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Hoofdstukk 4 

Onderzoeksopzet t 

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

4.11 Onderzoeksvragen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)) Issa:4D-31 

BRUINN HOND 

/buin/ / 

'Eenn bruine hond.' 

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

OraleOrale componenten 
Dee volgende vraag richt zich op orale componenten. 

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

(2)) Gerhard:4D-101 

VER R 

-ff--

'Heell  ver weg.1 

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

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

(3)) Kemal:2D-90 

nee e 

NEEE GEEL NEE 

'Geenn gele.' 

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

(4)) Baraka:lH-167 

nee e 

INDEX]SCHOENEN N 

'Ikk heb geen schoenen." 

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

nee e 

BANGG INDEX! NIETS 

'Ikk ben bang voor niets.' 

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

(6)) Issa:4D-45 

NIETT -HETZELFDE-* 

'Iss niet hetzelfde.' 

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

(7)) Dora:4D-25 

nee e 

NIETT LEUK 

/nie// /leuk/ 

'Datt is niet leuk.' 

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

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

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

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

(8)) Kemal:4H-ll7 

INDEX22 3bGEVEN2 

'Jijj  krijgt (een taart).' 

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

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

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

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

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

(9)) Eleni:lH-70 

INDEX33 MOOI 

'die'' ''m 00/ 

'Diee is mooi.' 

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

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

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

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

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

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

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

(10)) Dora:4H:35 

LEUK K 

/nou// /toch/ /leuk/ 

'Nou,, dat is toch leuk!' 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.11 Selectie 

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

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

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

4.2.22 Leeftijd en sekse 

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

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

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

leeftijdleeftijd bij de eerste 
datadata verzam e ling 

5:1 1 

5:2 2 

5;0 0 

5;1 1 
4;6 6 

4;10 0 

4;11 1 

4;7 7 

5;1 1 

4;9 9 

5;0 0 

sekse sekse 

meisje e 

meisje e 

jongen n 

meisje e 

meisje e 

jongen n 

jongen n 

meisje e 

jongen n 

jongen n 

jongen n 

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

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

4.2.33 Intelligentie 

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

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

79 9 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

Tabell  4.2 Dossiergegevens met betrekking tot de uitkomsten van intelligentie-

onderzoekenn bij de proefpersonen'. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 
Carlos s 
Dora a 
Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 
Habiba a 
Issage e 
Kemal l 

Leo o 

uitkomst uitkomst 
intelligentintelligent ieondcrzoek 
voorvoor sehoolplaalsing 

gemiddeld' ' 

gemiddeld d 
bovenn gemiddeld1 

gemiddeld1 1 

onderr gemiddeld 

gemiddeld'' -

bovenn gemiddeld1 

gemiddeld' ' 
middeld: : 

onderr gemiddeld 

bovenn gemiddeld' 

uitkomst uitkomst 
intelligentieonderzoek intelligentieonderzoek 
tweetwee jaar later 

onderr gemiddeld' 

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

gemiddeld'" " 

gemiddeld' ' 
gemiddeld5 5 

gemiddeld'"1 1 

onderr gemiddeld'"1 

bovenn gemiddeld' 

opmerkingen opmerkingen 

zeerr verlegen 
IQ-metingenn geven de 
ondergrenss aan 
gezondheidsklachten n 

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

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

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

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

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

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

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

lssa a 

Kemal l 

Leo o 

gemiddeld gemiddeld 
intelligent intelligent 

+ + 

--
+ + 

+ + 

-r-r] ] 

