin de 
gesprekkengesprekken van elkaar verschilden. De contingentiecoëfficiënt loopt van 0.0. 
(geenn verschil) tot 1.0 (volledig verschil). Indien de verwachte waarden van 
dee vier cellen minder dan vijf bedroeg, werd afgezien van toetsing. Voor de 
numeriekee variabelen is de t-toets toegepast. De numerieke variabelen waren: 
gebarenn zonder stem; orale componenten; lexicale elementen met stem; stem-
gegevenn lexicale elementen zonder gebaar en woorden en/of woordachtige 
lexicalee elementen (alles per clause berekend; zie 4.4). De t-toets werd niet 
uitgevoerdd wanneer het aantal observaties minder dan 5% van de desbetref-
fendee verzameling uitmaakte. In alle andere gevallen waar het aantal obser-
vatiess gering was, is de t-toets wel toegepast. De test is hiervoor robuust 
genoeg.. Met behulp van Levenes test is steeds eerst nagegaan of in de beide 
typenn gesprekken de spreiding al dan niet significant verschilde. Wanneer de 
spreidingenn niet significant verschilde, werd de t-toets voor gelijke variaties 
toegepastt en genoteerd in de tabellen (zie de bijlagen bij hoofdstuk 5). 
Wanneerr uit Levenes test bleek dat de aanname geschonden werd, werd 
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gebruikk gemaakt van de op deze situatie gecorrigeerde t-toets. In het geval 
vann de numerieke variabelen werd als maat voor de grootte van het verschil 
dee eta-waarde gebruikt. Deze maat loopt van 0.0 (geen verschil) tot 1.0 (vol-
ledigg verschil). In de bijlage bij hoofdstuk 5 staan alle relevante gegevens met 
betrekkingg tot de toetsing vermeld. In de tekst en in tabellen in de tekst is een 
samenvattingg van deze gegevens opgenomen (tabellen 5. 4 t/m 5.26). Daarin 
iss ook aangegeven wat de p-waarde van de aangetroffen significante ver-
schillenn was (p<.001; p<.01; p<.05 en p<.10; alle tweezijdig). Voor de wat 
ongebruikelijkee laatste p-waarde is gekozen om ook mogelijke tendensen in 
hett taalkeuzegedrag van de proefpersonen zichtbaar te maken. Deze p-waarde 
(iss steeds apart aangegeven. Wanneer de eta-waarde van een t-toets kleiner 
wass dan .0300 is dit in de tabellen in hoofdstuk 5 apart aangegeven. Op die 
manierr wordt duidelijk wanneer de resultaten met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerdd moeten worden. Tot slot zij opgemerkt dat het voordeel van 
dee t-toets is dat deze ook te gebruiken is wanneer variabelen scheef verdeeld 
mochtenn blijken te zijn. 

4.66 Betrouwbaarheid 

Dee transcriptie en de codering daarvan zijn onderworpen aan een betrouw-
baarheidscontrolee (4.6.1). Ook de taalsamples zijn onderzocht op hun 
betrouwbaarheidd (4.6.2). 

4.6.11 Betrouwbaarheid van de transcriptie en codering 

Doordatt er bij het transcriberen meer personen waren betrokken (zie 4.4), was 
hett mogelijk daar een interbeoordelaarscontrole uit te voeren (4.6.1.1). Voor 
dee codering is gebruik gemaakt van een w/rabeoordelaarscontrole (4.6.1.2). 

4.6.1.14.6.1.1 Betrouwbaarheid van de transcriptie 

Bijj  de interbeoordelaarscontrole waren beide onderzoeksassistenten (zie 4.4 
enn 4.5.1) betrokken en een horende stagiaire van de Universiteit van 
Amsterdamm (Algemene Taalwetenschap). De beide onderzoeksassistenten 
transcribeerdenn een deel van het materiaal geheel opnieuw. Het materiaal 
bestondd uit totaal 12049 clauses. Van elke proefpersoon werden van elke 
opnamee ongeveer vijftien clauses opnieuw getranscribeerd met een totaal van 
12366 (dat wil zeggen ongeveer 10%). De onderzoeksassistenten namen hier-
bijj  allebei opnamen voor hun rekening die zij nog niet eerder getranscribeerd 
hadden.. De stagiaire vulde vervolgens op de zo gemaakte controletranscrip-
tenten 'm of er al dan niet sprake was van stemgeving. De onderzoeker hield zich 
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-- na uitleg gegeven te hebben - volledig afzijdig. 
Aangezienn een deel van het transcriberen ook uit coderen bestond (zie 4.4), 
bevatt het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de transcriptie een aantal 
vann de in 4.5 genoemde variabelen. De betrouwbaarheid werd niet voor alle 
variabelenn onderzocht omdat op voorhand al duidelijk was dat niet alle vari-
abelenn voldoende frequent voorkwamen in de controletranscripten. 
Bovendienn maakten niet alle variabelen deel uit van de transcriptie. De vol-
gendee variabelen werden wel onderzocht: eindgrens van de clauses, lexicale 
elementenn (stemgevingen en/of gebaren), gebaren, gebaren zonder stemge-
ving,, orale componenten, non-manuele negatie-markeerders en werkwoord-
gebaren.. De keuze voor de variabele werkwoordgebaren is gemaakt omdat 
congruentt gebruikte werkwoordgebaren erg weinig voorkwamen en er toch 
enigg inzicht werd gewenst in de betrouwbaarheid van de transcribtie. 
Eindgrenzenn van clauses werden opgenomen om na te gaan of de segmenta-
tiee van het materiaal betrouwbaar was uitgevoerd. Deze segmentatie, die 
eigenlijkk een deel van de codering is, vond namelijk tijdens het transcriberen 
plaatss omdat voor een nauwkeurige vaststelling van de eindgrenzen het vide-
omateriaall  zelf erg belangrijk is. Bovendien kon op die manier nagegaan 
wordenn of er 150 clauses getranscribeerd waren. 
Bijj  de controle werd van elke variabele nagegaan of deze zowel in de origi-
nelee transcripten als in de controletranscripten op dezelfde manier was geco-
deerd.. Vervolgens zijn de percentages in overeenkomst berekend. Hiertoe is 
nagegaann hoe vaak een variabele in de originele transcripten gezien (en geno-
teerd)teerd) was en hoe vaak in de controletranscripten. De getallen die hier uit-
kwamenn werden bij elkaar opgeteld (aantal hits). Vervolgens is het totaal aan-
tall  keren dat een variabele gezien was, geteld. Dat wil zeggen het aantal hits 
pluss het aantal keren dat een variabele niet in de originele transcriptie en wel 
inn de controle werd gezien plus het aantal keren dat een variabele wel in de 
originele,, maar niet in de controletranscriptie werd gezien. Het percentage is 
verkregenverkregen door het aantal hits te delen door het totaal en de uitkomst te ver-
menigvuldigenn met 100. Tabel 4.13 geeft overzicht van de belangrijkste 
getallen13. . 

1Ziee de bijlage bij hoofdstuk 4 voor meer gegevens. 
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Tabell  4.13 Berekening van de percentages van de interbeoordelaarscontrole van de 

transcriptie. . 

II  ariabele 

eindgrenss clauses 

lexicalee elementen 

gebaren gebaren 

gebarenn zonder stem 

lexicalee elementen met stem 

oralee componenten 

non-manuelee negatie-markeerders 

werkwoordgebaren n 

totaal totaal 

1370 0 

2257 7 

2263 3 

1271 1 

993 3 

103 3 

56 6 

597 7 

%% overeenkomst 

85 5 

92 2 

92 2 

82 2 

84 4 

57 7 

82 2 

77 7 

totaall  = aantal hits + aantal extra gezien in de origineel + aantal extra gezien in de controle 
overeenkomstt = (hits:totaal) x 100 = % 

Alss 80% overeenkomst als acceptabel wordt aangehouden, dan blijken er 
tweee variabelen te zijn die daar niet aan voldoen: orale componenten en 
werkwoordgebaren.. Welke mondbeelden nu wel en welke geen orale compo-
nentenn zijn, was klaarblijkelijk niet altijd duidelijk. Dit wordt mede veroor-
zaaktt door het gegeven dat er nog geen overzicht is van alle mondbeelden die 
deell  uitmaken van de NGT. De onderzoeksassistenten scoorden orale com-
ponentenn in de controletranscriptie vaker dan gebeurd was in de originele 
transcriptenn (zie bijlage 2.1). De originele transcripten werden altijd gecon-
troleerdd door de onderzoeker. Of een getranscribeerd mondbeeld nu wel of 
geenn orale component was, was meer dan eens onderwerp van gesprek als zij 
eenn transcriptie met een onderzoeksassistente doornam. In de originele tran-
scriptenn werden orale componenten dus zorgvuldiger gescoord dan in de con-
trole.. Feit blijf t echter dat de betrouwbaarheid onder de 80% ligt. Het is ech-
terr wel zo dat het aantal orale componenten waarmee de betrouwbaarheid 
konn worden berekend erg klein is. De variabele zal wel in hoofdstuk 5 bij de 
besprekingg van de resultaten aan de orde komen, maar aan de resultaten zul-
lenn geen harde conclusies verbonden kunnen worden. 
Voorr wat de werkwoordgebaren betreft, geldt dat het blijkbaar moeilijk is om 
bijj  nog jonge kinderen duidelijk te zien wanneer een gebaar wel of niet een 
werkwoordsgebaarr is. Een reden daarvoor is dat de proefpersonen (nog) niet 
altijdd duidelijk gebaarden. Een andere reden is dat de onderzoeksassistenten 
inn hun glossen vaak geen onderscheid maakten tussen een nomen en een ver-
bum.. Zij noteerden dan bijvoorbeeld FIETSEN zonder aan te geven of dit nu 
hett meervoud van fiets betrof of het werkwoordgebaar. In de originele tran-
scriptiee werd dergelijke informatie tijdens de bespreking met de onderzoeker 
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alsnogg toegevoegd. Bij de controle gebeurde dit niet omdat de onderzoeker 
zichh afzijdig hield. Tijdens die besprekingen met de onderzoeker bleek 
bovendienn dat het voor de onderzoeksassistenten soms moeilijk was los te 
komenn van Nederlandstalige criteria (bijvoorbeeld naast (in de betekenis van 
terzijdeterzijde van) is in het Nederlands geen verbum, maar NAAST in de NGT 
wel).. In de originele transcriptie konden dit soort problemen makkelijk opge-
lostt worden. Vandaar dat de variabele werkwoordgebaren wel wordt meege-
nomenn in het onderzoek, dit ondanks het feit dat de overeenkomst tussen ori-
ginelee en controletranscripten net onder de 80% ligt. 
Tott slot moet opgemerkt worden dat het aantal non-manuele negatie-mar-
keerderss te klein is om duidelijk te weten of de transcriptie betrouwbaar is 
uitgevoerd.. De resultaten op deze variabele zullen dan ook terughoudend 
gehanteerdd moeten worden. 

4.6.1.24.6.1.2 Betrouwbaarheid van de codering 

Nadatt alle video-opnamen getranscribeerd en gecodeerd waren, zijn negen 
vann de 88 transcripten opnieuw gecodeerd door de onderzoeker zelf om de 
consistentiee van de codering te onderzoeken. Uit elk van de vier opnameron-
denn werd at random een transcript met een dove en een transcript met een 
horendee gesprekspartner gekozen op voorwaarde dat er per proefpersoon niet 
meerr dan één transcript was. In totaal werden 1236 clauses opnieuw geco-
deerd. . 

Dee variabelen die op betrouwbaar coderen werden onderzocht zijn met name 
diee variabelen die geen deel uitmaakten van de interbeoordelaarscontrole van 
dee transcripten. Deze variabelen waren: stemgevingen die uit Nederlandse 
woordenn bestonden, die Nederlandsachtig waren en de overige (brabbels/ 
vocalisaties),, en lexicale argumenten. Ook het aantal constituenten per clau-
see was onderwerp van onderzoek omdat dit een rol speelde bij het vaststellen 
vann de plaats van het verbum (op de tweede of laatste positie). Deze twee 
variabelenn (verbum op de laatste plaats en verbum op de tweede plaats) kwa-
menn zelf te weinig voor om van nut te zijn bij de betrouwbaarheidscontrole 
vann de codering. 
Dee betrouwbaarheid van de codering werd berekend met behulp van Cohens 
Kappa.. Cohens Kappa is een maat voor overeenstemming boven kansver-
wachting.. Deze maat heeft geen ondergrens, maar beneden de 0.0 is wel heel 
ergg slecht. De bovengrens van 1.0 duidt op een perfecte overeenstemming. Het 
aantall  clauses met een gesproken lexicaal element bedroeg 1236. Het aantal 
argumentenn en het aantal constituenten is alleen berekend over die clauses die 
grammaticaall  te analyseren waren (n=271). De codering per clause in de ori-
ginelee interpretatie werd vergeleken met die in de controle (zie tabel 4.14). 
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Tabell  4.14 Overeenkomst tussen de originele codering van de transcripten en die van 

dee controle-codering. 

variabele variabele 

Nederlandsee woorden 

woordachtigen n 

brabbels/vocalisaties s 

lexicalee argumenten 

constituenten n 

CohensCohens Kappa 

0.95* * 

0.93* * 

0.97* * 

0.93* * 

0.93* * 

*p<.001 1 

Alss als grens voor het wel of niet betrouwbaar coderen van de transcriptie 
wordtt aangenomen dat alles boven de 0.81 als betrouwbaar aangemerkt kan 
worden,, zijn alle onderzochte variabelen betrouwbaar gecodeerd (zie tabel 
4.14). . 

4.6.22 Betrouwbaarheid van de taalsamples 

Dee betrouwbaarheid van de taalsamples is op twee onderdelen onderzocht. 
Tenn eerste is nagegaan of de verzamelde taalsamples als representatief voor 
dee taaiproductie van de proefpersonen konden worden beschouwd (4.6.2.1). 
Vervolgenss werd nagegaan of de verschillende typen gesprek (vrije gesprek-
ken,, boekgesprekken en spelgesprekken; zie 4.3.2) wel voldoende gelijk-
soortigg materiaal opleverden om een vergelijking tussen de twee gespreksi-
tuatiess mogelijk te maken (4.6.2.2). 

4.6.2.14.6.2.1 Taaiproductie 

Bachini,, Kuiken & Schoonen (1995) geven aan dat de variatie in de taaipro-
ductiee van kinderen binnen zeer korte tijd zo kan wisselen dat spontane taal-
sampless als onbetrouwbaar kunnen worden beschouwd. Hoewel hun onder-
zoekk niet de taalkeuze betrof, maken hun resultaten wel duidelijk dat gege-
venss verzameld met behulp van spontane gesprekken voorzichtig gehanteerd 
moetenn worden. Bij een beperkt aantal proefpersonen uit het huidige onder-
zoekk was het via een confirmatieve toetsing mogelijk zicht te krijgen op de 
aanwezigee variatie. Zoals vermeld in 4.3.4 was het streven om per opname 
1500 clauses te verzamelen. De onderzoeker volgde daarom - op een monitor 
enn buiten het zicht van de beide gesprekspartners - het gesprek tussen de 
proefpersoonn en de dove of horende gesprekspartner om in te schatten of de 
proefpersoonn wel 150 clauses had geproduceerd. Als het er op leek dat dit 
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niett het geval was, werd een aantal dagen later een vervolggesprek gevoerd 
enn opgenomen (zie 4.3.4). Voor het onderzoek zijn de clauses uit het eerste 
gesprekk gebruikt, aangevuld met die uit het tweede tot er in totaal 150 clau-
sess waren. Bij zes proefpersonen was een tweede opname (meer dan eens) 
nodig.. Zij voerden met een tussenpose van enkele dagen daarom twee 
gesprekkengesprekken met een en dezelfde gesprekspartner. De variabelen die bij deze 
zess onderzocht zijn met het oog op de betrouwbaarheid van de verzamelde 
taaisamples,, zijn: gebaren zonder stemgeving, lexicale elementen met stem-
gevingg en woorden/woordachtige lexicale elementen (zie 4.5). De variabelen 
gebarenn zonder stemgeving14 en lexicale elementen met stemgeving vertonen 
eenn overlap (zie 4.5). Andere variabelen zijn buiten beschouwing gelaten 
omdatt die te weinig voorkwamen om verschillen statistisch te toetsen. Van 
dezee variabelen kan niet duidelijk worden of hun voorkomen in de onder-
zochtee taaisamples representatief was. 
Inn de tabellen 4.15 t/m 4.20 zijn per proefpersoon de resultaten weergegeven15. 
Alleenn die proefpersonen en die opnamen zijn vermeld waarin een proefper-
soonn twee gesprekken moest voeren omdat in één gesprek geen 150 clauses 
verzameldd konden worden. In elke tabel staat welke proefpersoon het betreft, 
welkee opname(n) en welke gesprekspartner(s) (doof of horend). Omdat de 
dataa numeriek zijn, is gebruik gemaakt van de t-toets (zie 4.5). Wanneer de t-
toetss liet zien dat het verschil tussen twee gesprekken met betrekking tot de 
betreffendee variabele significant was (p<.05), is dit aangegeven. Zoals uit de 
tabellenn blijkt, zijn er geen gegevens van de eerste opnameronde. Dit komt 
omdatt er die keer steeds maar één gesprek is opgenomen ongeacht het aantal 
clausess dat geproduceerd werd. 

Tabell  4.15 bevat gegevens over de twee gesprekken die Aylin in de tweede 
opnamerondee met beide gesprekspartners voerde. 

l4Ziee voor de relatie tussen de variabele gebaren zonder stemgeving en de variabele lexicale 
elementenn met stemgeving 4.5. 
l:,Ziee de bijlage bij hoofdstuk 4 voor meer gegevens. 

123 3 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

Tabell  4.1 5 Gegevens van Aylin over de opnamen met twee gesprekken. 

Aylin Aylin 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 

gemiddeldd °o gebaren zonder stem 
totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 

totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 

opnumerondeopnumeronde 2 

dovedove gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

99 9 

166 6 
100 0 
166 6 

0 0 
0 0 

0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

51 1 
84 4 
100 0 

84: : 

0 0 

0: : 

0 0 

horendehorende gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

43 3 
70 0 

100 0 
70 0 
0 0 
0 0 
0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

83 3 
113 3 
322 * 
142 2 
644 * 
82: : 

68 8 
berekendd op clauseniveau ; ;gccn statistische toetsing i.v.m. ontbrekende observaties 

**  = verschil is statistisch significant (p<.05) 

Tabell  4.15 laat zien dat Aylins gesprekken met de dove gesprekspartner ten 
aanzienn van de onderzochte variabelen consistent zijn: in beide gesprekken 
gebruiktee zij geen stemgevingen (en dus ook geen woorden/woordachtige 
lexicalee elementen). De gesprekken met de horende gesprekspartner laten 
eenn iets ander beeld zien. In het eerste gesprek met de horende gebruikte 
Ayli nn totaal geen stem, maar in het tweede gesprek deed zij dat wel. De ver-
schillenn tussen beide gesprekken zijn wat betreft deze variabele significant. 
Eenn groot percentage van die stemgevingen bestonden dan uit woorden of uit 
woordachtigee lexicale elementen. Omdat er in het eerste gesprek geen lexi-
calee elementen met stemgeving voorkwamen, was een statistische toetsing 
hierr niet op zijn plaats. Tabel 4.15 laat zien dat voor wat betreft de onder-
zochtee variabelen de taalsamples die in de tweede opnameronde bij Aylinn zijn 
verzameldd bij de dove gesprekspartner representatief lijken te zijn, maar bij 
dee horende niet: in het tweede gesprek gebruikte Aylin significant meer lexi-
calee elementen met stemgevingen en minder gebaren zonder stemgeving dan 
inn het eerste. Wanneer de onderzoeksresultaten bij haar geen persoonsgebon-
denn taalkeuzen laten zien ten aanzien van stemgeving, wil dat niet zeggen dat 
ditt bij haar nooit het geval is. Daarvoor kan bij haar het gebruik van de onder-
zochtee variabelen bij een en dezelfde gesprekspartner soms te erg wisselen. 

Ookk bij Carlos waren er in de tweede opnameronde bij zowel de dove als de 
horendee gesprekspartner twee gesprekken nodig om 150 clauses te kunnen 
verzamelen.. Met de horende gesprekspartner in de derde opname waren ook 
tweee gesprekken nodig. In tabel 4.16 zijn de data weergegeven. 
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Tabell  4.16 Gegevens van Carlos over de opnamen met twee gesprekken. 

Carlos Carlos 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
gemiddeldd % gebaren zonder stem' 

totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde 2 opnam 

dove dove 
gesprekspartner gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

101 1 
144 4 
97 7 

144 4 

1 1 

3 3 
33 3 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

49 9 
66 6 
99 9 
66 6 
l ' ' 
1--
100 0 

horende horende 
gesprekspartner gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

97 7 
162 2 
84 4 

162 2 

9 9 
12 2 
12 2 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

53 3 
72 2 
81 1 
73 3 

13 3 
8 8 
13 3 

ïrondeïronde 3 

horende horende 
gesprekspartner gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

67 7 
91 1 

77 7 
99 9 

23 3 
23 3 
22 2 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

83 3 
135 5 
82 2 
136 6 
17 7 
19 9 
17 7 

'' berekend op clauseniveau ; :geen statistische toetsing i.v.m. ontbrekende observaties 

Dee cijfers in tabel 4.16 maken duidelijk dat Carlos' taalgebruik in de onder-
zochtee opnamen geen significante verschillen liet zien. Aangenomen mag 
wordenn dat deze taalsamples representatief zijn. 

Bijj  Habiba vermoedde de onderzoeker tijdens de tweede opname met de 
horendee gesprekspartner dat het gesprek te weinig clauses had opgeleverd. 
Daaromm werd er een vervolggesprek gevoerd. Later bleek dat er in het eerste 
gesprekk 146 clauses waren geproduceerd (zie bijlage 2.2). Uit het tweede 
gesprekk waren dus slechts vier clauses nodig om de gewenste 150 clauses te 
verzamelen.. Dit maakt een vergelijking tussen de twee gesprekken niet erg 
zinvol. . 

Dee volgende proefpersoon bij wie een extra gesprek nodig was, is Issa en wel 
inn de tweede opname met de horende gesprekspartner. Net als Aylin (zie tabel 
4.15)) kwam hij ondanks dit tweede gesprek niet aan de gewenste 150 clau-
ses.. Issa's gegevens staan in tabel 4.17. 
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Tabell  4.17 Gegevens van Issa over de opname met twee gesprekken. 

Issa Issa 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem' 
totalee aantal lexicale elementen 

gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 
totalee aantal lexicale elementen met stem 

gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde 2 

horendehorende gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

68 8 

86 6 
50 0 
91 1 

48 8 
40 0 
18 8 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

28 8 

37 7 
65 5 
38 8 

23 3 
7 7 
7 7 

11 berekend op clauseniveau 

Voorr de onderzochte variabelen is Issa's taalgebruik in de tweede opname-
rondee bij de horende gesprekspartner in beide gesprekken gelijk. Het verza-
meldee taalmateriaal is representatief. 

Kemall  produceerde te weinig clauses in de derde opnameronde bij de dove 
gesprekspartnerr en in de vierde bij de horende (zie tabel 4.18). Hij moest dus 
tweee keer een extra gesprek voeren. Bij de vierde opname leidde dat overi-
genss nog steeds niet tot de gewenste 150 clauses. 

Tabell  4.18 Gegevens van Kemal over de opnamen met twee gesprekken. 

Kemal Kemal 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
gemiddeldd % gebaren zonder stem' 

totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde 3 

dovedove gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

100 0 
168 8 
77 7 

170 0 
21 1 
34 4 

1 1 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

50 0 
78 8 
49 9 
78 8 
411 * 
32 2 

3: : 

opnamerondeopnameronde 4 

horendehorende gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

19 9 
29 9 
55 5 
29 9 
37 7 
8 8 

0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

105 5 
151 1 
35 5 
151 1 
58 8 
77 7 

0: : 

11 berekend op clauseniveau ; 2geen statistische toetsing i.v.m. ontbrekende observaties 
**  = verschil is statistisch significant (p<.05) 

Inn de derde opnameronde met de dove gesprekspartner is er bij Kemal een 
significantt verschil te zien in het percentage lexicale elementen met stemge-
ving.. Het taalsamples is dus niet voor alle variabelen representatief. Dat kan 
wijzenn op een wisselend taalgedrag. Bij de bespreking van de resultaten moet 
hiermeee rekening worden gehouden. 
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Leoo behaalde in de tweede opname met de horende gesprekspartner niet de 
vereistee 150 clauses, zoals blijkt uit tabel 4.20. 

Tabell  4.1 9 Gegevens van Leo over de opname met twee gesprekken. 

Leo Leo 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
gemiddeldd % gebaren zonder stem' 
totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen1 

opnamerondeopnameronde 2 

horendehorende gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

117 7 

155 5 
27 7 

177 7 
71 1 

113 3 
79 9 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

33 3 
50 0 

20 0 
57 7 
76 6 
45 5 
81 1 

11 berekend op clauseniveau 

Dee gegevens in tabel 4.19 laten zien dat er geen sprake is van significante 
verschillenn tussen de beide gesprekken. De taalsamples van Leo in deze 
opnamee zijn dus ten aanzien van de onderzochte variabelen representatief. 

Dee onderzochte variabelen bij Carlos, Issa en Leo wijzen op een consistent 
taalgedrag.. Dit suggereert dat de bij hen verzamelde taaisamples representa-
tieff  zijn. Bij de andere twee lijk t het taalgedrag ten aanzien van een aantal 
variabelenn minder consistent. Hiermee zal rekening worden gehouden bij de 
interpretatiee van de onderzoeksresultaten in hoofdstuk 6. 

4.6.2.24.6.2.2 Gesprekstypen 

Tijdenss de opnamen konden er zoals hierboven is aangegeven drie soorten 
gesprekkenn gevoerd worden. De voorkeur ging uit naar de zogenaamde vrije 
gesprekken,, vervolgens naar gesprekken naar aanleiding van prentenboeken - de 
boekgesprekkenn - en tenslotte naar gesprekken tijdens spelsituaties - de spelge-
sprekkenn (zie 4.3.2). Om na te gaan of de verschillende typen gesprekken ook 
aanleidingg gaven tot verschillen in de taaiproductie is waar mogelijk op groeps-
niveauu een vergelijking gemaakt tussen de drie gesprekstypen per opname. Voor 
eenn vergelijking per proefpersoon per opname waren er te weinig gegevens. 

Dee tabellen 4.20 t/m 4.23'6 bevatten de relevante gegevens met betrekking tot 
dee gesprekstypen. Per opnameronde is steeds aangegeven of de taaisamples 

6Ziee de bijlage bij hoofdstuk voor meer gegevens. 
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afkomstigg zijn uit de gesprekken met de dove dan wel de horende gespreks-
partner.. Vervolgens is vermeld hoeveel clauses er in de verschillende 
gesprekstypenn zijn verzameld. Dit om een indruk te geven van de omvang 
vann de taaisamples. Vervolgens worden de variabelen gepresenteerd. Net als 
eerderr ( in 4.6.2.1) is het gemiddeld aantal gebaren zonder stemgeving op 
clauseniveauu berekend door het aantal gebaren zonder stemgeving1" te delen 
opp het totale aantal gebaren. Het gemiddeld aantal lexicale elementen zonder 
stemgevingrr is berekend door per clause het aantal stemgevingen te delen op 
hett totale aantal lexicale elementen. Het gemiddelde aantal woorden of 
gesprokenn lexicale elementen die op een woord lijken (woorden/woordachti-
gen)) is berekend door per clause dit woorden/woordachtige lexicale elemen-
tenn te delen op het totale aantal lexicale elementen met stemgeving. 
Vervolgenss kon worden nagegaan of het voorkomen van de variabelen in de 
onderscheidee gesprekstypen significante verschillen (p<.05; tweezijdig) ver-
toonde.. Er is gebruik gemaakt van een ANOVA omdat de gesprekken uit drie 
conditiess (vrij gesprek, boekgesprek en spelgesprek) bestonden. Ook als er 
eenn conditie uitviel, werd ANOVA gebruikt, omdat de F-waarde bij ANOVA 
overeenkomtt met de t-waarde in het kwadraat bij de t-toets. De p-waarden 
zijnn in beide gevallen gelijk. 
Tabell  4.20 laat zien dat in de eerste opnameronde alle drie de gesprekstypen 
voorkwamen.. Het grootste aantal clauses werd bij beide gesprekspartners 
geproduceerdd in de vrije gesprekken, het kleinste aantal in de spelgesprek-
ken.. Dit komt overeen met de opzet van het onderzoek: de gesprekspartners 
wass gevraagd zo min mogelijk spelgesprekken te voeren en zo veel mogelijk 
vrijee gesprekken (zie 4.3.2). 

Tabell  4.20 Groepsresultaten uit de eerste opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
gemiddeldd % gebaren zonder stem' 

totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 

totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde I 

dovedove gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

620 0 
975 5 

70 0 
987 7 
26 6 

268 8 
20 0 

boek-boek-
gesprek gesprek 

356 6 
566 6 
74 4 

575 5 
23 3 
134 4 

20 0 

spel-spel-
gesprek gesprek 

175 5 
245 5 
577 (*) 
254 4 
388 (*) 

93 3 
20 0 

horendehorende gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

490 0 
804 4 
52 2 

857 7 
43 3 

380 0 
41 1 

boek-boek-
gesprek gesprek 

405 5 
608 8 
38 8 

647 7 
57 7 
354 4 

44 4 

spel-spel-
gesprek gesprek 

207 7 
258 8 
52 2 

285 5 
477 (*) 

133 3 
222 (*) 

'' berekend op clauseniveau ; * = verschil is statistisch significant (p<.05); () kleine eta-waarde 

17Ziee voor de relatie tussen de variabele gebaren zonder stemgeving en de variabele lexicale 
elementenn met stemgeving 4.5. 
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Hett gemiddeld percentage gebaren zonder stemgeving en het gemiddeld per-
centagee lexicale elementen met stemgeving laten bij de dove een significant 
verschill  zien tussen de drie gesprekssituaties. Bij de horende gesprekspartner 
iss dat het geval voor lexicale elementen met stemgeving en woorden/woord-
achtige.. Voor het gemiddelde percentage woorden/woordachtigen geldt dit 
ookk voor wat betreft de gesprekken met de horende gesprekspartner. De eta-
waardenn (zie 4.5) zijn echter wel klein. Het is niet zo dat een bepaald 
gesprekstypee consequent een bepaalde variabelen uitlokte. 
Tabell  4.21 geeft de resultaten van de tweede opnameronde. In deze ronde 
hoefdenn de gesprekspartners nauwelijks tot geen gebruik van een spelsituatie 
tee maken om de proefpersonen clauses te ontlokken. Gegevens over deze 
gesprekkengesprekken zijn dan ook niet vermeld in tabel 4.21 (maar zie de bijlage bij 
hoofdstukk 4). 

Tabell  4.2 1 Groepsresultaten uit de tweede opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
gemiddeldd % gebaren zonder stem' 
totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem1 

totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde 2 

dovedove gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

1156 6 
1880 0 

52 2 
2009 9 

45 5 
923 3 
32 2 

boek-boek-
gesprek gesprek 

494 4 
289 9 
733 * 
850 0 
244 * 
1999 (*) 

15 5 

horendehorende gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

931 1 
1399 9 

48 8 

1515 5 
48 8 

727 7 
35 5 

boek boek 
gesprek gesprek 

639 9 

979 9 
50 0 

1053 3 
48 8 
458 8 
36 6 

11 berekend op clauseniveau ; * = = verschil is statistisch significant (p<.05) ; {) kleine eta-waarde 

Inn de boekgesprekken met de dove gesprekspartner werden in de tweede 
opnamerondee altijd significant meer gebaren zonder stemgeving en signifi-
cantt minder lexicale elementen met stemgeving en significant minder woor-
den/woordachtigenn geproduceerd dan in de vrije gesprekken (zij het met een 
kleinee eta-waarde). De verschillen tussen de gesprekssituaties met de horen-
dee gesprekspartner zijn echter nooit significant. Bij deze gesprekspartner en 
inn deze opnameronde lokt een bepaald gesprekstype bepaalde variabelen dus 
niett per se uit. 
Ookk in de derde opnameronde waren er nog nauwelijks spelsituaties nodig om 
dee proefpersonen tot taaiproductie te brengen (zie de bijlage bij hoofdstuk 4). 
Boekgesprekkenn kwamen bij beide gesprekspartners voor, maar bij de dove 
gesprekspartnerr heel veel minder dan bij de horende. Bij die gesprekken was 
statitistischee toetsing door het geringe aantal observaties niet zinvol (zie de bij-
lagee bij hoofdstuk 4). 
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Tabell  4.22 Groepsresuhaten uit de derde opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 

totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem1 

totalee aantal lexicale elementen 

gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 

totalee aantal lexicale elementen met stem 

gemiddeldd % woorden/woordachtigen 

opnamerondeopnameronde 3 

horenhoren Je gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

1328 8 

2359 9 

51 1 

2433 3 

42 2 

1064 4 

25 5 

boek-boek-
gesprek gesprek 

319 9 

503 3 

811 * 

519 9 

177 * 

79 9 

77 * 
11 berekend op ciauseniveau ; * = verschil is statistisch significant (p<.05) 

Bijj  de horende gesprekspartner vertonen alle variabelen, in tegenstelling tot 
inn de tweede opnameronde, nu significante verschillen tussen de gespreksty-
pen.. In de boekgesprekken werden significant meer gebaren zonder stemge-
vingg gebruikt dan in de vrije gesprekken en significant minder lexicale ele-
mentenn met stemgeving en significant minder woorden/woordachtigen. Dit 
komtt overeen met de resultaten in de tweede opnameronde bij de dove 
gesprekspartner. . 
Inn tabel 4.23 zijn de resultaten uit de laatste opnameronde weergegeven. 
Spelgesprekkenn komen nu bij geen van beide gesprekspartners voor. Het 
hoogstee aantal clauses werd zowel bij de dove als de horende gesprekspart-
nerr geproduceerd in de vrije gesprekken. Bij de dove gesprekspartner werd 
nauwelijkss gebruik gemaakt van boekgesprekken. Het aantal clauses (slechts 
7)) is zo klein dat statistische toetsing in feite onmogelijk is (zie bijlage 2.3). 

Tabell  4.23 Groepsresuhaten uit de derde opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 

totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem' 

totalee aantal lexicale elementen 

gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 

totalee aantal lexicale elementen met stem 

gemiddeldd % woorden/woordachtigen; 

opnamerondeopnameronde 4 

horendehorende gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

1326 6 

2355 5 

43 3 

2501 1 

50 0 

1266 6 

41 1 

boek-boek-
gesprek gesprek 

298 8 

440 0 

39 9 

455 5 

52 2 

218 8 

199 * 

'' berekend op clauseniveau ; * = verschil is statistisch significant (p<.05) 
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Uitt tabel 4.23 blijkt dat in de vierde opnameronde bij de horende gespreks-
partnerr woorden/woordachtige lexicale elementen significant vaker voorko-
menn in de vrije gesprekken dan in de boekgesprekken. 

Dee gesprekstypen zijn onderzocht om na te gaan of taalsamples, waarin drie 
verschillendee gesprekstypen konden voorkomen, wel betrouwbaar was. Bij 
eventuelee significante verschillen tussen de onderscheiden gesprekstypen 
valtt na te gaan in welke gesprekstypen de variabelen het meest gebruikt wer-
denn (zie tabel 4.24). De spelgesprekken in de tweede, derde en vierde opna-
merondee zijn buiten beschouwing gelaten omdat ze toen erg weinig voor-
kwamen.. Hetzelfde geldt voor de boekgesprekken bij de dove gesprekspart-
nerr in de derde en vierde opnameronde. 

Tabell  4.24 De volgorde van het voorkomen van de variabelen in de verschillende 

gesprekstypenn (het gesprekstype waarin een variabele het meest 

voorkwamm staat voorop). 

opnameronde opnameronde 

1 1 

2 2 
3 3 
4 4 

lexicalelexicale elementen 
zonderzonder stem 

(D:: boek-vrij-spel) 

D:: boek-vrij 
H:: boek-vrij 
D:: n.v.t. 

lexicalelexicale elementen 
metmet stem 
(D:: spel-vrij-boek) 
(H:: boek-spel-vrij) 
D:: vrij-boek 
H:: vrij-boek 
D:: n.v.t. 

woorden/woordachtige woorden/woordachtige 
lexicalelexicale elementen 

(H:: boek-vrij-spel) 
(D:: vrij-boek) 
H:: vrij-boek 
D:: n.v.t. 
H:: vrij-boek 

DD = dove gesprekspartner; H = horende gesprekspartner 
-- = verschillen tussen de gesprekstypen waren niet significant; ()= kleine eta-waarde 
n.v.t.. = geen statistische toetsing i.v.m, beperkt aantal observaties 

Tabell  4.24 laat zien dat er ten aanzien van de invloed van de gesprekstypen 
opp het voorkomen van de variabelen wel tendensen lijken te zijn (boekge-
sprekkenn ontlokten vaak meer lexicale elementen zonder stemgeving dan 
vrijee gesprekken en vrije gesprekken vaak meer lexicale elementen met 
stemgevingg en woorden/woordachtige lexicale elementen dan boekgesprek-
ken),, maar dat die invloed niet consequent is. Bovendien is deze invloed 
niett altijd hetzelfde bij beide gesprekspartners. Vooralsnog wordt hier aan-
genomenn dat onderzoek naar persoonsgerelateerde taalkeuzen gebruik kan 
makenn van alle drie de gesprekstypen. 
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4.6.33 Samenvatting 

Hett onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de transcriptie 
betrof:: eindgrenzen van clauses, lexicale elementen, gebaren, gebaren zonder 
stemgevingg en lexicale elementen met stemgeving en werkwoordgebaren. 
Dezee variabelen bleken betrouwbaar getranscribeerd te zijn met mogelijke 
uitzonderingg van de orale componenten. Zowel de orale componenten als de 
non-manuelee negatie-markeerders kwamen te weinig frequent voor om zeker 
tee weten dat de transcriptie (niet) betrouwbaar was uitgevoerd. Een onder-
zoekk naar de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid betrof Nederlandse woorden, 
Nederlandsachtigee stemgevingen, brabbels/vocalisaties, lexicale argumenten 
enn constituenten. De codering van deze variabelen bleek betrouwbaar te zijn. 

Onderzoekk naar de betrouwbaarheid van de taalsamples werd uitgevoerd bij 
diee proefpersonen die twee gesprekken per opname moesten voeren om aan 
1500 clauses te komen. Hun productie van de onderzochte variabelen bleek 
niett altijd consistent te zijn. Dit betekent dat de resultaten niet altijd in abso-
lutee zin kunnen worden geïnterpreteerd: het gebruik van bepaalde variabelen 
kann bij sommige proefpersonen blijkbaar bepaald zijn door de luim van de 
dag,, het onderwerp of andere factoren. Mogelijk is ook het al dan niet voor-
komenn van persoonsgebonden taalkeuze op deze wijze variabel. 

Hett onderzoek naar de invloed van het type gesprek op de taaiproductie 
toondee dat het gesprekstype (vrij gesprek, boekgesprek of spelgesprek) 
slechtss soms invloed lijk t uit te oefenen op de frequentie waarin de onder-
zochtee variabelen voorkwamen. 
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Resultaten n 

Inn de hierna volgende paragrafen wordt aandacht besteed aan de resultaten. 
Eerstt komt de taalvaardigheid van de proefpersonen kort aan de orde (5.1). 
Daarnaa volgen de antwoorden op de in 4.1 gestelde vragen. De antwoorden 
zijnn verkregen door steeds twee gesprekssituaties met elkaar te vergeleken: 
dee gesprekken die de proefpersonen met een dove en de gesprekken die zij 
mett een horende gesprekspartner voerden (zie 4.3). In de bijlage bij hoofd-
stukk 5 staan de gegevens op basis waarvan de tabellen in dit hoofdstuk (tabel-
lenn 5.1 t/m 5.26) zijn samengesteld. 

5.11 Taalvaardigheid 

Uitt de in 2.1 besproken studies bleek dat een lage taalvaardigheid geen 
belemmerendee factor hoeft te vormen voor het maken van adequate taalkeu-
zen.. Wel kan een lage taalvaardigheid verhinderen dat een taalgebruiker 
uitingg geeft aan een specifieke taalkeuze: wanneer de keuze valt op een taal 
diee nog niet beheerst wordt, kan hij zwijgen (2.1.1.1). Onderzoek heeft even-
eenss laten zien dat een lage taalvaardigheid kan leiden tot een veelvuldig 
gebruikk van codewisselen (zie 2.1.1.1 en 2.1.1.2)'. Met andere woorden: taal-
vaardigheidd kan invloed uitoefenen op de manier waarop aan de taalkeuze 
uitingg wordt gegeven. 
Inn 4.2.6 bleek dat de Nederlandse taalvaardigheid van de proefpersonen laag 
was.. Over de taalvaardigheid in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) waren 
geenn uitspraken mogelijk omdat genormeerde toetsen die deze taalvaardig-
heidd kunnen meten, ontbraken (en nog steeds ontbreken). Om meer inzicht te 
krijgenn in de taalvaardigheid zoals die zich manifesteerde in het onderzoeks-

'' Overigens kan het voorkomen van frequent codewisselen ook de uitdrukking zijn van een 
bepaaldee vaardigheid. Met name vaardige volwassen tweetaligen kunnen veel codewisselen 
(Nortier,, 1993). 
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materiaal,, komen hier twee onderwerpen aanbod: het gemiddeld aantal lexi-
calee elementen per clause en het gemiddeld aantal constituenten per gram-
maticaall  te analyseren clause. 

Inn 4.5 is al vermeld wat er in dit onderzoek onder een lexicaal element wordt 
verstaann (een gebaar, een woord of een combinatie van een woord en een 
gebaar).. Daar is ook aangegeven hoe het aantal lexicale elementen per clau-
see is berekend. Hier wordt daarom volstaan met een beperkt aantal voorbeel-
denn (voorbeeld 1 t/m 4). In voorbeeld 1 is er sprake van één lexicaal element: 
hett gesproken woord kan (dat tussen schuine strepen is genoteerd; zie de bij-
lagee met transcriptieconventies en 4.5). 

(1)) Dora:4H-75 1 lexicaal element 

/kan/ / 

'Datt kan.' 

Inn voorbeeld 2 staan zes gebaren (in klein kapitaal genoteerd) en zes gespro-
kenn woorden. De clause bestaat uit zes lexicale elementen omdat de gebaren 
enn woorden naar hetzelfde concept verwijzen. Voor de telling van het aantal 
lexicalee elementen was het niet van belang of alle woorden correct waren uit-
gesproken. . 

(2)) Eleni:3H-28 6 lexicale elementen 

EENN TWEE DRIE VIER VIJF ZES 

/ee// /tee/ /ie/ /vie/ /ij / /ze/ 
LEen,, twee, drie, vier, vijf, zes.' 

Inn voorbeeld 3 is een clause opgenomen waarin een gebaar staat dat naar het-
zelfdee concept verwijst als een van de drie woorden. Deze clause bevat drie 
lexicalee elementen. 

(3)) Dora:4H-35 3 lexicale elementen 

LEUK K 

/nou// /toch/ /leuk/ 

'Nou,, dat is toch leuk.' 

Pantomimee geldt niet als lexicaal element (zie voorbeeld 4; de pantomime 
staatt tussen dubbele aanhalingstekens). 

(4)) Kemal:2H-123 1 lexicaal element 

viss "bijten" 

"Dee vis beet.' 
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Vann alle clauses werd vastgesteld hoeveel lexicale elementen deze bevatten. 
Vervolgenss werd berekend wat het gemiddeld aantal lexicale elementen per 
clausee was. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de uitkomsten van deze bere-
kening2.. Voor Aylin zijn er geen gegevens van de eerste opnameronde omdat 
zijj  in die opnameronde geen clauses produceerde. 

Tabell  5.1 Het gemiddelde aantal lexicale elementen per clause bij de dove en de 

horendee gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1.6 6 

horend horend 
1.6 6 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1.7 7 

horend horend 
1.6 6 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1.8 8 

horend horend 
1.8 8 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1.9 9 

horend horend 
1.8 8 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

R.R. . 
1.4 4 
1.5 5 
1.8 8 
1.6 6 
1.4 4 
1.7 7 
1.5 5 
1.5 5 
1.5 5 
1.8 8 

8-fi--
1.5 5 
1.7 7 
2.1 1 
1.6 6 
1.2 2 
2.1 1 
1.5 5 
1.4 4 
1.4 4 
1.9 9 

1.7 7 
1.0 0 
1.4 4 
2.1 1 
1.5 5 
2.0 0 
1.9 9 
1.5 5 
1.7 7 
1.6 6 
1.7 7 

1.7 7 
1.7 7 
1.6 6 
2.0 0 
1.5 5 
1.9 9 
1.6 6 
1.6 6 
1.3 3 
1.5 5 
1.6 6 

1.8 8 
2.0 0 
2.0 0 
2.0 0 
1.7 7 
1.8 8 
1.9 9 
1.7 7 
1.8 8 
1.7 7 
1.7 7 

1.9 9 
1.5 5 
1.6 6 
2.3 3 
2.1 1 
1.8 8 
2.2 2 
1.3 3 
1.8 8 
1.7 7 
1.7 7 

1.8 8 
1.7 7 
1.8 8 
2.6 6 
1.8 8 
2.1 1 
2.1 1 
1.5 5 
1.8 8 
1.9 9 
1.9 9 

1.8 8 
1.7 7 
1.4 4 
2.6 6 
1.6 6 
2.2 2 
1.8 8 
1.4 4 
1.8 8 
1.5 5 
2.2 2 

g.g.. = geen gegevens 

Dee resultaten zoals weergegeven in tabel 5.1 laten duidelijk zien dat bij beide 
gesprekspartnerss het gemiddeld aantal lexicale elementen per clause erg laag 
was.. Dat geldt zowel voor de groep als geheel als voor de individuele proef-
personen.. Wel zijn er verschillen tussen de proefpersonen. Zo scoorde Dora 
bijj  beide gesprekspartners altijd relatief hoog: twee of meer lexicale elemen-
tenn per clause. Baraka, Habiba en Kemal behaalden meer dan eens het laag-
stee gemiddelde van de groep. 

Vann den Bogaerde (2000) vond in haar onderzoek dat haar drie dove proef-
personenn op driejarige leeftijd met hun dove moeder per gebarentaal-uiting-
all  tussen de 1.8 en 2.3 lexicale elementen produceerden. Het gemiddelde in 
dee uitingen met ook Nederlandse elementen lag in haar onderzoek tussen de 
2.00 en 2.7. Daarbij moet opgemerkt worden dat het bij het laatste gemiddel-
dee om minder dan tien uitingen ging. De proefpersonen uit het huidige onder-

z i ee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
'' Van den Bogaerde (2000) gebruikt uitingen en geen clauses als analyse eenheid. Omdat 
zowell  in haar onderzoek als in het huidige de uitingen respectievelijk clauses kort en weinig 
complexx waren, levert dit in de praktijk weinig verschil op. 
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zoekk waren bij de eerste opnameronde tussen de vier en vijfjaar oud en bij 
dee laatste tussen de vijf en zes jaar. Dit geeft dus aan dat hun taalvaardigheid 
-- gemeten in aantal lexicale elementen per clause - in vergelijking met Van 
denn Bogaerdes onderzoeksgroep laag was. Mogelijk is dat de lage taal-
vaardigheidd van de proefpersonen een gevolg was van het feit dat zij - op één 
naa (zie 4.2.5) - geen dove ouder(s) hadden (zie 3.3.1). 

Behalvee het aantal lexicale elementen per clause is ook het gemiddeld aantal 
constituentenn per clause geteld (zie tabel 5.2). Dat is alleen gebeurd voor die 
clausess die grammaticaal te analyseren waren. Dat zijn clauses die geen pan-
tomimee bevatten, niet grammaticaal ambigue en niet potentieel elliptisch 
warenn (zie 4.5). Hier volgen een paar voorbeelden van dergelijke clauses (zie 
voorbeeldd 5 en 6). 

(5)) Leo:4D-60 3 constituenten 

IKK KIJKEN KLEIN GRAS 

/klein// /gras/ 

'Ikk zag een klein stukje gras.' 

