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Hoofdstukk 6 

Discussiee en conclusies 

Tweetaligenn zijn mensen die regelmatig twee of meer talen gebruiken (zie 
hoofdstukk 1). Wanneer een tweetalige communiceert, gebruikt hij de ene keer 
taall  A meer en de andere keer taal B. Welke taal gekozen wordt, is in hoge 
matee afhankelijk van de gesprekspartner, vooral van de taal die deze gebruikt. 
Niett alleen tweetalige volwassenen maken zo geheten taalkeuzen. Uit onder-
zoekk bij jonge horende kinderen blijkt dat ook zij dit doen (zie hoofdstuk 2). 
Nett als volwassenen kiezen zij meestal de taal van hun gesprekspartner 
(2.1.2.1).. Dat horende kinderen adequate taalkeuzen kunnen maken, komt 
waarschijnlijkk omdat zij al heel jong verschillen tussen talen kunnen horen. 
Dovee kinderen kunnen dat niet of nauwelijks. Het is dan ook de vraag of dove 
kinderenn eveneens persoonsgebonden taalkeuzen kunnen maken. Dit onder-
zoekk is opgezet om op die vraag een antwoord te vinden. Er is gewerkt met 
elff  dove proefpersonen. Bij aanvang van het onderzoek waren ze tussen de 
4;66 en 5;2 jaar oud (zie 4.2.2). Zij kregen op school een tweetalig taalaanbod 
datt bestond uit de Nederlands Gebarentaal (NGT) en Nederlands in de vorm 
vann simultane communicatie. In de loop van twee jaar hebben de proefper-
sonenn in vier opnameronden individuele gesprekken gevoerd met zowel een 
dovee als een horende gesprekspartner. All e gesprekken zijn opgenomen op 
video.. Per opnameronde is het taalgebruik uit de beide gesprekken (zie 4.3.1) 
opp een aantal variabelen (zie 4.5) met elkaar vergeleken. Steeds is daarbij de 
vraagg gesteld of de variabelen die kenmerkend zijn voor de NGT (zie 4.5.1) 
significantt meer met de dove gesprekspartner gebruikt werden dan met de 
horende.. Omgekeerd is steeds ook de vraag gesteld of de variabelen die ken-
merkendd zijn voor het Nederlands (ook in de vorm van simultane communi-
catie;; zie 4.5.2) significant vaker in gesprek met de horende gesprekspartner 
voorkomenn dan met de dove. Bevestigende antwoorden op deze vragen zou-
denn laten zien dat een proefpersoon ten aanzien van de onderzochte variabe-
lenn een persoonsgebonden taalkeuze maakte. 
Hoofdstukk 5 bevat de antwoorden op de onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk 
(inn 6.1) worden deze antwoorden kort besproken. De grote variatie in de 
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Hoofdstuk.. 6: Discussie en conclusies 

onderzoeksresultatenn is punt van discussie in 6.2. In 6.3 volgen enkele aan-
bevelingenn voor verder onderzoek. De laatste paragraaf (6.4) geeft een aan-
tall  praktische overwegingen naar aanleiding van dit onderzoek. 

6.11 Samenvatting van de resultaten 

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

186 6 
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personenn een enkele keer nodig dat ze in een zelfde opnameronde een extra 
gesprekk voerde. Deze twee gesprekken met één en dezelfde gesprekspartner 
binnenn een tijdsbestek van enkele dagen konden met elkaar vergeleken wor-
denn (zie 4.6.2.1). Uit die vergelijking bleek dat alleen bij Aylin en Kemal de 
taaisampless niet altijd representatief waren met betrekking tot stemgeving. 
Zoo gebruikte Aylin in de tweede opnameronde in het tweede gesprek met de 
horendee gesprekspartner significant meer lexicale elementen met stemgeving 
dann de eerste keer. Kemal deed in de derde opnameronde hetzelfde. Hoewel 
hunn taalsamples niet altijd als onbetrouwbaar zijn te beschouwen, laten deze 
resultatenn wel zien dat er sprake is van variatie. Conclusies kunnen dan ook 
alleenn voorzichtig getrokken worden. 