--
+ + 

+ + 

laaglaag intelligent/ 
leerprobleem leerprobleem 

+ + 

+ + 

+ + 

'== met MG-status 

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

4.2.44 Gehoorverlies 

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

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

proef-proef-
persoon persoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

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

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

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

AC:<1:1 1 
wsch.. congenitaal 

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

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

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

AC:: 3:8 
meningitiss op 3;2 

AC:: 2:2 

AC:: 2:0 
meningitiss op 1 ;2 

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

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

gehoorverlies gehoorverlies 
gemetengemeten voor 
sehoolpiaatsing sehoolpiaatsing 

perceptieverhezen n 
vann  100 dB 

r:: 100 dB 
1:: 110 dB 

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

ii  100 dB 

 100 dB 

1000 d B- 110 dB 

mogelijkk nog enig 
restgehoor r 

nogg minimaal 
restgehoor r 
mett toestellen 60 dB 

mett toestellen 
enigg restgehoor 

geenn reacties 
opp geluid 

1000 dB 

gehoorverlies gehoorverlies 
gemetengemeten in groep 2 

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

onveranderdd verlies 
geenn spraakverstaan 

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

 100 dB 

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

1000 d B- 110 dB 

onveranderd d 

r:: minimaal 
restgehoor r 
1:: 100 dB 

onveranderd d 

laagg frequent 
restgehoor r 

1000 dB 
mett toestellen 
reactiess op 40 dB 

opmerkingenopmerkingen naar 
aanleidingaanleiding van de 
audiogrammen audiogrammen 

niett audiologisch doof 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10-15 
dBB gunstiger 

weinigg mogelijkheden 
tott spraakverstaan 

nauwelijks s 
mogelijkhedenn tot 
spraakverstaan n 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10 dB 
gunstiger r 

nauwelijks s 
mogelijkhedenn tot 
spraakverstaan n 

nauwelijks s 
mogelijkheden n 
tott spraakverstaan 

werkelijkee drempel 
waarschijnlijkk 10 dB 
gunstiger r 

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

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

Anderee verschillen tussen de proefpersonen betreffen de audiologische gege-
vens.. De onderzoeken die in tabel 4.4 vermeld zijn, werden afgenomen in het 
kalenderjaarr vóór de schoolplaatsing van de proefpersonen en in het kalen-
derjaarr waarin de tweede en derde dataverzameling (zie tabel 4.12) plaats-
vond. . 
Err zijn proefpersonen bij wie de metingen onbetrouwbare resultaten oplever-
denn (zie de opmerkingen in tabel 4.4). Dat zijn Eleni, Habiba en Leo. De ver-
schillenn in hun reacties op geluid wanneer zij geen en wanneer zij wel een 
toestell  droegen, zijn namelijk te groot. Zij reageerden tijdens de onderzoeken 
alleenn dan wanneer ze luid en duidelijk iets hoorden en niet - wat de bedoe-
lingg is - zodra ze enig geluid konden waarnemen. Zij zijn dus mogelijk 'min-
derr doof' dan de audiogrammen laten zien. Bij de overige proefpersonen lij -
kenn de metingen betrouwbaarder, maar zeker is dat niet. De onderzoeken blij -
venn namelijk momentopnamen waarbij de stemming van het kind een grote 
roll  speelt. 
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Opp grond van de audiogrammen (zie tabel 4.4) en de in de dossiers aangele-
verdee extra informatie kunnen de proefpersonen verdeeld worden in een 
groepp die nauwelijks tot geen auditieve toegang heeft tot de gesproken taal 
enn een groep die dat wel {een beetje) heeft. Proefpersonen die volgens de 
audiogrammenn weinig tot geen restgehoor hebben zijn Baraka, Carlos, Dora, 
Furkan,, Gerhard, Issa en Kemal. Volgens de unanieme mening van 
(spreek)leerkrachtenn en onderzoeker klopt dit echter niet voor Carlos en 
Dora.. Beiden blijken in de praktijk namelijk wel spraak te verstaan (zelfs 
wanneerr er geen mogelijkheid tot spraakafzien is). Waardoor Dora met haar 
grotee gehoorverliezen hiertoe in staat is, is niet duidelijk. Bij Carlos is het 
aannemelijkk dat hij in de onderzoekssituatie onder zijn kunnen heeft 
gepresteerdd (hij gaf heel weinig reactie). Op grond van deze gegevens (en 
meningen)) is het mogelijk de proefpersonen te verdelen in zij die spraak kun-
nenn verstaan en zij die dat niet kunnen (zie tabel 4.5). De eerste zijn in staat 
eenn verschil tussen de NGT en Nederlands in de vorm van simultane com-
municatiee te horen. Voor de andere proefpersonen zal dat moeilijk of onmo-
gelijkk zijn. 
Opp basis van de (on)mogelijkheid om spraak auditief waar te nemen en van 
hett moment van doof worden, zijn de proefpersonen te verdelen in drie groe-
pen:: een groep die de mogelijkheid heeft spraak auditief waar te nemen, maar 
-- waarschijnlijk - congenitaal doof is; een groep die nauwelijks spraak kan 
verstaann en laat doof is geworden en een groep die nauwelijks spraak kan 
verstaann en - waarschijnlijk - congenitaal doof is en (tabel 4.5). 