(6)) Dora:4D-35 5 constituenten 

-S-- HEBBEN VROEGER JARIG 

/+// /heeft//urn//vroeë//jari/ 

'Sjorss heeft hem <=de fiets) vroeger voor zijn verjaardag gekregen.' 

Inn tabel 5.2 is het gemiddelde aantal constituenten vermeld van de groep als 
geheell  en van de proefpersonen4. Het aantal constituenten per clause kan 
hogerr zijn dan het aantal lexicale elementen per clause (zie tabel 5.1) omdat 
hett aantal constituenten alleen berekend is voor die clauses die grammaticaal 
tee analyseren waren. In vergelijking met het totale aantal clauses was er 
slechtss een beperkt aantal grammaticaal te analyseren clauses (zie de bijlage 
bijj  hoofdstuk 5). 

44 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 

136 6 



Hoofdstukk 5: Resultaten 

Tabell  5.2 Gemiddeld aantal constituenten per grammaticaal te analyseren clause bij 

dee dove en de horende gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p 

gesprekspartner gesprekspartner 
opnamerondeopnameronde I 

doofdoof horend 
1.7 7 1.8 8 

gesprekspartner gesprekspartner 
opnamerondeopnameronde 2 

doof doof 
1.9 9 

horend horend 
1.9 9 

gesprekspartner gesprekspartner 
opnamerondeopnameronde 3 

doof\doof\ horend 
1.912.0 0 

gesprekspartner gesprekspartner 
opnamerondeopnameronde 4 

doof doof 
2.0 0 

horend horend 
2.0 0 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furr  kan 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

fi.g. fi.g. 
1.8 8 
1.7 7 
2.2 2 
1.3 3 
1.3 3 
2.0 0 
1.6 6 
1.4 4 
1.5 5 
1.9 9 

ft.ft. ft.ft. 
2.0 0 
1.9 9 
2.1 1 
2.0 0 
1.4 4 
2.3 3 
1.6 6 
1.5 5 
1.3 3 
1.8 8 

2.0 0 
2.0 0 
1.8 8 
2.0 0 
1.6 6 
2.2 2 
2.0 0 
1.6 6 
1.8 8 
1.7 7 
1.9 9 

2.0 0 
2.0 0 
2.1 1 
2.3 3 
1.7 7 
1.6 6 
2.2 2 
1.9 9 
1.6 6 
1.6 6 
1.6 6 

1.8 8 
2.0 0 
2.1 1 
2.0 0 
1.8 8 
1.7 7 
1.9 9 
1.8 8 
1.9 9 
1.9 9 
1.9 9 

2.1 1 
2.0 0 
2.2 2 
2.4 4 
2.0 0 
1.7 7 
2.2 2 
1.7 7 
1.9 9 
1.8 8 
1.8 8 

1.8 8 
2.3 3 
2.0 0 
2.4 4 
2.1 1 
2.3 3 
2.4 4 
1.7 7 
1.9 9 
2.1 1 
2.0 0 

2.0 0 
2.0 0 
1.8 8 
2.6 6 
1.7 7 
2.1 1 
2.4 4 
1.5 5 
1.8 8 
1.3 3 
2.4 4 

g.g.. = geen gegevens 

Tabell  5.2 laat zien dat het gemiddeld aantal constituenten per clause bij beide 
gesprekspartnerss erg laag was. Het maximale aantal constituenten per gram-
maticaall  te analyseren clause bedroeg vijf . Dergelijke clauses kwamen in 
totaall  maar elf keer voor (namelijk: tien keer in de vierde opnameronde bij 
zowell  de dove als de horende gesprekpartner en één keer in de derde opna-
meronde).. Clauses met vier constituenten kwamen slecht 87 keer voor (3 
keerr in de eerste; 10 keer in de tweede; 35 keer in de derde en 39 keer in de 
vierdee opnameronde). Het grootste aantal clauses bestond echter uit twee 
constituenten.. Dit impliceert dat de plaats van het verbum in clauses die uit 
driee constituenten bestaan (de vragen 5 en 10; zie 4.1 en 4.5) slechts voor een 
beperktt aantal clauses te onderzoeken zal zijn (zie 5.2.5 en 5.3.5). 
Nett als bij het aantal lexicale elementen per clause zijn er hier verschillen tus-
senn de proefpersonen te constateren. Om enig zicht te krijgen op verschillen 
inn taalvaardigheid is er per opnameronde een rangorde gemaakt van het 
gemiddeldd aantal constituenten in de grammaticaal te analyseren clauses (zie 
tabell  5.3). 
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Tabell  5.3 Rangorde van de proefpersonen in de groep met betrekking tot het 

gemiddeldd aantal constituenten per clause bij de dove en de horende 

gesprekspartnerr over de periode van twee jaar (1 is het hoogste 

gemiddelde;; 11 het laagste). 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
K-R-K-R-

4 4 
5 5 
1 1 

9.5 5 
9.5 5 

2 2 
6 6 
8 8 
7 7 
3 3 

horend horend 
R.R--
3.5 5 
5 5 
2 2 
3.5 5 
9 9 
1 1 
7 7 
8 8 
10 0 
6 6 

opnamerondeopnameronde 2 ] opnameronde 3 
gesprekspartnergesprekspartner \ gesprekspartner 

doof doof 
3.5 5 
3.5 5 
7.5 5 
3.5 5 

10.5 5 
1 1 

3.5 5 
10.5 5 
7.5 5 

9 9 
6 6 

horendhorend 1 doof 
4.5 5 
4.5 5 
3 3 
1 1 
7 7 
9.5 5 
2 2 
6 6 
9.5 5 
9.5 5 

6 6 
2.5 5 

1 1 
2.5 5 
9.5 5 
11 1 
6 6 

9.5 5 

horend horend 
4 4 
5.5 5 
2.5 5 
I I 
5.5 5 
10.5 5 
2.5 5 
10.5 5 

66 7 
66 8.5 

9.55 | 6 8.5 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
7.5 5 
10 0 

7.5 5 
1 1 

7.5 5 
2.5 5 
2.5 5 
11 1 

7.5 5 
4.5 5 
4.5 5 

horend horend 
6.5 5 
8 8 
10.5 5 
1.5 5 
1.5 5 
4 4 
4 4 
10.5 5 
6.5 5 
9 9 
4 4 

g.g.. = geen gegevens 

Uitt tabel 5.3 blijkt dat de plaats van sommige proefpersonen in de groep-
srangordee vaak zeer wisselde (bij Aylin, Baraka, Eleni, Furkan en Leo). De 
wisselendee resultaten kunnen veroorzaakt zijn door factoren als vermoeid-
heidd en/of gebrek aan enthousiasme. Uit tabel 5.3 blijkt ook dat Dora en 
Gerhardd (bijna) altijd de meest complexe clauses van de groep uitten en dat 
Kemall  bijna altijd de minst complexe clauses uitte. 

Dee groepsresultaten en de individuele resultaten laten zien dat de groep als 
geheell  en de proefpersonen als individu laag scoorden op zowel het 
gemiddeldd aantal lexicale elementen per clause als op het gemiddeld aantal 
constituentenn per grammaticaal te analyseren clause. Dat geldt ook voor 
Dora,, die bijna altijd boven het groepsgemiddelde scoorde. Een directe rela-
tiee met de in 4.2.6 vermelde toetsresultaten ten aanzien van de Nederlandse 
taalvaardigheidd is moeilijk te leggen omdat daar (in 4.2.6) alleen uitspraken 
overr het Nederlands werden gedaan, terwijl hier - nog - niet duidelijk is 
welkee taal de proefpersonen met de dove en met de horende gesprekspartner 
kozen.. Wel valt op dat Dora zowel wat betreft de toetsen Nederlands als het 
gemiddeldd aantal lexicale elementen en constituenten de meest taalvaardige 
vann de groep was en Kemal de minst taalvaardige. Gerhard scoorde laag op 
dee toetsen Nederlands, maar produceerde - ook met de horende gespreks-
partnerr - relatief vaak complexe clauses. 
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5.22 Kiezen voor de Nederlandse Gebarentaal 

Inn eerste instantie zijn de resultaten geanalyseerd die betrekking hebben op 
eenn keuze voor de NGT (de vragen 1 t/m 5; zie 4.1). Om na te gaan of er op 
lexicaall  niveau een taalkeuze voor de NGT (zie 4.5.1) werd gemaakt, is er 
gekekenn naar het ontbreken van stemgeving (5.2.1) en de aanwezigheid van 
oralee componenten (5.2.2). Voor wat de syntactische variabelen betreft, is het 
voorkomenn van non-manuele negatie-markering (5.2.3) onderzocht evenals 
hett voorkomen van congruent gebruikte werkwoordgebaren (5.2.4) en de 
positiee van het verbum op de laatste plaats in de clause (5.2.5). De samen-
vattingg staat in 5.2.6. De tabellen uit deze paragraaf (tabel 5.4 t/m 5.11) zijn 
gebaseerdd op de tabellen in de bijlage bij hoofdstuk 5. 

5.2.11 Clauses en gebaren zonder stemgeving 

Dezee paragraaf geeft de resultaten waarmee een antwoord geformuleerd kan 
wordenn op de - aan elkaar verwante - vragen 1 en la (zie 4.1). 

Vraagg 1 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner 
meerr volledig stemloze clauses dan met de horende gesprekspartner? 

Vraagg la 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner 
meerr lexicale elementen die bestaan uit een gebaar zonder stemgeving 
dann met de horende gesprekspartner? 

Hoewell  de resultaten met betrekking tot clauses zonder stem en gebaren zon-
derr stem een grote mate van overlap kunnen vertonen, stond die overlap op 
voorhandd niet vast. Het is immers mogelijk dat clauses zowel lexicale ele-
mentenn zonder als met stem bevatten (zie 4.5). Hierom en omdat niet duide-
lij kk was welke variabele - clauses of gebaren zonder stem - persoonsgebon-
denn taalkeuzen het best zichtbaar zou maken, is het materiaal op beide vari-
abelenn geanalyseerd. 

5.2.1.15.2.1.1 Clauses zonder stemgeving 

Tabell  5.4 bevat een overzicht van de resultaten met betrekking tot de varia-
belee clauses zonder stemgeving. Aangegeven is wat het totale aantal gepro-
duceerdee clauses was (n) en welk percentage (%) hiervan zonder stem werd 
geproduceerd5.. All e percentages zijn afgerond op hele getallen. Dat geldt 
voorr alle volgende tabellen. 

'Ziee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.4 Absolute aantallen clauses en percentages clauses zonder stemgeving 

(vraagg 1) bij de dove en de horende gesprekspartner over de periode van 

tweee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde I 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1151 1 

** **  56 

horend horend 
1102 2 
37 7 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

** **  48 

horend horend 
1572 2 
38 8 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

?? 52 

horend horend 
1650 0 
48 8 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

horend horend 
1624 4 
33 3 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Bleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

112 2 

150 0 
** **  85 

88 8 
9 9 

150 0 
** **  88 

80 0 
65 5 

40 0 
20 0 

150 0 
23 3 

88 8 
65 5 

143 3 

150 0 
43 3 

g-g--

86 6 
19 9 

150 0 
31 1 

150 0 
8 8 

150 0 
37 7 

62 2 
66 6 

15 5 
13 3 

141 1 
23 3 

101 1 
64 4 

97 7 
53 3 

150 0 
555 ? 

150 0 
***10 0 0 

150 0 
29 9 

150 0 
** **  97 

150 0 
2 2 

150 0 
7 7 

150 0 
** **  93 

150 0 
21 1 

150 0 
** **  47 

150 0 
40 0 

150 0 
68 8 

150 0 
**  24 

126 6 
44 4 

150 0 
31 1 

150 0 
77 7 

150 0 
1 1 

150 0 
233 **

150 0 
50 0 

150 0 
477 ** * 

150 0 
25 5 
96 6 
45 5 

150 0 
66 6 

150 0 
11 1 

150 0 
***10 0 0 

150 0 
35 5 

150 0 

150 0 
18 8 

150 0 
12 2 

150 0 
***  92 

150 0 
27 7 

150 0 
16 6 

150 0 
48 8 

150 0 
** **  83 

150 0 
48 8 

150 0 
81 1 

150 0 
577 ** * 

150 0 
73 3 

150 0 
11 1 

150 0 
344 ** * 

150 0 
77 7 

150 0 
16 6 

150 0 
19 9 

150 0 
49 9 

150 0 
57 7 

150 0 
54 4 

150 0 
** **  99 

150 0 
25 5 

150 0 
42 2 

150 0 
9 9 

150 0 
** **  33 

150 0 
70 0 

150 0 
47 7 

150 0 
14 4 

150 0 
69 9 

150 0 

150 0 
** **  72 

150 0 
15 5 

150 0 
433 *+* 

150 0 
39 9 

150 0 
3 3 

150 0 
13 3 

150 0 
855 * 

150 0 
33 3 

150 0 
21 1 

150 0 
73 3 

124 4 
27 7 

150 0 
14 4 

nn = totale aantal clauses 
g.g.. = geen gegevens 
%% = clauses zonder stemgeving 
** **  =p<.00l; **  = p<01; * = p< 05; ? = p<. 10; p-waarden links genoteerd; het antwoord op de vraag is 
bevestigend;; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere richting 

Groepsresultaten Groepsresultaten 
Uitt de groepsresultaten blijkt dat de groep als geheel clauses zonder stem met 
dee dove gesprekspartner vaker gebruikte dan met de horende. Wanneer sta-
tistischee toetsing wordt toegepast blijken de verschillen significant te zijn. 
Datt geldt echter niet voor alle individuele proefpersonen. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Aangezienn Aylin in de eerste opnameronde bij beide gesprekspartners geen 
clausess produceerde (ze knikte en schudde enkel met haar hoofd), zijn er van 
haarr geen gegevens (zie tabel 5.4). Niet alle proefpersonen gebruikten altijd 
eenn hoog percentage clauses zonder stem. Bovendien is het ook niet zo dat 
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eenn hoog percentage clauses zonder stem uitsluitend bij de dove gespreks-
partnerr voorkwam. Uit tabel 5.4 blijkt dat er vier proefpersonen zijn bij wie 
dee frequentie zowel met de dove als met de horende gesprekspartner op de 
meestee meetmomenten hoog was. Dat zijn Aylin, Carlos, Furkan en Kemal. 
Zijj  produceerden bij de dove gesprekspartner het merendeel (rond de 70%) 
vann hun clauses zonder stem. Ook bij de horende gesprekspartner was hun 
percentagee vaak relatief hoog (meestal meer dan 40%). Zij leken dus een dui-
delijkee voorkeur voor clauses zonder stem te hebben. Dora gebruikt in beide 
gesprekssituatiess erg weinig volledig stemloze clauses. Bij de overige proef-
personenn is dat minder duidelijk. De frequenties laten dus zien dat een hoog 
percentagee clauses zonder stem wel voorkwam, maar dat dat niet alleen het 
gevall  was bij de dove gesprekspartner. 
Dann volgt nu in tabel 5.5 een schematisch overzicht met de significante ver-
schillenn tussen de gesprekssituaties. 

Tabell  5.5 Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proefper-

sonenn bij de dove gesprekspartner meer clauses zonder stemgeving 

gebruikenn dan bij de horende (vraag 1) gemeten over de periode van twee 

jaar. . 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

R.R. . 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
(-)) ._ 

opnameronde opnameronde 
2 2 
+ + 

+ + 

--
+ + 
--
+ + 

+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 
+ + 
--
+ + 

--
+ + 

+ + 

opnameronde opnameronde 
4 4 
+ + 
--

+ + 
--

+ + 
+ + 

g.g.. =geen gegevens 
++ = meer clauses zonder stemgeving bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
-- = minder clauses zonder stemgeving bij de dove gesprekspartner dan bij de 
horende e 
()) = laag significantieniveau (p<10) 

Dee individuele resultaten in tabel 5.4 (en het overzicht in tabel 5.5) geven aan 
datt clauses zonder stemgeving met de dove gesprekspartner meestal signifi-
cantt vaker gebruikt werden door Aylin, Carlos (maar niet in de vierde opna-
meronde)) en Kemal (niet in de tweede opnameronde). Dit ondanks het feit 
datt zij alle drie ook met de horende gesprekspartner veel clauses zonder 
stemgevingg gebruikten. Voor Aylin geldt dat zij een consistente persoonsge-
bondenn taalkeuze lijk t te maken terwijl in 4.6.2.1 bleek dat ze ten aanzien van 
hett gebruik van geen stemgeving bij de horende gesprekspartner wel zeer kon 

141 1 



HoofdstukHoofdstuk 5: Resultaten 

wisselen.. De andere proefpersonen kozen bij de dove gesprekspartner niet 
voorr méér clauses zonder stem. Dora, Gerhard, Habiba en Issa gebruikten 
dezee clauses bij beide gesprekspartners even vaak. Bij Baraka, Eleni, Furkan, 
Gerhardd en Leo kwamen ze soms juist minder vaak voor als de gespreks-
partnerr doof was. Van een consequente ontwikkeling in de tijd waarbij steeds 
meerr proefpersonen een persoonsgebonden taalkeuze laten zien, lijk t geen 
sprake. . 

Samenvattend Samenvattend 
Dee resultaten laten zien dat vraag 1 voor de groep als geheel bevestigend 
beantwoordd kan worden. 
Bijj  de individuele proefpersonen is een positief antwoord op vraag 1 meest-
all  ook mogelijk voor Aylin, Carlos en Kemal. Deze drie proefpersonen ver-
schillenn van elkaar met betrekking tot hun intelligentie en restgehoor (zie 
4.2).. De resultaten hier lijken uit te wijzen dat een lage intelligentie en het 
ontbrekenn van restgehoor (Kemal; zie 4.2.3 en 4.2.4) het maken van per-
soonsgerelateerdee taalkeuzen op de variabele clauses zonder stem niet in de 
wegg staan. Dat geldt ook voor een thuissituatie waarin geen NGT werd 
gebruiktt (bij alle drie; zie 4.2.5). 

5.2.1.25.2.1.2 Gebaren zonder stemgeving 

Dezee paragraaf gaat in op de resultaten ten aanzien van gebaren zonder stem-
gevingg (vraag 1 a; zie 4.1). Er is een overlap wanneer (bijna) alle clauses in 
hett sample bestonden uit clauses zonder stemgeving (zoals bij Aylin en bij 
Carloss in de eerste opnameronden; zie tabel 5.4): alle gebaren uit die clauses 
werdenn zonder stemgeving geproduceerd. Wanneer echter slechts een klein 
gedeeltee van de clauses bestond uit clauses zonder stemgeving kunnen de 
resultatenn ten aanzien van gebaren afwijken van die van de clauses. In de 
clausess die niet zijn gescoord als volledig zonder stemgeving konden immers 
well  gebaren zonder stemgeving voorkomen. 

Tabell  5.6" geeft de resultaten ten aanzien van de gebaren zonder stemgeving. 
Steedss staat vermeld wat het totale aantal gebaren was dat geproduceerd werd 
(n)) en wat het percentage gebaren zonder stemgeving per clause was. 

66 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.6 Absolute aantallen gebaren en percentages gebaren zonder stemgeving 

(vraagg la) bij de dove en de horende gesprekspartner over de periode van 

tweee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde I 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1786 6 

64 4 

horend horend 
1670 0 
47 7 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
2709 9 

57 7 

horend horend 
2380 0 
48 8 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
2977 7 

60 0 

horend horend 
2871 1 
57 7 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doofdoof horend 
3071 1 

58 8 
2795 5 
41 1 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

154 4 
** **  73 

228 8 
** **  89 

143 3 
16 6 

236 6 
** **  90 

111 1 
73 3 

66 6 
31 1 

222 2 
41 1 

134 4 
77 7 

217 7 

275 5 
57 7 

g-g--

125 5 
25 5 
240 0 
43 3 

254 4 
14 4 

223 3 
51 1 

69 9 
75 5 

32 2 
28 8 

203 3 
36 6 

134 4 
72 2 
133 3 
58 8 

257 7 
677 * 

250 0 
***10 0 0 

290 0 
46 6 

210 0 

243 3 
4 4 

172 2 
20 0 

301 1 
** **  95 

272 2 
36 6 

216 6 
** **  55 

225 5 
59 9 

240 0 
77 7 

260 0 
***  39 

183 3 
57 7 

243 3 
41 1 

234 4 
83 3 

243 3 
6 6 

188 8 
366 ** 

272 2 
65 5 

239 9 
555 ** * 

234 4 
35 5 

123 3 
55 5 

216 6 
72 2 

205 5 
26 6 

264 4 
***10 0 0 

300 0 
48 8 

292 2 
** **  93 

269 9 
25 5 

253 3 
25 5 

272 2 
** **  96 

286 6 
** '' 43 

249 9 
23 3 

276 6 
63 3 

256 6 
** **  88 

260 0 
58 8 

270 0 
87 7 

224 4 
644 ** 

226 6 
80 0 

305 5 
18 8 

300 0 
444 ** * 

274 4 
83 3 

317 7 
29 9 

195 5 
22 2 

260 0 
64 4 

246 6 
67 7 

254 4 
64 4 

264 4 
***10 0 0 

259 9 
33 3 

225 5 
?ll 53 

351 1 
11 1 

259 9 
** **  42 

313 3 
77 7 

320 0 
***  64 

220 0 
20 0 

271 1 
79 9 

282 2 
*** '' 86 

277 7 
** **  78 

241 1 
26 6 

253 3 
511 ** 

208 8 
43 3 

333 3 
7 7 

207 7 
20 0 

323 3 
g77 ** ' 

270 0 
48 8 

208 8 
27 7 

264 4 
86 6 

180 0 
38 8 

308 8 
23 3 

nn = totale aantal gebaren 
g.g.. = geen gegevens 
%% = gebaren zonder stemgeving (berekend op clause niveau) 
** **  = p<.001; **  = p<OI; * = p<.05: ? = p<. 10; '= kleine eta-waarde; p-waarden links genoteerd: het 
antwoordd op de vraag is bevestigend; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere 
richting g 

Groepsresultaten Groepsresultaten 
Opvallendd aan de groepsresultaten is dat er in de eerste opname bij de dove 
gesprekspartnerr relatief weinig clauses zonder stemgeving voorkwamen (zie 
5.2.1.1),, terwijl er niet relatief weinig gebaren zonder stemgeving werden 
gebruikt.. Blijkbaar bevatten veel clauses in die eerste opname met de dove 
gesprekspartnerr naast lexicale elementen zonder stemgeving ook lexicale ele-
mentenn met stemgeving. Hierdoor wordt de frequentie volledig stemloze 
clausess gedrukt. 
Wanneerr de twee gesprekssituaties met elkaar worden vergeleken, dan blijkt 
datt gebaren zonder stemgeving bij de dove gesprekspartner meer voorkwa-

143 3 



Hoofdstukk 5: Resultaten 

menn dan bij de horende. De verschillen zijn echter niet significant (zie tabel 
5.6).. Blijkbaar geven clauses zonder stemgeving (zie tabel 5.4) niet dezelfde 
resultatenn als gebaren zonder stemgeving. Bij sommige individuele proefper-
sonenn zijn wel significante verschillen tussen de twee gesprekssituaties zijn 
aann te treffen. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Eenn vergelijking tussen de resultaten hier met die uit de vorige paragraaf, 
overr clauses zonder stemgeving, laat zien dat een aantal resultaten niet altijd 
identiekk zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de percentages clauses en gebaren 
zonderr stemgeving bij Eleni in de derde opnameronde en Habiba in de eerste 
(ziee tabel 5.4). Eleni produceerde in de derde opnameronde bij de dove 
gesprekspartnerr 12% van haar clauses zonder stemgeving (zie tabel 5.4) 
tegenn 25% van haar gebaren (zie tabel 5.6). Habiba scoorde bij de horende 
gesprekspartnerr in de eerste opnameronde 23% van de clauses volledig stem-
looss (zie tabel 5.4) tegen 36% van de gebaren (zie tabel 5.6). Deze verschil-
lenn leidden bij Eleni en Habiba echter niet tot andere uitkomsten ten aanzien 
vann de taalkeuze. Dat geldt echter niet voor alle proefpersonen. In tabel 5.7 
zijnn de resultaten met betrekking tot de gebaren zonder toegeving schema-
tischh weergegeven. 

Tabell  5.7 Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proefper-

sonenn bij de dove gesprekspartner meer gebaren zonder stemgeving 

gebruikenn dan bij de horende (vraag la) gemeten over de periode van twee 

jaar. . 

proefpersoon proefpersoon 

Ayti n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

fi.fi. fi.fi. 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

--

opnameronde opnameronde 
2 2 
+ + 

+ + 

--
+ + 

--
+ + 

--

opnameronde opnameronde 
3 3 
+ + 

--
+ + 

--
+ + 

(+) ) 

+ + 

opnameronde opnameronde 
4 4 
+ + 
--

(+> > 

+ + 
(-) ) 
+ + 

(+) ) 
+ + 

g.g.=geenn gegevens 
++ = meer gebaren zonder stemgeving bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
-- = minder gebaren zonder stemgeving bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
()) = laag significantieniveau (p<IO en/of kleine eta-waarde) 

Nett als bij de clauses zonder stemgeving is het antwoord op de onderzoeks-
vraagg in de meeste opnameronden positief bij Aylin, Carlos en Kemal. Bij 
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Carloss is er nu - in tegenstelling tot bij de clauses - ook in de vierde opna-
merondee een significante verschil te zien. Nieuw is dat het positieve ant-
woordd bij Gerhard in de derde en vierde opnameronde. De antwoorden op de 
vragenn naar stemloze clauses (vraag 1) en gebaren zonder stemgeving (vraag 
la)) zijn blijkbaar niet volledig identiek. Voor de overige proefpersonen 
komenn de gegevens uit tabel 5.6 wel bijna volledig overeen met die van tabel 
5.4.. De meeste proefpersonen bij wie een positief antwoord gegeven kan 
worden,, komen voor in de vierde opnameronde. Het is echter wel zo dat de 
eta-waardenn bij de significante verschillen soms klein zijn. 

Samenvattend Samenvattend 
Dee resultaten laten zien dat de groep als geheel, in tegenstelling tot de clau-
sesses zonder stemgeving, gebaren zonder stemgeving met de dove gespreks-
partnerr niet significant vaker gebruikte dan met de horende (vraag la). 
Bijj  de individuele proefpersonen is een positief antwoord op vraag 1 in bijna 
allee opnameronden mogelijk bij drie van de elf: Aylin en Carlos en Kemal, al 
zijnn bij Carlos en Kemal de eta-pwaarden in de vierde opnameronde wel 
klein.. Gerhard laat een positief antwoord zien in de derde en vierde opname-
ronde.. Dit resultaat suggereert dat een thuissituatie de NGT niet voertaal was 
(allen;; zie 4.2.5) staat het maken van een persoonsgebonden taalkeuze op de 
variabelee niet in de weg staat. Het is opvallend dat Aylin in alle opnameron-
denn een persoonsgebonden taalkeuze maakte. Zij was namelijk niet altijd 
consistentt in haar taalgedrag ten aanzien van geen stemgeving, zo bleek in 
4.6.2.1. . 

5.2.22 Orale componenten 

Oralee componenten maken deel uit van de NGT. Ze kunnen in combinatie 
mett een gebaar voorkomen, maar een verplicht onderdeel van gebaren zijn ze 
inn veel gevallen niet (zie 3.1.1). De tweede vraag in 4.1 betrof het gebruik van 
oralee componenten. 

Vraagg 2 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner 
meerr gebaren met een orale component dan met de horende gespreks-
partner? ? 

Eenn duidelijke opsomming en beschrijving van mondbewegingen die de tot 
dee orale componenten uit de NGT gerekend kunnen worden, is er niet. Dit is 
eenn mogelijke reden dat orale componenten niet betrouwbaar lijken te zijn 
getranscribeerdd (zie 4.6.1.1.). Het is overigens wel zo dat het aantal orale 
componentenn waarop de betrouwbaarheid is berekend erg klein was. 
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Daardoorr is niet duidelijk of orale componenten echt onbetrouwbaar waren 
getranscribeerd.. Hoe dan ook, de resultaten ten aanzien van deze variabele 
zullenn voorzichtig gehanteerd moeten worden. 
Inn tabel 5.8 is een overzicht opgenomen van het aantal gebaren zonder stem-
gevingg (n) en het percentage gebaren met een orale component". 

Tabell  5.8 Absolute aantallen gebaren zonder stemgeving en percentages gebaren 

mett een orale component (vraag 2) bij de dove en de horende gespreks-

partnerr over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1236 6 

7 7 

horend horend 
808 8 
4 4 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1593 3 

4 4 

horend horend 
1210 0 
3 3 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1812 2 

2 2 

horend horend 
1617 7 
3 3 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof\doof\ horend 
1792 2 

?? 3 
1213 3 
1 1 

Ayli n n 

BB ara ka 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g g 

122 2 
0 0 

203 3 
***  20 

23 3 
1 1 

212 2 

84 4 
* 22 6 

24 4 
3 3 

96 6 
2 2 

102 2 
7 7 

211 1 
* 22 c> 

275 5 
8 8 

g-g--

38' ' 
0 0 

116 6 
8 8 

36 6 
3 3 

116 6 
0 0 

53 3 
0 0 

15' ' 
0 0 

85 5 
66 ?2 

100 0 
4 4 

83 3 
3 3 

257 7 
177 *2 

250 0 
1 1 

131 1 
1 1 

206 6 
4 4 

8 8 
2 2 

40 0 
0 0 

288 8 
4 4 

101 1 
5 5 

121 1 
?22 6 

156 6 
6 6 

186 6 
5 5 

106 6 
** **  10 

115' ' 
1 1 
110' ' 
3 3 

199 9 
6 6 

16' ' 
0 0 

64' ' 
1 1 

186' ' 
33 . 

133 3 
6 6 

88 8 
2 2 
72 2 
7 7 

167 7 
3 3 

60 0 
2 2 

264 4 
0 0 

144 4 
2 2 

272 2 
* **  Q 

61 1 
4 4 

69 9 
0 0 

262 2 
6 6 

129 9 
4 4 

54 4 
2 2 

182 2 
***  7 

227 7 
***  10 

260 0 
2 2 

243' ' 
0 0 

141' ' 
3 3 

184 4 
1 1 

49 9 
4 4 

127' ' 
2 2 

234' ' 
4 4 

97 7 
6 6 

43 3 
1 1 

168 8 
1 1 

171 1 
2 2 

254 4 
2 2 

263 3 
0 0 

88 8 
1 1 

127 7 
»» 7 

24 4 
3 3 

105 5 
3 3 

256 6 
3 3 

211 1 
5 5 

44 4 
1 1 

215 5 
2 2 

248 8 
3 3 

277 7 
** 22 g 

64' ' 
0 0 

113' ' 
0 0 

93 3 
1 1 

23 3 
1 1 

45 5 
4 4 

288' ' 
1 1 

146 6 
3 3 
57' ' 
0 0 

220 0 
4 4 

81 1 
1 1 

308 8 
1 1 

nn = totale aantal gebaren zonder stem 
g.g.. = geen gegevens 
%% = gebaren zonder stemgeving met een orale component (berekend op clauseniveau) 
11 = geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<001; **  = p<01; * = p<.05; ? = p< 10; 2= kleine eta-waarde; p-waarden links genoteerd: het 
antwoordd op de vraag is bevestigend; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere 
richting g 

77 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Groepsresultaten Groepsresultaten 
Hett eerste dat opvalt in de groepsresultaten in tabel 5.8 is het lage percenta-
gee orale componenten. Deze jonge kinderen gebruikten dit NGT-element dus 
weinig.. Ondanks deze lage frequenties is er in de vierde opnameronde spra-
kee van een significant verschil tussen de gesprekssituaties: bij de dove 
gesprekspartnerr komen orale componenten meer voor dan bij de horende. 
Gezienn de zeer lage percentages (en de minder betrouwbare transcriptie) is 
hett echter moeilijk hier conclusies aan te verbinden. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Inn de eerste opnameronde reageerde Aylin alleen mety'a en nee. In die opna-
merondee zijn er van haar dus geen gegevens. Niet alleen bij de groep als 
geheell  blijken orale componenten weinig voor te komen. Dat geldt ook voor 
allee individuele proefpersonen (zie tabel 5.8). Met name Aylin, Baraka en 
Furkann passen zo weinig toe dat statistische toetsing niet zinvol is. Tabel 5.9 
geeftt schematisch weer wat de resultaten zijn ten aanzien van significante ver-
schillenn in het gebruik van orale componenten in de twee gesprekssituaties. 

Tabell  5.9 Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proefpersonen 

bijj  de dove gesprekspartner meer gebaren met een orale component gebrui-

kenn dan bij de horende (vraag 2) gemeten over de periode van twee jaar. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Kurkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

R.R. . 
n.v.t. . 

+ + 

+ + 
(+) ) 

n.v.t. . 
(-) ) 

(+) ) 
(-) ) 

opnameronde opnameronde 
2 2 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

(+) ) 

+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 
+ + 

opnameronde opnameronde 
4 4 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

_.. (+)_ 
g.g.. = geen gegevens 
nvt.. = geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
+-- = meer orale componenten bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
-- = minder orale componenten bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
{)) = laag significantieniveau (p< 10 en/of kleine eta-waarde) 

Opvallendd is dat er met name in de eerste opnameronde significante ver-
schillenn - zij soms het met kleine eta-waarden - tussen de twee gesprekssitu-
atiess te zien zijn. Ook valt op dat Habiba en Leo in de eerste opnameronde 
niett met de dove, maar wel met de horende gesprekspartner significant meer 
oralee componenten gebruikten. Het is echter wel zo dat de eta-waarden ook 
daarr klein zijn. 
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Err is één proefpersonen die meer dan eens bij de dove gesprekspartner signi-
ficantt meer orale componenten lieten zien dan bij de horende. Dat is Carlos. 
Ditt bijna consequente verschil in keuze van Carlos sluit aan bij de keuzen die 
hijj  maakte ten aanzien van clauses en gebaren zonder stemgeving (zie 
5.2.1.1).. Wat nu ook opvalt is dat Leo in de tweede en vierde opnameronde 
eenn adequate taalkeuze laat zien. Dat gold ook al voor de clauses zonder stem 
(ziee tabel 5.4) en de gebaren zonder stem (zie tabel 5.6). 

Samenvattend Samenvattend 
Hett antwoord op vraag 2 is alleen voor wat betreft de vierde opnameronde bij 
dee groep als geheel positief: alleen dan kwamen er met de dove gespreks-
partnerr significant meer orale componenten voor. 
Carloss en Leo zijn de enige bij wie het antwoord op vraag 2 in meer dan één 
opnamerondee bevestigend is. Een thuissituatie waarin de NGT niet werd 
gebruiktt (Carlos; zie 4.2.6) belemmert blijkbaar niet het maken van een ade-
quatee taalkeuze ten aanzien van orale componenten. Feit is echter wel dat 
oralee componenten mogelijk niet betrouwbaar waren getranscribeerd. Dat 
betekentt dat harde conclusies op grond van de hier gepresenteerde gegevens 
niett te trekken zijn. 

5.2.33 Non-manuele negatie 

Inn de NGT kan negatie enkel en alleen door middel van een non-manuele 
negatiemarkeerderr uitgedrukt worden (Coerts, 1992; zie 3.1.1). Hieronder 
(voorbeeldd 7) staat een voorbeeld uit het onderzoeksmateriaal. 

(7)) Aylin:2H-94 

nee e 

MOGENN INDEX] MAMA 

'Datt mag ik niet van mama.' 

Inn de NGT kan naast de non-manuele negatie-markeerder ook een ontken-
nendd gebaar gebruikt worden (Coerts, 1992; zie 3.1.1) (voorbeeld 8). 

(8)) Habiba:3H-94 

nee e 

KUNNENN NIET 

'Hett kan niet.' 

Watt de frequenties van de diverse vormen van negatie in het taalgebruik van 
volwassenn NGT-gebruikers zijn, is niet bekend. Ook Van den Bogaerde 
(2000)) geeft geen cijfers. Wel vermeldt zij dat de dove moeders uit haar 
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onderzoekk naast een combinatie van een non-manuele negatie-markering met 
eenn ontkennend gebaar ook uitsluitend non-manuele negatie toepasten. 
Dee vraag die in dit onderzoek gesteld werd, was de volgende (zie 4.1). 

Vraagg 3 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner 
meerr negatieve clauses met uitsluitend non-manuele negatie-markeer-
derss dan met de horende gesprekspartner? 

Inn tabel 5.10 is aangegeven hoeveel ontkennende clauses er in de gesprekken 
werdenn geproduceerd (n) en welk percentage hiervan bestond uit clauses 
waarinn de negatie uitsluitend non-manueel werd uitgedrukt (%)8. De cijfers 
zullenn met enige terughoudendheid bekeken moeten worden: door de lage 
frequentiee kon de betrouwbaarheidsanalyse aangeven of de transcriptie van 
dezee variabele betrouwbaar is uitgevoerd (zie 4.6.1.1). 

;; Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.10 Absolute aantallen clauses met een negatie en percentage clauses met 

uitsluitendd een non-manuele negatie-markering (vraag 3) bij de dove en de 

horendee gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
22 2 
36 6 

horend horend 
49 9 
53 3 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doofdoof horend 
92 2 
34 4 

71 1 
32 2 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
140 0 
37 7 

horend horend 
140 0 
31 1 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
10Ó Ó 
45 5 

horend horend 
118 8 
41 1 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

FF urkan 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

0 0 
0 0 

1 1 
100 0 

6 6 
17 7 
2 2 

50 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
0 0 

11 1 
46 6 

g-g. . 

3' ' 
100 0 

3' ' 
66 6 

16 6 
19 9 

10 0 
100 0 

1' ' 
100 0 

0' ' 
0 0 
3' ' 
0 0 

4' ' 
0 0 

o' ' 
0 0 
9 9 
33 3 

6 6 
17 7 

16 6 
38 8 

6 6 
50 0 
21 1 
10 0 

8 8 
50 0 

5 5 
20 0 

7 7 
14 4 

5 5 
60 0 

12 2 
25 5 

4 4 
25 5 

2 2 
0 0 

2' ' 
50 0 

13 3 
39 9 

11 1 
36 6 

20 0 
10 0 

2' ' 
50 0 

0' ' 
0 0 

3 3 
33 3 
2' ' 
50 0 

6 6 
50 0 

2' ' 
100 0 

10 0 
30 0 

12 2 
17 7 

18 8 
61 1 

12 2 
8 8 

15 5 
7 7 

25 5 
28 8 

12 2 
42 2 

24 4 
50 0 

4 4 
50 0 

8 8 
100 0 

3 3 
0 0 

7 7 
43 3 

22 2 
27 7 

8 8 
38 8 

2 2 
0 0 

26 6 
12 2 

28 8 
32 2 
10 0 
30 0 

11 1 
27 7 

15 5 
60 0 

1' ' 
100 0 

5' ' 
60 0 

12 2 
25 5 

10 0 
50 0 

3 3 
67 7 

5 5 
0 0 

11 1 
0 0 

12 2 
42 2 

12 2 
67 7 

21 1 
48 8 

1 1 
100 0 

11 1 
46 6 

6 6 
67 7 

14 4 
57 7 

14 4 
36 6 

51 1 

40 0 

1' ' 
0 0 

15 5 
7 7 

19 9 
799 ? 

7 7 
29 9 

23 3 
48 8 
5' ' 
0 0 

5 5 
80 0 

2' ' 
50 0 

22 2 
32 2 

nn = totale aantal clauses met een negatie 
g.g.. = geen gegevens 
%% = percentage negatieve clauses met uitsluitend een non-manuele negatie (berekend op clauseniveau) 
1== geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  =p<ooi; **  = p<01; * = p<05; ? = p<. 10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op de vraag is 
bevestigend;; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere richting 

Groepsresultaten Groepsresultaten 
Dee groepsresultaten in tabel 5.10 laten zien dat negatieve clauses weinig voor-
kwamen.. Wanneer dat wel gebeurde, blijken niet alle clauses enkel een non-
manuelee negatiemarkering te bevatten. Het percentage negatieve clauses met 
uitsluitendd een non-manuele negatiemarkeerder ligt ver onder de 74% uit het 
onderzoekk van Van den Bogaerde (2000) naar kinderen in de leeftijd van 1;0-
3;00 jaar (het absolute aantal clauses met een negatie bedroeg in haar onderzoek 
34).. Hoewel de verschillende manieren waarop negatie werd uitgedrukt niet 
apartt zijn uitgesplitst, kan uit het feit dat er naast clauses met uitsluitend non-
manuelee negatie ook andere vormen voorkwamen, geconcludeerd worden dat 
dee proefpersonen linguïstisch nee schudden konden gebruiken (zie 3.1.1;4.5.1). 
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Dee gegevens uit tabel 5.10 maken duidelijk dat de groep als geheel geen 
keuzee liet zien voor een groter percentage clauses met uitsluitend non-manu-
elee negatie met de dove gesprekspartner. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Bijj  de individuele proefpersonen vallen eveneens de zeer lage frequenties 
negatievee clauses op. Een statistische toetsing van de verschillen tussen de 
onderzochtee gesprekssituaties was dan ook niet altijd mogelijk. Soms kwam 
datt doordat er in een van beide gesprekken geen negatieve clauses te zien 
warenn (zie bijvoorbeeld Furkan in de eerste en tweede opnameronde) en soms 
doordatt er te weinig observaties waren (zie bijvoorbeeld Kemal). Blijkbaar 
wass een spontaan gesprek niet de juiste manier om deze variabele te onder-
zoeken.. Alleen voor Dora en Leo geldt dat zij in alle opnameronden relatief 
veell  negatieve clauses produceerden. Van een duidelijke voorkeur voor het 
gebruikk van clauses met uitsluitend een non-manuele negatie-markeerder in 
gesprekkenn met de dove gesprekspartner was bij hen echter geen sprake. De 
enigee keer dat er wel een significant verschil was tussen de beide gesprekssi-
tuatiess is bij Eleni in de vierde opnameronde. Aan zo'n enkel geïsoleerd resul-
taatt kan niet veel belang worden gehecht. Voor de volledigheid moet nog wel 
opgemerktt worden dat Eleni niet met de dove, maar juist met de horende meer 
negatievee clauses met uitsluitend non-manuele negatie gebruikte. 

Samenvattend Samenvattend 
Dee groep als geheel maakte ten aanzien van het gebruik van uitsluitend non-
manuelee negatie (vraag 3) geen onderscheid tussen de onderzochte gespreks-
situaties. . 
Bijj  een aantal individuele proefpersonen kan vraag 3 niet altijd - bij Kemal 
zelfss nooit - beantwoord worden omdat er (in een van beide gesprekssitua-
ties)) geen negatieve clauses waren of omdat de onderzochte variabele te wei-
nigg voorkwam voor statistische toetsing. Wanneer beantwoording wel moge-
lij kk is, blijkt het antwoord negatief uit te vallen. Dit resultaat moet terughou-
dendd bekeken worden: bij de betrouwbaarheidsanalyse waren er te weinig 
gegevenss om zeker te weten dat de transcriptie betrouwbaar was uitgevoerd. 

5.2.44 Congruent gebruikte werkwoordgebaren 

Hierr gaat het om de vraag over het optreden van congruent gebruikte werk-
woordgebarenn (zie 4.1). 

Vraagg 4 
Passenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner meer 
congruentiee toe in hun werkwoordgebaren dan met de horende 
gesprekspartner? ? 
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Inn tabel 5.11 is een overzicht gegeven van groepsresultaten en van de indivi-
duelee proefpersonen. De tabel bevat de aantallen clauses die uit drie consti-
tuentenn bestonden en een werkwoordgebaar bevatten (n) en het percentage 
clausess daarvan waarin het werkwoordgebaar congruent gebruikt was (%)". 

Tabell  5.11 Absolute aantallen clauses met een werkwoordgebaar en percentage 

clausess met een congruent gebruikte werkwoordgebaar (vraag 4) bij de 

dovee en de horende gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefproef pers o on 

groepp 1 n 

1% % 

opnamerondeopnameronde l 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
232 2 

15 5 

horend horend 
149 9 
15 5 

opnamerondeopnameronde 2 1 opnameronde 3 
gesprekspartnergesprekspartner j gesprekspartner 

doof doof 
336 6 

12 2 

horend horend 
245 5 
15 5 

doof doof 
538 8 

12 2 

horend horend 
346 6 
16 6 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
431 1 

11 1 

horend horend 
365 5 
4 4 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

Furkann n 
% % 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

Leoo jn 

1% % 

g-g--

5 5 
0 0 

53 3 
11 1 

17 7 
6 6 

24 4 
38 8 

1 1 
0 0 

2 2 
0 0 

16 6 
6 6 

19 9 
21 1 

41 1 
22 2 

54 4 
10 0 

g-g--

4' ' 
0 0 

29 9 
7 7 

22 2 
5 5 

8 8 
0 0 
3' ' 
0 0 

r r 
33 3 
6 6 
0 0 

11 1 
27 7 

17 7 
41 1 

46 6 
17 7 

9 9 
0 0 

20 0 
20 0 

18 8 
6 6 

60 0 
20 0 
13 3 
15 5 

33 3 
0 0 

45 5 
9 9 

27 7 
15 5 

21 1 
14 4 

51 1 
18 8 

39 9 
5 5 

1 1 
100 0 

21 1 
14 4 
30 0 
300 ? 

30 0 
7 7 

17 7 
0 0 

211 1 

0 0 

30 0 
13 3 

23 3 
17 7 

13 3 
8 8 

35 5 
23 3 

24 4 
21 1 

56 6 
9 9 

35 5 
6 6 

40 0 
20 0 

56 6 
11 1 

46 6 
20 0 

43 3 
0 0 

51 1 
6 6 

21 1 
5 5 

55 5 
22 2 

51 1 
8 8 

84 4 
14 4 

25 5 
8 8 

29 9 
7 7 
22 2 
14 4 

31 1 
13 3 

37 7 
8 8 

40 0 
5 5 

45 5 
22 2 

15 5 
0 0 

36 6 
31 1 

26 6 
8 8 

40 0 
388 ** 

40 0 
***  25 

17 7 
6 6 

33 3 
9 9 

56 6 
0 0 

26 6 
4 4 

41 1 
2 2 

53 3 
13 3 

26 6 
4 4 

35 5 
3 3 

52 2 
?? 33 

52 2 
10 0 

34 4 
0 0 

32 2 
6 6 

15 5 
0 0 

391 1 

0 0 

39 9 
3 3 

38 8 
0 0 

27 7 
15 5 

19 9 
0 0 

51 1 
14 4 

10 0 
0 0 

61 1 
2 2 

nn = totale aantal clauses met een werkwoordgebaar 
g.g.. = geen gegevens 
%% = percentage clauses met een werkwoordgebaar met een congruent gebruikt werkwoordgebaar 
1== geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p< 001; **  = p<.01; * = p< 05; ? = p<. 10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op de vraag is 
bevestigend;; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere richting 

44 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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GroepsresultaGroepsresulta ten 
Uitt tabel 5.11 blijkt dat in slechts een klein deel van de clauses een werk-
woordgebaarr voorkwam (vergelijk het totale aantal clauses in figuur 5.1). Dit 
iss een resultaat dat overeenkomt met het onderzoek van Van den Bogaerde 
(2000)) waarin de driejarige dove kinderen in gesprek met hun dove moeder 
ookk een relatief laag percentage uitingen met een verbum produceerden. In 
haarr onderzoek werden de hoogste percentages gescoord in de NGT-uitingen. 
Vann den Bogaerde kon dit resultaat relateren aan de input van de dove moe-
derss die weliswaar meer uitingen met een verbum produceerden dan de kin-
deren,, maar dit toch niet erg vaak deden (bij de driejarigen respectievelijk in 
39%,, 47% en 27% van de NGT-uitingen). 