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

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

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

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

proefpersoon proefpersoon 

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

variabelen variabelen 
lexicale lexicale 

stem stem 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

overige overige 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 

syntactische syntactische 

+ + 

+ + 
+ + 

gesprekspartners gesprekspartners 

doof doof 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

horend horend 
+ + 
+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

opnameronde» opnameronde» 

} } 

+ + 

g.g. . 

+ + 

+ + 

2 2 

+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

3 3 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

4 4 

+ + 

+ + 
+ + 
+ + 

+ + 

+ + 
+ + 

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

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

6.22 Variatie in de resultaten 

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

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

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

6.2.22 Gesprekspartners 

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

6.2.33 Variabelen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tott slot moet worden stilgestaan bij het gegeven dat een aantal variabelen een 
anderee keuze laten zien dan werd verwacht (zie tabel 5.26). Waarom soms 
NGT-variabelenn juist bij de horende vaker voorkwamen en Nederlandstalige 
variabelenn bij de dove is echter niet duidelijk. Wel ligt het voor de hand de 
grotee hoeveelheid stemgegeven lexicale elementen bij de dove gesprekspart-
nerr toe te schrijven aan de dominantie van de gesproken taal, zowel thuis als 
opp school. Opvallend is overigens dat een "andere keuze" nooit voorkwam 
bijj  de variabele stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar: geen enkele 
proefpersoonn laat juist bij de dove gesprekspartner gebaren vaker achterwe-
gee dan bij de horende. Blijkbaar was bij deze variabele zonder meer duide-
lij kk dat die meer paste bij de horende dan bij de dove gesprekspartner. Het 
ligtt voor de hand een verklaring in het taalaanbod te zoeken: de dove 
gesprekspartnerr gebruikte altijd gebaren. Overigens kan niet geconcludeerd 
wordenn dat de taalkeuze ten aanzien van deze variabele geen variatie laat 
zien:: een adequate keuze kwam slechts een enkele keer voor. Het kan zijn dat 
hett maken van een keuze op die variabele alleen voor taalvaardige proefper-
sonenn mogelijk was (zie 6.2.4). 

196 6 



Hoofdstukk 6: Discussie en conclusies 

Dee variabelen wel/geen stemgeving lieten bij individuele proefpersonen soms 
persoonsgebondenn taalkeuzen zien. Deze variabele is blijkbaar geschikt om bij 
dovee kinderen met een lage taalvaardigheid verschillen in taalkeuzen te detec-
teren.. Voor een consequente en volledige taalkeuze voor een van beide talen is 
uiteraardd meer nodig. Daarvoor schoot de taalvaardigheid van veel proefperso-
nenn waarschijnlijk te kort. Bovendien is het de vraag of in het taalaanbod ande-
ree verschillen tussen beide talen voor een deel van de proefpersonen voldoen-
dee duidelijk waren om op die variabelen adequate taalkeuzen te maken. 

6.2.44 Proefpersonen 

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

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

persoonn aangegeven of deze gemiddeld intelligent was, later doof is 

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

taalvaardigheidd (relatief) goed was. 