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

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

mogelijkheid mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

congenitaalcongenitaal doof 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

geengeen mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

laatlaat doof 

+ + 

9 9 

+ + 

geengeen mogelijkheid 
spraakspraak te verstaan 

+ + 

congenitaalcongenitaal doof 

+ + 

+ + 

9 9 

+ + 

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

4.2.55 Taalomgeving thuis 

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

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

thuiss zoals de gezinsbegeleiding die heeft waargenomen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

thuistaal thuistaal 

Turks s 

Marokkaans' ' 
(+Nederlands) ) 

Spaans s 

Nederlands s 

Grieks s 

Turks s 

Nederlands s 

Marokkaans' ' 

Berber r 

Turks s 

NGT/simultane e 
communicatie e 

opmerkingen opmerkingen 

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

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

ouderss maakten de gebarencursussen niet af; communicatie verliep 
moeizaam m 

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

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

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

thuiss werd simultane communicatie gebruikt 

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

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

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

beidee ouders doof/zeer slechthorend 

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

Tabell  4.7 De thuistaal van de proefpersonen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kcmal l 

Leo o 

NGT NGT 

+ + 

Nederlands Nederlands 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

andereandere taal 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

4.2.66 Taalvaardigheid 

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

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

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

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

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

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

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

(vierkeuzee toetsen). 

proefpersonen proefpersonen 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

groepgroep 1 
werkplanwerkplan 3 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

groepgroep 2 
werkplanwerkplan 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

n.a. . 

n.a. . 

1 1 

groepgroep 3 
werkplanwerkplan 3 

1 1 

2 2 

2 2 

2 2 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

n.a. . 

2 2 

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

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

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

proefpersonen proefpersonen 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

groepgroep 1 
werkplanwerkplan 3 

z z 

1 1 
2 2 

2 2 

2 2 

groepgroep 2 
werkplanwerkplan 1 

1 1 

1 1 

1 1 

3 3 

n.a. . 

n.a. . 

n.a. . 

1 1 

n.a. . 

n.a. . 
2 2 

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

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

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

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

percentagepercentage correcte 
antwoordenantwoorden <n=50) 

66 6 

68 8 

82 2 

74 4 

68 8 

70 0 

78 8 

62 2 

62 2 

26' ' 

68 8 
11 = onder kansniveau 

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

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

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

taalvaardigheidd zoals gemeten op de toetsen. 

proefpersoon proefpersoon 

Ayli n n 

Baraka a 

Carlos s 

Dora a 

Eleni i 

Furkan n 

Gerhard d 

Habiba a 

Issa a 

Kemal l 

Leo o 

relatiefrelatief hoge 
Nederlandse Nederlandse 

taalvaardigheid taalvaardigheid 

+ + 

+ + 

+ + 

lage lage 
Nederlandse Nederlandse 

taalvaardigheid taalvaardigheid 

-r -r 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

-r r 

+ + 

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

4.2.77 Samenvatting 

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

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

4.3.11 Gesprekspartners 

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

4.3.22 Materiaal 

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

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

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

4.3.33 Plaats 

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

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

4.3.44 Procedure 

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

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

groepp waarin de proefpersonen op dat moment zaten. 

opnameronde opnameronde 

opnamerondee 1 

opnamerondee 2 

opnamerondee 3 

opnamerondee 4 

hett tweetalig on 

gesprek gesprek 

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

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

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

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

derwijss had een aanvang genomen in oktober 1994 

tijdstip^ tijdstip^ 

maartt 1995 
{groepp 1) 

septemberr 1995 
(groepp 2) 

maartt 1996 
(groepp 2) 

septemberr 1996 
(groepp 3) 

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

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

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

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

4.3.55 Samenvatting 

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

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

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

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

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

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

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

4.55 Analyse van de onderzoeksvragen 

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

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

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

(11)) Kemal:2D-33 

-J-- "stompen en schoppen" 

'Ikk stompte en schopte José.' 