Dee groepsresultaten laten geen verschillen tussen de gesprekssituaties zien. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Dee individuele resultaten tonen aan dat sommige proefpersonen zeer weinig 
clausess met een werkwoordgebaar produceerden. In de eerste opnameronde 
kwamenn bij Baraka en Furkan bovendien totaal geen congruent gebruikte 
werkwoordgebarenn voor. De hoogste aantallen clauses met een congruent 
gebruiktt werkwoordgebaar zijn te vinden bij Leo in de derde opnameronde 
bijj  de horende gesprekspartner (15 clauses) en bij Kemal in de vierde opna-
merondee bij de dove gesprekspartner (17 clauses). De resultaten sluiten aan 
bijj  Van den Bogaerde. Haar dove driejarige proefpersonen kregen van hun 
dovee moeders erg weinig congruent gebruikte werkwoordgebaren aangeboden 
enn ze produceerden deze zelf ook nauwelijks. Ook uit ander onderzoek (zie 
voorr een overzicht Baker e.a., 1999) blijkt congruentie relatief laat in de taal-
ontwikkelingg voor te komen. Of de elf proefpersonen weinig gebruik maakten 
vann congruentie omdat congruentie nauwelijks voorkwam in hun NGT-taal-
aanbodd of omdat hun NGT-ontwikkeling vertraagd was, is niet duidelijk. 
Uitt tabel 5.11 blijkt dat bijna geen van de proefpersonen een verschil tussen 
dee gesprekssituaties liet zien. Carlos in de tweede opnameronde, Leo in de 
derdee en Aylin en Kemal in de vierde zijn de uitzonderingen. Een dergelijk 
sporadischh voorkomen van significante verschillen sluit niet uit dat hier spra-
kee is van toeval. Voor Carlos en Leo geldt overigens dat zij juist bij de horen-
dee gesprekspartner meer congruentie op werkwoordgebaren toepasten. 

Samenvattend Samenvattend 
Voorr de groep als geheel is het antwoord op vraag 4 ontkennend omdat er met 
dee dove gesprekspartner niet meer congruent gebruikte werkwoordgebaren 
voorkwamenn dan met de horende. Voor de individuele proefpersonen kan 
vraagg 4 alleen bevestigend beantwoord worden voor Aylin en Kemal in de 
vierdee opnameronde. Zo'n resultaat kan op toeval berusten. 
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5.2.55 Verbum op de laatste positie 

Dee NGT wordt vanwege haar oppervlaktestructuur wel getypeerd als een taal 
waarr het verbum op de laatste positie in de zin staat (Coerts, 1994), dit in 
tegenstellingg tot het Nederlands. Vandaar dat de volgende vraag werd gefor-
muleerdd (zie 4.1). 

Vraagg 5 
Plaatsenn de proefpersonen in gesprek met de dove gesprekspartner het 
verbumm vaker op de laatste plaats in de clause dan met de horende 
gesprekspartner? ? 

Inn tabel 5.12 is voor zowel de groep als voor de individuele proefpersonen 
aangegevenn hoeveel clauses zij gebruikten die bestonden uit een verbum en 
tweee andere constituenten (n) en in welk percentage hiervan het verbum op 
dee laatste plaats stond (%)10. 

GG roepsresultaten 
Inn de vorige paragraaf (zie tabel 5.11) bleek dat er weinig clauses met een 
verbumm werden geproduceerd. Daar werd al vermeld dat dit resultaat aan-
sloott bij wat Van den Bogaerde (2000) vond bij haar driejarige dove kinde-
ren.. Eerder, in paragraaf 5.1, werd duidelijk dat het gemiddeld aantal consti-
tuentenn per grammaticaal te analyseren clause niet uitkwam boven de 2.4 (zie 
tabell  5.1). Dat tabel 5.12 laat zien dat er weinig clauses voorkwamen die 
bestondenn uit een verbum en twee andere costituenten (V-x-x-c!auses) was 
duss te verwachten. Op groepsniveau was er geen sprake van een keuze waar-
bijj  met de dove gesprekspartner een significant hoger percentage clauses met 
hett verbum op de laatste positie (xxV-clause) werd gebruikt. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Dee resultaten van de individuele proefpersonen in tabel 5.12 laten zien dat 
vraagg 5 vaak niet beantwoord kan worden omdat er geen V-x-x-clauses voor-
kwamenn (in een van beide gesprekssituaties). Bovendien blijkt dat als er wel 
V-x-x-clausess geproduceerd werden de frequentie vaak te laag was om sta-
tistischee toetsing mogelijk te maken. Wanneer toetsing wel mogelijk was, 
wass er geen significant verschil tussen de gesprekssituaties aan te treffen. Bij 
Carlos,, Dora, Gerhard en Leo, waar toetsing meestal wel mogelijk was, wer-
denn geen significante verschillen tussen de gesprekssituaties aangetroffen. 

"Zi ee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.12 Absolute aantallen clauses met een verbum en twee andere constituenten 

enn percentage clauses waar het verbum op de laatste positie staat (vraag 5) 

bijj  de dove en de horende gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
23 3 
44 4 

horend horend 
21 1 
52 2 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
59 9 
41 1 

horend horend 
34 4 
32 2 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
93 3 
51 1 

horend horend 
56 6 
48 8 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof\doof\ horend 
866 66 
49)52 2 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

0 0 
0 0 

6 6 
33 3 

2 2 
]00 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
0 0 

4 4 
25 5 

10 0 
50 0 

g-g--

O1 1 

0 0 

5 5 
20 0 

7' ' 
57 7 

0 0 
0' ' 

0' ' 
0 0 

r r 
100 0 
r r 
100 0 
0' ' 
0 0 

0' ' 
0 0 

7 7 
57 7 

1 1 
0 0 

2 2 
0 0 

1 1 
0 0 

13 3 
62 2 

2 2 
50 0 

10 0 
50 0 

11 1 
46 6 

4 4 
0 0 

1 1 
100 0 

6 6 
0 0 

8 8 
50 0 

0T T 

0 0 

1''
0 0 

7 7 
14 4 

10 0 
50 0 

2' ' 
0 0 

0' ' 
0 0 

8 8 
25 5 

r r 
100 0 
i ' ' 
0 0 

r r 
0 0 
31 1 

67 7 

7 7 
43 3 

9 9 
33 3 
10 0 
30 0 

11 1 
46 6 

9 9 
33 3 

3 3 
67 7 

9 9 
44 4 

3 3 
67 7 

9 9 
60 0 

10 0 
40 0 

13 3 
100 0 

3' ' 
33 3 

8 8 
50 0 
3 3 
33 3 

6 6 
17 7 
5 5 
40 0 

3' ' 
67 7 

12 2 
50 0 

3' ' 
33 3 

4 4 
75 5 

3 3 
33 3 

6 6 
83 3 

5 5 
60 0 

7 7 
57 7 

10 0 
90 0 

11 1 
27 7 
2 2 

50 0 

9 9 
44 4 

19 9 
26 6 

1 1 
100 0 

2 2 
0 0 

15 5 
60 0 

5 5 
80 0 

5' ' 
40 0 

7' ' 
71 1 

1 1 
100 0 
12 2 
58 8 
3' ' 
33 3 

6' ' 
67 7 

7 7 
57 7 
0' ' 
0 0 

10 0 
40 0 
0' ' 
0 0 

15 5 
40 0 

nn = totale aantal clauses dat een verbum en twee andere constituenten (xx) bevat: V-x-x 
g.g.. = geen gegevens 
%% = clauses waarbij het verbum op de laatste plaats staat: xxV 
1== geen statistische toetsing i v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<001; ** = p<.01; * = p<05; 9 = p<10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op de vraag is 
bevestigend;; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere richting 

Samenvattend Samenvattend 
Vraagg 5 kan noch voor de groep noch voor de individuele proefpersonen 
positieff  beantwoord worden. Voor de groep geldt dat clauses met het verbum 
opp de laatste positie met de dove gesprekspartner niet significant vaker optra-
denn dan met de horende. Bij de individuele proefpersonen kwam de onder-
zochtee variabele veelal te weinig voor om statistische toetsing mogelijk te 
maken. . 
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5.2.66 Samenvatting 

Inn de voorgaande paragrafen is nagegaan of de proefpersonen uit dit onder-
zoekk een keuze voor de NGT maakten wanneer zij met een dove gespreks-
partnerr communiceerden. Dit is onderzocht door van een aantal variabelen na 
tee gaan of ze met de dove gesprekspartner vaker voorkwamen dan met de 
horendee (zie 4.1). 

Dee vragen naar uitsluitend non-manuele markering (vraag 3), congruent 
gebruiktee werkwoordgebaren (vraag 4) en de plaatsing van het verbum op de 
laatstee positie (vraag 5) moeten voor de groep als geheel ontkennend beant-
woordd worden: er zijn geen statistisch significante verschillen in het gebruik 
aann te treffen. Voor de meeste individuele proefpersonen geldt dit eveneens. Bij 
vraagg 3 en 5 komt dat meer dan eens door een gebrek aan observaties. Alleen 
bijj  Aylin, Carlos, Kemal en Leo kan vraag 4 wel eens positief beantwoord wor-
den.. Dit is echter te beschouwen als een op toeval gebaseerd resultaat. 

Mett uitzondering van één variabele - clauses zonder stemgeving - laat de 
groepp als geheel ten aanzien van de lexicale variabelen meestal evenmin een 
statistischh significant verschil in taalgebruik zien. Dat geldt ook voor gebaren 
zonderr stemgeving. Bij een aantal individuele proefpersonen lag dat echter 
ietss anders. Voor een duidelijk overzicht zijn hun resultaten in tabel 5.13 
schematischh weergegeven. 

Tabell  5.13 Schematische weergave van de resultaten met betrekking tot het gebruik 

vann de lexicale NGT-variabelen bij de dove gesprekspartner f vraag l/t a 

enn 2) gemeten over de periode van twee jaar. 

proefpersoon proefpersoon 

Avli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemai i 
Leo o 

geengeen stemgeving (vraag I/la) 
opname opname 

I I 
R-8--
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
y y 

opname opname 
2 2 
+ + 

+ + 

--
+ + 
--
+ + 

+ + 

opname opname 
3 3 
+ + 
--
+ + 

--
+ + 

(+)' ' 

+ + 

opname opname 
4 4 
+ + 
--

<+)' ' 

+ + 
_01 1 
+1 1 

+ l ' l > > 

+ + 

oraleorale componenten (vraag 2) 
opname opname 

I I 
g-g--
n.v.t. . 

+ + 

+ + 
(+) ) 

n.v.t. . 
(-) ) 

(+) ) 
(-) ) 

opname opname 
2 2 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

(+) ) 

+ + 

opname opname 
3 3 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 
+ + 

opname opname 
4 4 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

.. (+1 
g.g.. = geen gegevens 
n vtt = geen statistische toetsing i v m beperkte aantal observaties 
++ = de NGT-variabelen worden meer gebruikt bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
-- - de NGT-variabelen worden minder gebruikt bij de dove gesprekspartner dan bij de horende 
11 = betreft de gebaren zonder stemgeving, maar niet de clauses zonder stemgeving 
22 = betreft de clauses zonder stemgeving, maar niet de gebaren zonder stemgeving 
()) = laag significantieniveau (p<. 10 en/of eta-waarde)) 
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Inn tabel 5.13 is alleen een kolom geen stemgeving opgenomen. Wanneer het 
antwoordd op zowel vraag 1 (clauses zonder stemgeving) als vraag la (geba-
renn zonder stemgeving) bevestigend was, is in de kolom een plusteken geno-
teerd.. Wanneer er op beide vragen een ontkennend antwoord was omdat er 
juistt met de horende gesprekspartner meer clauses en gebaren zonder stem-
gevingg werden gebruikt, is er een minteken genoteerd. Wanneer de antwoor-
denn op vraag 1 en vraag la niet aan elkaar gelijk waren - en dat is slechts een 
enkelee maal het geval - is dit met een noot aangeven. De gegevens met 
betrekkingg tot orale componenten moeten terughoudend geïnterpreteerd wor-
denn omdat niet duidelijk is of de transcriptie wel betrouwbaar is uitgevoerd. 
Uitt tabel 5.13 blijkt overigens dat een aantal proefpersonen voor een statisti-
schee toetsing te weinig orale componenten gebruikten. 

Samengevatt kan gesteld worden dat de resultaten suggereren dat met name 
Aylin,, Carlos, Gerhard, Kemal en Leo op lexicaal niveau meer dan eens een 
vormm van taalkeuze voor de NGT lieten zien als de gesprekspartner doof was. 
Voorr Aylin en Kemal geldt dat ten aanzin van geen stemgeving in de meeste 
opnamerondenn en voor Gerhard in de laatste twee opnameronden. Bij Carlos 
enn Leo zijn positieve antwoorden op zowel de vragen naar geen stemgeving 
alss de vraag naar de orale component mogelijk. Voor Carlos is dat in de 
meestee opnameronden het geval, voor Leo in de tweede en de vierde. Deze 
vij ff  proefpersonen verschillen van elkaar ten aanzien van intelligentie, rest-
gehoor,, thuistaal en taalvaardigheid (zie 4.2). Opvallend is dat ook proefper-
sonenn met een lage intelligent (Kemal; zie 4.2.3), zonder restgehoor (Gerhard 
enn Kemal; zie 4.2.4) die thuis geen NGT aangeboden kregen (Aylin, Carlos, 
Gerhardd en Kemal; zie 4.2.5) wel (een vorm van) taalkeuze voor de NGT 
maakten. . 

5.33 Kiezen voor het Nederlands 

Dee vraag of de proefpersonen een taalkeuze voor het Nederlands maakten 
wanneerr zij communiceren met de horende gesprekspartner wordt beant-
woordd door zowel de resultaten ten aanzien van de lexicale variabelen te 
besprekenn (5.3.1 t/m 5.3.3) als die ten aanzien van de syntactische variabelen 
(5.3.44 en 5.3.5). De variabelen zijn meestal zo gekozen dat ze niet alleen 
betrekkingg hebben op het Nederlands, maar ook op het Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie (zie 1.4; 3.1.2 en 4.5.2). In de bijlage bij 
hoofdstukk 5 staan de tabellen waarop de gegevens uit deze paragraaf (tabel 
5.144 t/m 5.25) zijn gebaseerd. Paragraaf 5.3.6 bevat de samenvatting van de 
hierr gevonden resultaten. 
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5.3.11 Stemgeving 

Inn deze paragraaf komen de resultaten aan de orde waarmee antwoord gege-
venn wordt op vraag 6 en 6a (zie 4.1). De vraag naar de kwaliteit van de stem-
gevingen,, komt aan de orde in 5.3.3. 

Vraagg 6 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekpartner 
meerr volledig stemgegeven clauses dan met de dove gesprekspartner? 

Vraagg 6a 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspart-
nerr meer lexicale elementen met stemgeving dan met de dove 
gesprekspartner? ? 

Voorr een deel overlappen de hier te bespreken resultaten die uit 5.2.1 waar 
clausess en gebaren zonder stemgeving aan de orde kwamen (vraag 1 en la). 
Datt geldt vooral voor die samples waar (bijna) alle clauses en gebaren com-
pleett zonder stemgeving werden geproduceerd (zoals bij Aylin bij de dove 
gesprekspartner).. Overeenkomende resultaten ten aanzien van de clauses zul-
lenn er ook zijn omdat veel clauses uit slechts één lexicaal element bestonden 
(ziee tabel 5.1). De resultaten met betrekking tot clauses en gebaren zonder 
stemgevingg kunnen echter niet voor honderd procent voorspellen wat de 
resultatenn zullen zijn die in deze paragraaf besproken worden. Dat geldt dan 
mett name voor die clauses die uit meer dan één lexicaal element bestonden. 
Wanneerr in zo'n clause ook maar één van die lexicale elementen stemgeving 
wass gegeven, dan werd de clause niet gescoord als stemloos (zie 4.5.1). Een 
dergelijkee clause werd echter evenmin gescoord als volledig stemgegeven. 
Omm deze redenen en omdat voor onderzoek naar persoonsgebonden taalkeu-
zee een minutieuze analyse noodzakelijk kan zijn (zie 2.1.1.1), wordt hier in 
eenn aparte paragraaf toch stilgestaan bij de resultaten die betrekking hebben 
opp de volledig stemgegeven clauses en op de lexicale elementen met stem. 
Naastt een overlap tussen de vragen 1 en la enerzijds en 6 en 6a anderzijds, 
iss er ook nu weer (zie 5.2.1: vraag 1 en la) sprake van een overlap tussen de 
vraagg naar de clauses (vraag 6) en die naar de lexicale elementen (vraag 6a). 
Omdatt echter niet op voorhand kon worden uitgesloten dat de antwoorden op 
dezee vragen zouden verschillen (zie 4.5.1 en 5.2.1), komen ze toch alle twee 
aann de orde. 
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5.3.1.15.3.1.1 Volledige stemgegeven clauses 

Tabell  5.14 laat zien wat het totale aantal clauses in de gesprekken was (n) en 
welkk percentage hiervan bestond uit volledig stemgegeven clauses (%)". 

Tabell  5.14 Absolute aantallen clauses en percentage volledig stemgegeven clauses 

(vraagg 6) bij de dove en de horende gesprekspartner over de periode van 

tweee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

Groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde I 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1151 1 

** **  25 

horend horend 
1102 2 
43 3 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

** **  3j 

horend horend 
1572 2 
41 1 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

** **  24 

horend horend 
1650 0 
30 0 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1650 0 

** **  29 

horend horend 
1624 4 
43 3 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

112 2 
** **  21 

150 0 

88 8 
74 4 

150 0 
** **  6 

80 0 
16 6 

40 0 
55 5 

150 0 
35 5 

88 8 
8 8 

143 3 

150 0 
25 5 

g-g--

86 6 
66 6 

150 0 
42 2 

150 0 
78 8 

150 0 
35 5 
62 2 
27 7 

15 5 
67 7 

141 1 
49 9 

101 1 
14 4 

97 7 
36 6 

150 0 
20 0 

150 0 ****  o 
150 0 

***  29 

150 0 

150 0 
93 3 

150 0 
69 9 

150 0 
* * **  i 

150 0 
43 3 

150 0 
** **  33 

150 0 
?? 23 

150 0 
?? 13 

150 0 
***  4] 

126 6 
37 7 
150 0 
46 6 
150 0 
9 9 

150 0 
89 9 

150 0 
599 ? 

150 0 
20 0 

150 0 
255 ** 

150 0 
55 5 

96 6 
34 4 

150 0 
21 1 

150 0 
61 1 

150 0 
** **  0 

150 0 
25 5 

150 0 
** **  3 

150 0 
63 3 

150 0 
55 5 

150 0 
***  2 

150 0 
***  29 

150 0 
?? 56 

150 0 
8 8 

150 0 
** **  5 

150 0 
19 9 

150 0 
12 2 

150 0 
25 5 
150 0 
17 7 

150 0 
69 9 

150 0 
399 ** 

150 0 
10 0 

150 0 
48 8 

150 0 
67 7 

150 0 
9 9 

150 0 
19 9 

150 0 
12 2 

150 0 

150 0 
51 1 

150 0 
***  21 

150 0 
78 8 

150 0 
** **  48 

150 0 
14 4 

150 0 
***  18 

150 0 
66 6 

150 0 
4 4 

150 0 
** **  5 

150 0 
** **  |3 

150 0 
49 9 

150 0 
377 * 

150 0 
39 9 

150 0 
85 5 

150 0 
72 2 

150 0 
33 ** 

150 0 
29 9 

150 0 
63 3 

150 0 
3 3 

150 0 
45 5 

150 0 
50 0 

nn = totale aantal clausses 
g.g.. = geen gegevens 
%% = volledig stemgegeven clauses 
** **  = p<001; **  = p<0l; * = p<05; 9 = p<10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op de vraag is 
bevestigend;; rechts genoteerd: het resultaatis significant, maar in de andere richting 

Groepsresultaten Groepsresultaten 
Inn tabel 5.14 staan de resultaten van de groep als geheel vermeld. Zoals in 
5.2.1.11 al duidelijk is geworden, waren niet alle clauses in de gesprekken met 

""  Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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dee horende gesprekspartner volledig stemgegeven. Het hoogste percentage 
volledigg stemgegeven clauses bedraagt 43%. Met de dove gesprekspartner 
werdenn er ook volledig stemgegeven clauses gebruikt (met een maximum 
percentagee van 31%). 
Mett de horende gesprekspartner werd er een hoger percentage van dit soort 
clausess gebruikt dan met de dove. Dat gold voor alle opnameronden. De ver-
schillenn tussen de gesprekssituaties zijn significant. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Vann Aylin zijn geen gegevens verzameld in de eerste opnameronde omdat zij 
inn die gesprekken alleen maar met ja en nee reageerde. 
Voordatt eventuele verschillen tussen de twee gesprekssituaties aan de orde 
komen,, wordt eerst stilgestaan bij de frequenties van de volledig stemgege-
venn clauses. Uit tabel 5.14 blijkt dat er één proefpersoon is die altijd een hoog 
percentagee volledig stemgegeven clauses produceerde: Dora. Zij gebruikte 
dezee clauses veel, zowel met de dove als met de horende gesprekspartner. Dit 
resultaatt sluit aan bij de resultaten in 5.2.1.1 waar bleek dat zij zelden clau-
sess zonder stemgeving gebruikte. Bij de overige proefpersonen liggen de per-
centagess volledig stemgegeven clauses over het algemeen beduidend lager 
dann bij Dora, zelfs wanneer er sprake is van een relatief hoog percentage 
zoalss bij Eleni en Habiba. 
Dee laagste percentages volledig stemgegeven clauses kwamen voor bij Aylin, 
Carlos,, Furkan, Issa, Kemal en Leo. Bij Aylin, Carlos, Furkan en Kemal komt 
ditt overeen met wat in 5.2.1.1 werd gevonden. Daar werd immers duidelijk 
datt zij veel clauses zonder stemgeving gebruikten. Opvallend is dat die over-
eenkomstt er bij Leo niet is. Leo gebruikte blijkbaar noch veel volledig stem-
lozee clauses noch veel volledig stemgegeven clauses. Met andere woorden: 
Leo'ss clauses bevatten vaak zowel lexicale elementen zonder als lexicale ele-
mentenn met stem. 

Dee hier gepresenteerde resultaten komen maar ten dele overeen met die van 
Gonterr Gaustad (1988). Haar dove proefpersoon (l;4-2;0 jaar) produceerde 
slechtss een paari : uitingen met stemgeving en dat deed hij alleen als de 
gesprekspartnerr horend was, net zoals dat hier min of meer bij Aylin, Carlos 
enn Kemal gebeurde. Totaal afwijkend zijn de resultaten van Dora: zij had bij 
beidee gesprekspartners een duidelijke voorkeur voor volledig stemgegeven 
clauses.. Dove kinderen kunnen blijkbaar - ook in een tweetalige onderwijs-
settingg - een voorkeur voor het gesproken Nederlands ontwikkelen. 

122 Het precieze aantal is niet te achterhalen. In de tekst wordt gesproken van 6 (naast 357 
uitingenn zonder stem); in de tabel staan echter slechts 4 uitingen vermeld. 
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Dann wordt er nu ingegaan op de verschillen tussen de gesprekssituaties. Tabel 
5.155 is een schematische presentatie van de resultaten uit tabel 5.14. 

Tabell  5.15: Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proef-

personenn bij de horende gesprekspartner meer volledig stemgegeven 

clausess gebruiken dan bij de dove (vraag 6) gemeten over de periode van 

tweee jaar. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

E.g. . 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

opnameronde opnameronde 
2 2 
+ + 
+ + 
+ + 

(-) ) 
+ + 
--
+ + 

(+) ) 
(+) ) 
+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 
+ + 

+ + 

--
+ + 
+ + 

(+) ) 

+ + 

opnameronde opnameronde 
4 4 
+ + 
--
+ + 

+ + 
--
+ + 

+ + 
+ + 

g.g.. = geen gegevens 
++ = meer stemgegeven clauses bij de horende gesprekspartner dan bij de dove 
-- = minder stemgegeven volledig stemgegeven clauses bij de horende gesprekspartner dan 
bijj  de dove 
()) = laag significantieniveau (p<10 en/of kleine eta-waarde) 

Dee resultaten ten aanzien van volledige stemgegeven clauses (vraag 6) zoals 
weergegevenn in tabel 5.14 en 5.15 komen grotendeels overeen met die over 
dee stemloze clauses (vraag 1; zie 5.2.1.1 tabel 5.4 en 5.5). Zo laten Aylin, 
Carloss en Kemal in de meeste opnameronden significante verschillen zien 
(zijj  het dat de eta-waarde bij Kemal in de tweede opnameronde laag is). 
Nieuww is dat er bij Carlos nu ook in de vierde opnameronde een positief ant-
woordd mogelijk is vergelijk 5.2.1.1.1; tabel 5.4). Hij gebruikte dus volledig 
stemgegevenn clauses met de horende gesprekspartner altijd significant meer 
dann met de dove. Een andere proefpersoon met afwijkende resultaten is 
Gerhard.. Hij maakte in geen van de opnameronden ten aanzien van de stem-
lozee clauses een onderscheid tussen de gesprekssituaties, maar ten aanzien 
vann volledige stemgegeven clauses deed hij dat wel in de derde en vierde 
opnameronde.. Kennelijk kunnen vragen naar taalgebonden variabelen die 
eikaarss complement lijken (wel/geen stem) tot verschillende antwoorden lei-
den.. De resultaten van de overige proefpersonen zijn vrijwel analoog aan die 
inn 5.2.1.1: zij laten geen consequent verschil in taalgebruik zien. Leo maak-
tee ook nu een adequate taalkeuze in de tweede en vierde opnameronde. Wat 
opvaltt is dat Eleni niet alleen ten aanzin van volledig stemloze clauses en 
stemlozee gebaren een persoonsgebonden taalkeuze maakt in de vierde opna-
meronde,, maar ook ten aanzien van volledig stemgegeven clauses. 
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Datt Aylin en Kemal consequent meer volledig stemgegeven clauses gebruikten 
bijj  de horende gesprekspartner is overigens opvallend. In 4.2.6.1 bleek immers 
datt hun taalgebruik ten aanzien van stemgeving niet altijd consistent was. 

Samenvattend Samenvattend 
Opp vraag 6 kan voor de groep als geheel een positief antwoord gegeven wor-
den:: met de horende gesprekspartner werden significant meer volledig stem-
gegevenn clauses gebruikt dan met de dove. 
Ookk bij Aylin, Carlos en Kemal is een bevestigend antwoord op deze vraag 
inn alle opnameronden wel mogelijk. Voor Aylin en Kemal sluit dat aan op het 
antwoordd op vraag 1 (clauses zonder stem), maar voor Carlos niet. Blijkbaar 
zijnn de antwoorden op vraag 1 (clauses zonder stem) en 6 (volledig stemge-
gevenn clauses) niet volledig aan elkaar gelijk. 
Ookk uit de gegevenss hier (vergelijk 5.2.1.1) blijkt dat een lage intelligentie en 
eenn zeer groot gehoorverlies (Kemal; zie 4.2.3 en 4.2.4) geen belemmering 
vormdenn voor het maken van een keuze voor meer volledig stemgegeven 
clausess met de horende gesprekspartner. Een thuissituatie waar (ook) een 
anderee taal dan het Nederlands werd gesproken (Aylin, Carlos en Kemal; zie 
4.2.5)) vormde evenmin een belemmering. Tot slot blijkt dat ook een lage 
taalvaardigheidd in het Nederlands (met name Kemal; zie 4.2.6 en 5.1) zo'n 
keuzee niet in de weg stond. Opvallend is dat Aylin en Carlos en Kemal 
ondankss hun duidelijke voorkeur voor stemloze clauses bij beide gesprek-
spartnerstochh met de horende gesprekspartner significant meer stemgegeven 
clausess gebruikten dan met horende (zie 5.2.1.1). Opvallend is ook dat Aylin 
enn Kemal een consequente keuze maakten ondanks hun in 4.2.6.1 soms aan-
getroffenn inconsistent gebruik van stemgeving. 

5.3.1.25.3.1.2 Lexicale elementen met stemgeving 

Naarr aanleiding van de resultaten ten aanzien van de clauses en lexicale ele-
mentenn zonder stemgeving (5.2.1.1 en 5.2.1.2) en die van de volledig stem-
gegevenn clauses (5.3.1.1) is een aantal voorspellingen met betrekking tot 
stemgegevenn lexicale elementen mogelijk. Zo maken de resultaten uit de 
genoemdee paragrafen duidelijk dat Aylin met de dove gesprekspartner geen 
stemgegevenn lexicale elementen gebruikte, dat Carlos dit weinig deed en dat 
Doraa veel stemgeving gebruikte. Toch wordt hier bij de stemgegeven lexica-
lee elementen stilgestaan. De resultaten ten aanzien van lexicale elementen 
mett (vraag 6a) en zonder stemgeving (vraag la) zijn namelijk niet volledig 
complementair.. Er kwamen ook lexicale elementen (zie de bijlage bij hoofd-
stukk 5) voor waarvan niet duidelijk was of er nu wel of niet werd stemgege-
ven.. Bovendien bleek al eerder (in 5.2.1) dat variabelen die een grote over-
lapp vertonen toch verschillende resultaten kunnen opleveren. 
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Tabell  5.16 bevat een overzicht van de resultaten. Vermeld zijn het totale aan-
tall  lexicale elementen (n) en het percentage daarvan per clause die met stem-
gevingg werd geproduceerd (%)'\ 

Tabell  5.16 Absolute aantallen lexicale elementen en percentage lexicale elementen 

mett stemgeving (vraag 6a) bij de dove en de horende gesprekspartner over 

dee periode van twee jaar. 

groepgroep en 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1816 6 

31 1 

horend horend 
1789 9 
50 0 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
2859 9 

39 9 

horend horend 
2570 0 
47 7 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
3019 9 

31 1 

horend horend 
2961 1 
37 7 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
3146 6 

34 4 

horend horend 
2956 6 
50 0 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

154 4 
** **  22 

231 1 
** **  9 

155 5 
82 2 

236 6 
** **  7 

113 3 
22 2 

67 7 
66 6 

228 8 
52 2 

135 5 
14 4 

218 8 
** **  2 

279 9 
36 6 

g-g--

127 7 
73 3 

259 9 
49 9 

309 9 
83 3 

233 3 
47 7 

74 4 
30 0 

32 2 
72 2 

215 5 
59 9 

141 1 
16 6 

134 4 
40 0 

265 5 
288 ?' 

250 0 

292 2 
?'' 47 

210 0 
** **  | 

312 2 
94 4 

230 0 
76 6 

302 2 
* * **  Q 

280 0 
59 9 

219 9 
** ## 40 

262 2 
34 4 

240 0 
20 0 

262 2 

212 2 
42 2 

250 0 
56 6 

235' ' 
11 1 

307 7 
93 3 

219 9 
633 ** 1 

281 1 
30 0 

242 2 
322 ** * 

241 1 
62 2 

129 9 
40 0 

220 0 
24 4 

234 4 
72 2 

264 4 
** **  0 

300 0 
35 5 

295 5 
** **  4 

293 3 
* '' 72 

260 0 
67 7 

275 5 
** **  3 

287 7 
** **  45 

252 2 
65 5 

276 6 
14 4 

256 6 

262 2 
28 8 

284 4 
15 5 

230 0 
30 0 

235 5 
20 0 

341 1 
81 1 

308 8 
511 ** 
275 5 
13 3 

323 3 
66 6 

197 7 
71 1 

264 4 
16 6 

248 8 
28 8 

256 6 
188 ** ' 

266 6 
** **  0 

261 1 
63 3 

264 4 
** **  25 

389 9 
* '' 84 

269 9 
** **  55 

314 4 
18 8 

320 0 
***  28 

227 7 
73 3 

271 1 
7 7 

282 2 

283 3 
** **  j g 

269 9 
55 5 

256 6 
455 * 

217 7 
44 4 

394 4 
91 1 
236 6 
76 6 

324 4 
77 ** 

273 3 
40 0 

214 4 
70 0 

264 4 
6 6 

180 0 
55 5 

329 9 
65 5 

nn = totale aantal lexicale elementen 
g.g.. = geen gegevens 
%% = lexicale elementen met stemgeving (berekend op clauseniveau) 
** **  = p<.001; **  = p<.01; * = p<.05; ? = p<.10; = kleine eta-waarde; p-waarden links 
genoteerd:: het antwoord op de vraag is bevestigend; rechts genoteerd: het resultaat is 
significant,, maar in de andere richting. 

GroepsresGroepsres uit a ten 
Dee groepsresultaten komen niet overeen met die van de volledig stemgege-
venn clauses: er zijn nu geen significante verschillen tussen de gesprekssitua-
ties.. Dit resultaat komt wel overeen met dat ten aanzien van de lexicale ele-
mentenn zonder stemgeving. Ook daar waren geen significante verschillen 
tussenn de gesprekssituaties te zien. 

111 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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IndividueleIndividuele resultaten 
Voorr een deel zijn de resultaten van de individuele proefpersonen vergelijk-
baarr met die ten aanzien van volledig stemgegeven clauses (zie 5.3.1.1). Er 
zijnn naast die overeenkomsten echter een paar verschillen. Tabel 5.17 bevat 
dee schematische weergave van de resultaten uit tabel 5.16. 

Tabell  5.17: Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proef-

personenn bij de horende gesprekspartner meer lexicale elementen met 

stemgevingg gebruiken dan bij de dove (vraag 6a) gemeten over de 

periodee van twee jaar. 

proefpersoon proefpersoon 

Avli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
l l 

R.8. . 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
(-) ) 

opnameronde opnameronde 
2 2 
+ + 

(+) ) 
+ + 

(-) ) 
+ + 

--
+ + 

+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 
+ + 

+ + 

(+) ) 

+ + 
+ + 

-t--

(-) ) 

opnameronde opnameronde 
4 4 
+ + 
--
+ + 

(+) ) 
+ + 
--
+ + 

+ + 
+ + 

g.g.== geen gegevens 
++ = meer stemgegeven lexicale elementen bij de horende gesprekspartner dan bij de 
dove e 
-- = minder stemgegeven lexicale elementen bij de horende gesprekspartner dan bij de 
dove e 
()) = laag significantieniveau (p<. 10 en/of kleien eta-waarde) 

Weerr is er bij Aylin, Carlos en Kemal in de meeste opnameronden een signi-
ficantt verschil tussen de gesprekssituaties: met de horende gesprekspartner 
gebruiktenn zij significant meer lexicale elementen met stemgeving dan met 
dee dove gesprekspartner, dit ondanks de lage frequenties in beide gesprekssi-
tuatiess (zie tabel 5.16). Dit komt overeen met de resultaten ten aanzien van 
dee clauses met stemgeving (5.3.1.1). Afwijkend resultaat ten opzichte van de 
stemgegevenn clauses is dat er bij Kemal nu in de tweede opnameronde géén 
significantt verschil is. De resultaten bij Aylin en Kemal zijn opvallend omdat 
hunn taalgedrag met betrekking tot stemgeving niet altijd consistent was (zie 
4.6.2.1).. De resultaten van met name Kemal tonen aan dat vragen naar het 
voorkomenn van volledig stemgegeven clauses (vraag 6) en stemgegeven 
gebarengebaren (vraag 6a) niet volledig dezelfde zijn, zelfs niet als het gemiddeld 
aantall  lexicale elementen per clauses niet groter was dan 1.9 (Kemal; zie 
tabell  5.1). Bij Gerhard is er ook nu sprake van een significant verschil in de 
derdee en vierde opnameronde. Wat ook overeenkomt met de resultaten in 
tabell  5.14, is dat er in de tweede en derde opnameronde bij Leo een signifï-
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cantt verschil tussen de gesprekssituaties is en bij Eleni in de vierde. Nieuw 
zijnn de resultaten bij Dora: in de laatste twee opnameronden gebruikte zij sig-
nificantt meer stemgegeven lexicale elementen met de horende gesprekspart-
nerr (al zijn de eta-waarden klein). 

Samenvattend Samenvattend 
Bijj  de groep als geheel moet op de vraag of er met de horende gesprekspart-
nerr meer lexicale elementen met stemgeving werden gebruikt dan met de 
dovee (vraag 6a) ontkennend geantwoord worden. Op vraag 6a kan in de 
meestee opnameronden wel een positief antwoord worden gegeven bij Aylin, 
Carloss en Kemal. Afgaande op een aantal karakteristieken van deze proef-
personenn (zie 4.2) blijkt een keuze voor stemgegeven lexicale elementen als 
dee gesprekspartner horend is, dus mogelijk als er sprake was van een lage 
intelligentiee en een groot gehoorverlies (Kemal; zie 4.2.3 en 4.2.4). Eveneens 
blijk tt dat een andere gesproken thuistaal dan het Nederlands zo'n keuze niet 
verhinderdee (bij alle drie; zie 4.2.5). Een lage taalvaardigheid in het 
Nederlandss (met name Kemal, zie 4.2.6) vormde evenmin een belemmering 
voorr het maken van een persoonsgebonden taalkeuze voor wat betreft de hier 
besprokenn variabele. Hetzelfde geldt - bij Aylin en Kemal - voor min of meer 
off  meer inconsistent taalgedrag met betrekking tot stemgeving. Bij Dora en 
Gerhardd is een positief antwoord op vraag 6a ook mogelijk, maar dan slechts 
voorr de derde en vierde opnameronde. Voor Eleni, en Leo is er een positief 
antwoordd in de vierde opnameronde. Het aantal proefpersonen dat op deze 
variabelee een persoonsgebonden taalkeuze lijk t dus iets te groeien. 

5.3.22 Stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar 

Nederlandss in de vorm van simultane communicatie bestaat uit een combi-
natiee van gesproken woorden en gebaren. Normaal bestaat gesproken 
Nederlandss uiteraard uit lexicale elementen zonder gebaar. Vandaar dat de 
volgendee vraag werd gesteld (zie 4.1). 

Vraagg 7 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspart-
nerr meer stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar dan met de 
dovee gesprekspartner? 

Inn tabel 5.18 staat een overzicht van de aantallen lexicale elementen met 
stemgevingg (n) en de percentages van lexicale elementen met stemgeving en 
zonderr gebaar (%)14. 

144 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.18 Absolute aantallen lexicale elementen met stemgeving en percentage 

stemgegevenn lexicale elementen zonder gebaar (vraag 7) bij de dove en de 

horendee gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

groepgroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde I 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
495 5 

?? 1 

horend horend 
867 7 
3 3 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1122 2 

3 3 

horend horend 
1187 7 
5 5 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof]doof] horend 
995 5 

1 1 
1143 3 
1 1 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1121 1 

1 1 

horend horend 
1484 4 
3 3 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

—... .—.—_ 
Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

27 7 
0 0 

21 1 
0 0 

128 8 
?22 3 

17 7 
0 0 

23 3 
1 1 

41 1 
3 3 

116 6 
?22 1 

20 0 
?22 0 

4 4 
1 1 

98 8 
I I 

g-g--

85' ' 
1 1 
119' ' 
1 1 

256 6 
7 7 

107' ' 
2 2 

20 0 
6 6 

17' ' 
0 0 

116 6 
5 5 

20 0 
2 2 
48' ' 
1 1 

79l l 

0 0 

0 0 
0 0 

140 0 
0 0 

2 2 
0 0 

294 4 
11 1 

167 7 
22 2 

1 1 
0 0 

162 2 
0 0 

84 4 
*22 0 

80 0 
3 3 

49 9 
0 0 

143 3 
** **  0 

82' ' 
11 1 

129' ' 
3 3 

20' ' 
0 0 

278 8 
9 9 

136 6 
16 6 

78' ' 
0 0 

78' ' 
0 0 

138 8 
4 4 

47 7 
5 5 
43' ' 
0 0 

158 8 
9 9 

0 0 
0 0 

111 1 
0 0 

14 4 
0 0 

223 3 
* 22 3 

170 0 
1 1 

6 6 
I I 

131 1 
0 0 

164 4 
1 1 

41 1 
0 0 

23 3 
0 0 

72 2 
0 0 

371 1 

4 4 

73' ' 
1 1 

42' ' 
1 1 

287 7 
7 7 

159' ' 
1 1 

29' ' 
0 0 

209' ' 
0 0 

141' ' 
1 1 

44' ' 
0 0 

66' ' 
1 1 

56' ' 
0 0 

0 0 
0 0 

161 1 
1 1 

69 9 
** 22 0 

351 1 
***  6 

153 3 
* **  i 

42 2 
0 0 

85 5 
0 0 

164 4 
3 3 

20 0 
0 0 

23 3 
0 0 

53 3 
II 22 1 

152' ' 
4 4 

l i l 1 1 

0 0 

96 6 
3 3 

364 4 
14 4 

172 2 
9 9 

18' ' 
0 0 

1001 1 

0 0 

146' ' 
2 2 

15' ' 
0 0 

85' ' 
0 0 

225 5 
3 3 

nn = totale aantal lexicale elementen met stem 
gg g = geen gegevens 
%% = stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar (berekend op clauseniveau) 
11 = geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<001; **  = p<.01; * = p<05; ? = p'< 10; 2= kleine eta-waarde; p-waarden links genoteerd: het 
antwoordd op de vraag is bevestigend; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere 
richting g 

GG roepsresultaten 
Dee groepsresultaten in tabel 5.18 laten zien dat lexicale elementen zonder 
gebaarr weinig voorkomen: maximaal 5% van de lexicale elementen met 
stemgevingg (tweede opnameronde bij de horende gesprekspartner). Dit resul-
taatt is niet verwonderlijk. Het Nederlands is immers een moeilijke taal voor 
dovee kinderen. Hun uitspraak van woorden is vaak zo afwijkend van de norm 
datt zij zonder bijbehorend gebaar niet te verstaan zijn. Voor een goede com-
municatiee met de horende gesprekspartner waren gebaren dan ook vaak 
onontbeerlijk.. Bovendien werd er op school niet gevraagd gebaren achterwe-
gee te laten. 
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Mett uitzondering van de eerste opnameronde laten de groepsresultaten geen 
statistischh significante verschillen tussen de gesprekssituaties zien. Op 
groepsniveauu wordt er ten aanzien van de hier besproken variabele geen 
keuzee voor het Nederlands gemaakt als de gesprekspartner horend was. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Inn de eerste opnameronde zijn er van Aylin geen gegevens omdat ze geen 
clausess produceerde. In de overige opnameronden gebruikte Aylin bij de 
dovee gesprekspartner nooit stemgeving en dus ook nooit lexicale elementen 
zonderr een gebaar. Statistische toetsing van de verschillen tussen beide 
gesprekssituatiess is hier dan ook niet aan de orde. Wel dient opgemerkt te 
wordenn dat Aylin bij de horende gesprekspartner, met wie ze wel stemgeving 
gebruikte,, in een klein deel van de gevallen het bijbehorende gebaar achter-
wegee liet. Statistische toetsing is evenmin (bijna) nooit aan de orde bij 
Baraka,, Carlos, Furkan, Gerhard en Kemal: zij gebruikten in beide gespreks-
situatiess nauwelijks tot geen lexicale elementen zonder gebaar. 
Dee overige proefpersonen gebruikten de hier onderzochte variabele in beide 
gesprekssituatiess weinig, ook als ze wel lexicale elementen met stemgeving 
produceerden.. Dat geldt zelfs voor degenen die vrij veel lexicale elementen 
mett stemgeving produceerden (zie ook tabel 5.16). Van de proefpersonen die 
relatieff  vaardig in het Nederlands waren (Carlos, Dora en Leo; zie 4.2.7) 
gebruiktee Dora - de meest vaardige van de hele groep - de hoogste percenta-
gess lexicale elementen zonder gebaar. 
Inn tabel 5.19 zijn de verschillen tussen de gesprekssituaties schematisch 
weergegeven. weergegeven. 

Tabell  5.19 Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proefpersonen 

bijj  de horende gesprekspartner meer lexicale elementen zonder gebaar 

gebruikenn dan bij de dove (vraag 7) gemeten over de periode van twee jaar. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

8-g--
n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . 

n.v.t. . 
(+) ) 
(+) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

opnameronde opnameronde 
2 2 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
<+) ) 

n.v.t. . 
+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

opnameronde opnameronde 
4 4 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

(+) ) 
+ + 
+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

g.g.. = geen gegevens 
n.v.t.. = geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
++ = meer lexicale elementen zonder gebaar bij de horende gesprekspartner dan bij de 
dove e 
()) = laag significantieniveau (p<10 en/of kleine eta-waarde) 
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Wanneerr statistische toetsing mogelijk was, lieten de meeste proefpersonen 
geenn verschil zien tussen de gesprekssituaties. De uitzondering is Dora. Zij is 
dee enige bij wie de variabele bij beide gesprekspartners voorkwam. Zij is 
eveneenss de enige die met de horende gesprekspartner in bijna alle opname-
rondenn een significant groter percentage lexicale elementen met stemgeving 
enn zonder gebaar gebruikte dan met de dove, al zijn de eta-waarden veelal 
klein.. Net als ten aanzien van al dan geen stemgeving maakten Carlos en 
Elenii  in de vierde opnameronde een adequate taalkeuze en Leo in de tweede 
enn vierde. 
Gezienn eerdere resultaten is het opvallend dat lexicale elementen zonder 
gebaarr nooit vaker met de dove dan met de horende gesprekspartner werden 
gebruikt. . 

Samenvattend Samenvattend 
Voorr de groep als geheel kan de vraag naar het gebruik van lexicale elemen-
tenn zonder gebaar (vraag 7) meestal niet bevestigend beantwoord worden. 
Voorr wat de individuele proefpersonen betreft, geldt dat in de meeste opna-
merondenn ook. Dora is de uitzondering, al zijn de eta-waarden klein. In de 
vierdee opnameronden zijn de antwoorden ook positief bij Eleni en bij Carlos 
enn Leo (met kleine eta-waarden). Gezien de eerder vermelde resultaten wordt 
hett steeds meer aannemelijk dat Eleni en Leo in de vierde opnameronde tot 
persoonsgebondenn taalkeuzen komen. Zij deden dat daar namelijk niet alleen 
maarr ten aanzien van het al dan niet stemgeven (vraag 1/1 a en 6/6a; zie 5.3.1) 
maarr ook - zo blijkt nu - ten aanzien van het achterwege laten van gebaren. 
Blijkbaarr stond een lage intelligentie (Eleni; zie 4.2.3) en een thuissituatie 
waarr geen of weinig Nederlands werd gebruikt (Carlos, Eleni en Leo; zie 4. 
2.5)) of een zeer lage Nederlandse taalvaardigheid (Eleni; zie 4.2.6) een keuze 
voorr lexicale elementen zonder gebaar bij de horende gesprekspartner niet in 
dee weg. 

5.3.33 Woorden en/of woordachtige lexicale elementen 

Inn deze paragraaf komen de resultaten aan de orde die betrekking hebben op 
vraagg 8 (zie 4.1). 

Vraagg 8 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspart-
nerr meer Nederlandse woorden en/of woordachtige lexicale elementen 
dann met de dove gesprekspartner? 

Inn tabel 5.20 is aangegeven hoeveel lexicale elementen er met stemgeving 
werdenn geproduceerd (n) en welk percentage hiervan bestond uit woorden 
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en/off  woordachtige lexicale elementen (%)15. 