proefpersoon proefpersoon 

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

(gemiddeld) (gemiddeld) 
intelligent intelligent 

+ + 
+ + 

->--

-t t 

--
+ + 

laterlater doof 
geworden geworden 

--
--
--

+ + 

--
--

mogelijkheidmogelijkheid om 
spraakspraak te verstaan 

+ + 
+ + 
+ + 
+ + 

--
--
+ + 

thuistaal thuistaal 
Nederlands Nederlands 

--
+ + 
+ + 

--
+ + 

--
+ + 

thuistaal thuistaal 
NGT NGT 

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

Nederlandse Nederlandse 
taalvaardigheid taalvaardigheid 

--
+ + 
+ + 

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

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

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

55 Ook later bleef zij dit doen. Haar NGT-leerkracht verzuchtte meer dan eens dat Dora, toen 
elff  jaar oud (2001), ook tijdens de NGT-lessen, geen NGT, maar een vorm van simultane 
communicatiee met haar gebruikte (of daarbij stemgeving werd gebruikt kon de leerkracht 
niett beoordelen). Dat Dora overigens niet ongevoelig was voor de onmogelijkheden van haar 
gesprekspartnerr blijkt onder andere uit observaties van haar ouders. Zij vertelden dat Dora 
mett dove volwassenen niet, maar met dove kinderen wel communiceerde "zonder stem en 
mett gebaren". 
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Niett alleen is er bij de zeven genoemde proefpersonen variatie in de resulta-
tenn in de opnameronden en ten aanzien van de gesprekspartner. Dat geldt zeer 
zekerr ook voor de diverse variabelen. Al eerder (6.2.1 en 6.2.3) werd aange-
gevenn dat een aantal resultaten mogelijk voor een deel samenhangt met de 
taalvaardigheidd van de proefpersonen. Dat geldt voor wat de lexicale varia-
belenn betreft vooral voor lexicale elementen zonder gebaar en woorden en/of 
woordachtigee lexicale elementen (zie ook 4.5.2). Het is immers voorstelbaar 
datt deze variabelen alleen door die proefpersonen toegepast worden die vol-
doendee vaardig in het Nederlands zijn om verstaanbare stemgevingen te 
maken.. Die veronderstelling lijk t hier voor een deel bevestigd te worden. Het 
zijnn namelijk alleen de meest Nederlandsvaardige proefpersonen die deze 
variabelenn met de horende gesprekspartner vaker gebruikten dan met de 
dove.. Dat geldt voor Dora ten aanzien van lexicale elementen zonder gebaar 
inn de eerste, tweede en derde opnameronde (zie tabel 5.18 en 5.19) en voor 
Carloss ten aanzien van woorden en/of woordachtige lexicale elementen in de 
eerste,, derde en vierde opnameronde (zie tabel 5.20 en 5.21). Vaardigheid is 
echterr geen garantie. Zo zijn er bij Leo minder vaak verschillen bij deze vari-
abelenn aan te treffen dan op grond van zijn taalvaardigheid verwacht had kun-
nenn worden. De resultaten ten aanzien van de andere lexicale variabelen zijn 
moeilijkk te koppelen aan taalvaardigheid. De relatie taalvaardigheid en taal-
keuzee is complex. 

Zoalss al is aangegeven, lieten niet alle proefpersonen persoonsgebonden taal-
keuzenn zien. Op de vragen of de NGT-variabelen (de vragen 1 t/m 5) met de 
dovee gesprekspartner vaker gebruikt werden dan met de horende en op de 
vragenn (6 t/m 10) of de Nederlandstalige variabelen met de horende vaker 
gebruiktt werden dan met de dove, werd immers bij vier proefpersonen meest-
all  een ontkennend antwoord gegeven. Dat zijn Baraka, Furkan, Habiba en 
Issa.. Bij deze vier proefpersonen waren er bijna geen significante verschillen 
tussenn de gesprekssituaties aan te treffen. Dat geldt met name voor Issa. Hij 
liett bijna nooit verschillen in taalkeuzen zien. Met andere woorden: voor 
zoverr het de onderzochte variabelen betreft, gebruikte hij bij beide gesprek-
spartnerss dezelfde taal. Bij Baraka, Habiba en Furkan ligt het net iets anders. 
Hoewell  ook bij hen er meestal geen verschillen tussen de gesprekssituaties 
waren,, komt het voor dat NGT-variabelen juist met de horende gesprekspart-
nerr significant vaker gebruikt werden en de Nederlandstalige juist met de 
dove.. Merkwaardig is dat Baraka enkel in de eerste opnameronde een aantal 
adequatee taalkeuzen maakt en daarna bijna niet meer. Bij Furkan zijn er in de 
tweedee en derde opnameronde enkele vormen van adequate taalkeuzen te zien. 
Vann Barakan, Furkan, Habiba en Issa is nagegaan waarin zij overeenkomen 
enn verschillen (zie tabel 6.3). 
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Tabell  6.3 Bij de proefpersonen die geen verschillen in taalkeuzen laten zien, is per 

