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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. 

5 5 



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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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 
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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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Hoofdstukk 1: Inleiding 

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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