Tabell  5.20 Absolute aantallen lexicale elementen met stemgeving en percentage 

woordenn en/of woordachtige lexicale elementen (vraag 8) bij de dove en 

dee horende gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

GroepGroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
495 5 

20 0 

horend horend 
867 7 
32 2 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
1122 2 

27 7 

horend horend 
1187 7 
35 5 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
995 5 
20 0 

horend horend 
1143 3 
22 2 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof\doof\ horend 
11211 1484 

266 36 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

27 7 
* * **  Q 

21 1 

128 8 
77 7 

17 7 

23 3 
8 8 

41 1 
14 4 

116 6 
31 1 
20 0 
11 1 

4 4 
0 0 

98 8 
39 9 

g-g--

85 5 
32 2 

119 9 
57 7 
256 6 
85 5 

107 7 
38 8 

20 0 
16 6 

17 7 
3 3 

116 6 
39 9 

20 0 
5 5 

48' ' 
2 2 
79 9 
39 9 

(T T 
0 0 

140 0 
34 4 

2 2 
1 1 

294 4 
90 0 

167 7 
75 5 

1 1 
100 0 

162 2 
5 5 

84 4 
**** 22 18 

80 0 
9 9 

49 9 
1 1 

143 3 
***  62 

82' ' 
45 5 

129 9 
23 3 

20' ' 
13 3 

278 8 
92 2 

136 6 
611 ** 2 

78' ' 
18 8 

78 8 
6 6 

138 8 
31 1 

47 7 
15 5 

43' ' 
1 1 

158 8 
79 9 

0 0 
0 0 

111 1 
19 9 
14 4 

** **  5 

223 3 
73 3 

170 0 
61 1 

6 6 
?22 1 

131 1 
** **  5 

164 4 
8 8 

41 1 
10 0 

23 3 
1 1 

72 2 
35 5 

37' ' 
18 8 

73 3 
13 3 

42 2 
19 9 

287 7 
81 1 

159 9 
466 *2 

29 9 
4 4 
209 9 
17 7 

141 1 
12 2 

44 4 
7 7 

66' ' 
2 2 

56 6 
233 **2 

0 0 
0 0 

161 1 
40 0 

69 9 
** 22 28 

351 1 
?22 86 

153 3 
* * 22 5 ] 

42 2 
7 7 

85 5 
** 22 7 

164 4 
37 7 

20 0 
1 1 

23 3 
0 0 

53 3 
** **  20 

152' ' 
53 3 

111 1 
311 ** 

96 6 
43 3 

364 4 
92 2 

172 2 
67 7 

18 8 
6 6 

100 0 
16 6 

146 6 

15 5 
1 1 

85' ' 
0 0 

225 5 
72 2 

nn = totale aantal lexicale elementen met stem 
g.g.. = geen gegevens 
%% = woorden en/of woordachtigen (berekend op clauseniveau) 
11 = geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<001; **  = p<.01; * = p<05; 9 = p<. 10; 2= kleine eta-waarde; p-waarden links genoteerd: het 
antwoordd op de vraag is bevestigend; rechts genoteerd: het resultaat is significant, maar in de andere 
richting g 

Groepsresultaten Groepsresultaten 

Dee groepsresultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen 

dee gesprekssituaties voor wat betreft woorden en/of woordachtige lexicale 

elementen.. Ze werden met de horende gesprekspartner dus niet significant 

vakerr gebruikt dan met de dove. 

'"Ziee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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IndividueleIndividuele resultaten 
Tenn aanzien van de frequentie kan gesteld worden dat de meeste proefperso-
nenn in alle situaties een laag percentage woorden en/of woordachtige lexica-
lee elementen gebruikten. Dat geldt met name voor Kemal. Dora en Leo - zij 
hett in mindere mate - gebruikten deze variabele relatief veel. Zoals al eerder 
iss geconstateerd (zie 5.3) gebruikte Dora bij beide gesprekspartners altijd 
veell  stem. Voor Leo geldt dit echter niet. Ten aanzien van de frequentie van 
stemgegevenn lexicale elementen verschillen Dora en Leo dus van elkaar, 
maarr in de kwaliteit ervan veel minder. Alle andere proefpersonen gebruikten 
lageree percentages woorden en/of woordachtige lexicale elementen. 

Verschillenn tussen beide gesprekssituaties waren er niet altijd, maar kwamen 
somss wel voor. In tabel 5.21 zijn de resultaten uit tabel 5.20 schematisch 
weergegeven. . 

Tabell  5.21 Schematische weergave van de antwoorden op de vraag of de proefper-

sonenn bij de horende gesprekspartner meer woorden en/of woordachtige 

lexicalee elementen gebruiken dan bij de dove (vraag 8) gemeten over de 

periodee van twee jaar. 

Proefpersoon Proefpersoon 

Avli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

opnameronde opnameronde 
1 1 

R.R. . 
+ + 
+ + 

+ + 

n.v.t. . 

opnameronde opnameronde 
2 2 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

{-) ) 
n.v.t. . 

(+) ) 

n.v.t. . 
+ + 

opnameronde opnameronde 
3 3 

n.v.t. . 

+ + 

{-) ) 
(+) ) 
+ + 

n.v.t. . 
(-) ) 

opnameronde opnameronde 
4 4 

n.v.t. . 
--

{+ ) ) 
(+) ) 
(+) ) 

(+) ) 

n.v.t. . 
-:--

g.g.. = geen gegevens 
nvtt = statistische toetsing is niet van toepassing 
++ = meer woorden en/of woordachtige lexicale elementen bij de horende 
gesprekspartnerr dan bij de dove 
-- = minder woorden en/of woordachtige lexicale elementen bij de horende 
gesprekspartnerr dan bij de dove 
()) = laag significantieniveau (p<.10 en/of kleine eta-waarde) 

Bijj  Aylin kon van een statistische toetsing geen sprake zijn. Zij gebruikte 
namelijkk bij de dove gesprekspartner nooit stemgeving. Kemal gebruikte de 
onderzochtee variabele nauwelijks. Bij hem was statistische toetsing dus even-
minn mogelijk. De meeste andere proefpersonen maakten meestal geen onder-
scheidd tussen de gesprekssituaties. Alleen Carlos gebruikte in de laatste twee 
opnamerondenn met de horende gesprekspartner significant meer woorden 
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en/off  woordachtige lexicale elementen dan met de dove, maar in de laatste 
opnamerondee is de eta-waarde klein. In de laatste opnameronde zijn er signi-
ficanteficante verschillen bij Dora, Eleni, Gerhard en Leo, maar bij Dora, Eleni en 
Gerhardd zijn de eta-waarden klein. Gezien de hiervoor besproken resultaten 
iss dat voor wat Dora betreft opvallend. Zij maakte immers wel adequate taal-
keuzenn op de variabele lexicale elementen zonder gebaar (5.3.2). 

Samenvattend Samenvattend 
Voorr de groep als geheel is geen positief antwoord te geven op de vraag of er 
mett de horende gesprekspartner meer woorden/woordachtige lexicale ele-
mentenn werden gebruikt dan met de dove (vraag 8). Bij Aylin kon de kwa-
liteitt van de stemgeving in beide gesprekssituaties niet met elkaar vergeleken 
wordenn omdat zij met de dove gesprekspartner nooit stemgeving gebruikte. 
Bijj  andere individuele proefpersonen waren er soms te weinig observaties om 
statistischee mogelijk te maken. Als toetsing wel mogelijk was, was er meest-
all  geen sprake van significante verschillen tussen de gesprekssituaties. De 
uitzonderingg was met name Carlos. 

5.3.44 Lexicaal gerealiseerde argumenten 

Inn het Nederlands moeten argumenten meestal lexicaal gerealiseerd worden 
(Thrift,, 2003), maar in de NGT hoeft dit niet altijd (zie 3.1.1). Bos (1995) 
vondd in haar onderzoek naar het taalgebruik van dove volwassenen dat deze 
inn 39% van de uitingen het eerste argument niet lexicaal realiseerden. In 61% 
vann de door Bos onderzochte uitingen werd het tweede argument niet gerea-
liseerd.. Naar aanleiding hiervan werd in 4.1 de volgende vraag gesteld. 

Vraagg 9 
Gebruikenn de proefpersonen in gesprek met de horende gesprekspart-
nerr meer lexicale argumenten dan met de dove gesprekspartner? 

Omdatt uit Bos (1995) blijkt dat er in de NGT een verschil is in het al dan niet 
lexicaall  realiseren van eerste en tweede argumenten (zie 4.5.2) is de lexicale 
realisatiee van het eerste en het twee argument hier apart onderzocht. 

5.3.4.15.3.4.1 Lexicaal gerealiseerde eerste argumenten 

Inn eerste instantie is geprobeerd het al dan niet lexicaal realiseren van eerste 
argumentenn te onderzoeken in clauses die een zo groot mogelijke overeen-
komstt met elkaar vertoonden. Dat wil zeggen dat nagegaan werd welke clau-
sess een verbum bevatten waar één argument bijhoort en welke clauses een 
verbumm bevatten waar twee argumenten bijhoren. Dit leverde echter zulke 
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kleinee aantallen op dat besloten is te werken met een grotere groep clauses, 
namelijkk al die clauses die een verbum bevatten waar één argument óf twee 
argumentenn bij horen. Vervolgens is in deze clauses nagegaan of het eerste 
argumentt al dan niet lexicaal gerealiseerd werd. 
Tabell  5.22 geeft een overzicht van het totale aantal clauses waarin een ver-
bumm voorkwam dat met één of twee argumenten gebruikt kan worden (n). 
Ookk het percentage clauses waarin het eerste argument inderdaad lexicaal 
gerealiseerdd werd, is in tabel 5.22 weergegeven (%)u\ 

Tabell  5.22 Absolute aantallen clauses met een verbum dat een of twee argumenten 

heeftt en percentage clauses met een lexicaal gerealiseerde eerste argument 

(vraagg 9) bij de dove en de horende gesprekspartner over de periode van 

tweee jaar. 

GroepGroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
246 6 
51 1 

horend horend 
176 6 
59 9 

opnamerondeopnameronde 2 I opnameronde 3 
gesprekspartnergesprekspartner \ gesprekspartner 

doof doof 
380 0 
61 1 

horendhorend [ doof 
273 3 
58 8 

576 6 
55 5 

horend horend 
390 0 
57 7 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
483 3 

56 6 

horend horend 
396 6 
48 8 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

5 5 
80 0 

60 0 
62 2 

20 0 
50 0 

15 5 
?? 27 

5 5 
20 0 

3 3 
67 7 

20 0 
30 0 

24 4 
25 5 

39 9 
51 1 

55 5 
66 6 

g-g--

8 8 
86 6 

28 8 
68 8 

31 1 
65 5 

10 0 
70 0 
7' ' 
43 3 

31 1 

67 7 

8 8 
38 8 

14 4 
29 9 

20 0 
30 0 

47 7 
68 8 

12 2 
83 3 

22 2 
59 9 

22 2 
68 8 

66 6 
44 4 

16 6 
44 4 

38 8 
82 2 

55 5 
73 3 

27 7 
56 6 

25 5 
60 0 

54 4 
63 3 

43 3 
51 1 

1' ' 
100 0 

22 2 
55 5 

38 8 
76 6 

31 1 
555 . 

18 8 
50 0 
22 2 
466 ** 

35 5 
83 3 

25 5 
72 2 

13 3 
39 9 

34 4 
411 ? 

34 4 
38 8 

56 6 
**  39 

46 6 
63 3 
41 1 
49 9 

60 0 
***  37 

48 8 
54 4 
39 9 
54 4 

53 3 
72 2 

29 9 
52 2 

60 0 
63 3 

55 5 
80 0 

89 9 
46 6 

28 8 
71 1 

30 0 
57 7 

25 5 
56 6 

31 1 
71 1 

42 2 
67 7 

35 5 
43 3 

58 8 
69 9 

15 5 
40 0 

40 0 
45 5 

36 6 
78 8 

50 0 
266 * 

41 1 
49 9 

25 5 
68 8 

48 8 
40 0 

54 4 
3/ / 

26 6 
73 3 

46 6 
76 6 

64 4 
77 7 

27 7 
33 3 

33 3 
55 5 

60 0 
75 5 

59 9 
?? 32 

36 6 
53 3 

36 6 
50 0 

22 2 
55 5 

40 0 
55 5 

40 0 
300 ** 

39 9 
511 * 

29 9 
69 9 

22 2 
36 6 

51 1 
41 1 

13 3 
311 ** 

68 8 
49 9 

nn = totale aantal met een verbum dat een of twee argumenten heeft 
g.g.. = geen gegevens 
%% = clauses met een lexicaal gerealiseerde eerste argument 
1== geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<.001; **  = p<.01; * = p<.05; ? = ix.10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op 
dee vraag is bevestigend; rechts genoteerd: net resultaat is significant, maar in de andere richting 

u'Ziee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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GroepsresultaGroepsresulta ten 
Dee cijfers in tabel 5.22 laten zien dat de groep slechts een beperkt aantal clau-
sess produceerde met een verbum waarbij een of twee argumenten horen. Het 
maximalee aantal bedroeg 576 in de derde opnameronde bij de horende 
gesprekspartnerr (van de 1650 clauses; zie 5.1). Het aantal grammaticaal te 
analyserenn clauses bedroeg hier 653. 
Eenn aantal van de hier onderzochte clauses bevatte een lexicaal gerealiseerd 
eerstee argument (zie tabel 5.22). Dat geeft dus aan dat de groep als geheel in 
staatt was eerste argumenten lexicaal te realiseren. Zij deden dit maar iets 
minderr frequent dan volwassen NGT-gebruikers (Bos, 1995). 
Dee groepsresultaten in tabel 5.22 laten zien dat de verschillen tussen de twee 
gespreksituatiess niet significant zijn. 

IndividueleIndividuele proefpersonen 
Dee individuele proefpersonen gebruikten allemaal erg weinig grammaticaal 
tee analyseren clauses (zie de bijlage bij hoofdstuk 5). Niet al die clauses 
bevattenn een verbum dat één of twee argumenten heeft. Het aantal clauses dat 
voorr de hier onderzochte variabele van belang is, is dus zeer klein. Wel blij -
kenn de proefpersonen in staat om eerste argumenten lexicaal te realiseren. 
Hoee vaak ze dat deden, wisselde echter sterk, zowel individueel als per opna-
merondee en gesprek. 
Statistischee toetsing is in de eerste opnameronde niet mogelijk bij Furkan en 
Gerhard.. Wanneer toetsing wel mogelijk is, blijken de proefpersonen nauwe-
lijk ss verschil te maken tussen de beide gesprekssituaties. Als er al sprake is 
vann een significant hoger percentage lexicaal gerealiseerde argumenten bij de 
horendee gesprekspartner, dan is dat slechts in een van de vier opnameronden 
hett geval (Aylin, Dora en Eleni). Andere proefpersonen maakten geen onder-
scheidd of gebruikten juist meer lexicaal gerealiseerde eerste argumenten bij 
dee dove gesprekspartner (Eleni, Furkan, Kemal en Leo). 

Samenvattend Samenvattend 
Dee resultaten geven aan dat vraag 9 voor de groep als geheel ontkennend 
beantwoordd moet worden. Een zelfde antwoord geldt voor de individuele 
proefpersonen.. Soms was dat het geval omdat er te weinig gegevens waren. 

5.3.4.25.3.4.2 Lexicaal gerealiseerde tweede argumenten 

Naa 5.1 was al duidelijk dat de taalvaardigheid van de proefpersonen, zoals 
gemetenn aan de hand van het aantal lexicale elementen per clause, laag was 
(ziee tabel 5.1). Bovendien werd in de vorige paragraaf (5.3.4.1) duidelijk dat 
hett aantal clauses dat een verbum bevatte waarbij een of twee argumenten 
gebruiktt moesten worden, klein was. Hieruit is te voorspellen dat het aantal 

173 3 



Hoofdstukk 5: Resultaten 

clausess waarin een verbum voorkomt dat met twee argumenten gebruikt moet 
wordenn wel zeer klein zal zijn. 
Inn tabel 5.23 is aangegeven hoeveel clauses er geproduceerd werden waarin 
eenn verbum voorkomt dat twee argumenten vereist (n). Ook is in afgeronde, 
gehelee getallen, aangegeven in welk percentage daarvan het tweede argument 
lexicaall  gerealiseerd was (%)17. 

Tabell  5.23 Absolute aantallen clauses met een verbum dat twee argumenten heeft en 

percentagee clauses met een lexicaal gerealiseerde tweede argumenten 

(vraagg 9) bij de dove en de horende gesprekspartner over de periode van 

tweee jaar. 

GroepGroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde 1 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
95 5 
50 0 

horend horend 
85 5 
62 2 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
146 6 
56 6 

horend horend 
119 9 
41 1 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
214 4 

57 7 

horend horend 
175 5 

158 8 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
224 4 
52 2 

horend horend 
164 4 
61 1 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

lileni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

g-g--

2 2 
50 0 

17 7 
53 3 

5 5 
80 0 

5 5 
40 0 

4 4 
50 0 

1 1 
100 0 

9 9 
44 4 

9 9 
67 7 

22 2 
46 6 

21 1 
43 3 

g-g--

4' ' 
100 0 

13 3 
46 6 

16 6 
88 8 

3' ' 
100 0 

5' ' 
80 0 

r r 
0 0 
2' ' 
50 0 

9 9 
67 7 

8 8 
38 8 

24 4 
50 0 

5 5 
80 0 

11 1 
73 3 
7 7 

71 1 

32 2 
53 3 

2 2 
0 0 

14 4 
64 4 

23 3 
74 4 

5 5 
60 0 

5 5 
20 0 

27 7 
30 0 

15 5 
67 7 

0' ' 
0 0 

10 0 
60 0 

20 0 
30 0 

17 7 
59 9 

4' ' 
50 0 

3 3 
67 7 

12 2 
333 ? 

13 3 
23 3 
5' ' 
40 0 

14 4 
29 9 

21 1 
48 8 

20 0 
65 5 

14 4 
64 4 

19 9 
69 9 

20 0 
70 0 

22 2 
18 8 

!5 5 
67 7 

13 3 
77 7 

7 7 
71 1 

34 4 
53 3 

21 1 
71 1 

29 9 
38 8 

11 1 
82 2 

17 7 
65 5 

14 4 
83 3 
13 3 
62 2 

18 8 
67 7 

11 1 
73 3 

30 0 
80 0 

2' ' 
0 0 

22 2 
32 2 

15 5 
67 7 
22 2 
32 2 

12 2 
67 7 

11 1 
91 1 

19 9 
47 7 
28 8 
54 4 

7 7 
57 7 

8 8 
50 0 

36 6 
61 1 

17 7 
41 1 

12 2 
42 2 
41 1 
54 4 

33 3 

12 2 
42 2 

16 6 
63 3 

5 5 
60 0 

12 2 
58 8 

14 4 
43 3 

16 6 
69 9 

14 4 
43 3 

11 1 
73 3 

28 8 
54 4 

3 3 
33 3 

33 3 
85 5 

nn = totale aantal clauses met een verbum dat twee argumenten heeft 
g.g.. = geen gegevens 
%% = clauses met een lexicaal gerealiseerde tweede argumenten 
1== geen statistische toetsing i.v.m beperkte aantal observaties 
** **  = p<.001; **  = p<.01; * = p<.05; ? = p<.10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op 
dee vraag is bevestigend; rechts genoteerd: net resultaat is significant, maar in de andere richting 

177 Zie de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Groepsresultaten Groepsresultaten 
Dee cijfers in tabel 5.23 bevestigen de voorspelling dat het aantal clauses 
waarinn een verbum gebruikt wordt dat twee argumenten nodig heeft erg klein 
is.. Het maximum aantal clauses is 224 (in de vierde opnameronde; dat wil 
zeggenn 224 van de 1650 geproduceerde clauses, of- in andere termen - 224 
vann de 510 grammaticaal te analyseren clauses. Uit de percentages gelexica-
liseerdee tweede argumenten blijkt dat de groep als geheel in staat was twee-
dee argumenten lexicaal te realiseren. Uit de percentages wordt eveneens dui-
delijkk dat de groep tweede argumenten vaker lexicaal realiseerde dan de dove 
volwassenn NGT-gebruikers die Bos (1995) onderzocht (bij hen was dat 39%). 
Dee groep als geheel realiseerde tweede argumenten bij beide gesprekspart-
nerss dus vaker lexicaal dan de norm is in de NGT (indien de gegevens van 
Boss als norm worden aangehouden), maar minder vaak dan de norm is in het 
Nederlandss (Thrift, 2003). 
Dee groepsresultaten in tabel 5.23 geven aan dat er geen significante verschil-
lenn aan te wijzen zijn tussen de gesprekssituaties. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Individuelee proefpersonen produceerden soms zo weinig clauses met een ver-
bumm dat twee argumenten nodig heeft, dat vraag 9 niet te beantwoorden is. 
Datt geldt met name voor de eerste opnameronde (Baraka, Eleni, Furkan, 
Gerhard,, Habiba). 
Dee andere proefpersonen gebruikten bijna altijd percentages lexicaal gereali-
seerdee argumenten die minimaal voldeden aan de norm die er op basis van 
Boss (1995) gesteld kan worden voor de NGT. 
Dee proefpersonen realiseerden tweede argumenten in beide gesprekssituaties 
lexicaall  ongeveer even vaak. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste is 
Gerhardd die tweede argumenten in de tweede opnameronde vaker lexicaal 
realiseerdee met de dove gesprekspartner. De tweede uitzondering is Leo. In 
dee vierde opnamerondee maakte hij een significant onderscheid tussen de twee 
gesprekssituaties.. Bij hem kan vraag 9 in de vierde opnameronde positief 
beantwoordd worden. Uiteraard kan zo'n enkel resultaat op toeval berusten. 

Samenvattend Samenvattend 
Voorr de groep als geheel is het antwoord op vraag 9 ontkennend: lexicale rea-
lisatiee van het tweede argument kwamen bij de dove gesprekspartner niet sig-
nificantt vaker voor dan met de horende. Voor de individuele proefpersonen 
geldtt dat ook. In de eerste opnameronde kwam het voor dat er te weinig gege-
venss waren voor de statistische toetsing. Alleen Leo realiseerde in de vierde 
opnamerondee met de horende gesprekspartner meer tweede argumenten dan 
mett de dove. 
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5.3.55 Verbum op de tweede positie 

Hett Nederlands kan voor wat betreft de mededelende hoofdzinnen in de 
oppervlaktestructuurr getypeerd worden als taal waar het verbogen verbum 
meestall  op de tweede plaats in de zin staat. Omdat dit bij de NGT vaak niet 
hett geval is, werd vraag 10 (zie 4.1) geformuleerd). 

Vraagg 10 
Plaatsenn de proefpersonen in gesprek met de horende vaker het ver-
bumm op de tweede plaats dan met de dove gesprekspartner? 

Voordatt de resultaten aan de orde komen, moeten er een tweetal kantteke-
ningenn geplaatst worden. 
Dee eerste betreft de verwachtingen ten aanzien van de mogelijke frequenties. 
Diee kunnen niet anders dan laag zijn. In 5.2.5 waar onderzocht werd hoe vaak 
hett verbum op de laatste positie in de clause stond, bleek immers al dat de 
proefpersonenn weinig grammaticaal te analyseren clauses met een verbum 
produceerdenn (zie tabel 5.12). 
Dee tweede opmerking betreft de percentages. Nu uit 5.2.5 duidelijk is gewor-
denn dat - ruwweg - in zo'n 50% van de gevallen het verbum op de laatste 
positiee werd gezet (zie tabel 5.12), zullen verba op tweede posities dus in 
iederr geval in niet meer dan - ongeveer - 50% van de clauses voorkomen. 
Inn tabel 5.24 is vermeld hoeveel clauses er waren die uit een verbum en twee 
anderee constituenten (V-x-x) bestonden (n) en welk percentage hiervan 
bestondd uit clauses met het verbum op de tweede positie (xVx-clauses) (%)1S. 

DeDe groepsresultaten 
Dee groepsresultaten in tabel 5.24 laten zien dat - net als in tabel 5.12- slechts 
eenn zeer klein aantal van de clauses een verbum en twee andere constituen-
tenn bevatte. De cijfers geven eveneens aan dat de xVx-volgorde tussen de 
30%% en 40% van de onderzochte clauses werd gebruikt. Deze percentages 
geldenn voor alle opnameronden en voor beide gesprekspartners. Er zijn geen 
significantee verschillen tussen de beide gesprekssituaties te zien. 

IndividueleIndividuele resultaten 
Hett is moeilijk vraag 10 te beantwoorden voor de individuele proefpersonen 
omdatt er bijna altijd te weinig gegevens zijn (zie ook 5.2.5). Of er werden 
geenn clauses bestaande uit twee constituenten en een verbum geproduceerd 
inn een van beide gesprekken of er werden zo weinig xVx-clauses geprodu-
ceerdd dat statistische toetsing niet mogelijk is. Nooit was er ten aanzien van 

Ziee de bijlage bij hoofdstuk 5 voor meer gegevens. 
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Tabell  5.24 Absolute aantallen clauses met een verbum en twee andere constituenten en 

percentagee clauses waar het verbum op de tweede positie staat (vraag 10) bij 

dee dove en de horende gesprekspartner over de periode van twee jaar. 

GroepGroep en 
proefpersoon proefpersoon 

groep p n n 
% % 

opnamerondeopnameronde / 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
23 3 
34 4 

horend horend 
21 1 
38 8 

opnamerondeopnameronde 2 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
59 9 
37 7 

horend horend 
34 4 
32 2 

opnamerondeopnameronde 3 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
93 3 
34 4 

horend horend 
56 6 
38 8 

opnamerondeopnameronde 4 
gesprekspartner gesprekspartner 

doof doof 
86 6 
37 7 

horend horend 
66 6 
35 5 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furr kan 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 
n n 
% % 

gg--

0 0 
0 0 

6 6 
50 0 

2 2 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

0 0 
0 0 

1 1 
0 0 

4 4 
75 5 

10 0 
20 0 

g-g--

0' ' 
0 0 
5' ' 
60 0 

7' ' 
43 3 
0' ' 
0 0 

0' ' 
0 0 

r r 
0 0 
i ' ' 
0 0 
0' ' 
0 0 

0' ' 
0 0 

7 7 
29 9 

1 1 
0 0 

2 2 
50 0 

1 1 
0 0 

13 3 
31 1 

2 2 
0 0 

10 0 
30 0 

11 1 
55 5 

4 4 
100 0 

1 1 
0 0 

6 6 
67 7 

8 8 
0 0 

0l l 

0 0 

1' ' 
0 0 

7 7 
29 9 

10 0 
40 0 

21 1 

50 0 

0' ' 
0 0 

8 8 
13 3 

l 1 1 

0 0 

r r 
100 0 
i1 1 

100 0 

3 3 
33 3 

7 7 
43 3 

l l 
10 0 
40 0 

11 1 
37 7 

9 9 
22 2 

3 3 
0 0 

9 9 
44 4 

3 3 
33 3 

9 9 
44 4 

10 0 
40 0 

13 3 
0 0 

3' ' 
33 3 

8' ' 
38 8 

3 3 
33 3 

6 6 
67 7 

5 5 
40 0 

3' ' 
33 3 

12 2 
25 5 

3' ' 
33 3 

4 4 
25 5 

3 3 
67 7 

6 6 
17 7 

5 5 
60 0 

7 7 
43 3 

10 0 
10 0 

11 1 
46 6 

2 2 
50 0 

9 9 
22 2 

19 9 
53 3 

1 1 
0 0 

2 2 
100 0 

15 5 
33 3 

5 5 
20 0 

5' ' 
60 0 

7' ' 
29 9 

r r 
0 0 
12 2 
25 5 
3' ' 
67 7 

6 6 
17 7 

7 7 
14 4 

0' ' 
0 0 

10 0 
50 0 

0' ' 
0 0 

15 5 
47 7 

nn = totale aantal clauses dat een verbum en twee andere constituenten (xx) bevat: V-x-x 
g.g.. = geen gegevens 
%% = clauses waarbij het verbum op de tweede plaats staat: xVx 
1== geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
** **  = p<.001; **  = p<.01; * = p<.05; ? = p<.10; p-waarden links genoteerd: het antwoord op 
dee vraag is bevestigend; rechts genoteerd: net resultaat is significant, maar in de andere richting 

hett gebruik van xVx-clauses een statistisch significant verschil tussen een 
horendee of een dove gesprekspartner. 

Samenvattend Samenvattend 
Vraagg 10 moet voor de groep als geheel negatief beantwoord worden: bij de 
horendee gesprekspartner komt de volgorde xVx niet vaker voor dan met de 
dove.. Bij veel individuele proefpersonen zijn de antwoorden negatief omdat 
dee onderzochte variabele te weinig werd gebruikt. Bij Carlos, Dora, Gerhard 
enn Leo is het antwoord ontkennend omdat zij geen significant verschil in taal-
gebruikk tussen de beide gesprekssituaties lieten zien. 
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5.3.66 Samenvatting 

Inn paragraaf 5.3 is nagegaan of de proefpersoon ten aanzien van de 
Nederlandstaligee variabelen een taalkeuze voor het Nederlands maakten 
wanneerr ze in gesprek waren met een horende gesprekspartner. Naar aanlei-
dingg van de vragen 6 tot en met 10 (zie 4.1) zijn de resultaten besproken op 
lexicaall  (vraag 6 t/m 8; zie 5.3.1 t/m 5.3.3) en syntactisch niveau (vraag 9 en 
10;; zie 5.3.4 en 5.3.5). 

Dee antwoorden op de vragen naar lexicale realisatie van argumenten (vraag 
9)) en het voorkomen van de volgorde xVx (vraag 10) luiden voor de groep 
alss geheel negatief: op de onderzochte variabelen wordt er geen onderscheid 
gemaaktt tussen de gesprekssituaties. Ook voor de individuele groepsperso-
nenn zijn de antwoorden op vraag 9 negatief, met uitzondering van Gerhard in 
dee tweede opnameronde Leo in de vierde, maar zo'n uitzondering kan op toe-
vall  berusten. Vraag 10 kan bij een aantal individuele proefpersonen niet 
beantwoordd worden omdat clauses met een verbum te weinig voorkwamen. 
Inn de gevallen dat de variabele wel voorkwam, is er geen sprake van signifi-
cantee verschillen tussen de gesprekssituaties. 

Voorr de groep als geheel zijn ook de antwoorden op de vragen 6a, 7 en 8 niet 
positief:: er werden met de horende gesprekspartner niet significant meer 
stemgegevenn lexicale elementen (vraag 6a; met uitzondering van de eerste 
opnameronde),, lexicale elementen zonder gebaar (vraag 7) en 
woorden/woordachtigee lexicale elementen (vraag 8) gebruikt dan met de 
dove.. De vraag naar volledig stemgegeven clauses is wel positief te beant-
woorden:: die worden bij de horende gesprekspartner significant vaker 
gebruiktt dan met de horende. 
Dee vragen naar stemgeving (vraag 6 en 6a), lexicale elementen zonder gebaar 
(vraagg 7) en woorden en/of woordachtige lexicale elementen (vraag 8) zijn 
voorr individuele proefpersonen soms positief te beantwoorden. Om dat te 
verhelderenn zijn in tabel 5.25 de resultaten met betrekking tot deze lexicale 
variabelenn schematisch opgenomen. 
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Tabell  5.25 Schematische weergave van de resultaten met betrekking tot het gebruik 

vann de lexicale Nederlandstalige variabelen per opnameronde bij de 

horendee gesprekspartner (vraag 6/6a, 7 en 8). 

Proef Proef 
persoon persoon 

Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
[ssa a 
Kemal l 
Leo o 

stemgeving stemgeving 
(vraag(vraag 6) 

opname opname 
ronderonde I 

fi-R. fi-R. 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

<-)' ' 

opname opname 
ronderonde 2 

+ + 
+ '" " 
+ + 

(-) ) 
+ + 

--
+ + 
++ 1 1 

+-+-
+ + 

opname opname 
ronderonde 3 

+ + 

+ + 

(+)' ' 

--
+ + 
+ + 

(+r (+r 
+ + 

{-) ' ' 

opname opname 
ronderonde 4 

+ + 

--
+ + 

<+>' ' 
+ + 

--
+ + 

->--
+ + 

geengeen gebaar 
(vraag(vraag 7) 

opname opname 
ronderonde I 

fi.fi. fi.fi. 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . 

n.v.t. . 
(+) ) 
<+) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

opname opname 
ronderonde 2 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . 
+ + 

opname opname 
ronderonde 3 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

opname opname 
ronderonde 4 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
(+) ) 
+ + 
+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

...1+1. ...1+1. 

woordenwoorden en woordachtïgen 
(vraag(vraag 8} 

opname opname 
ronderonde 1 

R.R. . 
+ + 
+ + 

+ + 

n.v.t. . 

opname opname 
ronderonde 2 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

(-) ) 
n.v.t. . 

<+) ) 

n.v.t. . 
+ + 

opname opname 
ronderonde 3 
n.v.t. . 

+ + 

(-) ) 
(+) ) 
+ + 

n.v.t. . 

(-) ) 

opname opname 
ronderonde 4 
n.v.t. . 

--
(+) ) 
(+) ) 
(+) ) 

(+) ) 

n.v.t. . 
+ + 

g.g.. = geen gegevens 
nv t.. = statistische toetsing is niet van toepassing 
11 = betreft de lexicale elementen met stemgeving, maar niet de volledig stemgegeven clauses 
22 = betreft de volledig stemgegeven clauses, maar niet de lexicale elementen met stemgeving 
++ = groter gebruik van de Nederlandstalige elementen bij de horende gesprekspartner dan bij de dove 
-- = minder gebruik van de Nederlandstalige elementen bij de'horende gesprekspartner dan bij de dove 
00 = laag significaniieniveau (p<.10 en/of kleine eta-waarde) 

Inn tabel 5.25 is één kolom voor stemgeving opgenomen. Wanneer de ant-
woordenn op de twee vragen naar stemgeving niet identiek waren, is dit aan-
gegevenn met een noot. Uit tabel 5.25 blijkt dan dat de antwoorden op de vra-
genn 6a en 6 - net als die op de vragen 1 en la (naar het voorkomen van clau-
sess en gebaren zonder stem; zie 5.2.1) - niet altijd dezelfde zijn. In 5.2.1 werd 
dee vraag naar de lexicale elementen zonder stemgeving eerder bevestigend 
beantwoordd dan de vraag naar de clauses zonder stemgeving (zie tabel 5.13). 
Datt is echter niet het geval voor de vragen naar de lexicale elementen en clau-
sess met stemgeving (zie tabel 5.25: bij Habiba, Issa en Kemal). Wanneer een 
nauwkeurigee vergelijking tussen gesprekssituaties is vereist, kan het dus 
goedd zijn om zowel clauses als lexicale elementen te onderzoeken op het al 
dann niet voorkomen van stemgeving. 

Samengevatt kan gesteld worden dat de resultaten suggereren dat Aylin, 
Carlos,, Dora, Eleni, Gerhard, Kemal en Leo - zij het niet allen in dezelfde 
matee - op lexicaal niveau meer dan eens een keuze voor het Nederlands 
makenn wanneer ze communiceerden met een horende gesprekspartner. Deze 
zevenn proefpersonen verschillen op een aantal punten zeer van elkaar. Aylin, 
Carlos,, Dora en Leo waren gemiddeld intelligent, maar Eleni en Kemal 
scoordenn beneden gemiddeld (zie 4.2.3). Aylin, Carlos, Dora, Eleni en Leo 
beschiktenn over mogelijkheden om spraak te verstaan, maar Gerhard en 
Kemall  niet (zie 4.2.4). Bij Dora en Gerhard werd thuis Nederlands (in de 
vormm van simultane communicatie) gebruikt, bij Aylin, Eleni en Kemal was 
datt niet het geval en bij Leo thuis speelde naast de NGT Nederlands in de 
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vormm van simultane communicatie een rol (zie 4.2.5). Ook ten aanzien van 
taalvaardigheidd waren er verschillen (zie 4.2.6). Aylin, Eleni, Gerhard en met 
namee Kemal scoorden op de toetsen Nederlands altijd zeer laag, Carlos, Dora 
enn Leo waren de meer Nederlandsvaardigen van de groep. 

5.44 Samenvatting van de onderzoeksresultaten 

Inn dit hoofdstuk zijn de resultaten vanuit twee invalshoeken bekeken. In de 
eerstee plaats is nagegaan of de proefpersonen meer NGT gebruikten wanneer 
zee met een dove gesprekspartner communiceerden dan wanneer ze dat met een 
horendee gesprekspartner deden. Op die manier is er gezocht naar antwoorden 
opp vraag 1 tot en met 5 (zie 4.1). In de tweede plaats is nagegaan of de proef-
personenn meer kenmerken van het gesproken Nederlands gebruikten wanneer 
zee met een horende gesprekspartner communiceerden. Op die manier is gepro-
beerdd vraag 6 tot en met 10 (zie 4.1) te beantwoorden. Het hoofdstuk begon 
echterr met de resultaten die enig zicht gaven op de taalvaardigheid van de 
proefpersonen.. Daaruit bleek dat de proefpersonen vergeleken met dove kin-
derenn van dove ouders niet erg taalvaardig genoemd kunnen worden. 

Eenn samenvatting van alle resultaten is opgenomen in tabel 5.26. Een pluste-
kenn geeft aan dat het antwoord op de onderzoeksvraag bevestigend was. De 
verschillenn tussen de gesprekssituaties waren daarbij significant. Een minte-
kenn geeft aan dat de verschillen weliswaar significant waren, maar dan in de 
anderee richting (bijvoorbeeld niet meer stemgevingen bij horende, maar juist 
bijj  de dove gesprekspartner). Wanneer het significantieniveau laag was en/of 
dee eta-waarde klein, zijn de desbetreffende plus- en mintekens tussen haakjes 
geplaatst. . 
Dee resultaten ten aanzien van orale componenten (vraag 2) zijn voor de vol-
ledigheidd wel weergegeven. Bedacht moet echter worden dat zij mogelijk niet 
betrouwbaarr getranscribeerd zijn (zie 4.6.1.1). Of de non-manuele negatie-
markeerderr (vraag 3) betrouwbaar is getranscribeerd, kon niet echt worden 
nagegaann (zie 4.6.1). De resultaten voor deze variabele moeten dus eveneens 
terughoudendd geïnterpreteerd worden. Net als in de tabellen 5.13 en 5.25 zijn 
dee resultaten ten aanzien van clauses en gebaren zonder stemgeving (de vra-
genn l/la; vergelijk tabel 5.13) en die van clauses en lexicale elementen met 
stemgevingg samengevoegd (de vragen 6/6a; vergelijk tabel 5.25). Wanneer de 
antwoordenn op de vragen naar de clauses en de lexicale elementen slechts 
voorr een van de twee variabelen gold, is dit met een voetnoot aangegeven. De 
antwoordenn op de vraag naar lexicale realisatie van eerste en tweede argu-
mentenn (vraag 9) zijn eveneens in één kolom vermeld. Wanneer de antwoor-
denn niet aan elkaar gelijk waren, is ook dit met behulp van noten aangegeven. 
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Tabell  5.26 Schematische weergave van de antwoorden op de tien onderzoeksvragen 

(ziee 4.1). 

vraag vraag 
1 1 

vraag vraag vraag vraag 
3 3 

vraag vraag 
4 4 

vraag vraag 
5 5 

vraag vraag 
6 6 

vraag vraag 
7 7 

vraag vraag 
8 8 

vraag vraag 
9 9 

vraag vraag 
10 10 

groep p 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

++1 1 

+> +> < + r r 
+ J J 

(+) ) 

+"» » 
++ 1 1 

++ 1 1 

++ l l 

(+) ) 

Ayli n n 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

B-B--
+ + 

+ + 
+ + 

g-g--
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

B-g--
n.v.t. . 

g-g g 
n v t . . 

+ + 

RR R 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

gg. . 
+ + 

+ + 
+ + 

gg. . 
n v t t 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

K-R-- SS-
n.v.t.. 1 n.v.t. 
n.v.t.. +J/n.v.t." 
n.v.t.. 1 

g-R--
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

Baa ra ka 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

+ + 

--
--

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

n v t . . n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 

+ + 
+ ' " " 

--

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + n.v.t.* * n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

Carlos s 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

+ + 
+ + 
+ + 

(+)' ' 

-r r 

f f 

+ + 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

--
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

(+) ) 

+. . 

n.v.t. . 
+ + 

(+) ) 

n.v.t. . 

Dora a 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

n.v.t. . 

(+)' ' 
(+)" " 

(+) ) 

(+) ) + + (+) ) 

''  +' 

n v t t 

Eleni i 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

-f--

--
--+ + 

+ + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 

--

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 

+ + 

(-) ) 
+ + 

n.v.t. . 

n.v.t. . 
+ + 

+ + 

(-) ) 
(-) ) 
<+) ) 

(+J)/n.v.t.* * 
n v t .4 4 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
Furka n n 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

+ + 
+ + 

(( + ) n.v.t. 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 
+ + 

--

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
(+) ) 

n.v.t. . n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

Gerhard d 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

n.v.t. . 

--
(+ ) ' ' 

n.v.t. . n.v.t. . n.v.t. . 

--+ + 

II  + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

n.v.t. . 

(+) ) 

n.v.t. . 

Habiba a 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

+ + 
(-) ) 
1+) ) 

n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 

(+)' ' 

(+) ) 
(+) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

!!  n.v.t." 
(+)) ' 

n v t * * 

1 1 

n v t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

Issa a 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

n.v.t. . 

+ + n.v.t. . 

n.v.t.. ] 
n.v.t..

{+ ) ) 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t." " 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

Kemal l 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

+ + 

+ + 

+ ' " " 

(+)) n.v.t. 
n.v.t. . 

++ i n.v.t. 
[[  n.v.t. 

n.v.t. . 
n.v.t. . 

+ + 
+--

+ + 
n.v.t.. ! + 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . 
n.v.t. . l-3) ) 

n v t. . 
n.v.t. . 

n.v.t. . 
Leo o 
opnamerondee 1 
opnamerondee 2 
opnamerondee 3 
opnamerondee 4 

-' -' 
f f 

+ + 

(-) ) 
+ + 

(+) ) 
--

n.v.t. . 
i-r i-r 
+ + 

(-Y (-Y 
+ + 

n.v.t. . 
+ + 

n.v.t. . 
(+) ) 

+ + 

(-) ) + + +u> > 
g.g.. = geen gegevens 
n v tt = statistische toetsing is niet van toepassing 
++ = het resultaat is significant en het antwoord op de vraag is bevestigend 
-- = het resultaat is significant, maar in de andere richting 
()) = laag signifïcantiemveau (p< 10 en/of kleine eta-waarde) 
11 = betreft alleen de lexicale elementen en niet de clauses 
22 = betreft alleen de clauses en niet de lexicale elementen 
33 = betreft alleen de lexicale realisatie van het eerste argument 
44 = betreft alleen de lexicale realisatie van het tweede argument 



Hoofdstukk 5: Resultaten 

Dee vragen naar syntactische verschillen - de vragen 3, 4, 5, 9 en 10 - kunnen 
opp groepsniveau niet positief beantwoord worden (zie tabel 5.26): in de beide 
onderzochtee gesprekssituaties werden clauses met uitsluitend een non-manu-
elee negatie-markeerder (vraag 3), een congruent gebruikt werkwoord gebaar 
(vraagg 4), een verbum op de laatste positie (vraag 5), een lexicaal gereali-
seerdd argument (vraag 9) en een verbum op de tweede positie (vraag 10) 
ongeveerr even veel gebruikt. 
Eenn antwoord ten aanzien van de individuele proefpersonen kon niet gegeven 
wordenn wanneer de syntactische variabelen te weinig voorkwamen (dat geldt 
mett name voor de vragen 3, 5 en 10). Is er wel een antwoord mogelijk, dan 
valtt dit meestal negatief uit. De enige proefpersonen bij wie een positief ant-
woordd op een van deze vragen te zien is, zijn Aylin, Dora, Kemal en Leo. In 
dee vierde opnameronde gebruikten Aylin en Kemal met de horende gespreks-
partnerr meer congruent gebruikte werkwoordgebaren dan met de dove (vraag 
4)) en Leo gebruikte toen met de horende gesprekspartner ook meer lexicaal 
gerealiseerdee argumenten dan met de dove (vraag 9). Dora gebruikte in de 
derdee opnameronde met de horende significant meer lexicaal gerealiseerde 
argumenten.. Deze resultaten kunnen op toeval berusten. 

Dee resultaten met betrekking tot de lexicale variabelen laten meer variatie 
zien.. Voordat verder wordt ingegaan op de antwoorden zoals die uit tabel 
5.266 zijn te destilleren, is er aandacht voor het feit dat vragen die bijna aan 
elkaarr gelijk zijn soms verschillende antwoorden opleveren. Zo zijn de ant-
woordenn op de vragen 1 en la (clauses en gebaren zonder stem) niet steeds 
aann elkaar gelijk (zie de groepsresultaten en resultaten van Carlos, Furkan, 
Gerhard,, Kemal en Leo) en hetzelfde geldt voor de antwoorden op de vragen 
66 en 6a (clauses en lexicale elementen met stem; zie de groepsresultaten en 
resultatenn van Baraka, Dora, Habiba, Issa, Kemal en Leo). De antwoorden op 
beidee vragen - die naar de clauses (vraag 1 en 6) en die naar de lexicale ele-
mentenn (vraag la en 6a) - kunnen dus van belang zijn om persoonsgebonden 
taalkeuzenn zichtbaar te maken. 
Ookk de antwoorden op de vragen die wel of geen stemgeving betroffen (vra-
genn l/l a en 6/6a) zijn niet aan elkaar gelijk (zie met name Dora). Dat geeft 
aann dat voor onderzoek naar taalkeuze het inzichtelijk is variabelen uit beide 
betrokkenn talen te onderzoeken, zelfs als het voorkomen van de ene (geen 
stemgeving)) het voorkomen van de andere (wel stemgeving) lijk t uit te 
sluiten. . 
Tabell  5.25 laat ook zien dat lexicale elementen zonder gebaar door een aan-
tall  proefpersonen nauwelijks tot niet gebruikt werden: Aylin, Baraka, 
Gerhard,, Furkan en Kemal. Kemal gebruikte evenmin woorden/woordachti-
gee lexicale elementen. Statistische toetsing was in deze gevallen niet zinvol. 
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Hoofdstukk 5: Resultaten 

Voorr de groep als geheel is er een bevestigend antwoord te geven ten aanzien 
hett al dan niet stemgeven van clauses: volledig stemloze clasuses worden sig-
nifricantt vaker gebruikt bij de dove gesprekspartner en volledig stemloze 
clausess worden significant clauses worden significant vaker gebruikt bij de 
horendee gesprekspartner. Opvallend genoeg geldt dit niet voor lexicale ele-
mentenn zonder en met stemgeving. 
Bevestigendee antwoorden op de gestelde vragen zijn meestal niet te geven 
voorr Baraka, Furkan, Habiba en Issa. Zij gebruikten de NGT-variabelen niet 
frequenterr met de dove dan met de horende gesprekspartner en de 
Nederlandsee variabelen niet frequenter met de horende dan met de dove 
gesprekspartner.. Habiba en Issa blijken de onderzochte variabelen in de beide e 
gesprekssituatiess niet significant verschillend te gebruiken. Bij Baraka en 
Furkann is er echter ook een andere reden aan te wijzen waarom de onder-
zoeksvragenn soms negatief beantwoord moeten worden: ze gebruikten de 
NGT-variabelenn wel eens vaker met de horende gesprekspartner (beiden) en 
dee Nederlandse variabelen vaker met de dove (Furkan). Dat kwam ook wel 
eenss voor bij Eleni, Gerhard en Leo, maar niet in de vierde opnameronde. 
Opvallendd is ook dat enkele positieve antwoorden bij Habiba in de eerste 
opnamerondenn worden aangetroffen en bij Furkan in de tweede en derde 
opnameronde. . 