proefpersoonn aangegeven of deze gemiddeld intelligent was, later doof is 

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

taalvaardigheidd (relatief) goed was. 

proefpersoonproefpersoon [ (gemiddeld) 
intelligent intelligent 

Barakaa + 
Furkann +' 
Habibaa + 
Issaa +J 

laterlater doof 
geworden geworden 

--
--
0 0 

+ + 

MogelijkheidMogelijkheid om 
spraakspraak te verstaan 

--
--
--
--

thuistaal thuistaal 
Nederlands Nederlands 

--
--
--
--

thuistaal thuistaal 
NGT NGT 

--
--
--
--

Nederlandse Nederlandse 
taalvaardigheid taalvaardigheid 

--
--
--
--

11 = maar met MG-status 
22 = maar met een leerprobleem 
?? = leeftijd is niet duidelijk 

Uitt tabel 6.3 blijkt dat er tussen Baraka, Furkan, Habiba en Issa overeen-
komstenn zijn: ze hebben geen mogelijkheid om spraak te verstaan, de 
thuistaall  is een andere dan het Nederlands en/of de NGT en hun Nederlandse 
taalvaardigheidd is laag, bij Issa zelfs zeer laag (zie 4.2). Aannemelijk is dat 
eenn combinatie van deze kenmerken jonge dove kinderen belemmert in het 
makenn van persoonsgebonden taalkeuzen. Deze combinatie hoeft zo'n keuze 
echterr niet per se in de weg te staan. Kemal maakte immers wel persoonsge-
bondenn taalkeuzen, zij het dat deze zich voornamelijk beperkte tot wel of 
geenn stemgeving. 
Hett is uiteraard ook mogelijk dat deze vier proefpersonen wel adequate taal-
keuzenn konden maken, maar dat zij dit in de onderzochte situaties niet deden 
(vergelijkk 2.1.2). De reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de omgeving 
(opp school een gesprek met een volwassene voor het oog van de camera) het 
gebruikk van een bepaalde taal stimuleerde ongeacht het taalgebruik van de 
gesprekspartnerr (zie 2.1.2.2). Een andere mogelijkheid is dat de gekozen 
variabelenn voor deze proefpersonen niet de geschikte waren (zie 6.2.3). 

Hoewell  dus niet alle proefpersonen persoonsgebonden taalkeuzen maken, 
blijktt uit dit onderzoek dat dove kinderen dit tot op zekere hoogte kunnen. 
Datt geldt zelfs voor kinderen die nauwelijks vaardig in het Nederlands zijn 
enn over weinig middelen beschikken om vorm te geven aan hun taalkeuze. 
Ondankss alle beperkingen probeerden zij hun taalkeuzen vorm te geven. Ze 
dedenn dat vooral door met de dove gesprekspartner meer stemloze lexicale 
elementenn en clauses te gebruiken dan met de horende en met de horende 
meerr stemgegeven lexicale elementen en volledig stemgegeven clauses dan 
mett de dove. Hoewel een hoge taalvaardigheid blijkbaar geen voorwaarde is 
omm tot adequate taalkeuzen te komen (zie 2. 1.1), lijk t een lage taalvaardig-
heidd wel een obstakel te zijn om dergelijke keuzen (waarneembaar) te maken. 
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6.33 Vervolgonderzoek 

