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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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