Proefpersonenn bij wie de antwoorden op de onderzoeksvragen meer dan eens 
positieff  zijn te beantwoorden, zijn Aylin, Carlos, Dora, Eleni, Gerhard, 
Kemall  en Leo. Aylin en Kemal maakten alleen een persoonsgebonden taal-
keuzee ten aanzien van wel/geen stemgeving. Stemgeving was overigens een 
variabelee waar Aylin en Kemal niet altijd consistent gebruik van maakten, zo 
bleekk uit een vergelijking tussen verschillende gesprekken bij een en dezelf-
dee gesprekspartner (zie 4.6.2.1). Dora en Gerhard maakten vooral in de derde 
enn vierde opnameronde persoonsgebonden taalkeuzen, Eleni deed het met 
namee in de vierde. Leo liet significante verschillen tussen de gesprekssitua-
tiess zien in de tweede en vierde opnameronde. Hij is de enige die - in de vier-
dee opnameronde - ook op een syntactische variabele - lexicale realisatie van 
eerstee en tweede argumenten - een verschil in taalgebruik liet zien. Opvallend 
iss dat Dora Nederlandstalige variabelen soms wel vaker gebruikte als de 
gesprekspartnerr horend was, maar dat zij voor wat de NGT-variabelen betreft 
geenn verschil in taalgebruik liet zien (zie voor een uitgebreidere bespreking 
hoofdstukk 6). 
Datt er bij zeven van de elf proefpersonen soms een bevestigend antwoord is 
opp een deel van de vragen naar een persoonsgerelateerde taalkeuze is te inter-
preterenn als een trend in de richting van adequaat taalkeuzegedrag. Een lage 
intelligentiee (Eleni en Kemal; zie 4.2.3), het ontbreken van restgehoor 
(Gerhardd en Kemal; 4.2.4) en het doof geboren zijn (waarschijnlijk allen met 
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uitzonderingg van Gerhard; zie 4.2.4) stonden zo'n keuze blijkbaar niet in de 
weg.. Ook een thuissituatie waarin geen NGT werd gebruikt (allen behalve 
Leo;; zie 4.2.5) of waar geen Nederlands werd gebruikt (Aylin, Eleni en 
Kemal;; zie 4.2.5) of weinig Nederlands (Carlos en Leo; zie 4.2.5) vormde 
geenn hindernis voor het maken van een taalkeuze voor de NGT als de 
gesprekspartnerr doof was en voor het Nederlands als de gesprekspartner 
horendee was. Een lage taalvaardigheid (Aylin, Eleni, Gerhard en met name 
Kemal;; zie 4.2.6 en 5.1) belemmerde evenmin het maken van verschillende 
persoonsgerelateerdee taalkeuzen. 
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Hoofdstukk 6 

Discussiee en conclusies 

Tweetaligenn zijn mensen die regelmatig twee of meer talen gebruiken (zie 
hoofdstukk 1). Wanneer een tweetalige communiceert, gebruikt hij de ene keer 
taall  A meer en de andere keer taal B. Welke taal gekozen wordt, is in hoge 
matee afhankelijk van de gesprekspartner, vooral van de taal die deze gebruikt. 
Niett alleen tweetalige volwassenen maken zo geheten taalkeuzen. Uit onder-
zoekk bij jonge horende kinderen blijkt dat ook zij dit doen (zie hoofdstuk 2). 
Nett als volwassenen kiezen zij meestal de taal van hun gesprekspartner 
(2.1.2.1).. Dat horende kinderen adequate taalkeuzen kunnen maken, komt 
waarschijnlijkk omdat zij al heel jong verschillen tussen talen kunnen horen. 
Dovee kinderen kunnen dat niet of nauwelijks. Het is dan ook de vraag of dove 
kinderenn eveneens persoonsgebonden taalkeuzen kunnen maken. Dit onder-
zoekk is opgezet om op die vraag een antwoord te vinden. Er is gewerkt met 
elff  dove proefpersonen. Bij aanvang van het onderzoek waren ze tussen de 
4;66 en 5;2 jaar oud (zie 4.2.2). Zij kregen op school een tweetalig taalaanbod 
datt bestond uit de Nederlands Gebarentaal (NGT) en Nederlands in de vorm 
vann simultane communicatie. In de loop van twee jaar hebben de proefper-
sonenn in vier opnameronden individuele gesprekken gevoerd met zowel een 
dovee als een horende gesprekspartner. All e gesprekken zijn opgenomen op 
video.. Per opnameronde is het taalgebruik uit de beide gesprekken (zie 4.3.1) 
opp een aantal variabelen (zie 4.5) met elkaar vergeleken. Steeds is daarbij de 
vraagg gesteld of de variabelen die kenmerkend zijn voor de NGT (zie 4.5.1) 
significantt meer met de dove gesprekspartner gebruikt werden dan met de 
horende.. Omgekeerd is steeds ook de vraag gesteld of de variabelen die ken-
merkendd zijn voor het Nederlands (ook in de vorm van simultane communi-
catie;; zie 4.5.2) significant vaker in gesprek met de horende gesprekspartner 
voorkomenn dan met de dove. Bevestigende antwoorden op deze vragen zou-
denn laten zien dat een proefpersoon ten aanzien van de onderzochte variabe-
lenn een persoonsgebonden taalkeuze maakte. 
Hoofdstukk 5 bevat de antwoorden op de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk 
(inn 6.1) worden deze antwoorden kort besproken. De grote variatie in de 
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onderzoeksresultatenn is punt van discussie in 6.2. In 6.3 volgen enkele aan-
bevelingenn voor verder onderzoek. De laatste paragraaf (6.4) geeft een aan-
tall  praktische overwegingen naar aanleiding van dit onderzoek. 

6.11 Samenvatting van de resultaten 

Onderzoekk naar multimodale taalkeuze is zeer complex, niet alleen omdat er 
sprakee is van twee talen, maar ook van diverse vormen van simultane com-
municatiee (zie 3.1). Lucas & Valli (1990) onderscheiden om die reden maar 
liefstt vij f taalvormen (zie 3.4). Ook de uitkomsten van hun onderzoek waren 
complex.. Er waren dove proefpersonen die de taal kozen die hun tweetalige 
gesprekspartnerr gebruikte, maar er waren er ook die dat niet deden. 
Waarschijnlijkk lieten zij hun taalkeuze bepalen door de omgeving of het 
gespreksonderwerp.. Dit leidde echter niet bij alle dove proefpersonen tot 
eenzelfdeeenzelfde taalkeuze. De variatie in onderzoeksresultaten wordt mogelijk ver-
oorzaaktt doordat doven in de Verenigde Staten, waar het onderzoek plaats-
vond,, nog geen algemeen geaccepteerde norm kennen die voorschrijft welke 
taall  past bij welke situatie of onderwerp. 
Ookk resultaten uit onderzoeken naar de taalkeuze van dove kinderen laten 
eenn gevarieerd beeld zien. De negen- en tienjarige proefpersonen van Gee & 
Mountyy (1991) kozen weliswaar meer voor een gebarentaal als hun 
gesprekspartnerr doof was, maar zij kozen niet voor een gesproken taal als 
hunn gesprekspartner horend was. Bij een aantal van de achtjarige proefper-
sonenn van Fortgens & Knoors (1994) was dergelijk gedrag ook te zien, maar 
err waren ook proefpersonen die met de horende gesprekspartner de gespro-
kenn taal wel meer gebruikten. De vijfjarige proefpersonen van Wodlinger-
Cohenn (1991) daarentegen gebruikten altijd (iets) meer gesproken woorden 
mett hun horende moeder en (iets) meer gebaren met een doof leeftijdgenoot-
je.. Gezien deze variatie in onderzoeksresultaten kan niet verwacht worden 
datt de onderzochte elf proefpersonen in dit onderzoek wel een eenduidig 
beeldd geven. Dit geldt te meer omdat ze qua intelligentie, gehoorverlies, het 
momentt van doof worden, de taalomgeving thuis en de taalvaardigheid zeer 
vann elkaar verschilden (zie 4.2), een variatie die, zoals in 3.3 werd aangege-
ven,, typerend is voor de (talige) situatie van dove kinderen. Niet alleen de 
achtergrondd van de proefpersonen kan voor veel variatie in de resultaten zor-
gen.. Ook de taalsamples zelf kunnen daar aan bijdragen. Bachini, Kuiken en 
Schoonenn (1995) geven immers aan dat de vorm van de spontane taaipro-
ductiee van, in hun onderzoek horende, kinderen binnen korte tijd zeer kan 
wisselenn (zie 4.6.2.1). Door een gelukkig toeval kon de betrouwbaarheid van 
dee taalsamples in dit onderzoek voor een, zij het beperkt, deel vastgesteld 
worden.. Om voldoende clauses te verzamelen was het namelijk bij vijf proef-
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personenn een enkele keer nodig dat ze in een zelfde opnameronde een extra 
gesprekk voerde. Deze twee gesprekken met één en dezelfde gesprekspartner 
binnenn een tijdsbestek van enkele dagen konden met elkaar vergeleken wor-
denn (zie 4.6.2.1). Uit die vergelijking bleek dat alleen bij Aylin en Kemal de 
taaisampless niet altijd representatief waren met betrekking tot stemgeving. 
Zoo gebruikte Aylin in de tweede opnameronde in het tweede gesprek met de 
horendee gesprekspartner significant meer lexicale elementen met stemgeving 
dann de eerste keer. Kemal deed in de derde opnameronde hetzelfde. Hoewel 
hunn taalsamples niet altijd als onbetrouwbaar zijn te beschouwen, laten deze 
resultatenn wel zien dat er sprake is van variatie. Conclusies kunnen dan ook 
alleenn voorzichtig getrokken worden. 

Inn hoofdstuk 5 zijn de resultaten gepresenteerd. De in dat hoofdstuk weergege-
venn resultaten (zie tabel 5.26) zijn zeer in grote lijnen samengevat in tabel 6.1. 

Tabell  6.1 Schematisch overzicht van de variabelen waarop de proefpersonen mini-

maall  een keer een adequate taalkeuze lieten zien, tot welke taal de variabe-

le(n)) behoorde(n) en welke opnameronde(n) het betrof (zie tabel 5.26). 

proefpersoon proefpersoon 

groep p 
Ayli n n 
Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Furkan n 
Gerhard d 
Habiba a 
Issa a 
Kemal l 
Leo o 

variabelen variabelen 
lexicale lexicale 

stem stem 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

overige overige 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

syntactische syntactische 

+ + 

+ + 
+ + 

gesprekspartners gesprekspartners 

doof doof 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

horend horend 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

opnameronde» opnameronde» 

} } 

+ + 

g.g. . 

+ + 

+ + 

2 2 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

3 3 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

4 4 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

g.g.. = geen gegevens omdat Ayli n geen clauses produceerde. 

Zoalss hierboven al is aangegeven, zijn de onderzoeksvragen zo gesteld dat 
eenn bevestigend antwoord erop inhoudt dat een NGT-kenmerk(zie 4.5.1) met 
dee dove gesprekspartner significant meer werd gebruikt dan met de horende 
enn een Nederlandstalig kenmerk (zie 4.5.2) met de horende significant meer 
dann met de dove. Bevestigende antwoorden zijn in tabel 6.1 met een pluste-
kenn weergegeven. Rechts in tabel 6.1 staat in welke opnameronde(n) de posi-
tievee antwoorden voorkwamen. Daarnaast is aangegeven of de positieve ant-
woordenn bij de dove of bij de horende gesprekspartner werden aangetroffen. 
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Linkss daarvan zijn de variabelen {zie 4.5) vermeld waarbij een bevestigend 
antwoordd gevonden werd. Voor een veel nauwkeuriger overzicht wordt ver-
wezenn naar tabel 5.26. 
Dee resultaten in tabel 6.1 laten, zoals verwacht, veel variatie zien. Die varia-
tiee betreft niet alleen de opnameronden waarin persoonsgebonden taalkeuzen 
werdenn aangetroffen en de gesprekspartner bij wie dat gebeurde, maar ook de 
variabelen.. Opvallend is dat er bij de syntactische variabelen nauwelijks 
sprakee was van adequate taalkeuzen (zie tabel 5.26). Tot slot is er de variatie 
bijj  de proefpersonen. Er zijn proefpersonen die nooit een persoonsgebonden 
taalkeuzee lieten zien. Sommige proefpersonen blijkt echter wèl passende 
taalkeuzenn te maken, een aantal zelfs in toenemende mate. Dat zij dat deden 
iss bijzonder. Dove kinderen kunnen immers niet zoals horende kinderen, 
gebruikk maken van hun gehoor om talen van elkaar te onderscheiden. Voor 
kinderenn die niet (goed) kunnen horen, vertoont een taalaanbod dat zowel uit 
dee NGT als het Nederlands in de vorm van simultane communicatie bestaat 
bovendienn in de visueel-manuele modaliteit een grote overlap, zoals in 3.1 is 
aangegeven.. Er was dus een gerede kans dat het voor de proefpersonen niet 
duidelijkk zou zijn dat het taalaanbod tweetalig was. Het merendeel van de 
proefpersonenn blijkt echter net als tweetalige horende kinderen persoonsge-
bondenn taalkeuzen te kunnen maken: bij persoon A gebruiken ze taal A meer 
dann taal B en bij persoon B gebruiken ze taal B meer dan taal A. 

6.22 Variatie in de resultaten 

Voorr wat betreft de resultaten op lexicaal niveau laat de groep als geheel 
alleenn ten aanzien van al dan niet volledig stemgegeven clauses significante 
verschillenn tussen de gesprekssituaties zien. De andere vragen krijgen op 
groepsniveauu nooit een positief antwoord. Het lijk t er dus op dat voor de 
groepp als geheel gesteld kan worden dat er wel persoonsgebonden taalkeuzen 
wordenn gemaakt, maar dat die keuze zich slechts manifesteert ten aanzien 
vann al dan niet volledig stemgegeven clauses. Er zijn echter individuele 
proefpersonenn bij wie dat anders lag. Om meer zicht te krijgen in factoren die 
dee in tabel 6.1 (zie ook 5.26) samengevatte resultaten kunnen verklaren, rich-
tenn de volgende paragrafen zich vooral op de individuele proefpersonen. In 
6.2.11 staan daarbij de verschillende resultaten in de opnameronden centraal. 
Paragraaff  6.2.2 besteedt aandacht aan de gesprekspartner. Vervolgens komen 
dee verschillen bij de variabelen aan de orde (6.2.3) en tot slot die bij de proef-
personenn (6.2.4). 
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6.2.11 Ontwikkeling in de tijd 

Dee onderzoeksdata zijn verzameld over een periode van twee jaar (zie 4.3.4). 
Dee eerste opnameronde vond plaats nadat de proefpersonen op school enige 
maandenn structureel in aanraking waren gekomen met de NGT. Nederlands 
inn de vorm van simultane communicatie werd in de groep al wat langer 
gebruikt.. De proefpersonen zaten ten tijde van de eerste opnameronde in 
groepp 1. Ze waren tussen de vierenhalf en vijfjaar oud (zie 4.2.2). 
Geconstateerdd kan worden dat het aantal proefpersonen dat in de vier opeen-
volgendee opnameronden op de onderzochte variabelen persoonsgebonden 
taalkeuzentaalkeuzen liet zien, iets toeneemt (zie tabel 6.1; kolom opnameronden). Het 
iss verleidelijk te veronderstellen dat dit aantal groeit omdat de taalvaardig-
heidd van de proefpersonen toenam: bij aanvang van het onderzoek zou de 
taalvaardigheidd van veel proefpersonen nog te laag zijn om een persoonsge-
bondenn taalkeuze te maken, maar in de loop der tijd maakte een grotere taal-
vaardigheidd zo'n keuze wel mogelijk. Het is echter de vraag of die verklaring 
juistt is. Uit in 2.1.1.1 aangehaalde onderzoeken bij horende kinderen blijkt 
immerss dat zij met een zeer lage taalvaardigheid al persoonsgebonden taal-
keuzenn maken. Met de mogelijkheid dat dit ook voor dove kinderen geldt, 
moett dus rekening worden gehouden. Het is echter van belang te beseffen dat 
err alleen keuzen gemaakt kunnen worden op die taalonderdelen die beheerst 
worden.. Wat wel mogelijk is, is dat het toenemende aantal proefpersonen dat 
eenn persoonsgebonden taalkeuze laat zien, veroorzaakt wordt door de in dit 
onderzoekk gebruikte variabelen. Die variabelen, of een deel daarvan, zouden 
dann niet geschikt zijn om taalkeuze bij laag taalvaardige kinderen zichtbaar 
tee maken. Of dat echt zo is, is punt van aandacht in 6.2.3. 
Eenn andere mogelijke verklaring voor de kleine toename van het aantal proef-
personenn dat een persoonsgebonden taalkeuze laat zien, zou een veranderend 
taalaanbodd en een veranderende taaihouding van de gesprekspartners kunnen 
zijn.. Met het taalvaardiger worden van de proefpersonen zou het taalaanbod en 
dee taaihouding van de gesprekspartners bijvoorbeeld meer eentalig hebben 
kunnenn worden. Of dat zo is, is niet duidelijk omdat taalaanbod en taaihouding 
geenn deel uitmaakten van het huidige onderzoek (maar zie 6.2.2 en 6.2.3). 
Watt wel nagegaan kan worden, is of de geconstateerde toename is ontstaan 
onderr invloed van een verandering in het type gesprek (zie 4.3.2). In 4.6.2.2 
bleekk namelijk dat er in de latere opnameronden meer vrije gesprekken 
gevoerdd werden dan in de eerdere en minder boekgesprekken en, met name, 
minderr spelgesprekken. In die paragraaf is aangegeven dat het type gesprek 
somss invloed uitoefende op het voorkomen van bepaalde variabelen. Die 
invloedd - hoewel niet consistent - leek bij beide gesprekspartners gelijk te 
zijn.. Zo werden bij beide gesprekspartners in de vrije gesprekken vaak meer 
stemgevingenn aangetroffen dan in de boek- en/of spelgesprekken. Bij beide 
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gesprekspartnerss kwamen deze vrije gesprekken in de loop der tijd meer 
voor.. Wanneer het type gesprek vooral bepalend zou zijn geweest voor de 
taalkeuze,, dan zouden de proefpersonen dus bij beide gesprekspartners in de 
loopp der tijd juist meer tot eenzelfde keuze hebben moeten komen. Een ver-
anderingg in type gesprek - namelijk een toename van de vrije gesprekken -
verklaartt daarom niet waarom iets meer proefpersonen in de loop der tijd per-
soonsgebondenn taalkeuzen maken. 

Dee resultaten suggereren dat in de loop der tijd iets meer proefpersonen een 
persoonsgebondenn taalkeuze maken. Dat dit veroorzaakt wordt door een ver-
anderingg in gesprekstypen is niet aannemelijk. Of die toename veroorzaakt 
wordtt door een verandering in de taaihouding van de gesprekspartners is door 
hett ontbreken van onderzoeksgegevens niet duidelijk. Mogelijk is die toena-
mee wel te verklaren vanuit de gebruikte variabelen in relatie tot de taal-
vaardigheidd van de proefpersonen. In 6.2.3 en 6.2.4, waar de variatie in de 
resultatenn met betrekking tot de variabelen en de proefpersonen punt van aan-
dachtt is, wordt daar op terug gekomen. 

6.2.22 Gesprekspartners 

Proefpersonenn die persoonsgebonden taalkeuzen lieten zien, maakten bijna 
allemaall  in beide gesprekken een keuze voor de taal van hun gesprekspartner 
(ziee tabel 6.1; de kolom gesprekspartner). Dat wil zeggen dat deze proefper-
sonenn met de dove gesprekspartner meer NGT gebruikten dan met de horen-
dee en met de horende gesprekspartner het Nederlands meer dan met de dove. 
Ditt laatste is opvallend. Mounty (1990) en Gee & Mounty (1991) en Fortgens 
&&  Knoors (1994; 1995) vonden immers dat hun - oudere - proefpersonen met 
dee dove gesprekspartner meer gebarentaal gebruikten dan met de horende, 
maarr dat zij met de horende de gesproken taal niet (altijd) meer gebruikten 
dann met de dove (zie 3.4). Mounty en Gee & Mounty verschaffen weinig 
informatiee over de gesprekspartners. Of hun resultaten te verklaren zijn uit 
hett feit dat de horende gesprekspartner de gebarentaal kende en gebruikte, is 
duss niet duidelijk. 
Overr het onderzoek van Fortgens & Knoors is meer bekend. Er blijken twee 
redenenn te kunnen zijn waarom in hun onderzoek bij de horende gespreks-
partnerr slechts sporadisch sprake is van een keuze voor het Nederlands: de 
variabelenn en de taaihouding van de horende gesprekspartner. Wat de varia-
belenn betreft, is het mogelijk dat de huidige variabelen - met name stemge-
vingg - eerder een verschil in taalgebruik laten zien dan de drie die Fortgens 
&&  Knoors onderzochten1. In 6.2.3 worden de hier gehanteerde variabelen 
doorgelicht.. Nu wordt stilgestaan bij de taaihouding. Lanza (1997) en 
Deucharr & Quay (2000) stelden, zo bleek in 2.1.2.1, dat een al dan niet een-
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taligee houding van de gesprekspartner invloed uitoefent op het taalkeuzege-
dragg van kinderen. Gesprekspartners met een eentalige taaihouding gebrui-
kenn met een tweetalig kind slechts één taal, ook als ze tweetalig zijn. 
Bovendienn accepteren zij van het kind maar één taal. Als het kind (woorden 
uit)) een andere taal gebruikt, doen ze bijvoorbeeld net als of ze het kind niet 
begrijpen.. De horende gesprekspartner uit het onderzoek van Fortgens & 
Knoorss was weliswaar gewoon om net als de horende uit het huidige onder-
zoekk - ook buiten de onderzoekssituatie - Nederlands in de vorm van simul-
tanee communicatie te gebruiken, maar haar taaihouding was toch min of 
meerr tweetalig: in communicatie met de proefpersonen eiste ze niet een 
bepaaldee taalkeuze. De houding van de horende gesprekspartner in het hier 
besprokenn onderzoek was veel eentaliger. Zowel binnen als buiten haar les-
senn stimuleerde ze het gebruik van het Nederlands door regelmatig om stem-
gevingg te vragen. Het is mogelijk dat dit de reden is dat de proefpersonen in 
hett huidige onderzoek ook bij de horende gesprekspartner een persoonsge-
bondenn taalkeuze maakten, met name ten aanzien van stemgeving (zie 6.2.3). 
Err was één proefpersoon, Dora, die soms wel een persoonsgebonden taal-
keuzee maakte als de gesprekspartner horend was, maar niet als die doof was. 
Ditt resultaat wijkt niet alleen af van dat van de andere proefpersonen, maar 
ookk van wat er bekend is uit taalkeuzeonderzoek bij dove kinderen. Daar 
makenn de proefpersonen immers juist wel een persoonsgebonden taalkeuze 
alss de gesprekspartner doof is, maar niet altijd als die horende is. Het kan zijn 
datt het resultaat hier mede veroorzaakt is door de taaihouding van de dove 
gesprekspartner.. Haar taaihouding was niet strikt eentalig. De dove gespreks-
partnerr gebruikte met de proefpersonen weliswaar altijd de NGT, maar ze 
eistee nooit dat de proefpersonen die taal zelf ook gebruikten. Ze was zelfs 
verbaasdd te vernemen dat zoiets van hen verlangd had kunnen worden (per-
soonlijkee communicatie, 1999). Deze houding kan er toe geleid hebben dat 
Dora,, de meest Nederlandsvaardige proefpersoon, bij haar niet geen per-
soonsgebondenn taalkeuze maakte. Of, en onder welke condities, bij dove kin-
derenn taalkeuze op eenzelfde manier als bij horende bepaald wordt door 
(eigenschappenn van) de gesprekspartner verdient echter nog nader onder-
zoek.. In 6.2.4 wordt meer aandacht besteed aan Dora's taalkeuze. 

6.2.33 Variabelen 

Inn de schematische samenvatting in tabel 6.1 zijn de variabelen verdeeld in 
lexicalee en syntactische (zie de kolom variabelen). De lexicale variabelen 

'' Zij onderzochten het gebruik van voorzetsels, het werkwoord zijn en lexicale pronominali-
satie,, dat wil zeggen lexicalisatie van argumenten die in het Nederlands door middel van 
voornaamwoordenn en in de NGT door INDEXen of nulargumenten worden weergegeven. 
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zijnn opgesplitst in twee groepen: wel/geen stemgeving en overige. Wat aan de 
inn tabel 6.1 vermelde resultaten opvalt, is dat de syntactische variabelen nau-
welijkss tot geen verschil tussen de onderzochte gesprekssituaties laten zien. 
Ookk bij een aantal lexicale variabelen is dat het geval. 

VariabelenVariabelen waarop geen persoonsgebonden taalkeuzen werden gemaakt 
Bijj  zo goed als geen van de proefpersonen zijn er op de onderzochte syntac-
tischee variabelen persoonsgebonden taalkeuzen te zien, bij een aantal geldt 
datt eveneens voor (sommige) lexicale variabelen, zo blijkt uit tabel 6.1 (zie 
ookk tabel 5.26). De vraag is nu waarom er bij deze variabelen geen verschil-
lenn te zien waren. Op die vraag zijn twee antwoorden mogelijk. Ten eerste is 
geblekenn dat er soms te weinig gegevens waren om de onderzoeksvragen te 
beantwoorden.. Dat geldt meer dan eens voor de volgende syntactische vari-
abelen:: negatieve clauses waarin de ontkenning alleen non-manueel plaats-
vondd (vraag 3; tabel 5.10); clauses met het verbum op de laatste positie 
(vraagg 5; tabel 5.12); lexicalisatie van argumenten (vraag 9; tabel 5.22 en 
5.23)) en clauses met het verbum op de tweede positie (vraag 10; tabel 5.24). 
Ookk lexicale variabelen kwamen soms zo weinig voor dat verschillen tussen 
dee gesprekssituaties niet statistisch getoetst konden worden: orale compo-
nentenn (vraag 2; tabel 5.8), stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar 
(vraagg 7; tabel 5.18) en woorden en/of woordachtige lexicale elementen 
(vraagg 8; tabel 5.20). Er zijn twee verklaringen voor de lage frequenties van 
eenn aantal variabelen: de manier waarop de data verzameld werden en de 
taalvaardigheidd van de proefpersonen. Voor wat de non-manuele negatie-
markeerderr betreft, kan het zijn dat ze weinig voorkwamen omdat de 
gesprekkenn er niet op gericht waren ontkenningen uit te lokken. Mogelijk 
zijnn voor het verzamelen van die variabele specifieke uitloksituaties meer op 
zijnn plaats. Een te lage taalvaardigheid van een deel van de proefpersonen 
(ziee 4.2 6 en 5.1) kan een andere verklaring zijn. Om verschillen in de plaats 
vann het verbum te onderzoeken, zijn bijvoorbeeld clauses nodig die uit mini-
maall  drie constituenten bestaan. Wanneer dergelijke clauses nog niet of nau-
welijkss geproduceerd konden worden, is de gekozen variabele uiteraard niet 
geschiktt om verschillen in taalkeuze te onderzoeken. Net als jonge, horende, 
tweetaligg opgroeiende kinderen kunnen dove kinderen dan misschien wel 
wetenn dat er verschillen in taalkeuzen gemaakt moeten worden, maar de 
vaardigheidd missen om op een bepaald niveau hieraan uitdrukking te geven 
(ziee 2.1.1.1). Iets dergelijks geldt bij een tweetal proefpersonen in de eerste 
opnamerondee ook voor de vraag naar de lexicale realisatie van argumenten: 
hett kan zijn dat zij toen nog niet of nog maar nauwelijks in staat waren argu-
mentenn lexicaal te realiseren. Een voor de gehanteerde variabelen te lage taal-
vaardigheidd vormt mogelijk ook een verklaring voor het weinig frequent 
voorkomenn van orale componenten en woorden en/of woordachtige lexicale 
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elementen:: er waren proefpersonen die deze variabele niet of nauwelijks pro-
duceerden.. Een zeer lage articulatorische vaardigheid kan ook een reden zijn 
stemgegevenn lexicale elementen zonder gebaar niet te gebruiken. Bij een lage 
articulatorischee vaardigheid leidt een frequente toepassing van stemgegeven 
lexicalee elementen zonder gebaar immers tot miscommunicatie. Dit kan 
geadstrueerdd worden met het volgende verhaal van de spreekleerkracht2. 
Toenn de proefpersonen zes jaar waren, gaf zij spreeklessen aan een groepje 
datt bestond uit Eleni, Gerhard en Habiba. Eleni, zo vertelde ze, liet gebaren 
graagg achterwege (dit is conform het resultaat uit de vierde opnameronde; zie 
tabell  5.18). Gerhard en Habiba wilden dat dan ook doen. Het pijnlijke was 
echterr dat met name Gerhard dan absoluut niet te verstaan was. Voor sommi-
gee proefpersonen was het achterwege laten van gebaren in communicatief 
opzichtt dus ineffectief. Overigens werd op school (bijna) nooit gevraagd te 
communicerenn zonder gebaren. Ook dit kan er toe hebben bijgedragen dat 
dezee variabele weinig voorkwam. 
Datt een aantal variabelen geen verschillen in taalkeuzen laten zien, wordt dus 
waarschijnlijkk deels veroorzaakt door de manier van dataverzamelen en deels 
doorr de lage taalvaardigheid van de proefpersonen (zie 6.2.4). 

Meerr dan eens echter kwamen variabelen wel voldoende frequent voor om 
verschillenn tussen de gespreksituaties statistisch te toetsen. Uit die toetsingen 
bleekk evenwel dat er voor wat de syntactische variabelen betreft nauwelijks 
off  geen significante verschillen tussen de gesprekken waren te constateren. 
Hetzelfdee geldt in meer of mindere mate voor een aantal lexicale variabelen. 
Proefpersonenn gebruikten deze variabelen dus wel, maar lieten daarop niet 
altijdd persoonsgebonden taalkeuzegedrag zien. Een verklaring kan gezocht 
wordenn in het aanbod. Zo ontdekte Van den Bogaerde (2000) dat in het taal-
aanbodd van de door haar onderzochte dove moeders van jonge kinderen 
werkwoordgebarenn nauwelijks voorkwamen en dat als ze voorkwamen, ze 
meestall  niet congruent gebruikt werden. De proefpersonen uit dit onderzoek 
zijnn ouder dan die van Van den Bogaerde, maar de NGT-vaardigheid van de 
proefpersonenn was erg laag toen zij in groep 1 kwamen. Zij waren immers 
niett tot nauwelijks in aanraking gekomen met deze taal. Het is dus zeer wel 
mogelijkk dat de dove gesprekspartner, evenals de dove leerkracht en de dove 
klassenassistente,, met name in groep 1 een zelfde vorm van taal aanbood als 
dee dove moeders aan hun jonge kinderen. Als dat het geval was, zal het voor 
dee proefpersonen moeilijk geweest zijn te zien dat congruent gebruik van 
werkwoordgebarenn een taalspecifiek kenmerk van de NGT is. Of het aanbod 
inderdaadd weinig congruent gebruikte werkwoorwoordgebaren bevatte en 

22 Zij was de horende gesprekspartner uit dit onderzoek. 
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hoee en wanneer dat in de loop der tijd veranderde, kan echter op basis van de 
hierr gevonden resultaten niet aangegeven worden. 
Eenn andere reden dat er op een aantal variabelen geen significante verschil-
lenn tussen de gesprekssituaties zijn gevonden, kan veroorzaakt zijn door het 
tweetaligetweetalige taalaanbod. Mogelijk zijn in dit aanbod verschillen tussen de NGT 
enn het Nederlands in de vorm van simultane communicatie soms te klein om 
distinctieff  te zijn. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor congruent gebruikte 
werkwoordgebaren.. Jansma & Keppels (1994a; 1994b) lieten namelijk zien 
datt congruent gebruikte werkwoordgebaren in simultane communicatie in 
hett taalgebruik van een horende leerkracht even vaak voorkwamen als in de 
NGTT van de door hen onderzocht dove klassenassistente3 (zie 3.3.2). Uit hun 
onderzoekk bleek eveneens dat in het Nederlands in de vorm van simultane 
communicatiee lexicalisatie van argumenten lang niet altijd plaats vond. In de 
manuelee modaliteit lijk t het Nederlands in de vorm van simultane communi-
catiee dan sterk op de NGT. Over het aandeel non-manuele negatie-markeer-
derss in simultane communicatie zijn geen onderzoeksgegevens beschikbaar. 
Well  is bekend dat non-manuele negatie-markeerders daarin voorkomen. 
Doorr overeenkomsten in de visueel-manuele modaliteit kan het voor dove 
kinderenn moeilijk zijn de NGT te onderscheiden van het Nederlands in de 
vormm van simultane communicatie en omgekeerd. Overigens kunnen de 
resultatenn ten aanzien van de non-manuele negatie-markeerder niet al te veel 
gewichtt krijgen. In 6.6.1.1. bleek immers dat niet vastgesteld kon worden of 
dezee variabele wel betrouwbaar getranscribeerd was. 

Voorr het niet voorkomen van persoonsgebonden taalkeuzen ten aanzien van 
dee plaatsing van het verbum geldt mogelijk een andere verklaring. Lopend 
onderzoekk naar de NGT lijk t aan te tonen dat deze niet zonder meer als een 
taall  getypeerd kan worden waar het verbum op de laatste positie komt (zie 
3.1,1).. De volgorde in de NGT vertoont daarvoor te veel variatie (persoon-
lijk ee communicatie Van Gijn, 2002). Als dat het geval is, is het niet vreemd 
datt de proefpersonen uit dit onderzoek bij de dove gesprekspartner geen 
keuzee maakten voor het verbum op de laatste plaats in de clause. 

Datt variabelen soms geen persoonsgebonden taalkeuzen lieten zien, komt 
voorr een deel omdat ze te weinig gebruikt werden. Waarschijnlijk is deels de 
manierr van dataverzamelen en deels de lage taalvaardigheid van de proefper-
sonenn daar debet aan. Wanneer variabelen wel voorkwamen in de taaiproduc-
tiee van de proefpersonen en desalniettemin niet persoonsgebonden gebruikt 
werden,, ligt dat mogelijk aan het taalaanbod. De vraag naar de plaats van het 

""  Zij was de dove gesprekspartner uit het huidige onderzoek en tevens een van de twee klas-
senassistentenn in de projectgroep. 
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verbumm is waarschijnlijk niet geschikt om verschillen in taalkeuzen te onder-
zoekenn in verband met de onlangs geconstateerde variatie in de NGT. 

VariabelenVariabelen waarop wel persoonsgebonden taalkeuzen werden gemaakt 
Bijj  de syntactische variabelen is er slechts een enkele maal sprake van een 
adequatee taalkeuze. Het is moeilijk aan deze incidenten conclusies te verbin-
den.. Zo kan bij Kemal niet uitgesloten worden dat er sprake is van toeval als 
hijj  in de vierde opnameronde congruent gebruikte weerkwoordgebaren bij de 
dovee gesprekspartner significant vaker hanteer dan bij de horende. Hij maakt 
namelijkk verder alleen taalkeuzen ten aanzien van wel of geen stemgeving. 
Ookk bij Leo kan het toeval zijn dat alleen in de vier opnameronde op deze 
variabelee een adequate taalkeuze te zien is. Hij maakte echter in de vierde 
opnamerondee op wel meer variabelen persoonsgebonden taalkeuzen. Dat zou 
err op kunnen wijzen dat zijn taalkeuze steeds meer aspecten van de betref-
fendee taal beslaat. Lexicalisatie van argumenten kan daar dan bij horen. Of 
ditt resultaat aangeeft dat er op syntactisch niveau met name bij lexicale rea-
lisatiee van argumenten al vroeg verschillen in persoonsgebonden taalkeuzen 
zijn,, is echter niet duidelijk. Daarvoor zijn meer gegevens nodig. 

Inn tegenstelling tot de (meeste) syntactische variabelen laten lexicale variabe-
lenn soms wel verschillen tussen de gesprekssituaties zien. Het maken van ade-
quatee taalkeuzen manifesteert zich hier echter niet op alle onderzochte varia-
belenn in even sterke mate: bij wel/geen stemgeven (vraag 1, la, 6 en 6a) komen 
significantee verschillen in taalgebruik het meest voor en bij stemgegeven lexi-
calee elementen zonder gebaar (vraag 7) het minst. De resultaten met betrekking 
tott orale componenten moeten terughoudend gehanteerd worden. Het is name-
lij kk niet zeker of zij wel betrouwbaar zijn getranscribeerd (zie 4. 6.1.1). 
Datt bij de lexicale variabelen wel en geen stemgeving meer dan eens een ver-
schill  in taalgebruik te zien was, kan gelegen hebben aan het taalaanbod, het 
taalonderwijss en de taaihouding van de gesprekspartners, aan de taalvaardig-
heidd van de proefpersonen of een combinatie hiervan. Voor wat het taalaan-
bodd betreft, is het verschil tussen de twee gesprekspartners ook zonder onder-
zoekk helder: de horende gebruikte in de opnameronden veel stemgevingen 
terwijll  de dove dat nooit4 deed. Ook buiten de opnamen (eigen observaties) 
gebruiktee de dove gesprekspartner geen stemgeving met de leerlingen, maar 
dee horende wel. Voor de proefpersonen geldt uiteraard dat zij het verschil tus-
senn wel en geen stemgeving alleen dan waar konden nemen als ze beschikten 
overr de mogelijkheid spraak te verstaan (zie 6.2.4). Wel is het zo dat in het 
onderwijss stemgeving veel aandacht kreeg. Dit was niet alleen het geval in 
groepslessenn mondelinge taalvaardigheid, maar ook in de spraaklessen die 

44 Op één keer na in de derde opnameronde bij Leo. 
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werdenn gegeven door de horende gesprekspartner (zie 4.3.1). Deze aandacht 
beperktee zich niet tot het leren waarnemen van spraak, maar betrof ook het 
zelff  produceren ervan. Naast taalaanbod en -onderwijs kan de taaihouding 
vann de horende gesprekspartner een rol hebben gespeeld (zie 6.2.2). Of en in 
hoeverree dat daadwerkelijk het geval is, kan echter op basis van dit onder-
zoekk niet worden aangegeven. 
Dee variabele woorden en/of woordachtige lexicale elementen is gekozen om 
keuzenn ten aanzien van (een aspect van de) de kwaliteit van de stemgeving te 
onderzoeken,, namelijk de verstaanbaarheid. Alleen Leo lijk t de kwaliteit van 
dee stemgevingen aan te passen aan de gesprekspartner. Opvallend is dat dit 
niett geldt voor de meest Nederlandsvaardige proefpersoon (Dora, zie 4.2.6). 
Bijj  een bepaalde vaardigheid is de verstaanbaarheid van stemgegeven lexi-
calee elementen mogelijk zo constant dat - als er wordt stemgegeven - de 
gesprekspartnerr de kwaliteit niet beïnvloedt. De variabele woorden/woord-
achtigee lexicale elementen kan ook gebruikt worden om zicht te krijgen op 
dee kwaliteit van de stemgevingen van de overige proefpersonen. Het blijkt 
(ziee tabel 5.20) dat bij Aylin, Gerhard en Kemal weinig of geen stemgevin-
genn uit Nederlandse woorden en/of woordachtige lexicale elementen bestaan. 
Zijj  maakten dus mogelijk niet zozeer een keuze voor het Nederlands als wel 
voorr spraak (of voor een andere gesproken taal: bij Aylin en Kemal is de 
thuistaall  Turks). Anders is dat bij Carlos, Dora, Eleni en Leo bij wie de per-
centagess woorden en/of woordachtige lexicale elementen boven de 50% lig-
genn (bij Dora is dat zelfs boven de 70%). Het grootste deel van hun stemge-
vingenn waren dus (een poging tot) Nederlands. 

Tott slot moet worden stilgestaan bij het gegeven dat een aantal variabelen een 
anderee keuze laten zien dan werd verwacht (zie tabel 5.26). Waarom soms 
NGT-variabelenn juist bij de horende vaker voorkwamen en Nederlandstalige 
variabelenn bij de dove is echter niet duidelijk. Wel ligt het voor de hand de 
grotee hoeveelheid stemgegeven lexicale elementen bij de dove gesprekspart-
nerr toe te schrijven aan de dominantie van de gesproken taal, zowel thuis als 
opp school. Opvallend is overigens dat een "andere keuze" nooit voorkwam 
bijj  de variabele stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar: geen enkele 
proefpersoonn laat juist bij de dove gesprekspartner gebaren vaker achterwe-
gee dan bij de horende. Blijkbaar was bij deze variabele zonder meer duide-
lij kk dat die meer paste bij de horende dan bij de dove gesprekspartner. Het 
ligtt voor de hand een verklaring in het taalaanbod te zoeken: de dove 
gesprekspartnerr gebruikte altijd gebaren. Overigens kan niet geconcludeerd 
wordenn dat de taalkeuze ten aanzien van deze variabele geen variatie laat 
zien:: een adequate keuze kwam slechts een enkele keer voor. Het kan zijn dat 
hett maken van een keuze op die variabele alleen voor taalvaardige proefper-
sonenn mogelijk was (zie 6.2.4). 
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Dee variabelen wel/geen stemgeving lieten bij individuele proefpersonen soms 
persoonsgebondenn taalkeuzen zien. Deze variabele is blijkbaar geschikt om bij 
dovee kinderen met een lage taalvaardigheid verschillen in taalkeuzen te detec-
teren.. Voor een consequente en volledige taalkeuze voor een van beide talen is 
uiteraardd meer nodig. Daarvoor schoot de taalvaardigheid van veel proefperso-
nenn waarschijnlijk te kort. Bovendien is het de vraag of in het taalaanbod ande-
ree verschillen tussen beide talen voor een deel van de proefpersonen voldoen-
dee duidelijk waren om op die variabelen adequate taalkeuzen te maken. 

6.2.44 Proefpersonen 

Zevenn proefpersonen lieten in meer of mindere mate significante verschillen 
inn taalgebruik zien: Aylin, Carlos, Dora, Eleni, Gerhard, Kemal en Leo. Zij 
maaktenn dus soms persoonsgebonden taalkeuzen. Behalve het gegeven dat ze 
eenn gehoorverlies hadden en in dezelfde groep op het Rudolf Mees Instituut 
zaten,, is er geen eigenschap die zij allemaal gemeen hadden (zie 4.2). Zo heb-
benn Aylin, Carlos, Dora en Gerhard een gemiddeld intelligentie, maar zijn 
Elenii  en Kemal laag intellligent (zie 4.2.3). Aylin, Carlos, Dora, Christine en 
Leoo hadden mogelijkheden om spraak te verstaan, maar Gerhard en Kemal 
niett (zie 4.2.4). Aylin, Carlos, Dora, Christine, Kemal en Leo waren conge-
nitaall  doof, terwijl Gerhard pas later doof is geworden (zie 4.2.4). De 
thuistaall  was (ook) het Nederlands bij Dora, Carlos, Gerhard en Leo, maar 
niett bij de andere twee (zie 4.2.5). Alleen bij Leo was de thuistaal ook de 
NGT.. Tot slot verschilde de Nederlandse taalvaardigheid tussen deze zeven 
proefpersonenn zeer: Carlos, Dora en Leo waren de vaardigsten uit de groep 
enn Kemal was de minst vaardige (zie 4.2.6). In tabel 6.2 zijn deze gegevens 
schematischh weergegeven. 

Tabell  6.2 Bij de proefpersonen die verschillende taalkeuzen lieten zien, is per proef-

persoonn aangegeven of deze gemiddeld intelligent was, later doof is 

geworden,, het Nederlands (ook) de thuistaal was en of de Nederlandse 

taalvaardigheidd (relatief) goed was. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 
Gerhard d 
Kemal l 
Leo o 

(gemiddeld) (gemiddeld) 
intelligent intelligent 

+ + 
+ + 

->--

-t t 

--
+ + 

laterlater doof 
geworden geworden 

--
--
--

+ + 

--
--

mogelijkheidmogelijkheid om 
spraakspraak te verstaan 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

--
--
+ + 

thuistaal thuistaal 
Nederlands Nederlands 

--
+ + 
+ + 

--
+ + 

--
+ + 

thuistaal thuistaal 
NGT NGT 

--
--
--
--
--
--
+ + 

Nederlandse Nederlandse 
taalvaardigheid taalvaardigheid 

--
+ + 
+ + 

--
--
--
+ + 
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Tabell  6.2 lijk t aan te geven dat met name proefpersonen die spraak konden 
verstaann persoonsgebonden taalkeuzen maakten. De uitzonderingen zijn 
Gerhardd (die later doof is geworden) en Kemal. Vooral Kemal valt op. Hij 
wass laag intelligent, congenitaal doof, beschikte niet over de mogelijkheid 
omm spraak te verstaan, kreeg thuis geen Nederlands aangeboden en beheerste 
nauwelijkss het Nederlands (zie 4.2). Alles wijst er op dat het Nederlands voor 
hemm een moeilijk te begrijpen en te hanteren taal was. Dat hij desondanks bij 
dee dove gesprekspartner een andere keuze maakte dan bij de horende en vice 
versaa is dus opmerkelijk. Wel is het zo dat de keuze vrijwel alleen (wel of 
geen)) stemgeving betreft. De stemgevingen bevatten zelden tot nooit woor-
denn en/of woordachtige lexicale elementen (zie tabel 5.20). Kemals keuze 
voorr stemgeving betreft dus mogelijk niet zozeer het Nederlands als wel een 
niett gespecificeerde vorm van gesproken taal. Zelfs dan blijf t het echter 
opmerkelijkk dat een jong doof kind met zo weinig mogelijkheden tot een 
vormm van persoonsgebonden keuzen komt. 

Niett alle zeven proefpersonen lieten in alle opnameronden verschillen in 
taalgebruikk zien. Bij Gerhard gebeurt dat pas vanaf de derde opnameronde en 
bijj  Dora en Eleni zijn pas in de vierde verschillen te zien. Het ligt voor de 
handd dit resultaat te koppelen aan hun taalvaardigheid (zie ook 6.2.1): in de 
loopp der tijd wordt de taalvaardigheid van de proefpersonen groter en krijgen 
zee dus meer mogelijkheden om verschillen in taalkeuzen te laten zien. 
Hiertegenn pleit het gegeven dat Dora volgens de toetsuitslagen voor wat het 
Nederlandss betreft de meest taalvaardige van de groep was. Bovendien ble-
kenn zij en Gerhard in de hier onderzochte gesprekken de meest complexe 
clausess van alle proefpersonen te produceren (zie 5.1). De clauses van Kemal 
behoordenn daarentegen tot de minst complexe (zie 5.1) en zijn scores op de 
Nederlandsee taaltesten waren zeer laag. Een toenemende taalvaardigheid is 
duss geen sluitende verklaring voor het feit dat Dora en Gerhard pas vanaf de 
derdee opnameronde adequate taalkeuzen maakten. 
Leoo liet evenmin in alle opnameronden significante verschillen in zijn taal-
gebruikk zien. Bij hem valt op dat hij dit wel in de tweede en vierde, maar niet 
inn de derde opnameronde deed (zie 5.26). Dit suggereert dat hij wel adequa-
tee taalkeuzen kon maken, maar dit - om wat voor reden dan ook - niet altijd 
deed.. Dergelijk gedrag komt meer voor. In hoofdstuk 2 bleek immers dat kin-
derenn van wie bekend is dat ze een persoonsgebonden taalkeuze kunnen 
makenn dit niet altijd doen (Burling, 1978; Lanza, 1997). Illustratief is hierbij 
eenn eigen observatie van een deel van de proefpersonen in groep 3. Baraka, 
Eleni,, Furkan, Gerhard, Issa en Kemal zouden les krijgen van hun dove 
groepsleerkracht.. Ze kwamen wat opgewonden het lokaal in, pakten hun 
stoell  en gingen giechelend zitten ... op hun handen! Toen de leerkracht vroeg 
watt er was, moesten ze vreselijk lachen. Om het hardst probeerden ze - en 
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mett name Gerhard en Eleni - de leerkracht iets te vertellen in gesproken 
Nederlands.. Dat leidde niet alleen tot veel onbegrip, maar vooral tot grote 
hilariteit.. Ze hadden blijkbaar goed door dat het Nederlands niet de bij de 
dovee groepsleerkracht passende taal was, maar ze gebruikten die taal voor de 
grapp wél. 
Datt Leo niet altijd verschillende taalkeuzen maakte, zou kunnen samenhan-
genn met zijn ambivalente houding ten aanzien van de NGT. Hij is kind van 
dovee ouders, die - ook - de NGT gebruiken, maar hij lijk t soms neer te kijken 
opp die taal. Deze houding bleef hij later houden. Zo kreeg Leo (tien jaar oud) 
inn groep 6 problemen met zijn dove groepsleerkracht omdat hij weigerde deel 
tee nemen aan de NGT-lessen. Volgens eigen zeggen had hij geen NGT nodig 
omdatt zijn Nederlands zo goed was. Dat wil niet zeggen dat hij nooit NGT 
gebruikte.. In dezelfde tijd dat hij de lessen NGT niet wilde volgen, gebaarde 
hijj  op het schoolplein in - zo op het oog - vloeiend NGT met een dove vol-
wassenee (eigen observatie). Eenjaar later werd Leo nummer één bij de voor-
rondee voor de landelijke lees/vertelwedstrijd in de NGT. 