Ditt onderzoek naar taalkeuzen van dove kinderen laat zien dat zij ondanks 
hunn auditieve beperking net als horende kinderen in staat zijn hun taal in 
zekeree mate aan te passen aan die van hun gesprekspartner. 
Dee resultaten vertonen wel veel variatie. Er waren immers proefpersonen bij 
wiee niet zonder meer sprake was van een persoonsgebonden taalkeuze, 
althanss bij wie dat niet zonder meer geconstateerd kon worden. Tevens geldt 
datt er niet op alle onderzochte variabelen persoonsgebonden taalkeuzen wer-
denn gemaakt. Ook blijken er in de latere opnameronden meer proefpersonen 
tee zijn die persoonsgebonden taalkeuzen maken dan in eerdere. Waarom dat 
zoo is, is niet altijd even duidelijk. Het is dan ook interessant om in eventueel 
vervolgonderzoekk expliciet aandacht te besteden aan een aantal aspecten die 
inn dit onderzoek niet aan de orde konden komen. 
Tenn eerste zou het interessant zijn na te gaan welke interne factoren (verge-
lij kk 2.1.1) het taalkeuzegedrag van dove kinderen beïnvloeden. De vraag is 
immerss of en in hoeverre het niet kunnen verstaan van spraak en/of het heb-
benn van een lage taalvaardigheid inderdaad het maken van adequate taalkeu-
zenn belemmert. Voor zo'n onderzoek is een groot aantal proefpersonen nodig. 
Daarmeee zouden subgroepen samengesteld moeten worden op grond van 
kenmerkenn als intelligentie, gehoorverlies, leeftijd van doof worden, moge-
lijkheidd om spraak te verstaan, de thuistaal, de taalvaardigheid in zowel de 
NGTT als het Nederlands en leeftijd. De kleine populatie dove kinderen in 
Nederland,, maakt het moeilijk om voor dergelijke subgroepen voldoende 
aantallenn proefpersonen te werven. Bovendien is onderzoek doen bij een 
groott aantal proefpersonen en met een grote hoeveelheid data lastig door het 
zeerr arbeidsintensieve transcriberen. Voor meer inzicht in de relatie taal-
vaardigheidd en taalkeuze is het noodzakelijk dat er niet alleen voor het 
Nederlands,, maar ook voor de NGT bruikbare, genormeerde taaltests 
beschikbaarr zijn. Als die tests er zijn, kunnen variabelen die ingezet worden 
omm taalkeuzegedrag nader te onderzoeken, nauw gerelateerd worden aan de 
ontwikkelingg van de proefpersonen. Uiteraard verdient het dan ook aanbeve-
lingg om proefpersonen langer te volgen dan twee jaar zoals in dit onderzoek. 
Omm na te gaan welke interne factoren uniek voor dove kinderen zijn, zou ver-
volgonderzoekk zich ook moeten richten op een vergelijking tussen het multi-
modalee taalkeuzegedrag van horende en dat van dove kinderen. Daarbij zou 
err aandacht moeten zijn voor de vraag of en in hoeverre de overlap tussen een 
gebarentaall  en simultane communicatie (zie 3.1) het dove kinderen extra 
moeilijkk maakt talen te onderscheiden. In een tweetalig aanbod is het voor-
komenn van overeenkomsten tussen talen niet uniek. Zo zijn er op syntactisch 
niveauu overeenkomsten tussen het Nederlands en het Duits of het Fries. Bij 
horendenn kinderen vormen die overeenkomsten geen belemmering voor het 
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makenn van een taalkeuze. Dove kinderen missen echter de mogelijkheid om 
overeenkomstenn en verschillen tussen (verwante) talen te horen. Verschillen 
tussenn een gebarentaal en een vorm van simultane communicatie zijn boven-
dienn in het manueel-visuele deel van de communicatie niet altijd zichtbaar. 
Onderzoekk naar dit aspect zou kunnen aansluiten bij dat wat al bekend is over 
dee multimodale taalkeuze van horende kinderen. Een voorbeeld is het onder-
zoekk van Richmond-Welty & Siple (1999). Zij onderzochten de blikrichting 
vann tweetalig multimodaal opgroeiende horende kinderen (zie 3.4). 
Blikrichtingg is een belangrijk aspect van gebarentalen. Richmond-Welty & 
Siplee ontdekten dat de door hen onderzochte horende kinderen een dove 
gesprekspartnerr vóór het begin van een uiting tweemaal zo vaak aankeken als 
eenn horende. Vervolgonderzoek zou na kunnen gaan of ook dove kinderen dat 
opp jonge leeftijd doen. Uiteraard moet er dan eerst kennis zijn over de regels 
tenn aanzien van blikrichting in de NGT. 