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

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

Baraka:lD-24 4 

BROEK K 

'Eenn broek/Dat is een broek.' 

(13)) Eleni:lD-122 

KOUDD INDEXbock 

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

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

(14)) Baraka: 1D-51 

DOODD | 

BENAUWDD / 

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

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

antwoord: : 

Leo:: ID-108 

BOODSCHAPPEN N 

/boosap/12 2 

'Boodschappen/Zee moet boodschappen doen.' 

4.5.11 NGT-variabelen 

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

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

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

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

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

PAPAA -MAMA -

'Papaa en mama." 

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

(17)) Baraka:lH-40 

MAM AA 7 LAARS ROOD 

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

(18)) Furkan:lH-l 

INDEX,, VERREKIJKER 

'Ikk wil/zie/heb een verrekijker.' 

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

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

(19)) Leo:2D-107 

ANDERR OP-DIE-PLEK3a 

SLAPEN N 

'Diee andere sliep daar.' 

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

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

(20)) Carlos: 1D-39 

-F-- SLAPEN 

'Felicitaa slaapt.' 

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

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

(21)) Carlos:3.D-141 

nee e 

NOG-NIETT OP 

-op--

'Hett is nog niet op.' 

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

(22)) Baraka:2D-21 

DRINKEN N 

/melk'' ' 

'Melkk drinken.' 

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

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

(23)) Baraka:lD-92 

"sneeuww bij elkaar halen" JONGEN 

'Dee jongen veegde de sneeuw bij elkaar.' 

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

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

VER R 

-fff--

"Heell  ver weg.' 

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

(25)) Leo:2H-105 

GROOT T 

/pam/ / 

'Eenn grote.' 

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

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

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

(26)) Dora: 1H-14 

nee e 

MOGENN NEE 

/ma// /nie/ 

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

(27)) Baraka:2H-69 

nee e 

/maa/ / 

'Niett de maan.' 

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

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

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

(28)) Kemal:2D-102 

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

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

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

(29)) Leo:4D-22 

DANN ANDERS INDEX3a KIJKEN 

'Daarnaa ging ik naar iets anders kijken.' 

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

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

(30)) Leo 1.H:28 

-P-- SCHOOL WEGGAAN 

/soola/ / 

'Patrickk ging naar school.' 

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

(31)) Dora:lD-57 

-L-- CADEAU GEVEN 

/liza// /jajo/ /ewe/ 

'Lizaa gaf een cadeau.' 

4.5.22 Nederlandstalige variabelen 

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

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

(32)) Aylin:2H-46 

HOND D 

?hon? ? 

'Dee hond.' 

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

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

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

'Datt kan wel.' 

Inn voorbeeld 33 is er sprake van twee lexicale elementen, beide zonder gebaar. 

112 2 



Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

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

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

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

'?'' ' 9' 

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

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

gebruikte. . 

(35)) Furkan lH-49en50 

APPELL APPEL 

/ap// /ap/ 

'Eenn appel.' 'Een appel.' 

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

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

(verschuiftt haar stoel) 

/omele/ / 
' 9 ' ' 

/omele/ / 

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

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

PAPAA EN MAMA KOPEN CAVIA 

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

'Papaa en mama kochten een cavia.' 

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

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

(38)) Dora-4D:51 

RIJGEN3a a 

'Ikk rijg ze' 

(39)) Christine-3H:56 

HELPENN INDEX2 

/help// -

'Jee helpt mij.' 

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

(40)) Christinc:2D-21 

/dahh /mah/ /niet/ 

'Datt mag niet.' 

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

(41)) Car1os:3H-114 

-F-- SLAPEN AUTO 

"Felicitaa sliep in de auto.' 

