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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). 
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(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-

54 4 



Hoofdstukk 3: Multimodale tweetaligheid en taalkeuze bij doven 

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. 

56 6 



Hoofdstukk 3: Multimodal tweetaligheid en taalkeuze bij doven 

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 
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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 
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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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