Omm de invloed van externe factoren (vergelijk 2.1.2) te onderzoeken, is er 
mett name aandacht nodig voor de relatie tussen het taalaanbod en taaihou-
dingg enerzijds en het maken van adequate taalkeuzen anderzijds. In 3.3. bleek 
datt het taalaanbod van dove kinderen zeer divers is. De meest efficiënte 
manierr om zicht te krijgen op de relatie taalaanbod en taalkeuze is dan ook 
omm in vervolgonderzoek met meer dan één dove en één horende gespreks-
partnerr te werken. Het zou interessant zijn dan eveneens hun taaihouding 
(eenn - of tweetalig; zie 2.1.2.1) in beeld te brengen. Uiteraard verdient het dan 
aanbevelingg dove en horende gesprekpartners met zowel een eentalige taai-
houdingg als met een tweetalige taaihouding in te zetten. 
Voorr meer zicht op de invloed van de onderwijsaanpak verdient het aanbe-
velingg verschillende typen tweetalig dovenonderwijs bij onderzoek naar taal-
keuzenn te betrekken. Daarbij zou dan nagegaan moeten worden of een setting 
waarinn naast de NGT ook het Nederlands in de vorm van simultane commu-
nicatiee de voertaal is, het maken van persoonsgebonden taalkeuzen meer of 
minderr stimuleert dan een setting waar alleen - of voornamelijk - de NGT de 
voertaall  is (en het Nederlands als vak wordt onderwezen). Een probleem bij 
eenn dergelijke opzet is echter dat onderwijssituaties op zeer veel meer punten 
vann elkaar verschillen dan enkel en alleen op het taalbeleid. Hierdoor is het 
moeilijkk om op basis van zo'n vergelijkend onderzoek uitspraken te doen 
overr de onderwijspraktijk die adequate taalkeuzen het meest bevordert. 

Ditt onderzoek heeft laten zien dat dove kinderen adequate taalkeuzen kunnen 
maken.. Vaak doen ze dat door met een dove gesprekspartner meer gebaren 
zonderr stemgeving te gebruiken dan bij de horende. Bij de horende gespreks-
partnerr worden er dan meer lexicale elementen met stemgeving gebruikt. Die 
stemgevingenn worden meestal vergezeld door een gebaar. Soms echter wor-
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denn er met de horende meer lexicale elementen met stemgeving maar zonder 
gebaarr gebruikt. Interessant zou zijn na te gaan hoe de subsets in het menta-
lee lexicon (zie 3.2) georganiseerd kunnen zijn op een manier die zowel een 
multimodalee speech driven als een sign driven taalkeuze mogelijk maakt als 
eenn keuze voor óf een oraal-auditieve óf een visueel-manuele taal. 