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

4.5.33 Statistische analyses 

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

4.66 Betrouwbaarheid 

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

4.6.11 Betrouwbaarheid van de transcriptie en codering 

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

4.6.1.14.6.1.1 Betrouwbaarheid van de transcriptie 

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

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

transcriptie. . 

II  ariabele 

eindgrenss clauses 

lexicalee elementen 

gebaren gebaren 

gebarenn zonder stem 

lexicalee elementen met stem 

oralee componenten 

non-manuelee negatie-markeerders 

werkwoordgebaren n 

totaal totaal 

1370 0 

2257 7 

2263 3 

1271 1 

993 3 

103 3 

56 6 

597 7 

%% overeenkomst 

85 5 

92 2 

92 2 

82 2 

84 4 

57 7 

82 2 

77 7 

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

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

4.6.1.24.6.1.2 Betrouwbaarheid van de codering 

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

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

dee controle-codering. 

variabele variabele 

Nederlandsee woorden 

woordachtigen n 

brabbels/vocalisaties s 

lexicalee argumenten 

constituenten n 

CohensCohens Kappa 

0.95* * 

0.93* * 

0.97* * 

0.93* * 

0.93* * 

*p<.001 1 

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

4.6.22 Betrouwbaarheid van de taalsamples 

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

4.6.2.14.6.2.1 Taaiproductie 

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

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

l4Ziee voor de relatie tussen de variabele gebaren zonder stemgeving en de variabele lexicale 
elementenn met stemgeving 4.5. 
l:,Ziee de bijlage bij hoofdstuk 4 voor meer gegevens. 
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Tabell  4.1 5 Gegevens van Aylin over de opnamen met twee gesprekken. 

Aylin Aylin 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 

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

totalee aantal lexicale elementen met stem 
gemiddeldd % woorden/woordachtigen 

opnumerondeopnumeronde 2 

dovedove gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

99 9 

166 6 
100 0 
166 6 

0 0 
0 0 

0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

51 1 
84 4 
100 0 

84: : 

0 0 

0: : 

0 0 

horendehorende gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

43 3 
70 0 

100 0 
70 0 
0 0 
0 0 
0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

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

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

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

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

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

Carlos Carlos 

Variabele Variabele 

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

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

opnamerondeopnameronde 2 opnam 

dove dove 
gesprekspartner gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

101 1 
144 4 
97 7 

144 4 

1 1 

3 3 
33 3 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

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

horende horende 
gesprekspartner gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

97 7 
162 2 
84 4 

162 2 

9 9 
12 2 
12 2 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

53 3 
72 2 
81 1 
73 3 

13 3 
8 8 
13 3 

ïrondeïronde 3 

horende horende 
gesprekspartner gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

67 7 
91 1 

77 7 
99 9 

23 3 
23 3 
22 2 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

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

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

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

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

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

Issa Issa 

Variabele Variabele 

totalee aantal clauses 
totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem' 
totalee aantal lexicale elementen 

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

gemiddeldd % woorden/woordachtigen' 

opnamerondeopnameronde 2 

horendehorende gesprekspartner 

eerste eerste 
gesprek gesprek 

68 8 

86 6 
50 0 
91 1 

48 8 
40 0 
18 8 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

28 8 

37 7 
65 5 
38 8 

23 3 
7 7 
7 7 

11 berekend op clauseniveau 

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

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

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

Kemal Kemal 

Variabele Variabele 

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

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

opnamerondeopnameronde 3 

dovedove gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

100 0 
168 8 
77 7 

170 0 
21 1 
34 4 

1 1 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

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

3: : 

opnamerondeopnameronde 4 

horendehorende gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

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

0 0 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

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

0: : 

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

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

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

Leo Leo 

Variabele Variabele 

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

opnamerondeopnameronde 2 

horendehorende gesprekspartner 
eerste eerste 

gesprek gesprek 

117 7 

155 5 
27 7 

177 7 
71 1 

113 3 
79 9 

tweede tweede 
gesprek gesprek 

33 3 
50 0 

20 0 
57 7 
76 6 
45 5 
81 1 

11 berekend op clauseniveau 

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

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

4.6.2.24.6.2.2 Gesprekstypen 

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

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

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

Tabell  4.20 Groepsresultaten uit de eerste opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