Bijj  de proefpersonen was er niet alleen variatie in de opnameronden, maar 
ookk voor wat betreft de gesprekspartner bij wie een passende taalkeuze werd 
gemaaktt (zie 6.2.2). Dora valt wat dit betreft op. Zij paste namelijk haar taal 
somss wel aan de horende gesprekspartner aan (meer Nederlands met de 
horende),, maar niet aan de dove. Mogelijk hangt dit samen met haar voorkeur 
voorr het Nederlands (zie 5.3.1). Bij een doof kind is een dergelijke voorkeur 
voorr het Nederlands opmerkelijk. Veel dove kinderen vinden het Nederlands 
namelijkk een zeer moeilijke taal. Dora onderscheidde zich echter juist op dit 
puntt van de andere proefpersonen: zij was vaardig in het Nederlands. Haar 
scoress op de toetsen van Taalplan Kleuters (zie 4.2.6; tabel 4.9) voldeden 
somss zelfs aan de norm van horende kinderen. Het lijk t erop dat Dora zich 
dankzijj  die vaardigheid kon gedragen als een horend tweetalig kind dat niet 
zozeerr de taal kiest die haar tweetalige gesprekspartner gebruikt als wel de 
dominantee taal van de omgeving (zie 2.1.2.2)5. Dit suggereert dat een doof 
kindd met voldoende mogelijkheden om vaardig in het Nederlands te worden 
err voor kan kiezen deze taal meer te gebruiken dan de - ook in haar school-
omgevingg gehanteerde en onderwezen - gebarentaal. 

55 Ook later bleef zij dit doen. Haar NGT-leerkracht verzuchtte meer dan eens dat Dora, toen 
elff  jaar oud (2001), ook tijdens de NGT-lessen, geen NGT, maar een vorm van simultane 
communicatiee met haar gebruikte (of daarbij stemgeving werd gebruikt kon de leerkracht 
niett beoordelen). Dat Dora overigens niet ongevoelig was voor de onmogelijkheden van haar 
gesprekspartnerr blijkt onder andere uit observaties van haar ouders. Zij vertelden dat Dora 
mett dove volwassenen niet, maar met dove kinderen wel communiceerde "zonder stem en 
mett gebaren". 
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Niett alleen is er bij de zeven genoemde proefpersonen variatie in de resulta-
tenn in de opnameronden en ten aanzien van de gesprekspartner. Dat geldt zeer 
zekerr ook voor de diverse variabelen. Al eerder (6.2.1 en 6.2.3) werd aange-
gevenn dat een aantal resultaten mogelijk voor een deel samenhangt met de 
taalvaardigheidd van de proefpersonen. Dat geldt voor wat de lexicale varia-
belenn betreft vooral voor lexicale elementen zonder gebaar en woorden en/of 
woordachtigee lexicale elementen (zie ook 4.5.2). Het is immers voorstelbaar 
datt deze variabelen alleen door die proefpersonen toegepast worden die vol-
doendee vaardig in het Nederlands zijn om verstaanbare stemgevingen te 
maken.. Die veronderstelling lijk t hier voor een deel bevestigd te worden. Het 
zijnn namelijk alleen de meest Nederlandsvaardige proefpersonen die deze 
variabelenn met de horende gesprekspartner vaker gebruikten dan met de 
dove.. Dat geldt voor Dora ten aanzien van lexicale elementen zonder gebaar 
inn de eerste, tweede en derde opnameronde (zie tabel 5.18 en 5.19) en voor 
Carloss ten aanzien van woorden en/of woordachtige lexicale elementen in de 
eerste,, derde en vierde opnameronde (zie tabel 5.20 en 5.21). Vaardigheid is 
echterr geen garantie. Zo zijn er bij Leo minder vaak verschillen bij deze vari-
abelenn aan te treffen dan op grond van zijn taalvaardigheid verwacht had kun-
nenn worden. De resultaten ten aanzien van de andere lexicale variabelen zijn 
moeilijkk te koppelen aan taalvaardigheid. De relatie taalvaardigheid en taal-
keuzee is complex. 

Zoalss al is aangegeven, lieten niet alle proefpersonen persoonsgebonden taal-
keuzenn zien. Op de vragen of de NGT-variabelen (de vragen 1 t/m 5) met de 
dovee gesprekspartner vaker gebruikt werden dan met de horende en op de 
vragenn (6 t/m 10) of de Nederlandstalige variabelen met de horende vaker 
gebruiktt werden dan met de dove, werd immers bij vier proefpersonen meest-
all  een ontkennend antwoord gegeven. Dat zijn Baraka, Furkan, Habiba en 
Issa.. Bij deze vier proefpersonen waren er bijna geen significante verschillen 
tussenn de gesprekssituaties aan te treffen. Dat geldt met name voor Issa. Hij 
liett bijna nooit verschillen in taalkeuzen zien. Met andere woorden: voor 
zoverr het de onderzochte variabelen betreft, gebruikte hij bij beide gesprek-
spartnerss dezelfde taal. Bij Baraka, Habiba en Furkan ligt het net iets anders. 
Hoewell  ook bij hen er meestal geen verschillen tussen de gesprekssituaties 
waren,, komt het voor dat NGT-variabelen juist met de horende gesprekspart-
nerr significant vaker gebruikt werden en de Nederlandstalige juist met de 
dove.. Merkwaardig is dat Baraka enkel in de eerste opnameronde een aantal 
adequatee taalkeuzen maakt en daarna bijna niet meer. Bij Furkan zijn er in de 
tweedee en derde opnameronde enkele vormen van adequate taalkeuzen te zien. 
Vann Barakan, Furkan, Habiba en Issa is nagegaan waarin zij overeenkomen 
enn verschillen (zie tabel 6.3). 
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Tabell  6.3 Bij de proefpersonen die geen verschillen in taalkeuzen laten zien, is per 

proefpersoonn aangegeven of deze gemiddeld intelligent was, later doof is 

geworden,, het Nederlands (ook) de thuistaal was en of de Nederlandse 

taalvaardigheidd (relatief) goed was. 

proefpersoonproefpersoon [ (gemiddeld) 
intelligent intelligent 

Barakaa + 
Furkann +' 
Habibaa + 
Issaa +J 

laterlater doof 
geworden geworden 

--
--
0 0 

+ + 

MogelijkheidMogelijkheid om 
spraakspraak te verstaan 

--
--
--
--

thuistaal thuistaal 
Nederlands Nederlands 

--
--
--
--

thuistaal thuistaal 
NGT NGT 

--
--
--
--

Nederlandse Nederlandse 
taalvaardigheid taalvaardigheid 

--
--
--
--

11 = maar met MG-status 
22 = maar met een leerprobleem 
?? = leeftijd is niet duidelijk 

Uitt tabel 6.3 blijkt dat er tussen Baraka, Furkan, Habiba en Issa overeen-
komstenn zijn: ze hebben geen mogelijkheid om spraak te verstaan, de 
thuistaall  is een andere dan het Nederlands en/of de NGT en hun Nederlandse 
taalvaardigheidd is laag, bij Issa zelfs zeer laag (zie 4.2). Aannemelijk is dat 
eenn combinatie van deze kenmerken jonge dove kinderen belemmert in het 
makenn van persoonsgebonden taalkeuzen. Deze combinatie hoeft zo'n keuze 
echterr niet per se in de weg te staan. Kemal maakte immers wel persoonsge-
bondenn taalkeuzen, zij het dat deze zich voornamelijk beperkte tot wel of 
geenn stemgeving. 
Hett is uiteraard ook mogelijk dat deze vier proefpersonen wel adequate taal-
keuzenn konden maken, maar dat zij dit in de onderzochte situaties niet deden 
(vergelijkk 2.1.2). De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de omgeving 
(opp school een gesprek met een volwassene voor het oog van de camera) het 
gebruikk van een bepaalde taal stimuleerde ongeacht het taalgebruik van de 
gesprekspartnerr (zie 2.1.2.2). Een andere mogelijkheid is dat de gekozen 
variabelenn voor deze proefpersonen niet de geschikte waren (zie 6.2.3). 

Hoewell  dus niet alle proefpersonen persoonsgebonden taalkeuzen maken, 
blijktt uit dit onderzoek dat dove kinderen dit tot op zekere hoogte kunnen. 
Datt geldt zelfs voor kinderen die nauwelijks vaardig in het Nederlands zijn 
enn over weinig middelen beschikken om vorm te geven aan hun taalkeuze. 
Ondankss alle beperkingen probeerden zij hun taalkeuzen vorm te geven. Ze 
dedenn dat vooral door met de dove gesprekspartner meer stemloze lexicale 
elementenn en clauses te gebruiken dan met de horende en met de horende 
meerr stemgegeven lexicale elementen en volledig stemgegeven clauses dan 
mett de dove. Hoewel een hoge taalvaardigheid blijkbaar geen voorwaarde is 
omm tot adequate taalkeuzen te komen (zie 2. 1.1), lijk t een lage taalvaardig-
heidd wel een obstakel te zijn om dergelijke keuzen (waarneembaar) te maken. 
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6.33 Vervolgonderzoek 

Ditt onderzoek naar taalkeuzen van dove kinderen laat zien dat zij ondanks 
hunn auditieve beperking net als horende kinderen in staat zijn hun taal in 
zekeree mate aan te passen aan die van hun gesprekspartner. 
Dee resultaten vertonen wel veel variatie. Er waren immers proefpersonen bij 
wiee niet zonder meer sprake was van een persoonsgebonden taalkeuze, 
althanss bij wie dat niet zonder meer geconstateerd kon worden. Tevens geldt 
datt er niet op alle onderzochte variabelen persoonsgebonden taalkeuzen wer-
denn gemaakt. Ook blijken er in de latere opnameronden meer proefpersonen 
tee zijn die persoonsgebonden taalkeuzen maken dan in eerdere. Waarom dat 
zoo is, is niet altijd even duidelijk. Het is dan ook interessant om in eventueel 
vervolgonderzoekk expliciet aandacht te besteden aan een aantal aspecten die 
inn dit onderzoek niet aan de orde konden komen. 
Tenn eerste zou het interessant zijn na te gaan welke interne factoren (verge-
lij kk 2.1.1) het taalkeuzegedrag van dove kinderen beïnvloeden. De vraag is 
immerss of en in hoeverre het niet kunnen verstaan van spraak en/of het heb-
benn van een lage taalvaardigheid inderdaad het maken van adequate taalkeu-
zenn belemmert. Voor zo'n onderzoek is een groot aantal proefpersonen nodig. 
Daarmeee zouden subgroepen samengesteld moeten worden op grond van 
kenmerkenn als intelligentie, gehoorverlies, leeftijd van doof worden, moge-
lijkheidd om spraak te verstaan, de thuistaal, de taalvaardigheid in zowel de 
NGTT als het Nederlands en leeftijd. De kleine populatie dove kinderen in 
Nederland,, maakt het moeilijk om voor dergelijke subgroepen voldoende 
aantallenn proefpersonen te werven. Bovendien is onderzoek doen bij een 
groott aantal proefpersonen en met een grote hoeveelheid data lastig door het 
zeerr arbeidsintensieve transcriberen. Voor meer inzicht in de relatie taal-
vaardigheidd en taalkeuze is het noodzakelijk dat er niet alleen voor het 
Nederlands,, maar ook voor de NGT bruikbare, genormeerde taaltests 
beschikbaarr zijn. Als die tests er zijn, kunnen variabelen die ingezet worden 
omm taalkeuzegedrag nader te onderzoeken, nauw gerelateerd worden aan de 
ontwikkelingg van de proefpersonen. Uiteraard verdient het dan ook aanbeve-
lingg om proefpersonen langer te volgen dan twee jaar zoals in dit onderzoek. 
Omm na te gaan welke interne factoren uniek voor dove kinderen zijn, zou ver-
volgonderzoekk zich ook moeten richten op een vergelijking tussen het multi-
modalee taalkeuzegedrag van horende en dat van dove kinderen. Daarbij zou 
err aandacht moeten zijn voor de vraag of en in hoeverre de overlap tussen een 
gebarentaall  en simultane communicatie (zie 3.1) het dove kinderen extra 
moeilijkk maakt talen te onderscheiden. In een tweetalig aanbod is het voor-
komenn van overeenkomsten tussen talen niet uniek. Zo zijn er op syntactisch 
niveauu overeenkomsten tussen het Nederlands en het Duits of het Fries. Bij 
horendenn kinderen vormen die overeenkomsten geen belemmering voor het 
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makenn van een taalkeuze. Dove kinderen missen echter de mogelijkheid om 
overeenkomstenn en verschillen tussen (verwante) talen te horen. Verschillen 
tussenn een gebarentaal en een vorm van simultane communicatie zijn boven-
dienn in het manueel-visuele deel van de communicatie niet altijd zichtbaar. 
Onderzoekk naar dit aspect zou kunnen aansluiten bij dat wat al bekend is over 
dee multimodale taalkeuze van horende kinderen. Een voorbeeld is het onder-
zoekk van Richmond-Welty & Siple (1999). Zij onderzochten de blikrichting 
vann tweetalig multimodaal opgroeiende horende kinderen (zie 3.4). 
Blikrichtingg is een belangrijk aspect van gebarentalen. Richmond-Welty & 
Siplee ontdekten dat de door hen onderzochte horende kinderen een dove 
gesprekspartnerr vóór het begin van een uiting tweemaal zo vaak aankeken als 
eenn horende. Vervolgonderzoek zou na kunnen gaan of ook dove kinderen dat 
opp jonge leeftijd doen. Uiteraard moet er dan eerst kennis zijn over de regels 
tenn aanzien van blikrichting in de NGT. 

Omm de invloed van externe factoren (vergelijk 2.1.2) te onderzoeken, is er 
mett name aandacht nodig voor de relatie tussen het taalaanbod en taaihou-
dingg enerzijds en het maken van adequate taalkeuzen anderzijds. In 3.3. bleek 
datt het taalaanbod van dove kinderen zeer divers is. De meest efficiënte 
manierr om zicht te krijgen op de relatie taalaanbod en taalkeuze is dan ook 
omm in vervolgonderzoek met meer dan één dove en één horende gespreks-
partnerr te werken. Het zou interessant zijn dan eveneens hun taaihouding 
(eenn - of tweetalig; zie 2.1.2.1) in beeld te brengen. Uiteraard verdient het dan 
aanbevelingg dove en horende gesprekpartners met zowel een eentalige taai-
houdingg als met een tweetalige taaihouding in te zetten. 
Voorr meer zicht op de invloed van de onderwijsaanpak verdient het aanbe-
velingg verschillende typen tweetalig dovenonderwijs bij onderzoek naar taal-
keuzenn te betrekken. Daarbij zou dan nagegaan moeten worden of een setting 
waarinn naast de NGT ook het Nederlands in de vorm van simultane commu-
nicatiee de voertaal is, het maken van persoonsgebonden taalkeuzen meer of 
minderr stimuleert dan een setting waar alleen - of voornamelijk - de NGT de 
voertaall  is (en het Nederlands als vak wordt onderwezen). Een probleem bij 
eenn dergelijke opzet is echter dat onderwijssituaties op zeer veel meer punten 
vann elkaar verschillen dan enkel en alleen op het taalbeleid. Hierdoor is het 
moeilijkk om op basis van zo'n vergelijkend onderzoek uitspraken te doen 
overr de onderwijspraktijk die adequate taalkeuzen het meest bevordert. 

Ditt onderzoek heeft laten zien dat dove kinderen adequate taalkeuzen kunnen 
maken.. Vaak doen ze dat door met een dove gesprekspartner meer gebaren 
zonderr stemgeving te gebruiken dan bij de horende. Bij de horende gespreks-
partnerr worden er dan meer lexicale elementen met stemgeving gebruikt. Die 
stemgevingenn worden meestal vergezeld door een gebaar. Soms echter wor-
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denn er met de horende meer lexicale elementen met stemgeving maar zonder 
gebaarr gebruikt. Interessant zou zijn na te gaan hoe de subsets in het menta-
lee lexicon (zie 3.2) georganiseerd kunnen zijn op een manier die zowel een 
multimodalee speech driven als een sign driven taalkeuze mogelijk maakt als 
eenn keuze voor óf een oraal-auditieve óf een visueel-manuele taal. 

6.44 Implicaties voor de praktijk 

Veell  ouders zijn zo bang dat een tweetalige opvoeding schadelijk is voor de 
ontwikkelingg van hun horende kind dat ze besluiten (voorlopig) slechts één 
taall  te gebruiken (Petitto e.a., 2001; Petitto & Holowka, 2002) zelfs als dit er 
toee leidt dat hun kind met een deel van de eentalige familie niet kan commu-
niceren.. Tot zo'n veertig jaar geleden werd die angst door veel wetenschap-
perss gedeeld zoals in hoofdstuk 1 werd uiteengezet. Onderzoek heeft echter 
aangetoondd dat er geen reden is tot bezorgdheid. 
Ookk veel ouders van dove kinderen maken zich zorgen over de mogelijk 
negatievee gevolgen van een tweetalige opvoeding. Tot de dag van vandaag 
wordtt die zorg door een aantal wetenschappers gedeeld (zie Tellings, 1995 en 
Wever,, 2002). Zij waarschuwen - zo meldt Wever - dat een tweetalige bena-
deringg bij dove kinderen kan eindigen in "een eentalig gebarensysteem" 
(Wever,, 2002:17). De in Nederland bekendste tegenstander van een tweetali-
gee opvoeding was Van Uden (zie onder meer Van Uden, 1974). Hij vreesde 
datt door de gemakkelijk toegankelijke gebarentaal dove kinderen hun spraak-
mogelijkhedenn niet zouden aanboren, ontwikkelen en gebruiken. Met andere 
woorden:: een tweetalige opvoeding van dove kinderen zou leiden tot eenta-
ligheidd waarbij alleen gebaren gebruikt zouden worden. Die keuze voor een-
taligheidd zou ingegeven worden door een vorm van gemakzucht. Het leren 
vann de gesproken taal is voor de meeste dove kinderen geen eenvoudige 
opgavee en het gebruik van die taal is en blijf t vaak moeilijk. Door het ont-
brekenn van onderzoekgegevens kon op voorhand dan ook niet uitgesloten 
wordenn dat dove kinderen in een tweetalige situatie de gesproken taal inder-
daadd niet zouden willen gebruiken. Dat is ook een van de redenen dat in het 
Rotterdamss Tweetaligheidsproject gekozen is voor een duidelijke plaats van 
dee gesproken taal. In het onderwijs was er specifieke aandacht voor monde-
lingee taalvaardigheid, zowel in individuele lessen bij de spreekleerkracht als 
inn groepslessen. Door de inzet van Taalplan Kleuters kon er bovendien struc-
tureell  gewerkt worden aan de ontwikkeling van de mondelinge woorden-
schat.. De - relatief - eentalige houding van de horende spreekleerkracht sti-
muleerdee bovendien het gebruik van de gesproken taal. De vraag was ook of 
eenn taalaanbod dat naast de NGT bestond uit het Nederlands in de vorm van 
simultanee communicatie voor dove leerlingen als een tweetalig aanbod kon 
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functioneren.. Het was immers denkbaar dat zij in het taalaanbod geen twee 
talenn konden onderscheiden (zie 3.1). Om de leerlingen optimale kansen te 
gevenn het taalaanbod inderdaad als een tweetalig aanbod waar te nemen, is er 
inn het onderwijs daarom gekozen voor de een-persoon-een-taal-benadering. 
Dee hoop was dat de gekozen vorm van tweetalig onderwijs er toe zou leiden 
datt de leerlingen twee onderscheiden talen zouden waarnemen en gaan 
gebruiken.. Dit onderzoek heeft laten zien dat een deel van de proefpersonen 
inderdaadd (in toenemende mate) persoonsgebonden taalkeuzen maakte. De 
onderzoekgegevenss wijzen er op dat de deze proefpersonen, ondanks een 
taalaanbodd waarin de talen een zekere mate van overlap vertonen (zie 3.1) en 
ondankss hun gehoorverlies er weet van hebben dat de aangeboden talen 
systematischh van elkaar verschillen èn dat ze daar naar proberen te handelen: 
bijj  persoon A gebruiken ze taal A meer dan taal B en bij persoon B gebruiken 
zee taal B meer dan taal A. Beide talen worden dus daadwerkelijk gebruikt. 
Opvallendd daarbij is dat dit geldt voor proefpersonen met zeer uiteenlopende 
achtergrondenn (zie 4.2) en zelfs voor proefpersonen met een zeer lage 
Nederlandsee taalvaardigheid. Ondanks hun problemen met de gesproken taal 
makenn zij een keuze voor die taal als hun gesprekspartner horend is; ze 
nemenn niet hun toevlucht tot "een eentalig gebarensysteem" (Wever, 
2002:17).. Dit is een onderzoeksresultaat dat de zorgen van veel ouders en 
leerkrachtenn van dove kinderen kan relativeren. 
Hoewell  op grond van de onderzoeksgegevens niet geconcludeerd kan wor-
denn dat de onderwijsvorm uit het Rotterdamse Tweetaligheidsproject de ide-
alee was, suggereren ze wel dat dove kinderen die op school de NGT en het 
Nederlandss in de vorm van simultane communicatie krijgen aangeboden net 
alss horende kinderen persoonsgebonden taalkeuzen kunnen maken. Voor het 
onderwijss is dit een belangrijke conclusie. Het is goed te weten dat het onder-
wijss aan auditief beperkte kinderen niet per se voor één bepaalde taal hoeft te 
kiezen.. Tweetalig onderwijs lijk t immers ook hun de mogelijkheid te geven 
all  jong adequate taalkeuzen te maken en zo op te groeien tot tweetaligen. 
Dezee gevolgtrekking wordt ondersteund door een aantal incidentele observa-
tiess van na het onderzoek. Opvallend daarbij is dat sommige proefpersonen 
zelfss een voorkeur voor het Nederlands lijken te ontwikkelen. Zo meldde de 
dovee NGT-leerkracht dat Aylin, Dora, Carlos en Leo met haar vooral simul-
tanee communicatie gebruikten (persoonlijke communicatie, onder andere in 
2001;; de proefpersonen waren toen elf jaar) .̂ Juist deze vier proefpersonen 
zijnn voor wat het Nederlands betreft de meest taalvaardige van de groep 

66 In dat jaar werd Leo tijden de voorronde van de landelijke lees/vertelwedstrijd voor groep 7 
enn 8 uitgeroepen tot de beste NGT-gebruiker van de schooi. 
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(geworden)7.. Zij hebben dus meer dan de anderen de mogelijkheid beide 
talenn daadwerkelijk te gebruiken. Interessant is dan dat deze vier - net als 
sommigee horende kinderen (zie 2.1.2.2) - een voorkeur lijken te krijgen voor 
dee dominante taal: met andere tweetaligen gebruiken zij niet de taal van hun 
gesprekspartner,, maar de taal die in de wereld om hen heen het meest 
gebruiktt wordt. Een dergelijk gedrag is bijvoorbeeld ook te zien bij horende 
immigrantenkinderenn zoals Ferguson (1983/1984) aangeeft voor de 
Amerikaansee situatie waar Engels de dominante taal is: 

"many"many children of immigrant parents (...) reply in English when their 
parentsparents speak to them in the other language. " Ferguson (1983/84:49). 

Voorr dove kinderen geldt echter dat de taal van de dominante, horende 
wereldd alleen dan de voorkeurstaal kan worden als zij in staat zijn die taal 
daadwerkelijkk te gebruiken, iets wat niet voor ieder van hen haalbaar is (zie 
3.3).. Dit is een belangrijk verschil met horende kinderen voor wie er immers 
geenn fysieke belemmeringen zijn om vaardiger in de ene of andere taal te 
wordenn of om een keuze voor taal A of taal B te maken. Dit verschil maakt 
dee tweetalige situatie van zowel dove kinderen als volwassenen uniek. 

Ayli nn scoorde in groep 1 en 2 laag op de TPK-toetsen (zie 4.2.6). Mogelijk is dat zij toen 
doorr haar verlegenheid zwaar onder haar niveau presteerde (vergelijk de opmerking van de 
psycholoogg zoals weergegeven in tabel 4.2). Wat uiteraard ook kan. is dat zij zich pas later 
relatieff  vaardig in het Nederlands is geworden. 
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Inn 1994 startte in Rotterdam op het Rudolf Mees Instituut - de tegenwoordi-
gee Dr. M. Polanoschool - het Rotterdamse Tweetaligheidsproject. Doel van 
ditt project was niet alleen tweetalig onderwijs aan dove kinderen te ontwik-
kelenn en te implementeren, maar ook om dit onderwijs op onderdelen te eva-
lueren.. Aan dat laatste was dringend behoefte omdat tweetalig dovenonder-
wijss op dat moment in Nederland structureel niet voorkwam en er - ook in het 
buitenlandd - nauwelijks onderzoek is gedaan naar dit type onderwijs. 

Hoofdstukk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin begrippen aan de orde komen 
diee van belang zijn voor dit onderzoek en waarin kort wordt aangegeven in 
welkk kader het onderzoek plaats vond. Voor een invulling van het begrip 
tweetaligheidd is gekozen voor de functionele definitie van Weinreich uit 1953 
diee stelt dat iemand tweetalig genoemd kan worden als hij regelmatig twee of 
meerr talen gebruikt. Tweetaligen gebruiken de ene keer taal A (met of zonder 
elementenn uit taal B) en een andere keer taal B (met of zonder elementen uit 
taall  A). Het voorkomen van elementen uit taal B in een gesprek dat in taal A 
wordtt gevoerd, of omgekeerd, heet codewisselen. Het kiezen voor een 
bepaaldee taal - al dan niet met codewisselen - wordt taalkeuze genoemd 
(Grosjean,, 1982). 
Tweetaligenn kunnen leven in maatschappijen waar iedereen tweetalig is, of 
slechtss een deel van de bevolking of zelfs bijna niemand (Appel & Muysken, 
1987).. De manier waarop het onderwijs omgaat met tweetaligheid kan een 
afspiegelingg zijn van de maatschappij waarbinnen dat onderwijs plaatsvindt. 
Zoo zal in een maatschappij waar iedereen tweetalig is, tweetalig onderwijs 
meerr voor de hand liggen dan in een maatschappij waar tweetaligen de uit-
zonderingg zijn. 
Aann doven is in de meeste landen zeer lang eentalig onderwijs gegeven. Dat 
will  zeggen dat zij alleen de (gesproken) landstaal kregen aangeboden. 
Desondankss groeiden de meeste dove op tot tweetaligen die zowel een geba-
rentaall  als een gesproken taal gebruiken. Tweetalig dovenonderwijs sluit hier-
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opp aan. De talen die binnen het Rotterdamse Tweetaligheidsproject een rol 
speelden,, waren de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands. Deze 
laatstee taal werd ook aangeboden in de vorm van simultane communicatie. 
Datt wil zeggen dat het gesproken Nederlands ondersteund wordt met gebaren. 

Hett tweede hoofdstuk is gewijd aan tweetaligheid en taalkeuze bij horende 
kinderen.. Wereldwijd groeien veel kinderen tweetalig op. Het blijkt dat zij al 
zeerr jong in staat zijn adequate taalkeuzen te maken. Dat wil zeggen dat zij 
inn situatie A taal A meer gebruiken dan taal B en in situatie B taal B meer dan 
taall  A. Een grote taalvaardigheid blijkt geen dwingende voorwaarde te zijn 
omm tot adequate taalkeuzen te komen. Wel is het zo dat taalvaardigheid de 
vormm van de taalkeuze beïnvloedt. Bij een lage taalvaardigheid is er namelijk 
vaakk sprake van meer codewisselen (al kan codewisselen juist ook voorko-
menn bij zeer taalvaardige tweetaligen). Andere factoren die de uitkomst van 
dee taalkeuze beïnvloeden zijn de gesprekspartner, de omgeving en het 
gespreksonderwerp.. Van deze drie lijk t de taal die de gesprekspartner 
gebruiktt veelal de grootste invloed uit te oefenen. 
Omm te verklaren hoe tweetaligen hun beide talen zowel gescheiden kunnen 
gebruikenn als kunnen codewisselen, biedt het taalproductiemodel van Levelt 
(1989)) goede aanknopingspunten. De aanpassingen op dit model voor twee-
taligenn betreffen vooral het moment waarop er een taalkeuze wordt gemaakt 
enn de opslag van het lexicon (De Bot, 2001). Voor jonge kinderen die twee-
taligg opgroeien is er nog geen taalproductiemodel geconstrueerd. 

Inn hoofdstuk 3 staat de tweetaligheid van dove kinderen centraal. Bij hen spe-
lenn een gebarentaal en een gesproken taal een rol. Een gebarentaal maakt 
gebruikk van de manueel-visuele modaliteit, een gesproken taal van de oraal-
auditieve.. Vandaar dat de tweetaligheid van doven wel multimodale tweeta-
ligheidd wordt genoemd. Deze multimodale tweetaligheid omvat meestal niet 
alleenn een gebarentaal en een gesproken taal, maar ook (diverse vormen van) 
simultanee communicatie. In simultane communicatie worden elementen uit 
eenn gebarentaal elementen en uit een gesproken taal simultaan gebruikt. 
Dovee kinderen die twee talen krijgen aangeboden, kunnen niet - zoals horen-
dee kinderen heel jong al wel kunnen - verschillen tussen talen auditief waar-
nemen.. Wanneer zowel een gebarentaal als een gesproken taal in de vorm van 
simultanee communicatie wordt aangeboden, zijn bovendien de verschillen in 
hett manueel-visuele deel van het aanbod klein. Het is dan ook de vraag of 
dovee kinderen die zowel de NGT als het Nederlands in de vorm van simulta-
nee communicatie krijgen aangeboden in dit aanbod twee talen onderscheiden. 
Diee vraag is relevant: alleen als de twee talen uit de input onderscheiden kun-
nenn worden, kunnen er adequate taalkeuzen gemaakt worden. Een complice-
rendee factor is dat het taalaanbod aan dove kinderen zowel thuis als op school 
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eenn grote variatie kent. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar taalkeu-
zee bij dove kinderen die een tweetalig taalaanbod krijgen. Uit onderzoeken 
diee wel zijn gedaan, lijk t er soms niet tot nauwelijks een relatie te zijn tussen 
gesprekspartnerr en taalkeuze (Erting, 1985). Ander onderzoek geeft aan dat 
err wel voor een gebarentaal wordt gekozen als de gesprekspartner doof is, 
maarr niet altijd voor een gesproken taal als die horend is (Fortgens & Knoors, 
1995;; Gee & Mounty, 1991). 

Hoofdstukk 4 bevat informatie over de onderzoeksopzet. De centrale vraag 
luidt: : 

GebruikenGebruiken jonge dove kinderen met een dove gesprekspartner meer 
NGTNGT dan met een horende en gebruiken ze met een horende gespreks-
partnerpartner meer Nederlands dan met een dove gesprekspartner? 

Voorr de operationalisering is er gewerkt met tien variabelen. Vij f daarvan 
betreffenn de NGT: clauses zonder stemgeving, gebaren zonder stemgeving, 
negatievee clauses waarin de ontkenning uitsluitend plaatsvindt door middel 
vann een non-manuele negatie-markeerder, congruent gebruikte werkwoord-
gebarenn en het verbum op de laatste plaats in de clause. De vraag is of deze 
vij ff  variabelen bij een dove gesprekspartner meer gebruikt werden dan bij 
eenn horende. De vijf andere variabelen betreffen het Nederlands (ook in de 
vormm van simultane communicatie): volledig stemgegeven clauses, lexicale 
elementenn met stemgeving, stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar, 
woorden/woordachtigee lexicale elementen, lexicale realisatie van argumen-
tenn en het verbum op de tweede positie in de clause. Het onderzoek is uitge-
voerdd bij elf dove proefpersonen die bij aanvang van de dataverzameling tus-
senn de 4;6 en 5;2 jaar oud waren. Het onderzoek was longitudinaal. De proef-
personenn waren allemaal leerlingen van het Rudolf Mees Instituut. Ze waren 
dooff  en zaten bij elkaar in de groep. De groep kreeg tweetalig onderwijs. De 
proefpersonenn verschilden aanzienlijk van elkaar ten aanzien hun intelligen-
tie,, gehoorverlies, de leeftijd van doof worden, de thuistaal en hun 
Nederlandsee taalvaardigheid (voor de NGT waren er geen toetsen om de 
vaardigheidd te meten). De dataverzameling vond vier maal plaats met tus-
senpozenn van zes maanden. De individuele proefpersonen moesten daarbij 
steedss een gesprek voeren met een dove en met een horende gesprekspartner. 
Dee beide gesprekspartners waren bekenden van de proefpersonen. De dove 
werktee als klassenassistent in de groep. Zij gebruikte met de proefpersonen 
altijdd de NGT. De horende was hun spreekleerkracht. Zij gebruikte 
Nederlandss (al dan niet in de vorm van simultane communicatie). De twee 
gesprekkenn werden met elkaar vergeleken. Dat gebeurde zowel voor de groep 
alss geheel als voor de individuele proefpersonen. 
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Dee resultaten staan in hoofdstuk 5. Ze zijn verkregen door per opnameronde 
dataa uit de gesprekken met de dove en de horende gesprekspartners met 
elkaarr te vergelijken. De groep als geheel laat alleen significante verschillen 
tussenn de twee onderzochte gesprekssituaties zien voor wat betreft volledig 
stemlozee clauses en volledig stemgegeven clauses. Voor de overige variabe-
lenn zijn er geen significante verschillen. Voor de meeste syntactische varia-
belenn geldt dat ook voor de individuele proefpersonen. Er zijn zeven indivi-
duelee proefpersonen die bij de dove gesprekspartner meer lexicale elementen 
uitt NGT (met name clauses en gebaren zonder stemgeving) gebruiken dan bij 
dee horende en bij de horende gesprekspartner meer lexicale elementen uit het 
Nederlandss (met name volledig stemgegeven clauses en lexicale elementen 
mett stemgeving) dan bij de dove. Hoewel het aantal kenmerken waarop een 
adequatee taalkeuze gemaakt werd, gering was, is het feit dat er sprake is van 
zo'nn keuze interessant. Dove kinderen kunnen immers niet, zoals horende 
kinderen,, het verschil tussen talen niet horen. Bovendien vertoont een taal-
aanbodd dat uit zowel de NGT als het Nederlands in de vorm van simultane 
communicatiee bestaat in de visueel-manuele modaliteit een grote overlap. Er 
wass dus een gerede kans dat het voor de proefpersonen niet duidelijk zou zijn 
datt het hun taalaanbod tweetalig was. Het merendeel van de proefpersonen 
blijk tt echter net als tweetalige horende kinderen persoonsgebonden taalkeu-
zenn te maken: bij persoon A gebruiken ze taal A meer dan taal B en bij per-
soonn B gebruiken ze taal B meer dan taal A. 

Hoofdstukk 6 besteedt aandacht aan de variatie in de onderzoeksresultaten. 
Diee variatie betreft de verschillende meetmomenten, de rol van de gespreks-
partner,, de variabelen en de proefpersonen. 
Hett vierde meetmoment laat iets meer adequate taalkeuzen zien dan de eer-
dere.. Het waarom is niet per se duidelijk. Bij horende kinderen blijkt taal-
vaardigheidd immers geen voorwaarde om te komen tot verschillen in taal-
keuzen.. Het blijkt echter dat er soms wel sprake is van een relatie tussen taal-
vaardigheidd en de hier gehanteerde variabelen. 
Inn tegenstelling tot een aantal eerdere onderzoeken naar de taalkeuze van dove 
kinderenn blijken de proefpersonen die in het huidige onderzoek een persoons-
gebondenn taalkeuze maken niet alleen meer NGT met de dove gesprekspart-
nerr te gebruiken dan met de horende, maar ook meer Nederlands met de 
horendee gesprekspartner dan met de dove. Het kan zijn dat de eentalige hou-
dingg van de horende gesprekspartner de proefpersonen hiertoe gestimuleerd 
heeft.. Opvallend is dat een van de proefpersonen wel meer Nederlands 
gebruiktee als haar gesprekspartner horend was, maar niet meer NGT als die 
dooff  was. Net als veel horende tweetaligen koos deze, in het Nederlands 
vaardigee proefpersoon, niet zo zeer voor de taal die haar - tweetalige -
gesprekspartnerr gebruikte, maar voor de dominante taal uit haar omgeving. 
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Dee variatie in de resultaten ten aanzien van de verschillende variabelen geeft 
aann dat het maken van een taalkeuze diverse aspecten van de taal kan betref-
fen.. Het lijk t er op dat voor dove kinderen verschillen in persoonsgebonden 
taalkeuzenn met name worden gemaakt ten aanzien van geen stemgeving 
(NGT)) en wel stemgeving (Nederlands). Ten aanzien van de syntactische 
variabelenn was er nauwelijks sprake van verschillen in taalkeuzen. Enerzijds 
wordtt dit mogelijk veroorzaakt door een nog te lage taalvaardigheid van de 
proefpersonenn waardoor bepaalde constructies niet of nauwelijks voorkwa-
men.. Anderzijds kan het de invloed van het taalaanbod hier een rol spelen. 
Hett is mogelijk dat een aantal variabelen nog niet frequent werden aangeboden 
enn het is mogelijk dat een aantal verschillen tussen de NGT en het Nederlands 
inn de vorm van simultane communicatie niet duidelijk zichtbaar zijn. 
Tott slot was er variatie in de proefpersonen ten aanzien van het al dan niet 
makenn van verschillende taalkeuzen. Het lijk t er op dat met name die dove 
kinderenn die niet beschikten over bruikbare hoorresten en die bovendien thuis 
geenn Nederlands kregen aangeboden (en een lage Nederlandse taalvaardig-
heidd hebben) bij beide gesprekspartners dezelfde taal gebruikten. Op de 
vraagg of zij echt geen taalkeuze konden maken en of dit zal veranderen, kan 
ditt onderzoek geen antwoord geven. All e proefpersonen met bruikbare hoor-
restenn en een relatief hoge vaardigheid in het Nederlands, maakten wel per-
soonsgebondenn taalkeuzen. Er zijn echter ook proefpersonen zonder bruik-
baree hoorresten en met een zeer lage Nederlandse taalvaardigheid die per-
soonsgebondenn taalkeuzen maken. Blijkbaar kunnen dove kinderen met uit-
eenlopendee mogelijkheden tot adequate taalkeuzen komen. De angst dat een 
tweetaligg aanbod bij dove kinderen zal leiden tot het gebruik van enkel en 
alleenn een gebarentaal lijk t dan ook ongegrond. 
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Inn 1994 the Rotterdamse Tweetaligheidsproject (Rotterdam Bilingual Project) 
startedd at the Rudolf Mees Intituut in Rotterdam - currently the Dr. M. 
Polanoschool.. One aim of this project was to develop and implement a bilin-
guall  curriculum for deaf pupils, the second aim was to evaluate this type of 
deaff  education. There was a great need for research since bilingual deaf edu-
cationn was at the time non-existent in the Netherlands. And there were scar-
celyy any research results from other countries. 

Chapterr 1 one gives an introduction to the basic notions used in this research. 
Too define bilingualism the functional definition of Weinreich (1953) is used, 
thatt is that someone is bilingual when he uses two languages regularly. The 
wayy bilinguals use their languages is characteristic: language A (with or 
withoutt elements of language B) is used more in one situation and language 
BB (with or without elements of language A) more in the other. The use of a par-
ticularr language is called language choice (Grosjean, 1982). The occurrence 
off  elements of language B in a conversation in language A is called code 
switching. . 
Bilingualss live in very different types of societies: where everybody is bilin-
gual,, where a considerable group is or where even hardly anybody is (Appel 
&&  Muysken, 1987). The way in which education handles bilingualism may 
reflectt the type of society. In a society in which everybody is bilingual a bilin-
guall  education might be more common than in a society in which everybody 
iss monolingual. 
Forr a very long time deaf people in most countries have received a monolin-
guall  education, that is the (spoken) language of the country, despite the fact 
thatt most deaf people grow up to be bilingual is both a sign and a spoken 
language.. Bilingual deaf education concurs with this fact. The languages that 
weree used in the Rotterdamse Tweetaligheidsproject were Sign Language of 
thee Netherlands (SLN) and Dutch. Dutch was used in the form of simultane-
ouss communication. That means that spoken Dutch was supported with signs. 
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Thee second chapter is dedicated to bilingualism and language choice in hear-
ingg children. There are many children who grow up bilingually in the world. 
Researchh has shown that such children are capable of making adequate lan-
guagee choices from an early age. This means that they use language A more 
thann language B in situation A and language B more in situation B. High 
languagee proficiency is no a prerequisite for the ability to make a adequate 
languagee choice, although it does influence the form of the language choice. 
AA low language proficiency may seem to be related to high instances of code 
switchingg (but a high occurrence of code switching also occurs with highly 
proficientt bilinguals). Other factors which seem to influence the ability to 
makee a adequate language choice are the conversation partner, the environ-
mentt and the topic. Research suggests that often the conversation partner is 
thee most important of these factors. 
Levelt'ss (1989) language production model forms a basic for explaining how 
bilingualss use their languages both separately and with code switching. The 
mostt important adjustments this model needs in order to explain the language 
productionn of bilinguals concern the moment on which a language choice is 
madee and the storage of the lexicon (De Bot, 2001). As yet no language pro-
ductionn model has been constructed to explains the behaviour of young bi-
linguall  children in development. 

Deaff  children are the focus of chapter 3. The languages involved in the bilin-
gualismm of these children are a sign language and a spoken language. A sign 
languagee uses the manual-visual modality, a spoken language the oral-audi-
tivee modality, hence the term multimodal bilingualism in this context. Apart 
fromm a sign and a spoken language multimodal bilingualism includes (seve-
rall  forms of ) simultaneous communication. Simultaneous communication 
combiness both modalities by supporting the spoken language with signs or 
thee sign language by spoken words. 
Hearingg children can detect the differences between languages auditively and 
theyy do this from early on. When the language input consists of both a sign 
andd a spoken language in the form of simultaneous communication, the dif-
ferencess in the manual-visual part of he input are relatively small. The 
questionn therefore arises whether deaf children who receive an input of both 
SLNN and Dutch in the form of simultaneous communication can detect two 
languages:: a prerequisite for making a language choice. The situation is even 
moree complex since the language input of deaf children, at home and at 
school,, is characterised by a large amount of variation. Relatively littl e re-
searchh has been done on the language choice of deaf children with a bilingual 
input.. In some cases there seems to be hardly any relation between conver-
sationn partner and language choice (Erting, 1985). Other research shows that 
aa sign language is chosen when the interlocutor is deaf, but that when the 
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conversationn partner is hearing spoken language is not always chosen 
(Fortgenss & Knoors, 1995; Gee & Mounty, 1991). 

Chapterr 4 contains information about the research design. The central 
questionn is: 

DoDo young deaf children use more SLN than Dutch when the interlocutor 
isis deaf and do they use more Dutch than SLN when the interlocutor is 
hearing. hearing. 

Too operationalize this question ten variables were considered. Five variables 
weree related to SLN, that is whether these were used more often when the 
interlocutorr is deaf. The variables were: voiceless clauses, voiceless signs, 
negativee clauses in which negation is expressed by non-manual negation 
only,, verb agreement and the verb in the last position of the clause. The other 
fivee variables were related to Dutch: clauses and lexical elements with voice, 
lexicall  elements with voice and without a supporting sign, word or word like 
lexicall  elements, lexical realisation of arguments and the verb in the second 
positionn in the clause. Eleven children participated in the research. They were 
betweenn 6;6 and 5;2 years of age when the research started. The research was 
longitudinal.. All children were pupils of the Rudolf Mees Instituut (now the 
Dr.. M. Polanoschool). All were deaf and in the same class which was recei-
vingg a bilingual education programme. There were considerable differences 
betweenn the children with relation to intelligence, amount and age of onset of 
hearingg loss, home language and language proficiency in Dutch (there were 
noo tests to assess their proficiency in SLN). There were four data collection 
pointss in two years at intervals of six months. At each data collection point 
thee children were recorded in spontaneous conversation: once with a deaf 
adultt and once with a hearing adult. The two conversation partners were 
knownn to the children. The deaf one was their classroom assistant. She used 
SLNN with the children. The other adult was their hearing speech therapist. 
Shee spoke Dutch in the form of simultaneous communication. The two con-
versationss were compared with one other for each individual child at each 
dataa point on the ten variables and for significance. The group was also com-
paredd at each data point. 

Thee results are reported in chapter 5. For the variables clauses without and 
clausess with voice the group as a whole shows significant differences bet-
weenn the two situations. There are no significant group differences for the 
otherr variables. The same applies for the individual children as far as the syn-
tacticc variables are concerned. This is often related to the very few occurren-
cess of the syntactic constructions in the samples. There are, however, seven 
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childrenn who use more lexical elements from SLN (mainly clauses and signs 
withoutt voice) with the deaf conversation partner and more elements from 
thee Dutch language (mainly clauses and lexical elements with voice) with the 
hearingg conversation partnerr. This is an interesting result. Deaf children can 
nott use the differences in sounds to distinguish languages. Further more the 
overlapp between SLN and Dutch in the form of simultaneous communication 
inn the visual-manual modality is considerable. Thus there was every reason 
too expect that the children would not realise that their language input was 
bilinguall  at all. However, most of them do make a person-related language 
choice,, just like hearing children: with person A language A is used more than 
languagee B and with person B language B is used more than language A. 

Chapterr 6 discusses the variation in the research results. The variation is rela-
tedd to the role of the conversation partner, the variables and the individual 
children. . 
Thee fourth data point shows a bit more differentiation in language choice 
thann the earlier points. The reason for this is not clear. Previous research has 
indicatedd that for hearing children a high language proficiency does not seem 
too be necessary in order to make adequate language choices. However we 
showw that there does seems to be a relation between language proficiency and 
somee of the variables used. 
Contraryy to several earlier results the children who make a person related 
languagee choice not only favour SLN when the conversation partner is deaf, 
butt also favour Dutch when the conversation partner is hearing. Possibly the 
monolinguall  language attitude stimulated this choice. There is however one 
childd who favours Dutch with the hearing conversation partner but no SLN 
withh the deaf one. Just like many hearing bilinguals she does not choose the 
languagee the - bilingual - conversation partner uses, but the dominant lan-
guagee of the society. 
Thee variation in the results concerning the different variables shows how 
languagee choice can affect different aspects of a language. Apparently deaf 
childrenn focus mainly on without voice (SLN) and with voice (Dutch) when 
theyy make a person related language choice. On the syntactical variables 
theree were hardly any differences in language choice found. On the one hand 
thiss might be caused by the low language proficiency of the children, which 
leadss to a low occurrence of some variables. On the other hand it is possible 
thatt the language input is of influence here. It is possible that some syntactic 
constructionss are not yet part of their input and that in this area some diffe-
rencess between SLN and Dutch in the form of simultaneous communication 
weree not noticeable. Finally the individual children showed considerable 
variationn in results. It looks as if deaf children who have no useful residual 
hearingg and do not have a home situation in which Dutch is used (and an 
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extremee low Dutch language proficiency) choose the same language with 
bothh conversation partners. Whether they are incapable of making adequate 
languagee choices in any situation and whether this will change can not be 
answeredd by this research. Those children who have residual hearing and 
whoo have a relatively high proficiency in Dutch all made person related lang-
uagee choices. There were, however, also children without residual hearing 
andd with a very low Dutch language proficiency who did make adequate 
languagee choices. Apparently deaf children with quite varying potentials are 
ablee to make adequate language choices. The fear that a bilingual language 
inputt to deaf children will lead to the usage of a sign language only seems to 
bee unfounded. 
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Bijlagee met transcriptieconventies 

non-manuelee markeerder 

GEBAREN N 

~GEBARENN ~ 

-VS--

9 9 

1GEBAAR3a a 

non-manuelee markeerders staan boven de lexicale 
elementenn vermeld; de streep geeft het bereik van 
dee markering aan 

gebarenn zijn genoteerd in klein kapitaal 

niett correct uitgevoerd gebaren staan tussen tildes 

vingerspellingg staat tussen twee koppeltekens 

eenn niet te begrijpen gebaar is aangegeven met 
eenn vraagteken 

dee plaats van het gebaar in de gebarenruimte 
wordtt met getallen in subscript aangegeven; 1 
staatt voor eerste persoon, 2 voor tweede persoon 
enn 3 voor derde persoon; wanneer er sprake is van 
meerr dan één derde persoon wordt er door middel 
vann letters onderscheid aangebracht; bewegings-
veranderingenn worden aangegeven door subscrip-
tenn voor en na het gebaar 

pantomimee staat tussen dubbele aanhalingstekens 

oralee componenten (zonder stem) en gesproken 
componentenn staan tussen koppeltekens 

onderr een stemloos gebaar staat een koppelteken 

/gesprokenn lexicale elementen/ gesproken lexicale elementen staan tussen schuine 
strepen n 

"pantomime" " 

-NGT-mondbeelden--

/+/ / eenn niet te begrijpen gesproken element is aange-
gevenn met een plusteken tussen schuine strepen 

'Nederlandsee vertaling' dee Nederlandse vertaling staat tussen enkele aan-
halingstekens s 
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Bijlagee bij hoofdstuk 2 

Taalpruductiee model van Levelt (1989:9) 

CONCEPTUALISEREN CONCEPTUALISEREN 

genereren genereren 
boodschap boodschap 

^ -- monitoring 

preverbalepreverbale boodschap 

FORMULATOR FORMULATOR 

grammaticalegrammaticale •..„ 
codering codering 

I I 
oppervlakte oppervlakte 
structuur structuur 

fonologische fonologische 
codering codering 

fonetischfonetisch plan 
(interne(interne spraak) 

ARTICULATOR ARTICULATOR 

-*-- spraakgignaal 

"ontlede""ontlede" spraak 

SYSTEEM SYSTEEM 
VOOR VOOR 

SPRAAKVERSTAAN SPRAAKVERSTAAN 

klankreeks klankreeks 

GEHOOR GEHOOR 

Nederlandsee vertaling van Maassen & Bastiaanse (1996) 
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Bijlagee bij  hoofdstuk 4 

Bijj  tabel 4.13 Interbeoordelaarscontrole van de transcriptie'. 

cindgrenss clauses 

overeenkomendee lexicale elementen 

overeenkomendee gebaren 

overeenkomendee gebaren zonder stem 

lexicalee elementen met stem 

overeenkomendee orale componenten 

overeenkomendee non-manuele negatie-
markeerders s 

overeenkomendee werkwoordgebaren 

totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 
totaal l 
hits s 
orgineei/controle e 
%% overeenkomst 

1370 0 
1166 6 

90/114 4 
85 5 

2257 7 
2082 2 

72/121 1 
92 2 

2263 3 
2074 4 

69/120 0 
92 2 

1271 1 
1063 3 

115/120 0 
82 2 

993 3 
836 6 

50/107 7 
84 4 
103 3 
59 9 

11/33 3 
57 7 
56 6 
46 6 

4 /6 6 
82 2 
597 7 
457 7 

54/86 6 
77 7 

hitss aantal items dat zowel in de originele transcripten als in de 
controlee transcripten ts genoteerd 

origineell  aantal items dat wel gezien is in de originele transcripten. 
maarr niet in die van de controle 

controlee aantal items dat wel gezien is in de controle transcripten. 
maarr niet in die van de originele 

totaall  hits + origineel + controle 
overeenkomstt (hits totaal) x 100 = % 

11 All e berekeningen zijn uitgevoerd op clauseniveau. 
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Bijj  tabel 4.15 t/m 4.19 Gegevens over de opnamen met twee gesprekken. 