6.44 Implicaties voor de praktijk 

Veell  ouders zijn zo bang dat een tweetalige opvoeding schadelijk is voor de 
ontwikkelingg van hun horende kind dat ze besluiten (voorlopig) slechts één 
taall  te gebruiken (Petitto e.a., 2001; Petitto & Holowka, 2002) zelfs als dit er 
toee leidt dat hun kind met een deel van de eentalige familie niet kan commu-
niceren.. Tot zo'n veertig jaar geleden werd die angst door veel wetenschap-
perss gedeeld zoals in hoofdstuk 1 werd uiteengezet. Onderzoek heeft echter 
aangetoondd dat er geen reden is tot bezorgdheid. 
Ookk veel ouders van dove kinderen maken zich zorgen over de mogelijk 
negatievee gevolgen van een tweetalige opvoeding. Tot de dag van vandaag 
wordtt die zorg door een aantal wetenschappers gedeeld (zie Tellings, 1995 en 
Wever,, 2002). Zij waarschuwen - zo meldt Wever - dat een tweetalige bena-
deringg bij dove kinderen kan eindigen in "een eentalig gebarensysteem" 
(Wever,, 2002:17). De in Nederland bekendste tegenstander van een tweetali-
gee opvoeding was Van Uden (zie onder meer Van Uden, 1974). Hij vreesde 
datt door de gemakkelijk toegankelijke gebarentaal dove kinderen hun spraak-
mogelijkhedenn niet zouden aanboren, ontwikkelen en gebruiken. Met andere 
woorden:: een tweetalige opvoeding van dove kinderen zou leiden tot eenta-
ligheidd waarbij alleen gebaren gebruikt zouden worden. Die keuze voor een-
taligheidd zou ingegeven worden door een vorm van gemakzucht. Het leren 
vann de gesproken taal is voor de meeste dove kinderen geen eenvoudige 
opgavee en het gebruik van die taal is en blijf t vaak moeilijk. Door het ont-
brekenn van onderzoekgegevens kon op voorhand dan ook niet uitgesloten 
wordenn dat dove kinderen in een tweetalige situatie de gesproken taal inder-
daadd niet zouden willen gebruiken. Dat is ook een van de redenen dat in het 
Rotterdamss Tweetaligheidsproject gekozen is voor een duidelijke plaats van 
dee gesproken taal. In het onderwijs was er specifieke aandacht voor monde-
lingee taalvaardigheid, zowel in individuele lessen bij de spreekleerkracht als 
inn groepslessen. Door de inzet van Taalplan Kleuters kon er bovendien struc-
tureell  gewerkt worden aan de ontwikkeling van de mondelinge woorden-
schat.. De - relatief - eentalige houding van de horende spreekleerkracht sti-
muleerdee bovendien het gebruik van de gesproken taal. De vraag was ook of 
eenn taalaanbod dat naast de NGT bestond uit het Nederlands in de vorm van 
simultanee communicatie voor dove leerlingen als een tweetalig aanbod kon 
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functioneren.. Het was immers denkbaar dat zij in het taalaanbod geen twee 
talenn konden onderscheiden (zie 3.1). Om de leerlingen optimale kansen te 
gevenn het taalaanbod inderdaad als een tweetalig aanbod waar te nemen, is er 
inn het onderwijs daarom gekozen voor de een-persoon-een-taal-benadering. 
Dee hoop was dat de gekozen vorm van tweetalig onderwijs er toe zou leiden 
datt de leerlingen twee onderscheiden talen zouden waarnemen en gaan 
gebruiken.. Dit onderzoek heeft laten zien dat een deel van de proefpersonen 
inderdaadd (in toenemende mate) persoonsgebonden taalkeuzen maakte. De 
onderzoekgegevenss wijzen er op dat de deze proefpersonen, ondanks een 
taalaanbodd waarin de talen een zekere mate van overlap vertonen (zie 3.1) en 
ondankss hun gehoorverlies er weet van hebben dat de aangeboden talen 
systematischh van elkaar verschillen èn dat ze daar naar proberen te handelen: 
bijj  persoon A gebruiken ze taal A meer dan taal B en bij persoon B gebruiken 
zee taal B meer dan taal A. Beide talen worden dus daadwerkelijk gebruikt. 
Opvallendd daarbij is dat dit geldt voor proefpersonen met zeer uiteenlopende 
achtergrondenn (zie 4.2) en zelfs voor proefpersonen met een zeer lage 
Nederlandsee taalvaardigheid. Ondanks hun problemen met de gesproken taal 
makenn zij een keuze voor die taal als hun gesprekspartner horend is; ze 
nemenn niet hun toevlucht tot "een eentalig gebarensysteem" (Wever, 
2002:17).. Dit is een onderzoeksresultaat dat de zorgen van veel ouders en 
leerkrachtenn van dove kinderen kan relativeren. 
Hoewell  op grond van de onderzoeksgegevens niet geconcludeerd kan wor-
denn dat de onderwijsvorm uit het Rotterdamse Tweetaligheidsproject de ide-
alee was, suggereren ze wel dat dove kinderen die op school de NGT en het 
Nederlandss in de vorm van simultane communicatie krijgen aangeboden net 
alss horende kinderen persoonsgebonden taalkeuzen kunnen maken. Voor het 
onderwijss is dit een belangrijke conclusie. Het is goed te weten dat het onder-
wijss aan auditief beperkte kinderen niet per se voor één bepaalde taal hoeft te 
kiezen.. Tweetalig onderwijs lijk t immers ook hun de mogelijkheid te geven 
all  jong adequate taalkeuzen te maken en zo op te groeien tot tweetaligen. 
Dezee gevolgtrekking wordt ondersteund door een aantal incidentele observa-
tiess van na het onderzoek. Opvallend daarbij is dat sommige proefpersonen 
zelfss een voorkeur voor het Nederlands lijken te ontwikkelen. Zo meldde de 
dovee NGT-leerkracht dat Aylin, Dora, Carlos en Leo met haar vooral simul-
tanee communicatie gebruikten (persoonlijke communicatie, onder andere in 
2001;; de proefpersonen waren toen elf jaar) .̂ Juist deze vier proefpersonen 
zijnn voor wat het Nederlands betreft de meest taalvaardige van de groep 