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

totalee aantal lexicale elementen 
gemiddeldd % lexicale elementen met stem 

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

opnamerondeopnameronde I 

dovedove gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

620 0 
975 5 

70 0 
987 7 
26 6 

268 8 
20 0 

boek-boek-
gesprek gesprek 

356 6 
566 6 
74 4 

575 5 
23 3 
134 4 

20 0 

spel-spel-
gesprek gesprek 

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

93 3 
20 0 

horendehorende gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

490 0 
804 4 
52 2 

857 7 
43 3 

380 0 
41 1 

boek-boek-
gesprek gesprek 

405 5 
608 8 
38 8 

647 7 
57 7 
354 4 

44 4 

spel-spel-
gesprek gesprek 

207 7 
258 8 
52 2 

285 5 
477 (*) 

133 3 
222 (*) 

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

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

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

verschillendee gesprekstypen. 

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

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

opnamerondeopnameronde 2 

dovedove gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

1156 6 
1880 0 

52 2 
2009 9 

45 5 
923 3 
32 2 

boek-boek-
gesprek gesprek 

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

15 5 

horendehorende gesprekspartner 
vrij vrij 

gesprek gesprek 

931 1 
1399 9 

48 8 

1515 5 
48 8 

727 7 
35 5 

boek boek 
gesprek gesprek 

639 9 

979 9 
50 0 

1053 3 
48 8 
458 8 
36 6 

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

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

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 

totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem1 

totalee aantal lexicale elementen 

gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 

totalee aantal lexicale elementen met stem 

gemiddeldd % woorden/woordachtigen 

opnamerondeopnameronde 3 

horenhoren Je gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

1328 8 

2359 9 

51 1 

2433 3 

42 2 

1064 4 

25 5 

boek-boek-
gesprek gesprek 

319 9 

503 3 

811 * 

519 9 

177 * 

79 9 

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

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

Tabell 4.23 Groepsresuhaten uit de derde opnameronde met betrekking tot de 

verschillendee gesprekstypen. 

totalee aantal clauses 

totalee aantal gebaren 

gemiddeldd % gebaren zonder stem' 

totalee aantal lexicale elementen 

gemiddeldd % lexicale elementen met stem' 

totalee aantal lexicale elementen met stem 

gemiddeldd % woorden/woordachtigen; 

opnamerondeopnameronde 4 

horendehorende gesprekspartner 

vrij vrij 
gesprek gesprek 

1326 6 

2355 5 

43 3 

2501 1 

50 0 

1266 6 

41 1 

boek-boek-
gesprek gesprek 

298 8 

440 0 

39 9 

455 5 

52 2 

218 8 

199 * 

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

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

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

gesprekstypenn (het gesprekstype waarin een variabele het meest 

voorkwamm staat voorop). 

opnameronde opnameronde 

1 1 

2 2 
3 3 
4 4 

lexicalelexicale elementen 
zonderzonder stem 

(D:: boek-vrij-spel) 

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

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

woorden/woordachtige woorden/woordachtige 
lexicalelexicale elementen 

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

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

Tabell  4.24 laat zien dat er ten aanzien van de invloed van de gesprekstypen 
opp het voorkomen van de variabelen wel tendensen lijken te zijn (boekge-
sprekkenn ontlokten vaak meer lexicale elementen zonder stemgeving dan 
vrijee gesprekken en vrije gesprekken vaak meer lexicale elementen met 
stemgevingg en woorden/woordachtige lexicale elementen dan boekgesprek-
ken),, maar dat die invloed niet consequent is. Bovendien is deze invloed 
niett altijd hetzelfde bij beide gesprekspartners. Vooralsnog wordt hier aan-
genomenn dat onderzoek naar persoonsgerelateerde taalkeuzen gebruik kan 
makenn van alle drie de gesprekstypen. 
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Hoofdstukk 4: Onderzoeksopzet 

4.6.33 Samenvatting 

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

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

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