Aylin Aylin 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 

opnameopname 2 
dovedove gesprekspartner 

gesprek gesprek 

r.r. 2^ 
99/51 1 
166/84 4 
166/84 4 
100// 100 

0 /0 0 

166/84 4 
0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

i i 

0/0 0 
1 1 

opnameopname 2 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 

rr  -2" 
43/83 3 
70/113 3 
70/45 5 
100/32 2 
0/39 9 
1484 4 
72 2 

.000 0 

.531 1 
70// 142 
0/82 2 
0/64 4 
0/40 0 
-1441 1 
8200 0 
.000 0 
.464 4 

0/82 2 
0/74 4 
0/68 8 
0/47 7 

j j 

""  geen statistische toetsing i.v.m. ontbrekende observaties 

Carlos Carlos 

Variabele Variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraai i 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 2 
dovedove gesprekspartner 

gesprek gesprek 
f"f"  7* 
101/49 9 
144/66 6 
141/65 5 
97/99 9 
17/7 7 
-.77 7 
148 8 
444 4 
.004 4 

144/66 6 
3/1 1 
11 / 1 

10/7 7 
i i 

3/1 1 
11 / 1 

33/100 0 
10// 14 

_ i i 

opnameopname 2 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 

rr  .'.2* 
97/53 3 
162/72 2 
139/60 0 
84/81 1 
33/39 9 

.50 0 
147 7 
.615 5 
.002 2 

162/73 3 
12/8 8 
9// 13 
27/33 3 
-.77 7 
148 8 
.443 3 
.004 4 
12/8 8 
12/7 7 
12// 13 
33/34 4 

-- 15 
148 8 
884 4 
000 0 

opnameopname 3 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 
V'V' 7* 
67/83 3 
911 / 135 
70/114 4 
77/82 2 
40/37 7 

-.62 2 
140 0 
.536 6 
.003 3 

99// 136 
23// 19 
23/17 7 
41/36 6 

.85 5 
148 8 
.395 5 
.005 5 

23/19 9 
19/16 6 
22// 17 
411 /38 

.68 8 
148 8 
.495 5 
.003 3 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Habiba Habiba 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
11 geen statistische toetsing 1 v.m 

opnameopname 4 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 
II ss""  >2* 

]]  146/4' 
beperktee aantal observaties 

!ssa !ssa 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 2 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 

68/28 8 
86/37 7 
46/26 6 
50/65 5 
46/46 6 
-1.37 7 

88 8 
.174 4 
.021 1 

91/38 8 
40/7 7 
48/23 3 
47/42 2 
2.39 9 
94 4 

.019 9 

.057 7 
40/7 7 
12/0 0 
18/7 7 

38/26 6 
1.32 2 
94 4 

.189 9 

.018 8 

Kemal Kemal 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 

opnameopname 3 
dovedove gesprekspartner 

gesprek gesprek 

100/50 0 
168/78 8 
132/39 9 
77/49 9 
38/43 3 
4.05 5 
146 6 
.101 1 
.001 1 

1700 / 78 
34/32 2 
211 /41 
37/43 3 
-22 95 
148 8 
.004 4 
.056 6 

34/32 2 
11 /2 
11 /3 

10/16 6 

opnameopname 4 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 

19/105 5 
29/151 1 
19/62 2 
55/35 5 
47/41 1 

1.90 0 
122 2 
.060 0 
.029 9 

29// 151 
8/77 7 
37/58 8 
47/44 4 
-1.91 1 
122 2 
.058 8 
.029 9 

8/77 7 
0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

11 geen statistische toetsing i.v.m beperkte aantal observaties 



Bijlagee bij hoofdstuk 4 

Leo Leo 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 2 
horendehorende gesprekspartner 

gesprek gesprek 

117/33 3 
155/50 0 
511 19 
27/20 0 
37/34 4 

.91 1 
130 0 
.366 6 
006 6 

177/57 7 
113/45 5 
711 /76 
388 / 35 
-.76 6 
148 8 
451 1 
.004 4 

113/45 5 
107/42 2 
79/81 1 
411 /39 

-.22 2 
148 8 
.826 6 
.000 0 
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Bijj  tabel 4.20 t/m 4.23 Gegevens over de verschillende gesprekstypen2. 

Groep Groep 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
F F 
df,/df2 2 

p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
F F 
diydf, , 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
F F 
dfi/dtj j 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
dovedove gesprekspartner 

vrijvrij  ' boek,' spel 
620/356/175 5 
9755 / 566 / 245 
699/423// 144 

700 / 74 / 57 
433 / 40 / 46 

9.561 1 
2/1138 8 
.000 0 
.017 7 

987/575/254 4 
268/134/93 3 
266 / 23 / 38 
41/38/45 5 

7.401 1 
2/1148 8 
.. 001 

.013 3 
268/134/93 3 
174/88/43 3 
20/20/20 0 
39/39/40 0 

.017 7 
2/1148 8 

983 3 
.000 0 

horendehorende gesprekspartner 
vrijvrij  / boek / spel 
4900 / 405 / 207 
8044 / 608 / 258 
420/251// 137 

52/38/52 2 
466 / 43 / 47 

10.942 2 
2/1055 5 
.000 0 
.020 0 

8577 / 647 / 285 
380/354// 133 

43/57/47 7 
45/44/47 7 

11.254 4 
2/1099 9 
,000 0 
.020 0 

380/354/133 3 
3033 / 228 / 60 
411 / 44 / 22 
499 / 49 / 41 

16.089 9 
2/1099 9 
.000 0 
.028 8 

Groep Groep 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
F F 
df,/df2 2 

p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
F F 
df,/df2 2 

p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
F F 
df,/df2 2 

p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 2 
dovedove gesprekspartner 

vrijvrij  i' boek/spet 
1156/494/0' ' 

1880/829 9 
9877 / 606 
52/73 3 
46/40 0 
74.354 4 
1/1594 4 
.000 0 
.045 5 

2009/850 0 
923// 199 
45/24 4 
46/38 8 
77.894 4 
1/1648 8 
.000 0 
.045 5 

923// 199 
5966 / 94 
32// 15 
46/36 6 
49.841 1 
1/1648 8 
.000 0 
.029 9 

horendehorende gesprekspartner 
vrijvrij  boek / spel 
931/639/2' ' 

1399/979 9 
676/534 4 
48/50 0 
477 / 45 
.538 8 

1/1483 3 
463 3 
.000 0 

1515/1053 3 
727/458 8 
48/48 8 
47/45 5 

000 0 
1/1568 8 
.986 6 
.000 0 

727/458 8 
4933 / 279 
35/36 6 
47/47 7 

048 8 
1/1568 8 
,827 7 
000 0 

11 geen statistische toetsing i v m beperkte aantal observaties 

22 All e berekeningen zijn uitgevoerd op clauseniveau. 
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Groep Groep 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
F F 
dfi'df; ; 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met slem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
1--
df'|/df; ; 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
1 1 
df|/df; ; 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 3 
dovedove gesprekspartner 

vrijvrij  boek spel 
1635// 14' / l ' 

horendehorende gesprekspartner 
vrijvrij  boek spel 
1328/319/3' ' 

2359/503 3 
1192/416 6 

511 /81 
46/36 6 
114.233 3 
1/1611 1 
.000 0 
.066 6 

2433/519 9 
1064/79 9 
42// 17 
46/35 5 
83.710 0 
1/1645 5 
.000 0 
048 8 

1064/79 9 
591/29 9 
25/7 7 
42/25 5 
53869 9 
1/1645 5 
.000 0 
.032 2 

:: geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Groep Groep 

variabele variabele 
totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stem 
gemiddeldd % gebaren zonder stem 
sds s 
F F 
df,,df: : 
p-waarde e 
eta-kwadraai i 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 
sd d 
1-' ' 
di"|/df2 2 

p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met stem 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
y y 
dMf ; ; 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 4 
dovedove gesprekspartner 

vrijvrij  boek spel 
1643/7' /0' ' 

horendehorende gesprekspartner 
vrijvrij  boek spel 
1326/298/0' ' 

23555 / 440 
1023// 190 

43/39 9 
46/44 4 
1.353 3 
1/1587 7 
.245 5 
.001 1 

25011 /455 
1266/218 8 

500 / 52 
46/45 5 

379 9 
1/1622 2 

538 8 
.000 0 

1266/218 8 
9844 / 75 
411 / 19 
488 / 38 
51.040 0 
1/1622 2 
.000 0 
.031 1 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Bijlagee bij  hoofdstuk 5 

Bijj  tabel 5.1 t/m 5.2 Lexicale elementen per clause en constituenten per grammati-
caall  te analyseren clause bij de dove en de horende gespreks-
partnerr over de periode van twee jaar. 

groepsresultaten groepsresultaten 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 
11511 / 1102 
1816// 1789 

1.6// 16 
11 / 1 

4 6 7 / 1 99 9 
2788 / 360 
1.7// 18 

11 / 1 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 
1650// 1572 
2859/2570 0 

1 7// 16 
11 / 1 

4 0 1 / 2 84 4 
7611 /534 
1.9// 1.9 

11 / 1 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 
1650// 1650 
3019/2961 1 

1.8/1.8 8 
11 / 1 

6 5 3 / 4 20 0 
1236/832 2 
1.9/2.0 0 

11 / 1 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 
1650// 1624 
3146 /2956 6 

1.9// 1.8 
11 / l 

5 1 0// 430 
1079/887 7 
2.00 / 2 0 

l / l l 

Aylin Aylin 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname I 
doofdoof horend 

0 / 0 0 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150/126 6 
250 /212 2 
1.7// 1.7 
1.0/0.8 8 

13 /1 1 
2 6 /2 2 

2 .0 /2 .0 0 
1.0/0 0 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
264 /284 4 
1 8// 1.9 
0 .9 /1 .0 0 
611 /28 
108/61 1 
1.8/2.1 1 
00 7 / 0 .6 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
2666 / 269 
1.8/11 8 
0 . 9 /11 1 
4 4 / 39 9 
8 5 / 77 7 
1.8/2.0 0 
0 . 8 /00 8 

Baraka Baraka 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

112 /86 6 
154/127 7 
1.4// 1.5 
0.6// 1.0 

5 / 8 8 
9 // 16 

11 8 /2 .0 
00 4 / 0 .5 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
292// 250 
1 0 / 17 7 

0 .9// 0.8 
2 2 / 23 3 
4 4 / 47 7 
2.0/2.0 0 
0 .6 /0 ,4 4 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
300 /230 0 
2.0/1.5 5 
1.2/0.7 7 
4 7 / 38 8 
9 6 / 74 4 
2.0/2,0 0 
00 7 / 08 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
261/256 6 
1.7// 1.7 
1.11 /0 .8 
2 7 / 43 3 
6 2 / 88 8 

2.3/2.0 0 
0 .8 /0 .8 8 

Carlos Carlos 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof'horend doof'horend 

150 /150 0 
2311 /259 
1.5// 1.7 
0 .7 /1 .0 0 
6 2 / 34 4 
104/65 5 
1.7// 19 
0 .6 /0 .7 7 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150/150 0 
210 /235 5 
1,4// 16 
0 .6 /0 .8 8 
2 3 / 38 8 
4 1 / 80 0 
1.8/2.1 1 
0.66 / 0.7 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

150// 150 
295 /235 5 
2.0// 1.6 
1.1/0.9 9 
4 4 / 25 5 
9 1 / 56 6 

2.11 /2.2 
0.88 / 0.9 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
2644 / 217 
1.8// 1.4 
1 , 0 / 07 7 
4 9 / 22 2 
9 6 / 39 9 
2 . 0 /11 8 
0.7// 0 8 

Dora Dora 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname l 
doof'horend doof'horend 

8 8// 150 
155/309 9 
1.8/2.1 1 
0 9 // 11 
2 1 / 36 6 
4 6 / 77 7 
2 . 2 /22 1 
0 .8 /0 .7 7 

opnameopname 2 

doof'horend doof'horend 
150/150 0 
312 /307 7 
2.11 /2.0 
1.11 / 1.1 
6 9 / 32 2 
138/73 3 
2 .0 /2 .3 3 
00 1 /0.I 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

150// 150 
293/341 1 
2.0/2.3 3 
111 / 15 
6 5 / 32 2 
129 /76 6 
2 . 0 / 24 4 
0 9 // 1.0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
3 8 9 / 3 94 4 
2 .6 /2 .6 6 
1.6// 1.5 
5 6 / 41 1 

132 /108 8 
22 4 / 2 .6 
0 .9 /0 .8 8 
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E/em E/em 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
2366 / 233 
1.6// 1.6 
0.7/0.7 7 
26// 10 
35/20 0 
1.3/20 0 
0.6/0.7 7 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150/150 0 
230/219 9 
1 5// 15 
0.6/0.9 9 
16// 19 
255 / 32 
1.6// 1.7 
0.7/0.7 7 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
2600 / 308 
1.7/2.1 1 
0.8// 1.8 
53/42 2 
98/86 6 
1.8/2.0 0 
0.8/0.8 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
2699 / 236 
1 8// 16 
1.0// 1.0 
31/45 5 
655 / 78 
22 1 M.7 
0.7// 1.0 

Furkan Furkan 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

80/62 2 
113/74 4 
1.4// 12 
0.6/0.4 4 

6 /7 7 
8// 10 

1.3/1.4 4 
0.5/0.5 5 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
302/281 1 
2.0// 19 
1.4/1.2 2 
38/22 2 
82/35 5 

2.2/1.6 6 
0.7/0.5 5 

opnameopname 3 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
2755 / 275 
1.8// 1.8 
1.0// 1.2 
48/42 2 
80/72 2 
1.7// 1.7 
0.8/0.6 6 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
314/324 4 
2.. 1 /2.2 
111 / 1.6 
46/40 0 
104/84 4 
2.3/2.1 1 
0.9/0.5 5 

Gerhard Gerhard 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname I 
doofhorend doofhorend 

40/15 5 
67/32 2 
1.7/2.1 1 
0.8// 16 

33 '3 
6 /7 7 

2.0/2.3 3 
1.0/0.6 6 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
2800 / 242 
1.9// 1.6 
0.9/0.8 8 
62/36 6 
127/78 8 
2.0/2.2 2 
0.7/0.7 7 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
287/323 3 
1.9/2.2 2 
1.2/1.3 3 
70/61 1 

134/132 2 
1.9/2.2 2 
0.7/0.8 8 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

150/150 0 
320/273 3 
2.11 / 1.8 
1.2/1.0 0 
66/31 1 
156/75 5 
2.4/2.4 4 
0.8/0.8 8 

Habiba Habiba 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname I 
doofhorend doofhorend 

150// 141 
228/215 5 
1.5// 1.5 
0.6/0.7 7 
20/9 9 
311 / 14 
1.6// 16 
0.6/0.7 7 

opnameopname 2 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
219/241 1 
1.5/1.6 6 
0.7/09 9 
28/25 5 
46/48 8 
1.6// 1.9 
0.7/0.5 5 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
252// 197 
1.7// 1.3 
0.8/0.6 6 
29// 15 
52/25 5 
1.8// 1.7 
0.7/0.8 8 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
227/214 4 
1 5// 14 
0.7/0.6 6 
30/23 3 
52/35 5 
1.7/1.5 5 
0.5/00 5 

IssaIssa | opname 1 
11 doofhorend 

totaall  aantal clauses 1 88 / 101 
aantall  lexicale elementen j 135/141 
gemiddeldd per clause 1.5 / 1.4 
sdd 0.7/0.8 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 27/15 
aantall  constituenten 37/22 
gemiddeldd per clause 1.4/1.5 
sdd | 0.6/0.6 

opnameopname 2 
doofhorend doofhorend 

opnameopname 3 
11 doof/horend 

150/966 150/150 
262/1299 276/264 
1.7/1.33 1.8/1.8 
1.0/0,66 0.9/1.2 
28/144 76/42 
49/222 143/79 
t.8/1.66 19/1.9 
0.6/0.66 j 0.6/0.6 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

150/150 0 
271/264 4 
1 8// 18 
0.9/0.8 8 
39/57 7 
76/104 4 
1.9/1.8 8 
0.6/08 8 
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Kemal Kemal 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

143/97 7 
218// 134 
1.5// 1.4 
0.7/0.7 7 
45/20 0 
69/26 6 
1.5/1.3 3 
00 6/0.5 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150/150 0 
240/220 0 
1.6// 1.5 
0.7/0.8 8 
56/38 8 
94/59 9 
1.7// 1.6 
0.6/0.6 6 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

150/150 0 
2566 / 248 
1.7// 1.7 
0.8/00 9 
62/39 9 
120/71 1 
1.9// 1.8 
0.6/00 5 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 124 
282// 180 
1.9/1,5 5 
0.9/0.7 7 
62/13 3 
129/17 7 
2.1/1.3 3 
0.8/0.5 5 

Leo Leo 

totaall  aantal clauses 
aantall  lexicale elementen 
gemiddeldd per clause 
sd d 
aantall  grammaticaal analyseerbare clauses 
aantall  constituenten 
gemiddeldd per clause 
sd d 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
279/265 5 
1.8// 19 
1.0// 1.0 
63/57 7 

122// 103 
1.9// 1.8 
0.7/0.7 7 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150// 150 
262/234 4 
1.7// 1.6 
0.8/0.8 8 
46/36 6 
89/58 8 
1.9/1.6 6 
0.8/0.8 8 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
2622 / 256 
1.7// 1.7 
0.9// 1.0 
98/56 6 

185/100 0 
19// 1.8 
0 8 / 09 9 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
2833 / 329 
1.9/2.2 2 
111 / 1.3 
60/76 6 

122// 182 
2.0/2.4 4 
1.0/1.0 0 
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Bijj  tabel 5.4 t/'m 5.8 Clauses zonder stemgeving (vraag 1). gebaren zonder stem-
gevingg (vraag la), orale component (vraag 2) bij de dove en de 
horendee gesprekspartner over de periode van twee jaar'. 

Groepsresultaten Groepsresultaten 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
cc hi-kwadraat 
p-waarde' ' 
contingentiecoeffieiënt t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
'' gecorrigeerd voor continuïteit 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 
M5II  / 1102 
6988 / 404 

566 / 37 
311 /21 
12862 2 

000 0 
.233 3 

1786// 1670 
1236/808 8 

6 4 / 47 7 
2 7 / 21 1 

11 62 
18 8 

.121 1 
1236/808 8 
109 /76 6 

7 / 4 4 
6 / 5 5 
1.03 3 
IR R 

.316 6 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 
1650// 1572 
792 /594 4 

4 8 / 38 8 
2 6 / 23 3 
.3385 5 

000 0 
103 3 

2709/2380 0 
1593// 1210 

5 7 / 48 8 
322 / 22 

.75 5 
20 0 
463 3 

1593// 1210 
9 2 / 62 2 

4 / 3 3 
3 /2 2 
.73 3 
20 0 
474 4 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 
1650// 1650 
853 /791 1 

5 2 / 48 8 
3 4 / 25 5 

.45 5 
034 4 
.038 8 

2977/2871 1 
1812/1617 7 

6 0 / 57 7 
3 0 / 24 4 

29 9 
20 0 

.778 8 
1812// 1617 

102 /52 2 
2 / 3 3 
3 /2 2 
1.54 4 
20 0 
140 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 
1650// 1624 

842/541 1 
511 /33 
2 9 / 26 6 
10458 8 
.000 0 
.177 7 

30711 /2795 
1792// 1213 

5 8 / 41 1 
2 9 / 26 6 

1.46 6 
20 0 
161 1 

1792// 1213 
722 / 34 

3 /1 1 
2 / 2 2 
1.20 0 
20 0 
060 0 

Avlin Avlin 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoeffieiënt t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totaall  aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

0 / 0 0 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150// 126 
150 /56 6 
100 /44 4 
108.74 4 

000 0 
.537 7 

2 5 0 / 1 83 3 
2500 /115 

100 /57 7 
0 / 45 5 
100 192 

1155 00 
.000 0 
.337 7 

250// 115 
11 / 1 
11 / 1 
8 /9 9 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
150// 121 
100/81 1 
2993 3 
.000 0 
311 1 

264 /270 0 
2644 / 243 
100 /87 7 
0 / 32 2 
44 922 

1444 00 
.000 0 
079 9 

2644 / 243 
0 / 0 0 
0 / 0 0 
0 / 0 0 

i i 

opnameopname 4 

doof/horend doof/horend 
150// 150 
149 /23 3 
9 9 / 15 5 
21291 1 

000 0 
.647 7 

264 /241 1 
2 6 3 / 64 4 
100 /26 6 
33 /38 
23.17--
145.40 0 
.000 0 
654 4 

2 6 3 / 64 4 
11 /o 
0 / 0 0 
4 / 0 0 

3 3 

ll  gecorrigeerd voor continuïteit 
'' aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
11 g,een statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

11 All e berekeningen zijn uitgevoerd op clauseniveau. 
Alss een chi-kwadraat is gebruikt: df=l 
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Baraka Baraka 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totaall  aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 

opnameopname t 
doof/horend doof/horend 

112/86 6 
80 /16 6 
7 1// 19 
52.25 5 
.000 0 
.464 4 

154/125 5 
122/38 8 
73 /25 5 
4 3 / 40 0 

8.03 3 
195 5 
.000 0 
.248 8 

122/38 8 
0 /0 0 

o/o o 
0 /0 0 

2 2 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
43 /47 7 
29 /31 1 

.14 4 
.705 5 
.029 9 

2900 / 243 
131// 110 
46 /41 1 
411 /45 

.91 1 
295 5 
.364 4 
.003 3 

131// 110 
2 /4 4 
1/3 3 

9 /13 3 
j j 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
52 /85 5 
3 5 / 57 7 
13.76 6 
.000 0 
.216 6 

3000 / 224 
144// 141 
48 /64 4 
44 /45 5 
-3.06 6 
295 5 
.002 2 
.031 1 

144// 141 
4 / 6 6 
2 /3 3 

10// 17 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
3 7 / 64 4 
25 /43 3 
10.09 9 
.001 1 
.187 7 

2599 /253 
88/113 3 
33 /51 1 
4 3 / 46 6 

3.50 0 
295 5 
.001 1 
.040 0 

88/113 3 
3 // 1 
1/0 0 

10 /3 3 
2 2 

^gecorrigeerdd voor continuïteit 
geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Carlos Carlos 

aantall  clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentt ecoéfficiënt 
aantall  gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totaall  aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
127/47 7 
85/31 1 
85.40 0 
.000 0 
.475 5 

2288 / 240 
203// 116 

89 /43 3 
28 /45 5 
10.742 2 

248.34 4 
.000 0 
.280 0 

203// 116 
38// 16 
2 0 /8 8 

36 /26 6 
3.24: : 

262.69 9 
.001 1 
.034 4 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
146// 115/97 

97/77 7 
26.53 3 
.000 0 
.294 4 

210/234 4 
206/199 9 
98 /83 3 
15/35 5 
4.802 2 

197.45 5 
.000 0 
.072 2 

206// 199 
1111 11 
4 /6 6 

19/23 3 
-.88 8 
297 7 
.378 8 
.003 3 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
135// 109 
9 0 / 73 3 
13.72 2 
.000 0 
.217 7 

2922 / 226 
272/184 4 
9 3 / 80 0 
2 3 / 38 8 
3.56 6 
289 9 
.000 0 
.042 2 

272// 184 
19 /2 2 
9// 1 
2 6 /9 9 
3.38 8 
289 9 
.001 1 
.038 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
6 3 / 58 8 
4 2 / 39 9 

.22 2 
.638 8 
.034 4 

2255 / 208 
127/93 3 
53 /43 3 
4 5 / 48 8 
1.792 2 

291.25 5 
.074 4 
.011 1 

1277 / 93 
13// I 
7// 1 

2 5 /8 8 
3.07: : 

182.90 0 
.002 2 
.030 0 

^gecorrigeerdd voor continuïteit 
:: aanpaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
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Dora Dora 

aantall  clauses 
aanta!!  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoêfficiënt t 
aantall  gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totaall  aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

88/150 0 
8 /12 2 
9 /8 8 
.00 0 

.959 9 

.019 9 
143/254 4 
233 / 36 
16// 14 
32/31 1 

.48 8 
221 1 
.632 2 
.001 1 

233 / 36 
II  / 10 
11 /3 

III  / 17 
-.86 6 
221 1 
.391 1 
.003 3 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
3 // 1 
2 // 1 
.25 5 

.615 5 

.058 8 
2433 / 243 

8// 16 
4 /6 6 

16/20 0 
-1.13 3 
284 4 
.260 0 
.004 4 

8 /16 6 
3 /0 0 
2 /0 0 
12 /0 0 

3 3 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
27 /16 6 
18// 11 
2.72 2 
.099 9 
.104 4 

2699 / 305 
61/49 9 
2 5 / 18 8 
39 /34 4 
1.612 2 

288.89 9 
.108 8 
.009 9 

611 /49 
10 /6 6 
4 /4 4 

17/19 9 
.20 0 
292 2 
.844 4 
.000 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
14 /5 5 
9 /3 3 
3.60 0 
.058 8 
.122 2 

3511 / 333 
24 /23 3 
11 /7 7 

30 /21 1 
1.45: : 

269.89 9 
.148 8 
.007 7 

24 /23 3 
7 /2 2 
3 /1 1 
15 /5 5 
1.93 3 

176.93 3 
.056 6 
.012 2 

\\ gecorrigeerd voor continuïteit 
zz aangepaste l-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
""  geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Eleni Eleni 

aantall  clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde1 1 

contingentiecoêfficiënt t 
aantall  gebaren 
aanta!!  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stem 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
132/56 6 
88 /37 7 
80.14 4 
.000 0 
.464 4 

2366 / 223 
212// 116 
90 /51 1 
28 /44 4 
9.062 2 

235.98 8 
.000 0 
.224 4 

212/116 6 
2 0 /0 0 
10 /0 0 
2 8 /0 0 
4.402 2 

149.00 0 
.000 0 
.060 0 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
10/35 5 
7 /23 3 
15.06 6 
.000 0 
.227 7 

172// 188 
4 0 / 64 4 
20 /36 6 
34 /45 5 
-3.I22 2 

224.55 5 
.002 2 
.039 9 

40 /64 4 
0 /2 2 
0 /1 1 

0 / 13 3 
3 3 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
18/51 1 
12/34 4 
19.27 7 
.000 0 
.253 3 

2533 / 300 
69// 127 
25 /44 4 
35 /45 5 
-4.20--
276.25 5 

.000 0 

.057 7 
69// 127 

11 / 3 
0 /2 2 

4 // 12 
3 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
4 9 / 20 0 
33 /13 3 
14.76 6 
.000 0 
.224 4 

2599 / 207 
105/45 5 
4 2 / 20 0 
4 5 / 37 7 
4.44: : 

277.02 2 
.000 0 
.065 5 

105/45 5 
5 /6 6 
3 /4 4 

15/20 0 
-.75 5 
282 2 
.452 2 
.002 2 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
11 aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Furkan Furkan 

aantall  clauses 
aantall  clauses zonder stemgevinggeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-waarde1 1 

contingentiecoëfficiënt t 
aantall  gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c. 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

80 /62 2 
52 /41 1 
6 5 / 66 6 

.00 0 
1.000 0 
.012 2 

1111 / 69 
84 /53 3 
73 /75 5 
411 /42 

-.23 3 
133 3 
.815 5 
.000 0 

84 /53 3 
5 /0 0 
6 /0 0 
2 3 /0 0 
2.242 2 

77.00 0 
.028 8 
.027 7 

opnameopname 2 
Doof/horend Doof/horend 

150/150 0 
140/75 5 
93 /50 0 
67.24 4 
.000 0 
.433 3 

301/272 2 
288/186 6 
95 /65 5 
211 /41 
7.882 2 

219.19 9 
.000 0 
.173 3 

288// 186 
12 /6 6 
4 / 3 3 

16/17 7 
3 3 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
138// 116 
92 /77 7 
11.32 2 
.001 1 
.199 9 

2722 / 274 
2622 / 234 

96/83 3 
18/34 4 
3.942 2 

225.40 0 
.000 0 
.049 9 

2622 / 234 
10 /8 8 
6 /4 4 

23 /18 8 
_3 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
105// 127 
7 0 / 85 5 

8.39 9 
.004 4 
.173 3 

313/323 3 
2566 / 288 

7 7 / 87 7 
3 9 / 29 9 
-2.672 2 

271.51 1 
.008 8 
0.23 3 

256/288 8 
7 /3 3 
3 /1 1 
1 7 /6 6 

_3 3 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
22 aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Gerhard Gerhard 

aantall  clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chh i-kwadraat 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfficiënt t 
aantall  gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving" 
sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.) 
gemiddeldd % gebaren met een o.c.2 

sdd van de percentages 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

4 0// 15 
8 /2 2 

20// 13 
.03 3 

.858 8 

.077 7 
6 6 / 32 2 
24// 15 
31 /28 8 
411 /42 

.27 7 
52 2 

.787 7 

.001 1 
24// 15 

1/0 0 
3 /0 0 
16 /0 0 

3 3 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
311 /70 
211 /47 
21.55 5 
.000 0 
.265 5 

2722 / 239 
1011 / 133 
36 /55 5 
40 /46 6 
-3.872 2 

288.94 4 
.000 0 
.048 8 

101// 133 
111 / 16 
5 /6 6 

18/21 1 
-.72 2 
295 5 
.474 4 
.002 2 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
411 /24 
27// 16 

5.03 3 
.025 5 
.136 6 

286/317 7 
129/97 7 
43 /29 9 
42 /38 8 

2.96 6 
296 6 
.003 3 
.029 9 

129/97 7 
8 /10 0 
4 /6 6 

17/23 3 
-1.01 1 
296 6 
.314 4 
.003 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
711 / 49 
477 33 
6.13 3 
.013 3 
.148 8 

3200 / 270 
211// 146 
6 4 / 48 8 
411 /43 

3.28 8 
297 7 
.001 1 
.035 5 

2111 / 146 
10 /6 6 
5 /3 3 

20// 17 
.74 4 
297 7 
.461 1 
.002 2 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
2aangepastee t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Habiba Habiba 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
ehi-kk wadraat 
p-waarde' ' 
contii  ngentiecoefficient 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sd d 
t-toets s 
dl l 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component loc ) 
gemiddeldd % gebaren met een o c. 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doofihorend doofihorend 

150// 141 
344 / 33 
23/23 3 

00 0 
992 2 
.009 9 

2222 / 203 
96/85 5 
44 1 / 36 
40/42 2 

1.00 0 
277 7 
.318 8 
004 4 

966 / 85 
3// 10 
2 /6 6 

122 /22 
-1.97* * 
20203 3 
.050 0 
.015 5 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 150 
71/37 7 
47/25 5 
155 76 
000 0 
230 0 

216/234 4 
1211 /88 
55/35 5 
47/43 3 
382 2 
290 0 
.000 0 
048 8 

1211 /88 
14/5 5 
6/2 2 

211 ' 13 
1.95' ' 

247.20 0 
.053 3 
013 3 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

150// 150 
244 / 29 
16// 19 

37 7 
.545 5 
.044 4 

249// 195 
544 / 43 
23/22 2 
38/40 0 

.05 5 
293 3 
.963 3 
000 0 

54/43 3 
6 /2 2 
2/1 1 

13/12 2 
.78 8 
293 3 
434 4 
002 2 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
211 :31 
14/21 1 
11 88 
.170 0 
088 8 

2200 / 208 
44/57 7 
200 / 27 
36/41 1 
-1.60' ' 
28386 6 

111 1 
009 9 

444 / 57 
11 ' l 
11 /0 
88 / 4 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
-- aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
'' geen statistische toetsing i.v.m, beperkte aantal observaties 

Issa Issa 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses /.onder stemgeving 
chi-kwadraat t 
p-- waarde' 
contingentiecoéfTiciènt t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met oraie component (o.cl 
gemiddeldd % gebaren met een o c 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname ! 
doof/horend doof/horend 

88// 101 
577 / 64 
65/64 4 

.00 0 
.961 1 
015 5 

134// 134 
102// 100 
77/72 2 
366 / 42 

.79 9 
181 1 
.431 1 
003 3 

102/100 0 
6/4 4 
7/4 4 

25// 18 
97 7 
181 1 
336 6 
005 5 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

1500 / 96 
60/43 3 
40/45 5 

.37 7 
.541 1 
047 7 

225/123 3 
156/72 2 
599 / 55 
411 /46 

.742 2 

1722 18 
463 3 
001 1 

156/72 2 
10/7 7 
6 /7 7 

23/24 4 
-.17 7 
231 1 
.863 3 
.000 0 

opnameopname 3 
doofihorend doofihorend 

150/150 0 
722 / 73 
48/49 9 

.00 0 
11 000 
007 7 

276/260 0 
1822 / 168 
63/64 4 
411 /41 

-.22 2 
295 5 
824 4 
010 0 

182/168 8 
16/2 2 
7/1 1 
23/9 9 
3.07--

1900 88 
.002 2 
000 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
103// 110 
69/73 3 

58 8 
.445 5 
.051 1 

2711 /264 
215/220 0 
79'86 6 
34/27 7 
-I.732 2 

28382 2 
.084 4 
000 0 

215/220 0 
3/10 0 
2 /4 4 

12/16 6 
-1.28 8 
298 8 
201 1 
031 1 

11 gecorrigeerd voor continuïteit 
•• aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
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Kemai Kemai 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
du-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfTicient t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sd d 
t-toets s 
dt' ' 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c.l. 
gemiddeldd % gebaren met een o.e 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
11 gecorrigeerd voor continuïteit 
22 aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene signi 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

143/97 7 
136/51 1 
95/53 3 
58.30 0 
000 0 
449 9 

217/133 3 
2111 /83 
97/58 8 
16/48 8 
7.81--
1099 12 
.000 0 
.262 2 

211/83 3 
16/3 3 
9 /3 3 

26/15 5 
2.272 2 

231.55 5 
024 4 
.018 8 

ficantt was 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150/150 0 
102/99 9 
68/66 6 

.06 6 
.806 6 
.021 1 

240/216 6 
186/167 7 
77/72 2 
37/43 3 
1.102 2 

287.06 6 
.273 3 
.012 2 

186/167 7 
9 /7 7 
5/3 3 

20// 17 
.63 3 
295 5 
.527 7 
.004 4 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
124/86 6 
83/57 7 
21.73 3 
000 0 
.266 6 

2566 / 246 
227/171 1 
88/67 7 
29/42 2 
4.832 2 

260.09 9 
.000 0 
.073 3 

227// 171 
24/5 5 
10/2 2 

26// 15 
3.072 2 

237.11 1 
.002 2 
.031 1 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/124 4 
122/33 3 
811 /27 
80.52 2 
000 0 
.482 2 

282/180 0 
248/81 1 
86/38 8 
31/43 3 
I0.472 2 

219.00 0 
.000 0 
.004 4 

248/81 1 
7/2 2 
3/1 1 

14// 10 
1.02 2 
272 2 
.308 8 
.299 9 

Leo Leo 

totalee aantal clauses 
aantall  clauses zonder stemgeving 
%% clauses zonder stemgeving 
chi-kk wadraat 
p-waarde' ' 
contingentiecoefficiÈnt t 
totalee aantal gebaren 
aantall  gebaren zonder stemgeving 
gemiddeldd % gebaren zonder stemgeving 
sd d 
t-toets s 
p-waarde e 
df f 
eta-kwadraat t 
totalee aantal gebaren zonder stemgeving 
aantall  gebaren met orale component (o.c ), 
gemiddeldd % gebaren met een cc. 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
64/82 2 
433 / 55 
33 86 
.050 0 
.119 9 

275/257 7 
159/166 6 
57/67 7 
43/41 1 
-22 01 
296 6 
.045 5 
.014 4 

275/257 7 
19/33 3 
8/17 7 
24/35 5 
-2.34 4 
296 6 
.020 0 
.018 8 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
36// 16 
24/11 1 
8.40 0 
.004 4 
.173 3 

2600 / 205 
106/60 0 
39/26 6 
41/36 6 
2.98J J 

279.98 8 
.003 3 
.030 0 

106/60 0 
23/3 3 
10/2 2 

27/11 1 
3.552 2 

200.31 1 
.000 0 
.039 9 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

150/150 0 
72/8! ! 
48/54 4 

.85 5 
.356 6 
.060 0 

260/254 4 
148// 160 
58/64 4 
44/43 3 
-1.28 8 
298 8 
202 2 
.005 5 

2600 / 254 
4 /8 8 
2 /2 2 

12// 12 
-.18 8 
298 8 
854 4 
.000 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150/150 0 
108/21 1 
72/14 4 
100.59 9 
.000 0 
.505 5 

277/308 8 
2111 /63 
78/23 3 
39/36 6 
12.68 8 
296 6 
000 0 
.352 2 

277/308 8 
15/2 2 
8// 1 

25/12 2 
2.80 0 
296 6 
005 5 
.026 6 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
22 aangepaste t-toets gebruikt omdat de Levene significant was 
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Bijj  tabel 5.10 t/m 5.12 Clauses met uitsluitend een non-manuele negatie-markering 
(vraagg 3), clauses met een congruent gebruikte werkwoord-
gebaarr (vraag 4), clauses waar het verbum op de laatste positie 
staatt (vraag 9) bij de dove en de horende gesprekspartner over 
dee periode van twee jaar . 

Groepsresultaien Groepsresultaien 

totalee aantal clauses met negatie 
aanlall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses mei non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficient t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficient t 
totalee aantal clauses met een V+ x - x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficient t 

opnameopname 1 
doof'horend doof'horend 

2 2 / 49 9 
8 / 26 6 
3 6 / 53 3 

1.09 9 
.296 6 
.153 3 

232/149 9 
355 / 22 
15// 15 

.00 0 
1.000 0 
.004 4 

2 3 / 21 1 
10// 11 
444 / 52 

.08 8 
.773 3 
089 9 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

9 2 / 71 1 
3 1 / 23 3 
3 4 / 32 2 

000 0 
.994 4 
014 4 

336 /245 5 
411 /36 
12// 15 

56 6 
.453 3 
036 6 

5 9 / 34 4 
244 ' 11 
411 '32 

.33 3 
.565 5 
.082 2 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

140// 140 
522 / 43 
3 7 / 31 1 

11 02 
31 1 

068 8 
5388 / 346 
6 2 / 54 4 
12// 16 
2.73 3 
098 8 
059 9 

9 3 / 56 6 
4 7 / 27 7 
5 1 / 48 8 

01 1 
916 6 
.023 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

106// 118 
4 8 / 48 8 
455 /4I 

314 4 
.575 5 
,046 6 

4311 /365 
4 7// 15 
1 1 /4 4 
11.78 8 
001 1 
125 5 

8 6 / 66 6 
422 / 34 
4 9 / 52 2 

.03 3 
870 0 

.027 7 

Avlin Avlin 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficient t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficient t 
totalee aantal clauses met V+x+x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV 
chi-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

bil bil 
11 / l 

17 /50 0 

! ! 