66 In dat jaar werd Leo tijden de voorronde van de landelijke lees/vertelwedstrijd voor groep 7 
enn 8 uitgeroepen tot de beste NGT-gebruiker van de schooi. 
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(geworden)7.. Zij hebben dus meer dan de anderen de mogelijkheid beide 
talenn daadwerkelijk te gebruiken. Interessant is dan dat deze vier - net als 
sommigee horende kinderen (zie 2.1.2.2) - een voorkeur lijken te krijgen voor 
dee dominante taal: met andere tweetaligen gebruiken zij niet de taal van hun 
gesprekspartner,, maar de taal die in de wereld om hen heen het meest 
gebruiktt wordt. Een dergelijk gedrag is bijvoorbeeld ook te zien bij horende 
immigrantenkinderenn zoals Ferguson (1983/1984) aangeeft voor de 
Amerikaansee situatie waar Engels de dominante taal is: 

"many"many children of immigrant parents (...) reply in English when their 
parentsparents speak to them in the other language. " Ferguson (1983/84:49). 

Voorr dove kinderen geldt echter dat de taal van de dominante, horende 
wereldd alleen dan de voorkeurstaal kan worden als zij in staat zijn die taal 
daadwerkelijkk te gebruiken, iets wat niet voor ieder van hen haalbaar is (zie 
3.3).. Dit is een belangrijk verschil met horende kinderen voor wie er immers 
geenn fysieke belemmeringen zijn om vaardiger in de ene of andere taal te 
wordenn of om een keuze voor taal A of taal B te maken. Dit verschil maakt 
dee tweetalige situatie van zowel dove kinderen als volwassenen uniek. 

Ayli nn scoorde in groep 1 en 2 laag op de TPK-toetsen (zie 4.2.6). Mogelijk is dat zij toen 
doorr haar verlegenheid zwaar onder haar niveau presteerde (vergelijk de opmerking van de 
psycholoogg zoals weergegeven in tabel 4.2). Wat uiteraard ook kan. is dat zij zich pas later 
relatieff  vaardig in het Nederlands is geworden. 
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