9 /1 1 
0// 1 

0 / 1 00 0 
1 1 

11 /o 
0 / 0 0 
0 / 0 0 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

12 /22 2 
2 / 6 6 

17 /27 7 
08 8 
78 8 
119 9 

5 6 / 25 5 
5 / 2 2 
9 / 8 8 

00 0 
1.000 0 
015 5 
7 / 3 3 
3 /1 1 

4 3 / 33 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

1 0 / 14 4 
5 / 5 5 

5 0 / 36 6 
.08 8 
780 0 
141 1 

4 0 / 34 4 
1 0 /0 0 
2 5 /0 0 
7.81 1 
.005 5 
342 2 
5 /5 5 
3 /2 2 

6 0 / 40 0 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

11 De p-waarden zijn gecorrigeerd voor continuïteit. 
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Baraka Baraka 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwaiiraai i 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiënt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiënt t 

.. opname I 
doof/horend doof/horend 

0/3 3 
0 /3 3 

0// 100 

5/4 4 
0 /0 0 
0 /0 0 

0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

16/13 3 
6/5 5 

38/39 9 
00 0 

1.000 0 
.010 0 

20/21 1 
4 /3 3 

20/14 4 
.01 1 
943 3 
.076 6 
2// 1 
0 /0 0 
0/0 0 

i i 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

18/8 8 
111 13 

611 /38 
.47 7 
491 1 
214 4 

35/29 9 
2 /2 2 
6 /7 7 
.00 0 

1.000 0 
.024 4 
9 /8 8 
3 /4 4 

33/50 0 
04 4 

.839 9 

.167 7 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

3/5 5 
2 /2 2 

67/40 0 
i i 

17/32 2 
11 II 
6/6 6 
.00 0 
1.00 0 
.007 7 
i n n 
4/5 5 

57/71 1 
j j 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
:: geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Carlos Carlos 

aantall  clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiënt t 
aantall  clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiënt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiënt t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

11 /3 
11 11 

.. 100/66 
j j 

53/29 9 
6/2 2 
111 11 

07 7 
,798 8 
.071 1 
6/5 5 
2/1 1 

33/20 0 
00 0 

1.000 0 
.147 7 

opnameopname 2 opname 3 
doof/horend doof/horend 

6/11 1 
3/4 4 

50/36 6 
.00 0 
.976 6 
.131 1 

18/30 0 
11 /9 

6/30 0 
2,73 3 
.099 9 
.280 0 

ii  n 
0/1 1 

0/14 4 
.00 0 

1.000 0 
.141 1 

doof/horend doof/horend 
nu nu 
11 /o 
8/0 0 
.00 0 

11 000 
.113 3 

40/22 2 
8/3 3 

20/14 4 
08 8 

.779 9 

.079 9 
10/3 3 
3// 1 

30/33 3 
00 0 

1000 0 
.030 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

5/1 1 
0 /0 0 
0 /0 0 

33/15 5 
3/0 0 
9 /0 0 
.312 2 
,574 4 
.171 1 
10// 1 
9/1 1 

90/100 0 
.000 0 
1.000 0 
.1000 0 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Dora Dora 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 

opnameopname ! 
doofdoof horend 

6/16 6 
11 /3 

17/19 9 
00 0 

1.000 0 
024 4 

aantall  clauses met werkwoordgebaar 17 / 22 2 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 1 / 1 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 6 ,' 5 
chi-kwadraatt 00 
p-waardee 1000 
contingentiecoéfficiëntt 030 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde' 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 

2 /7 7 
22 / 4 

100/57 7 
i i 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

2211 / 20 
2/2 2 

10// 10 
.00 0 

1.000 0 
008 8 

600 / 30 
12/2 2 
20/7 7 
11 79 
.181 1 
171 1 

13// 10 
8/5 5 

622 / 50 
.02 2 
897 7 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

11 5 / 26 
11 /3 

7/12 2 
.00 0 

1.000 0 
079 9 

56/31 1 
6/4 4 

11/13 3 
.00 0 

11 000 
033 3 

111 /6 
5/1 1 

46/17 7 
.43 3 
.512 2 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

11/15 5 
0/1 1 
0 /7 7 
00 0 

1.000 0 
382 2 

56/39 9 
00 / 0 
0 /0 0 

1 1 

11/12 2 
3 .7 7 

277 / 58 
1.17 7 
.280 0 

leenn statistische toetsing ï.v.m. beperkte aantal observaties 

Riem Riem 

aantall  clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
aantall  clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses niet congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 

opnameopname l 
doofdoof horend 

2/10 0 
11 / 10 

50// 100 
87 7 
350 0 
.559 9 

24/8 8 
9/0 0 
38/0 0 
2.53 3 
.112 2 
340 0 

0 /0 0 
00 '0 
0 /0 0 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

8/2 2 
4// 1 

500 / 50 
i i 

13/17 7 
2 /0 0 
15/0 0 
.88 8 
.350 0 
.292 2 
2 /2 2 
11 /o 

5€/0 0 
i i 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

25/28 8 
7 /9 9 

28/32 2 
.00 0 
.977 7 
045 5 

466 / 37 
9 /3 3 
20/8 8 
1.35 5 
246 6 
.160 0 
9 /5 5 
3 /2 2 

33/40 0 
00 0 

1.000 0 
.067 7 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

12// 19 
5/15 5 

42/79 9 
2.99 9 
.084 4 
.355 5 

26/39 9 
11 / 1 
4 /3 3 
00 0 

1.000 0 
036 6 
2 /3 3 
11 / 1 

50/33 3 
i i 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Furkan Furkan 

aantall  clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficient t 
aantall  clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficient t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% met xxV-volgorde' 
chi-kwadraat t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

0/1 1 
0/1 1 

0/100 0 
_ i i 

11 /3 
0 /0 0 
0 /0 0 

0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

J J 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

5/0 0 
11 /o 

20/0 0 
__ i 

33/21 1 
0 /0 0 
0 /0 0 

10/0 0 
5 /0 0 
50/0 0 

j j 

opnameopname 3 
doofhorend doofhorend 

12// 10 
5// 3 

42/30 0 
.02 2 
.903 3 
.120 0 

43/40 0 
0 /2 2 
0 /5 5 
59 9 

.442 2 
,161 1 
3 /3 3 
2 /2 2 

67/67 7 
_ i i 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

12/7 7 
8/2 2 

67/29 9 
1.27 7 
,259 9 
.345 5 

41/38 8 
1/0 0 
2 /0 0 
00 0 

1.00 0 
108 8 

9/6 6 
4/4 4 

44/67 7 

'' geen statistische toetsing i v.m beperkte aantal observaties 

Gerhard Gerhard 

aantall  clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficient t 
aantall  clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficient t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficient t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

_ i i 

2/1 1 
0// 1 
0/33 3 

i i 

0// 1 
0// 1 

0// 100 
J J 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

7 /3 3 
11 / 1 

14/33 3 
.00 0 

1.000 0 
.213 3 

45/30 0 
4 /4 4 
9// 13 
.05 5 
.819 9 
.070 0 
111 /8 
5/2 2 

46/25 5 
.19 9 
.667 7 
205 5 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

24/11 1 
12/3 3 

50/27 7 
.80 0 
.372 2 
209 9 

51/45 5 
3/10 0 
6/22 2 
4.15 5 
0.42 2 
232 2 

9/12 2 
4 /6 6 

44/50 0 
.00 0 

1.000 0 
.055 5 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

211 /23 
10/11 1 
48/48 8 

.002 2 
1.000 0 
.490 0 

53/27 7 
7 /4 4 

13/15 5 
00 0 

1.000 0 
.022 2 
19/7 7 
5/4 4 

26/57 7 
1.00 0 
317 7 
.276 6 

261 1 
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Habiba Habiba 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraai i 
p-waarde e 
comingentiecoèfficiènt t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
comingentiecoèfficiènt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 

opnameopname 1 1 opname 2 j opname 3 
doofdoof horend doofhorend ] doof/horend 

11 /3 
0 /0 0 
0 /0 0 

i i 

16/6 6 
II  /O 
6/0 0 
.00 0 

11 000 
132 2 

0/1 1 
0/1 1 

0/100 0 

5/22 I 4/15 
3/11 | 2 /9 

60/500 1 50 /60 
-'' .00 

1.000 0 
.082 2 

27/233 ! 21/15 
4 /44 1/0 

15/177 | 5 /0 
.000 .00 

10000 1000 
.0355 1 .141 
4 /tt | 3 /3 
0/11 2 /1 

0/1000 67/33 
-''  -' 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

11 /5 
11 /o 

100/0 0 

26/19 9 
11 /o 
4 /0 0 
.00 0 

1.000 0 
128 8 
11 /o 
11 /o 

100/0 0 
_1 1 

11 geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Issa Issa 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficiënt t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiènt t 
totalee aantal clauses met een V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiËnt t 

opnameopname I 
doofhorend doofhorend 

0/4 4 
0/0 0 
0/0 0 

19// 11 
4/3 3 

211 /27 
00 0 

1.000 0 
.071 1 
1/0 0 
0/0 0 
0/0 0 

j j 

opnameopname 2 
doofhorend doofhorend 

12/6 6 
9 /3 3 

25/50 0 
28 8 

.596 6 

.243 3 
211 /13 
3/1 1 
14/8 8 
.00 0 
974 4 
.099 9 
11 / 1 
11 /o 

100/0 0 
1 1 

opnameopname 3 
doofhorend doofhorend 

8// 1 
8// 1 

100/100 0 
i i 

55/36 6 
12// 11 
22/31 1 

.48 8 
.489 9 
98 8 

9/4 4 
5/3 3 

60/75 5 
.002 2 
.962 2 
.181 1 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

11/5 5 
5/4 4 

46/80 0 
.56 6 
.455 5 
.307 7 

35/51 1 
11 11 

3/14 4 
1.76 6 
.185 5 
.181 1 

2/10 0 
0 /4 4 
0/40 0 
.08 8 
784 4 
.302 2 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Kemal Kemal 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiènt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiênt t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

11 /O 
0/0 0 
0 /0 0 

J J 
411 /17 
9 /7 7 

22/41 1 
1.37 7 
.243 3 
.192 2 
4 /0 0 
11 /o 

25/0 0 
i i 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

4 /2 2 
1/2 2 

25/100 0 

51/35 5 
9 /8 8 

18/23 3 
.103 3 
.749 9 
.064 4 
6// 1 
0 /0 0 
0 /0 0 

i i 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

3/5 5 
0 /3 3 
0/60 0 

51/26 6 
4 /2 2 
8 /8 8 
.00 0 

1.000 0 
.003 3 
10/3 3 
4// 1 

40/33 3 
.00 0 

1.000 0 
.058 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

6/2 2 
4 /1 1 

67/50 0 

52/10 0 
17/0 0 
33/0 0 
3.01 1 
.083 3 
.260 0 
15/0 0 
9 /0 0 

60/0 0 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Leo Leo 

totalee aantal clauses met negatie 
aantall  clauses met non-manuele negatie 
%% clauses met non-manuele negatie 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëë ffic iënt 
totalee aantal clauses met werkwoordgebaar 
aantall  clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
%% clauses met congruent gebruikt werkwoordgebaar 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiênt t 
totalee aantal clauses met V+ x + x 
aantall  clauses met xxV-volgorde 
%% clauses met xxV-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiènt t 

opnameopname l 
doof'horend doof'horend 

111 19 
5/3 3 

46/33 3 
.01 1 
927 7 
.122 2 

54/46 6 
5/8 8 

10// 17 
82 2 

.364 4 

.120 0 
10/7 7 
5/4 4 

50/57 7 
.00 0 

1.000 0 
.070 0 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

2/10 0 
0 /3 3 

0/30 0 
.00 0 

1.000 0 
.250 0 

39/24 4 
2 /5 5 
5/21 1 
2.29 9 
.130 0 
.236 6 
8/3 3 
4 /2 2 

500 / 67 
j j 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

7/12 2 
3 /3 3 

43/25 5 
.09 9 
767 7 
.182 2 

84/40 0 
12// 15 
14/38 8 
7.26 6 
.007 7 
.254 4 
13/6 6 
13/5 5 

100/83 3 
.17 7 
.684 4 
.328 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

14/22 2 
8/7 7 

57/32 2 
11 34 
.248 8 
.243 3 

52/61 1 
5/1 1 
10/2 2 
22 14 
.143 3 
.175 5 
5/15 5 
4 /6 6 

80/40 0 
1.07 7 
.302 2 
.327 7 

11 geen statistische toetsing i.v.m beperkte aantal observaties 
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Bijj  tabel 5.14 t/m 5.20 Volledig stemgegeven clauses (vraag 6), lexicale elementen 
mett stemgeving (vraag 6a), stemgegeven lexicale elementen 
zonderr gebaar (vraag 7), woorden en/of woordachtige lexicale 
elementenn (vraag 8) bij de dove en de horende gesprekspartner 
overr de periode van twee jaar'. 

groepgroep sresultaten 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven elauses 
%% volledig stemgegeven elauses 
sd d 
ehi-kuadraat t 
p-uu aarde 
contin&entiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df" " 
p-vvv aarde 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % vvoorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 

dr r 
p-waarde e 

opnameopname 1 
doofdoof horend 
11511 '1102 
2400 / 464 
255 / 43 
24.. 21 
117.39 9 
.000 0 
.223 3 

1816// 1789 
4955 ' 867 

33 1 . 50 

27 /22 2 
-11 69 

18 8 
.109 9 

4955 / 867 

13 /48 8 
11 3 

11 / 3 
-1.84 4 

18 8 
.082 2 

495/867 7 

305/591 1 
200 / 32 
233 ' 26 
-1.00 0 

18 8 
.327 7 

opnameopname 2 
doofdoof horend 
1650/1572 2 
519/656 6 
311 /41 
300 / 23 
36.25 5 
.000 0 
.106 6 

2859/2570 0 
1122// 1187 

399 / 47 

3 2 / 24 4 
-.76. . 
20 0 

.459 9 
1122// 1187 

9 6// 113 
33 -'5 

7 /5 5 
-.69 9 
20 0 

.496 6 
1122/1187 7 

6900 / 772 
277 / 35 
34 /31 1 

-.58 8 
20 0 

.571 1 

opnameopname 3 
doofdoof horend 
1650// 1650 
3977 / 492 

2 4 / 30 0 
244 / 23 
13.60 0 
.000 0 
.065 5 

3019/2961 1 
995// 1143 

311 /37 

2 8 / 25 5 
.-.52 2 
20 0 

.611 1 
9955 / 1143 

200 ' 49 
11 • 1 : 

11 12 
-.131 1 

20 0 
.205 5 

995 // 1143 

510 /620 0 
200 / 22 
26-- 23 

-.20 0 
20 0 

.844 4 

opnameopname 4 
doofdoof horend 
1650// 1624 
479 /701 1 

2 9 / 4 3 3 
277 / 25 
70.32 2 
.000 0 
.146 6 

3146/2956 6 
11211 1484 

344 50 

299 / 26 
-1.34 4 

20 0 
.196 6 

11211 / 1484 

4 6 // 105 
11 • 3 

2 / 4 4 
-1.43 3 

20 0 
.169 9 

11211 / 1484 

7800 / 1059 
266 / 36 
277 / 32 

-.80 0 
20 0 

.432 2 
gecorrigeerdd voor continuïteit 

:: de met-afgeronde percentages zijn respectievelijk 0 51 en 14 

AA v/in 

totalee aantal elauses 
aantall volledig stemgegeven elauses 
%% volledig stemgegeven elauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevv ing 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-uu aarde 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall woorden- w< lordachtigen 
gemiddeldd % vvoorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

0 / 0 0 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 126 
0 / 4 6 6 
0 ' 3 7 7 
63.1! ! 
.000 0 
.439 9 

250 /212 2 
00 / 82 
00 / 42 

00 / 45 
-10.582 2 

125.00 0 
.000 0 
.327 7 

0 / 8 2 2 

00 / 19 
00 11 

0 / 2 8 8 
i i 

00 / 82 

00 / 74 
0 / 4 5 5 
0 / 5 0 0 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

150// 150 
0 / 1 8 8 
0 / 1 2 2 
17.08 8 
.000 0 
.245 5 

2644 / 284 
00 / 37 
00 ' 15 

0 / 3 3 3 
-5.4I : : 

149.00 0 
.000 0 
.089 9 

"~0"/.37 7 

00 11 
00 4 

oo • ,iy 

00 37 

0 '' 37 
00 18 
00 •' 39 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
0 / 7 3 3 
0 / 4 9 9 
93.85 5 
.000 0 
.493 3 

2666 / 269 
0 // 152 
00 / 55 

0 / 4 5 5 
-14.90 : : 

1499 00 
.000 0 
.427 7 

00 / 152 

00 • 12 
0 4 4 

00 J4 

00 152 

0 // 128 
00 / 53 
0 / 4 9 9 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
;; aangepaste t-toets omdat de Levene significant was 
'' geen statistische toetsing i.v.m beperkte aantal observaties 

Allee berekeningen zijn uitgevoerd op clauseniveau. Als cen chi-kwadraat is gebruikt: df=l 
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Baraka Baraka 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

112/86 6 
2 3 / 57 7 
211 / 66 
40.40 0 
.000 0 
.419 9 

154// 127 
277 / 85 
2 2 / 73 3 

411 /41 
-8.73 3 
196 6 
.000 0 
.280 0 

2 7 / 85 5 

0// 1 
0// 1 

0 / 11 1 

2 7 / 85 5 

10/34 4 
9 / 32 2 
2 9 / 46 6 
-4.08 8 
134.12 2 
.000 0 
.087 7 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 150 
444 / 69 
2 9 / 46 6 

8.18 8 
.004 4 
.169 9 

2922 / 250 
140// 129 
4 7 / 56 6 

411 / 45 
-1.71--
294.96 6 

.089 9 

.010 0 
140// 129 

0 /5 5 
0 /3 3 

0// 15 
i i 

140// 129 

7 9 / 44 4 
3 4 / 23 3 
466 / 40 
2.31--

292.05 5 
0.22 2 
.018 8 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

150/150 0 
3 7 / 37 7 
2 5 / 25 5 

.00 0 
1.000 0 
.000 0 

300/230 0 
1111 /73 
355 / 30 

4 2 / 43 3 
1.03 3 
298 8 
.303 3 
.004 4 

1111 •' 73 

0 / 2 2 
0 // 1 

0/.9 9 

ii 11 / 73 

4 5 / 2 5 5 
19 /13 3 
37 / 33 3 

1.56 6 
298 8 
.121 1 
.008 8 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
77 / 55 5 
511 ' 37 
5.97 7 
.015 5 
.146 6 

2611 /256 
1611 / l i l 
63/45 5 

4 3 / 4 6 6 
3.41 1 
298 8 
.001 1 
.037 7 

161/111 1 

11 /o 
11 /o 

8 / 0 0 

161/111 1 

955 / 63 
466 / 31 
4 8 / 4 4 4 
2.85 : : 

296.32 2 
.005 5 
.026 6 

11 gecorrigeerd voor continuïteit 
:: aangepaste t-toets omdat de Levene significant was 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Carlos Carlos 

totalee aantal clauses 
aantall volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen mei 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraal l 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toeis s 
df f 
p-- waarde 
eta-kwadraat t 

opnameopname i 
doofdoof horend 

150// 150 
10 /63 3 
7 / 4 2 2 
48.95 5 
.000 0 
.381 1 

2311 /259 
211 / 119 
9 / 4 9 9 

266 / 43 
-9.791 1 

247.31 1 
.000 0 
.243 3 

21 / 119 9 

00 / 1 
0 // 1 

0 / 8 8 

21 / 119 9 

15// 105 
8 / 57 7 

277 / 49 
-10.65 : : 

232.84 4 
.000 0 
.276 6 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

150// 150 
11 / 13 
11 '9 
9.07 7 
.003 3 
.186 6 

210 /235 5 
2 / 2 0 0 
11 / 11 

9 / 2 9 9 
-3.89" " 
177.71 1 
.000 0 
.048 8 

2 / 2 0 0 

O'O O 
O.'O O 

0 / 0 0 
3 3 

2 / 2 0 0 

2 / 1 9 9 
11 / 13 
12 /33 3 
-3.93 : : 

183.95 5 
.000 0 
.049 9 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
4 / 2 5 5 
3 // 17 
15.27 7 
.000 0 
.231 1 

2955 / 235 
14/42 2 
4 / 2 0 0 

18 /38 8 
-4.62 2 
298 8 
.000 0 
.067 7 

14 /42 2 

0 / 2 2 
0 '' 1 

0/12 2 
3 3 

144 / 42 

122 / 35 
5 // 19 
211 ' 3 9 
-3.99 9 
298 8 
.000 0 
.051 1 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
322 ' 58 
211 / 39 
992 2 
.002 2 
.186 6 

2644 / 217 
6 9 / 9 6 6 
255 / 44 

411 ' 47 
-3.652 2 

291.54 4 
.000 0 
.043 3 

6 9 / 9 6 6 

0 ' 6 6 
00 •' 3 

0 // 16 
149 9 
.00 : : 

.020 0 

.018 8 
6 9 / 9 6 6 

6 2 / 8 6 6 
288 / 43 
455 •' 49 
-2.92 : : 

295.24 4 
.004 4 
.028 8 

11 gecorrigeerd voor continuïteit 
:: aangepaste t-loets omdat de Levene significant was 
33 geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

265 5 



Bijlagee bij hoofdstuk 5 

Dora Dora 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgev ing 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
dr r 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

OpnameOpname 1 
doofdoof horend 

88// 150 
655 '117 
744 / 78 

.323 3 

.570 0 

.047 7 
155 '309 9 
128/256 6 
822 / 83 

322 ' 31 
-.07 7 
236 6 
.944 4 
.000 0 

128/256 6 

5 /26 6 
33 / 7 

14/23 3 
-1.83--
235.71 1 

.068 8 

.011 1 
128/256 6 

110// 229 
777 / 85 
400 ' 33 
-1.60 0 
153.65 5 
.111 1 
.012 2 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 150 
139// 134 
933 / 89 

.65 5 
.420 0 
.058 8 

312/307 7 
294 /278 8 
944 / 93 

199 18 
.64 4 
298 8 
.523 3 
.001 1 

2944 / 278 

466 / 31 
1 1 /9 9 

22 /21 1 
1.00 0 
298 8 
.319 9 
.003 3 

2944 .' 278 

277/261 1 
900 / 92 
2 8 / 23 3 

-.78 8 
298 8 
.437 7 
.002 2 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

150// 150 
9 5// 104 
633 69 

.96 6 
.328 8 
.063 3 

2933 '341 
2233 / 287 
72 /81 1 

40,'' 34 
-2.031 1 

290.61 1 
.044 4 
.014 4 

2233 / 287 

155 29 
33 / 7 

10// 15 
-2.23: : 

260.30 0 
.026 6 
.016 6 

2233 / 287 

212/272 2 
733 / 81 
433 / 38 
-1.5T T 
293.24 4 

.132 2 
008 8 

opnameopname 4 
DoofDoof horend 

150/150 0 
117// 128 
788 / 85 

2.23 3 
.136 6 
.094 4 

3899 / 394 
3511 /364 

84 /91 1 

333 / 23 
-2.29' ' 
263.25 5 

.023 3 

.017 7 
3511 /364 

333 / 54 
6// 14 

144 / 25 
-3.40: : 

232.64 4 
.001 1 
.037 7 

3511 /364 

3466 / 355 
866 / 92 
333 / 26 
-I.792 2 

278.85 5 
.075 5 
.011 1 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
:: aangepaste t-toels omdat de levene significant was 

Eleni Eleni 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen /.onder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevv ing zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

OpnameOpname I 
doofdoof horend 

150// 150 
9 / 52 2 
6 / 35 5 
36.30 0 
.000 0 
.335 5 

236/233 3 
17// 107 
7 / 47 7 

2 3 / 43 3 
-10.12" " 
227.15 5 

.000 0 

.256 6 
17.. 107 

00 / 4 
00 '2 

0i\2 0i\2 

17// 107 

14/64 4 
8 /38 8 
27 /47 7 
-6.67 7 

238.86 6 
.000 0 
.130 0 

opnameopname 2 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
104/88 8 
699 / 59 

3.26 6 
.071 1 
.110 0 

230/219 9 
167// 136 
766 / 63 

377 / 44 
2.76: : 

290.21 1 
.006 6 
.025 5 

1677 / 136 

4 4 / 25 5 
22// 16 

400 / 37 
1.37 7 
298 8 
.172 2 
.006 6 

167// 136 

1477 / 107 
75 /61 1 
422 / 48 
2.67: : 

293.16 6 
.008 8 
.023 3 

opnameopname 3 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
8 2 / 59 9 
5 5 / 39 9 
6.48 8 
.011 1 
.152 2 

2600 / 308 
170// 159 
67 /51 1 

400 / 45 
3.41 1 
298 8 
.001 1 
.037 7 

170// 159 

3 /2 2 

ii  n 

9 /9 9 
i i 

170// 159 

1299 114 
611 / 46 
466 / 47 

2.91 1 
298 8 
.004 4 
.028 8 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
722 / 108 
48 /72 2 
17.01 1 
.000 0 
.238 8 

2699 / 236 
153// 172 

55// 76 

455 / 39 
-4.172 2 

291.35 5 
.000 0 
.055 5 

153// 172 

5 / 18 8 
11 ' 9 

12/27 7 
-3.102 2 

201.38 8 
.002 2 
.031 1 

153// 172 

122// 142 
511 /67 
4 8 / 46 6 
-2.94 4 
298 8 
.004 4 
.028 8 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
^^ aangepaste t-toets omdat de l.evene significant was 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

266 6 



Bijlagee bij hoofdstuk 5 

Furkan Furkan 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiëni i 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevmg g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-- waarde 
eta-kwadraat t 
'' gecorrigeerd voor continuïteit 
""  aangepaste t-toets omdat de Levene significant was 
'' geen statistische toetsing i v m, beperkte aantal obse 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

8 0 / 62 2 
13// 17 
16/27 7 
1.99 9 
.159 9 
.134 4 

113/74 4 
2 3 / 20 0 
2 2 / 30 0 

388 / 45 
-1.11 1 
140 0 
.268 8 
.009 9 

2 3 / 20 0 

11 / 4 
11 / 6 

11/25 5 
-1.54-1 1 

80.24 4 
.128 8 
.020 0 

2 3 / 20 0 

6// 10 
8// 16 

2 7 / 37 7 
-1.552 2 

106.04 4 
.124 4 
.018 8 

rvaties s 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 150 
11 / 30 
11 / 20 
28.21 1 
.000 0 
.303 3 

302/281 1 
11 /78 
0 / 30 0 

4 / 39 9 
-9.442 2 

152.33 3 
.000 0 
.230 0 
11 /78 

0 /2 2 
0 /0 0 

0 /5 5 
- • ' ' 

1/78 8 

11 /30 
100/18 8 
8 / 3 8 8 
-5.452 2 

162.65 5 
.000 0 
.091 1 

opnameopname 3 
Doofhorend Doofhorend 

150// 150 
3 / 1 5 5 
2 // 10 
7.15 5 
.007 7 
.166 6 

275 /275 5 
6 / 2 9 9 
3 / 1 3 3 

15/31 1 
-3.662 2 

213.89 9 
.000 0 
.043 3 

6 / 2 9 9 

11 /o 
11 /o 

8 / 0 0 

-J J 

6 / 2 9 9 

11 / 6 
11 / 4 

8 / 1 8 8 
-1.832 2 

205.45 5 
.070 0 
.011 1 

opnameopname 4 
doofhorend doofhorend 

150// 150 
211 / 5 
1 4 / 3 3 
9.48 8 
.002 2 
.186 6 

314 /324 4 
4 2 // 18 
18 / 7 7 

3 6 / 2 2 2 
3.202 2 

246.15 5 
.002 2 
.033 3 

4 2 // 18 

0 / 0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 

—1 1 

4 2 // 18 

13 // 10 
7 / 6 6 

2 6 / 2 3 3 
.64 4 
298 8 
.524 4 
.003 3 

Gerhard Gerhard 

totalee aantal clauses 
aantall volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficié'nt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall lexicale elementen /.onder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

4 0 // 15 
2 2 // 10 
5 5 / 6 7 7 

.23 3 
.635 5 
.105 5 

67/32 2 
4 1 // 17 
6 6 / 7 2 2 

4 2 / 4 2 2 
-.51 1 
53 3 

.616 6 

.005 5 
411 / 17 

11 /o 
3 / 0 0 

1 6 / 0 0 
i i 

411 / 17 

7 // 1 
1 4 / 3 3 

32// 13 
1.22 2 
53 3 

.229 9 

.027 7 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
6 5 / 3 8 8 
4 3 / 2 5 5 

1.00 0 
.002 2 
.186 6 

2800 / 242 
162 /78 8 
59 / 32 2 

4 2 / 4 3 3 
5.37 7 
298 8 
.000 0 
.088 8 

162/78 8 

0 / 0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 

162 /78 8 

13 / 9 9 
5 / 6 6 

19 /23 3 
-.14 4 
298 8 
.892 2 
.000 0 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
4 3 / 7 2 2 
2 9 / 4 8 8 
11.06 6 
.001 1 
.195 5 

2877 / 323 
131/209 9 
4 5 / 6 6 6 

4 2 / 3 9 9 
-4.35 5 
298 8 
.000 0 
.060 0 

1311 /209 

0 / 0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 
3 3 

1311 /209 

11/41 1 
5 / 1 7 7 

2 0 / 3 3 3 
-3.84 : : 

242.10 0 
.000 0 
.047 7 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
2 7 / 4 4 4 
18 /29 9 
4.72 2 
.030 0 
.132 2 

3200 / 273 
8 5 // 100 
2 8 / 4 0 0 

3 9 / 4 3 3 
-2.59 9 
298 8 
.010 0 
.022 2 

8 5 // 100 

0 / 0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 

8 5 // 100 

14 /32 2 
7 // 16 

2 5 / 3 5 5 
-2.402 2 

266.55 5 
.017 7 
.019 9 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
:: aangepaste t-loets omdat de Levene significant was 
geenn statistische toetsing i.v.m, beperkte aantal observaties 



Bijlagee bij hoofdstuk 5 

Habiba Habiba 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stemgegeven clauses 
%% u>lledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoê'fficiént t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder eebaar 
sd d 
t-toets s 
dl' ' 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordaehtigen 
gemiddeldd % woorden/woordaehtigen 
sd d 
l-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname l 
doofdoof horend 

150// 141 
533 '' 69 
355 • 49 

4.98 8 
.026 6 
.136 6 

228 /215 5 
1166 ' 116 
522 • 59 

411 / 43 
-1.41 1 
289 9 
.161 1 
.007 7 

116/116 6 

2 . '7 7 
11 / 5 

122 21 
-1.66 ; ; 

216.57 7 
.098 8 
.010 0 

116 '' 116 

511 / 64 
311 '39 
466 / 48 
-1.48 8 
289 9 
.140 0 
.008 8 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150// 150 
500 ' 82 
333 / 55 
133 00 
.000 0 
.210 0 

219/241 1 
8 4 // 138 
400 62 

466 / 44 
-4.36 6 
298 8 
.000 0 
.060 0 

84 // 138 

0<'17 7 
0 / 4 0 0 

-- / 20 
-2.61--
149.00 0 
.010 0 
.022 2 

84 // 138 

2 8 / 6 4 4 
18 /31 1 
3 8 / 4 5 5 
-2.812 2 

289.44 4 
.005 5 
.026 6 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

150// 150 
85 // 101 
566 ' 67 

.318 8 

.074 4 

.109 9 
252// 197 
164'' 141 
655 71 

444 / 43 
-1.23 3 
298 8 
.220 0 
.005 5 

164// 141 

11 . 1 
11 / 1 

8 : 8 8 

164// 141 

14 /22 2 
8<'' 12 

2 6 / 31 1 
-1.21 1 
298 8 
.229 9 
.005 5 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
9 9 / 9 4 4 
666 ' 63 

.23 3 
.630 0 
.035 5 

227 /214 4 
164/146 6 
733 ' 70 

411 ,'42 
.66 6 
298 8 
.509 9 
.001 1 

164// 146 

66 4 
3 / 2 2 

177 M5 

1644 146 

777 / 27 
37 // 15 
466 / 34 
4.782 2 

275.48 8 
.000 0 
.071 1 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
;; aangepaste t-loets omdat de l.evene significant was 
geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Issa Issa 

totalee aantal clauses 
aantall volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-tocts s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall woorden/woordaehtigen 
gemiddeldd % woorden/woordaehtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

8 8 // 101 
1111 14 
88 14 
.112 2 
.291 1 
.093 3 

135/141 1 
2 0 / 2 0 0 
144 16 

3 0 / 3 5 5 
-.52 2 
187 7 
.602 2 
.001 1 

2 0 / 2 0 0 

00 < 3 
0 / 2 2 

0 / 1 5 5 
-1.68 : : 

100.00 0 
.096 6 
.013 3 

2 0 / 2 0 0 

1 0 / 5 5 
111 '5 

3 1 / 2 2 2 
1.492 2 

154.17 7 
.139 9 
.012 2 

opnameopname 2 
doofdoof horend 

150/96 6 
3 5 / 3 3 3 
233 / 34 
3.04 4 
.081 1 
.120 0 

262// 129 
8 0 / 4 7 7 
344 / 40 

411 / 4 6 
- I .13 : : 

184.26 6 
.261 1 
.005 5 

8 0 / 4 7 7 

5 / 5 5 
3 / 5 5 

18 /22 2 
-.72 2 
244 4 
.470 0 
.002 2 

800 / 47 

13// 14 
9 // 15 
2 8 / 3 5 5 
-1.382 2 

169.80 0 
.170 0 
.009 9 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

150// 150 
12// 14 
8 / 9 9 
.04 4 

.837 7 

.024 4 
2766 / 264 
411 / 44 
14// 16 

299 / 32 
-.35 5 
298 8 
.728 8 
.000 0 

411 / 44 

0 ' ' 0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 
j j 

44 1 / 44 

20 / 11 1 
1 0 / 7 7 

3 0 / 2 5 5 
1.04 4 
298 8 
.301 1 
.004 4 

opnameopname 4 
doofdoof horend 

150// 150 
66 / 5 
4 / 3 3 
.00 0 

.100 0 

.018 8 
2711 /264 

20 // 15 
7 / 6 6 

222 / 20 
.45 5 
298 8 
.654 4 
.001 1 

2 0 // 15 

O'O O 
0 / 0 0 

o/o o 
1 1 

200 •' 15 

3 // 1 
11 ' 1 
1 0 / 8 8 
.64 4 
298 8 
.526 6 
.001 1 

11 gecorrigeerd voor continuïteit 
"aangepastee t-loets omdat de Levene significant was 
geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

268 8 



Bijlagee bij hoofdstuk 5 

Kemal Kemal 

totalee aantal clauses 
aantall  volledig stem gegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall  lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving g 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall  woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

1433 / 97 
1/35 5 
11 / 36 
54.01 1 
.000 0 
.437 7 

218// 134 
4 / 48 8 
2 / 40 0 

11 /47 7 
-7.993 3 

102.58 8 
.000 0 
.276 6 

4 / 48 8 

11 / 1 
11 / l 

8// 10 

4 / 48 8 

0 /2 2 
0 /2 2 
0// 14 

3 3 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
199 / 32 
13/21 1 
3.40 0 
.065 5 
.115 5 

2400 / 220 
4 9 / 43 3 
20 /24 4 

35 /41 1 
-.98 8 
298 8 
.326 6 
.003 3 

4 9 / 43 3 

0 /1 1 
0 /0 0 

0 /2 2 

4 9 / 43 3 

11 / 1 
1// 1 
8 /8 8 

j j 

opnameopname 3 
doofihorend doofihorend 

150// 150 
8 / 29 9 
5// 19 
12.33 3 
.000 0 
.208 8 

256/248 8 
2 3 / 66 6 
10/28 8 

2 6 / 40 0 
-4.65 5 

254.54 4 
.000 0 
.068 8 

2 3 / 66 6 

0// 1 
0// I 

0 /8 8 
3 3 

2 3 / 66 6 

1/3 3 
1/2 2 

8// 12 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
8 / 56 6 
5 / 45 5 
57.95 5 
.000 0 
.424 4 

282// 180 
233 / 85 
9 / 55 5 

2 5 / 45 5 
-10.243 3 

184.46 6 
.000 0 
.299 9 

2 3 / 85 5 

0 /0 0 
0 / 0 0 

0 / 0 0 
3 3 

2 3 / 85 5 

11 /O 
0 /0 0 
4 / 0 0 

3 3 

'' gecorrigeerd voor continuïteit 
•• aangepaste t-toets omdat de Levene significant was 

geenn statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Leo Leo 

totalee aantal clauses 
aantall volledig stemgegeven clauses 
%% volledig stemgegeven clauses 
chi-kwadraat t 
p-waarde' ' 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal lexicale elementen 
aantall lexicale elementen met stemgeving 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgeving--

sd d 
t-toets s 
df df 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall lexicale elementen zonder gebaar 
gemiddeldd % lexicale elementen met 
stemgevingg zonder gebaar 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 
totalee aantal lexicale elementen met 
stemgeving g 
aantall woorden/woordachtigen 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 
sd d 
t-toets s 
df f 
p-waarde e 
eta-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
3 7 / 3 0 0 
2 5 / 2 0 0 

.69 9 
.406 6 
.056 6 

279 /265 5 
9 8 / 7 9 9 
3 6 / 2 8 8 

4 2 / 3 9 9 
1.691 1 

296.00 0 
.092 2 
.009 9 

9 8 / 7 9 9 

3 // 1 

11 /o 
6 / 4 4 
90 0 

9 8 / 7 9 9 

8 2 / 7 7 7 
399 ' 39 
4 8 / 4 9 9 

.12 2 
298 8 
.906 6 
.000 0 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

150// 150 
611 /91 
411 /61 
11.22 2 
.001 1 
.196 6 

262/234 4 
143// 158 
55 / 72 2 

411 / 3 8 
-3.60 0 
298 8 
.000 0 
.042 2 

143// 158 

11 / 18 
0 / 9 9 

3 / 2 8 8 
-3.99' ' 
151.85 5 
.000 0 
.051 1 

143// 158 

129// 149 
6 2 / 7 9 9 
4 8 / 4 0 0 
-3.34 ; ; 

289.50 0 
.001 1 
.036 6 

opnameopname 3 
doofihorend doofihorend 

150// 150 
28 // 18 
19// 12 
2.08 8 
.149 9 
.092 2 

2622 / 256 
7 2 / 5 6 6 
28 // 18 

3 9 / 3 5 5 
2.27 7 
298 8 
.024 4 
.017 7 

72 / 56 6 

0 // 1 
0 / 0 0 

0 / 4 4 
-1.00 0 

72 / 56 6 

6 5 / 5 4 4 
35 / 23 3 
4 8 / 4 2 2 
2.24 : : 

294.04 4 
.026 6 
.017 7 

opnameopname 4 
doofihorend doofihorend 

150// 150 
2 0 / 7 5 5 
13 /50 0 
44.92 2 
.000 0 
.367 7 

2833 / 329 
533 / 225 
18/65 5 

35 / 41 1 
-10.59 9 

298 8 
.000 0 
.273 3 

533 / 225 

1/11 1 
11 / 3 

8// 12 
-1.90 0 
298 8 
.059 9 
012 2 

533 / 225 

47 / 215 5 
2 0 / 7 2 2 
4 0 / 4 4 4 
-10.75 5 

298 8 
.000 0 
.280 0 

11 gecorrigeerd voor continuïteit 
22 aangepaste t-toets omdat de Levene significant was 

geenn statistische toetsing i v m beperkte aantal observaties 
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Bijj  tabel 5.22 t/ m 5.24 Clauses met een lexicaal gerealiseerde eerste argument en 
clausess met een lexicaal gerealiseerde tweede argumenten 
(vraagg 9), clauses waar het verbum op de tweede positie staat 
(vraagg 10) bij de dove en de horende gesprekspartner over de 
periodee van twee jaar'. 

Groepsresultaten Groepsresultaten 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij ls,t argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met Is" argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2ic argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2d<r argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoèfficiënt t 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

246/176 6 
126/103 3 
51/59 9 

1.92 2 
.166 6 
.072 2 

95/85 5 
48/53 3 
50/62 2 
2.09 9 
.148 8 
.118 8 

23/21 1 
8/8 8 

34/38 8 
.00 0 

11 000 
.034 4 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

380/273 3 
231// 157 
611 /58 

.58 8 
.447 7 
.033 3 

146// 119 
822 / 49 
56/41 1 
5.31 1 
.021 1 
.147 7 

59/34 4 
22// 1 
37/32 2 

.07 7 
.799 9 
.050 0 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

576/390 0 
316/221 1 
55/57 7 

24 4 
625 5 
.018 8 

214/175 5 
122/102 2 
57/58 8 

02 2 
,881 1 
.013 3 

93/56 6 
32/21 1 
34/38 8 

04 4 
.837 7 
.031 1 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

4833 / 396 
2700 / 189 
56/48 8 
55 50 
.019 9 
.081 1 

224// 164 
117// 100 
52/61 1 
259 9 
107 7 
087 7 

86/66 6 
32/23 3 
37/35 5 
.017 7 
.897 7 
.024 4 

Avlm Avlm 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij Is"1 argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met Is" argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2de argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2dc argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarr de 
contingentiecoèfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

--

--

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

12// 1 
10// 1 

83/100 0 
i i 

5/0 0 
4 /0 0 
80/0 0 

t t 

11 /o 
0/0 0 
0 /0 0 

_] ] 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

56/28 8 
22/20 0 
39/71 1 
6.48 8 
.011 1 
290 0 

20/11 1 
13/9 9 

65/82 2 
.33 3 
566 6 
.175 5 
7/3 3 
3/1 1 

43/33 3 
j j 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

411 /36 
20/19 9 
49/53 3 

.02 2 
903 3 
.040 0 

12/12 2 
8/5 5 

67/42 2 
67 7 

.413 3 
243 3 
5/5 5 
3/3 3 

60/60 0 
i i 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Dee p-waarden zijn gecorrigeerd voor continuïteit. 
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Baraka Baraka 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij Is" argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met lstt argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarr de 
contingentiecoéfficiént t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2dc argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses ' 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficiént t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Carlos Carlos 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij l5"argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met Is" argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2d' argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2dc argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingenliecoëfficiüntt _ ^ 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-vo!gorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoefficiént t 
'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

opnameopname I 
doof/horend doof/horend 

5/8 8 
4 /7 7 

80/86 6 
.00 0 

1.000 0 
.101 1 
2 /4 4 
11 /4 

50/100 0 
j j 

0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

J J 

opnameopname 2 
doof/norend doof/norend 

11111 11111 
13/12 2 
59/55 5 

.00 0 
1000 0 
.046 6 

11/10 0 
8/6 6 

73/60 0 
.02 2 
.877 7 
.134 4 
2 /1 1 
11 /o 

50/0 0 
i i 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

46/30 0 
29/17 7 
63/57 7 

.10 0 
.752 2 
.064 4 

14/17 7 
9/11 1 
64/65 5 

.00 0 
1.000 0 
,004 4 
9 /8 8 
5/3 3 

56/38 8 
i i 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

25/36 6 
17/18 8 
68/50 0 

1.29 9 
.256 6 
.176 6 

111 /16 
10/10 0 
91/63 3 

1.46 6 
.227 7 
.304 4 
111 111 
lil lil 

43/29 9 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

60/28 8 
37/19 9 
62/68 8 

.11 1 
.746 6 
060 0 

17/13 3 
9 /6 6 

53/46 6 
.00 0 

1.000 0 
.067 7 
6/5 5 
3/3 3 

50/60 0 
i i 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

22/38 8 
15/29 9 
68/76 6 

.15 5 
701 1 
.088 8 

7/20 0 
5/6 6 

711 /30 
2.17 7 
149 9 

.347 7 
11 11 
0/2 2 

0/29 9 
.00 0 

1.000 0 
.213 3 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

411 /25 
20/14 4 
49/56 6 

.10 0 
.752 2 
.070 0 

19/14 4 
13/12 2 
69/83 3 

,54 4 
.463 3 
.196 6 
10/3 3 
4 /1 1 

40/33 3 
.00 0 

11 000 
058 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

488 /22 
19/12 2 
40/55 5 

.83 3 
.362 2 
.138 8 
19/5 5 
9 /3 3 

47/60 0 
.00 0 

1.000 0 
.102 2 
10/1 1 
11 /o 
t o /o o 

00 0 
1.000 0 
1.00 0 
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Dora Dora 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij l!l e argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met lsle argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2dc argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-vo!gorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

20/31 1 
10/20 0 
500 / 65 

54 4 
461 1 
.143 3 

5// 16 
4// 14 
80/88 8 

00 0 
1000 0 
.091 1 
2 /7 7 
0 /3 3 
0/43 3 

i i 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

66/31 1 
29/17 7 
44/55 5 

62 2 
433 3 
101 1 

32/17 7 
17/10 0 
533 / 59 

01 1 
.936 6 
054 4 

13// 10 
4 /4 4 

31/40 0 
00 0 

.985 5 

.096 6 

opnameopname 3 ' opname 4 
doof/horenddoof/horend I doof horend 

60/311 1 54/40 
222 / 22 | 20 / 22 
37/711 1 37/55 
8.311 i 2.32 
0044 j 128 
.3099 i 176 

20/13 3 
14/8 8 

70/62 2 
.02 2 
.900 0 
.087 7 
111 /6 
4 /4 4 

37/67 7 
.47 7 
492 2 
.279 9 

28// 12 
15/7 7 

544 / 58 
00 0 

1.000 0 
.044 4 

11/12 2 
5 /3 3 

46/25 5 
.35 5 
.555 5 
210 0 

'' geen statistische toetsing ï.v.m beperkte aantal observaties 

Elem Elem 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij \M argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met lsle argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2dc argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéfficiënt t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

15// 10 
4 /7 7 

27/70 0 
298 8 
084 4 
.393 3 
5 /3 3 
2 /3 3 

40// 100 
i i 

0 /0 0 
0 /0 0 
0 /0 0 

1 1 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

16/18 8 
7/9 9 

444 / 50 
.00 0 
.984 4 
062 2 
2/4 4 
0/2 2 
0/50 0 

i i 

2/2 2 
O/l l 

0/50 0 
_ i i 

opnameopname 3 opname 4 
doof/horend doof/horend 

48/42 2 
26/28 8 
54/67 7 

98 8 
.321 1 
126 6 

22/18 8 
4 /6 6 

18/67 7 
.54 4 
463 3 
.171 1 

doof/horend doof/horend 
266 / 40 
19/12 2 
73/30 0 
100 07 
.002 2 
389 9 

1111 14 
4 /6 6 

577 / 43 
02 2 
877 7 
134 4 

9 /55 2 /3 
2 /22 j 1/2 

22/400 50/67 
.011 -' 
.930 0 
.1855 [ 

'' geen statistische toetsing i.v m beperkte aantal observaties 
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Furkan Furkan 

totalee aanta! clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij Is" argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met Is" argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2dc argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraal l 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 

opnameopname l 
doof/horend doof/horend 

5/7 7 
11 /3 

20/43 3 
_i i 

4 /5 5 
2 /4 4 

50/80 0 

0 /0 0 
0/0 0 
0 /0 0 

_ ] ] 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

38/22 2 
31/10 0 
82/46 6 
6.82 2 
009 9 
.350 0 
14/3 3 
9/2 2 

64/67 7 
.00 0 

1.000 0 
.019 9 
10/0 0 
3/0 0 

30/0 0 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

39/35 5 
211 / 15 
54/43 3 

.51 1 
477 7 
.109 9 

15/11 1 
10/8 8 

67/73 3 
.00 0 

1.000 0 
.065 5 
3 /3 3 
0/1 1 
0/33 3 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

46/39 9 
35/20 0 
76/51 1 
4.65 5 
031 1 
.250 0 

8/16 6 
4// 11 
50/69 9 

.20 0 
655 5 
.180 0 
9 /6 6 
2 /1 1 

22/17 7 
.00 0 

1.000 0 
.068 8 

11 geen statistische toetsing i.v.m beperkte aantal observaties 

Gerhard Gerhard 

totalee aantal clauses met verbum mei 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij lslt argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 1siB argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2de argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoêfficiênt t 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

3/3 3 
2 /2 2 

67/67 7 
j j 

11 / l 
11 /o 

100/0 0 
J J 

0/1 1 
0 /0 0 
0 /0 0 

1 1 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

55/35 5 
40/29 9 
73/83 3 

.73 3 
,394 4 
.116 6 

23/12 2 
17/4 4 

74/33 3 
.385 5 
.050 0 
.366 6 
111 /8 
6/1 1 

55// 13 
1.94 4 
163 3 

.395 5 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

53/58 8 
38/40 0 
72/69 9 

01 1 
.915 5 
.030 0 

13/30 0 
10/24 4 
77/80 0 

00 0 
1.000 0 
035 5 

9// 12 
4 /3 3 

44/25 5 
.22 2 
.640 0 
.200 0 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

MlMl  29 
49/20 0 
77/69 9 

.27 7 
.603 3 
.080 0 

36// 14 
22/6 6 
61/43 3 

72 2 
.395 5 
.163 3 
19/7 7 
10/1 1 

53/14 4 
1.71 1 
.191 1 
.326 6 

'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Habiba Habiba 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij Is" argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met lsle argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2de argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2dt argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

20/8 8 
6/3 3 

300 / 38 
.00 0 

1.000 0 
.072 2 
9/2 2 
44 / 1 

44/50 0 
.00 0 

1.000 0 
.043 3 
0// 1 
0/0 0 
0/0 0 

1 1 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

27/25 5 
15// 18 
566 / 72 

.89 9 
346 6 
.168 8 

5/13 3 
3/3 3 

60/23 3 
.87 7 
.352 2 
331 1 

4// 1 
4 /0 0 

100/0 0 
j j 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

29// 15 
15/6 6 

52/40 0 
.18 8 
.675 5 
111 1 

7/2 2 
5/0 0 
711 /0 

i i 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

27/22 2 
9 /8 8 

33/36 6 
.00 0 

1.000 0 
.032 2 

17// 11 
7/8 8 

411 /73 
1.56 6 
.212 2 
.295 5 

3/33 1/0 
1/11 i 0 /0 

33/333 i 0 /0 
ii  _ i 

'' geen statistische toetsing i v.m. beperkte aantal observaties 

Issa Issa 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij l5,e argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met ls,eargument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2^ argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 

opnameopname ! 
doofdoof horend 

24/14 4 
6/4 4 

255 / 29 
.00 0 

1.000 0 
.039 9 
9/9 9 
6/6 6 

67/67 7 
00 0 

1.000 0 
00 0 

1/0 0 
0 /0 0 
0/0 0 
J J 

opnameopname 2 
doof'horend doof'horend 

25// 13 
15/5 5 

60/39 9 
.85 5 
358 8 
.200 0 
5/5 5 
11 /2 

20/40 0 
i i 

11 / 1 
0/1 1 

0// 100 

opnameopname 3 
doof'horend doof'horend 

60/40 0 
38// 18 
63/45 5 
2,57 7 
109 9 
178 8 

34/22 2 
18/7 7 

53/32 2 
1,63 3 
.201 1 
203 3 

9/4 4 
4// 1 

444 / 25 
.00 0 
962 2 
181 1 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

33/51 1 
18/21 1 
55/41 1 

95 5 
.329 9 
130 0 

12/28 8 
5/15 5 
42/54 4 

.12 2 
.730 0 
.108 8 
2/10 0 
2 /5 5 

100/50 0 
.27 7 

.600 0 

.354 4 
'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 
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Kemal Kemal 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 1SK argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met Iste argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-- waar de 
contingenliecoëffictónt t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2d' argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses mei 2de argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoéffkiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met xVx-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingemiecoëfficiënt t 
'' geen statistische toetsing i.v.m. beperkte aantal observaties 

Leo Leo 

totalee aantal clauses met verbum met 1 of 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij lsw argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met lsle argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfTicient t 
totalee aantal clauses met verbum met 2 argumenten 
aantall  clauses waarbij 2dc argument lexicaal gerealiseerd is 
%% clauses met 2lle argument lexicaal gerealiseerd 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 
totalee aantal clauses met een V-x-x 
aantall  clauses met xVx-volgorde 
%% clauses met \V\-volgorde 
chi-kwadraat t 
p-waarde e 
contingentiecoëfficiënt t 

opnameopname 1 
doofdoof horend 

39/20 0 
20/6 6 
51/30 0 

1.64 4 
.200 0 
199 9 

22/8 8 
10/3 3 

46/38 8 
.00 0 

1.000 0 
.071 1 
4 /0 0 
3/0 0 
75/0 0 

j j 

opnameopname 2 
doofhorend doofhorend 

54/34 4 
34// 14 
63/41 1 
33 16 
.075 5 
208 8 

27// 14 
8/4 4 

30/29 9 
.00 0 

1.000 0 
.011 1 
6 /1 1 
4// 1 

67/100 0 
_! ! 

opnameopname 3 
doofdoof horend 

55/36 6 
44/28 8 
80/78 8 

00 0 
1.000 0 
.027 7 

21/15 5 
15/10 0 
711 /67 

.00 0 
1.0O0 0 
.051 1 
10/3 3 
4 /2 2 

40/67 7 
.02 2 
.879 9 
.2200 ' 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

60/13 3 
45/4 4 
75/31 1 
7.57 7 
.006 6 
.339 9 

411 /3 
22/1 1 
54/33 3 

.01 1 
.935 5 
.102 2 
15/0 0 
5/0 0 
33/0 0 

_i i 

opnameopname 1 
doof/horend doof/horend 

55/47 7 
36/32 2 
66/68 8 

.01 1 
944 4 
028 8 

211 /24 
9/12 2 
43/50 0 

.03 3 
.857 7 
.071 1 
10/7 7 
2 /2 2 

20/29 9 
.00 0 

1.000 0 
.099 9 

opnameopname 2 
doof/horend doof/horend 

43/34 4 
22// 13 
511 /38 

81 1 
.368 8 
128 8 

15/21 1 
10/10 0 
67/48 8 

.63 3 
427 7 
.186 6 
8/3 3 
0/1 1 
0/33 3 
.29 9 
592 2 
459 9 

opnameopname 3 
doof/horend doof/horend 

89/50 0 
411 / 13 
46/26 6 
4.62 2 
.032 2 
194 4 

29/22 2 
111 11 

38/32 2 
.03 3 
876 6 
.063 3 
13/6 6 
0/1 1 
0/17 7 
.17 7 
.684 4 
.328 8 

opnameopname 4 
doof/horend doof/horend 

59/68 8 
19/33 3 
32/49 9 
2.84 4 
.092 2 
.163 3 

33/33 3 
11/28 8 
33/85 5 
16.05 5 
.000 0 
464 4 

5/15 5 
11 11 

20/47 7 
.28 8 
598 8 
229 9 

275 5 

file:///V/-volgorde
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