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Samenvatting g 

Inn 1994 startte in Rotterdam op het Rudolf Mees Instituut - de tegenwoordi-
gee Dr. M. Polanoschool - het Rotterdamse Tweetaligheidsproject. Doel van 
ditt project was niet alleen tweetalig onderwijs aan dove kinderen te ontwik-
kelenn en te implementeren, maar ook om dit onderwijs op onderdelen te eva-
lueren.. Aan dat laatste was dringend behoefte omdat tweetalig dovenonder-
wijss op dat moment in Nederland structureel niet voorkwam en er - ook in het 
buitenlandd - nauwelijks onderzoek is gedaan naar dit type onderwijs. 

Hoofdstukk 1 is een inleidend hoofdstuk waarin begrippen aan de orde komen 
diee van belang zijn voor dit onderzoek en waarin kort wordt aangegeven in 
welkk kader het onderzoek plaats vond. Voor een invulling van het begrip 
tweetaligheidd is gekozen voor de functionele definitie van Weinreich uit 1953 
diee stelt dat iemand tweetalig genoemd kan worden als hij regelmatig twee of 
meerr talen gebruikt. Tweetaligen gebruiken de ene keer taal A (met of zonder 
elementenn uit taal B) en een andere keer taal B (met of zonder elementen uit 
taall  A). Het voorkomen van elementen uit taal B in een gesprek dat in taal A 
wordtt gevoerd, of omgekeerd, heet codewisselen. Het kiezen voor een 
bepaaldee taal - al dan niet met codewisselen - wordt taalkeuze genoemd 
(Grosjean,, 1982). 
Tweetaligenn kunnen leven in maatschappijen waar iedereen tweetalig is, of 
slechtss een deel van de bevolking of zelfs bijna niemand (Appel & Muysken, 
1987).. De manier waarop het onderwijs omgaat met tweetaligheid kan een 
afspiegelingg zijn van de maatschappij waarbinnen dat onderwijs plaatsvindt. 
Zoo zal in een maatschappij waar iedereen tweetalig is, tweetalig onderwijs 
meerr voor de hand liggen dan in een maatschappij waar tweetaligen de uit-
zonderingg zijn. 
Aann doven is in de meeste landen zeer lang eentalig onderwijs gegeven. Dat 
will  zeggen dat zij alleen de (gesproken) landstaal kregen aangeboden. 
Desondankss groeiden de meeste dove op tot tweetaligen die zowel een geba-
rentaall  als een gesproken taal gebruiken. Tweetalig dovenonderwijs sluit hier-
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opp aan. De talen die binnen het Rotterdamse Tweetaligheidsproject een rol 
speelden,, waren de Nederlandse Gebarentaal (NGT) en het Nederlands. Deze 
laatstee taal werd ook aangeboden in de vorm van simultane communicatie. 
Datt wil zeggen dat het gesproken Nederlands ondersteund wordt met gebaren. 

Hett tweede hoofdstuk is gewijd aan tweetaligheid en taalkeuze bij horende 
kinderen.. Wereldwijd groeien veel kinderen tweetalig op. Het blijkt dat zij al 
zeerr jong in staat zijn adequate taalkeuzen te maken. Dat wil zeggen dat zij 
inn situatie A taal A meer gebruiken dan taal B en in situatie B taal B meer dan 
taall  A. Een grote taalvaardigheid blijkt geen dwingende voorwaarde te zijn 
omm tot adequate taalkeuzen te komen. Wel is het zo dat taalvaardigheid de 
vormm van de taalkeuze beïnvloedt. Bij een lage taalvaardigheid is er namelijk 
vaakk sprake van meer codewisselen (al kan codewisselen juist ook voorko-
menn bij zeer taalvaardige tweetaligen). Andere factoren die de uitkomst van 
dee taalkeuze beïnvloeden zijn de gesprekspartner, de omgeving en het 
gespreksonderwerp.. Van deze drie lijk t de taal die de gesprekspartner 
gebruiktt veelal de grootste invloed uit te oefenen. 
Omm te verklaren hoe tweetaligen hun beide talen zowel gescheiden kunnen 
gebruikenn als kunnen codewisselen, biedt het taalproductiemodel van Levelt 
(1989)) goede aanknopingspunten. De aanpassingen op dit model voor twee-
taligenn betreffen vooral het moment waarop er een taalkeuze wordt gemaakt 
enn de opslag van het lexicon (De Bot, 2001). Voor jonge kinderen die twee-
taligg opgroeien is er nog geen taalproductiemodel geconstrueerd. 

Inn hoofdstuk 3 staat de tweetaligheid van dove kinderen centraal. Bij hen spe-
lenn een gebarentaal en een gesproken taal een rol. Een gebarentaal maakt 
gebruikk van de manueel-visuele modaliteit, een gesproken taal van de oraal-
auditieve.. Vandaar dat de tweetaligheid van doven wel multimodale tweeta-
ligheidd wordt genoemd. Deze multimodale tweetaligheid omvat meestal niet 
alleenn een gebarentaal en een gesproken taal, maar ook (diverse vormen van) 
simultanee communicatie. In simultane communicatie worden elementen uit 
eenn gebarentaal elementen en uit een gesproken taal simultaan gebruikt. 
Dovee kinderen die twee talen krijgen aangeboden, kunnen niet - zoals horen-
dee kinderen heel jong al wel kunnen - verschillen tussen talen auditief waar-
nemen.. Wanneer zowel een gebarentaal als een gesproken taal in de vorm van 
simultanee communicatie wordt aangeboden, zijn bovendien de verschillen in 
hett manueel-visuele deel van het aanbod klein. Het is dan ook de vraag of 
dovee kinderen die zowel de NGT als het Nederlands in de vorm van simulta-
nee communicatie krijgen aangeboden in dit aanbod twee talen onderscheiden. 
Diee vraag is relevant: alleen als de twee talen uit de input onderscheiden kun-
nenn worden, kunnen er adequate taalkeuzen gemaakt worden. Een complice-
rendee factor is dat het taalaanbod aan dove kinderen zowel thuis als op school 
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eenn grote variatie kent. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar taalkeu-
zee bij dove kinderen die een tweetalig taalaanbod krijgen. Uit onderzoeken 
diee wel zijn gedaan, lijk t er soms niet tot nauwelijks een relatie te zijn tussen 
gesprekspartnerr en taalkeuze (Erting, 1985). Ander onderzoek geeft aan dat 
err wel voor een gebarentaal wordt gekozen als de gesprekspartner doof is, 
maarr niet altijd voor een gesproken taal als die horend is (Fortgens & Knoors, 
1995;; Gee & Mounty, 1991). 

Hoofdstukk 4 bevat informatie over de onderzoeksopzet. De centrale vraag 
luidt: : 

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

Voorr de operationalisering is er gewerkt met tien variabelen. Vij f daarvan 
betreffenn de NGT: clauses zonder stemgeving, gebaren zonder stemgeving, 
negatievee clauses waarin de ontkenning uitsluitend plaatsvindt door middel 
vann een non-manuele negatie-markeerder, congruent gebruikte werkwoord-
gebarenn en het verbum op de laatste plaats in de clause. De vraag is of deze 
vij ff  variabelen bij een dove gesprekspartner meer gebruikt werden dan bij 
eenn horende. De vijf andere variabelen betreffen het Nederlands (ook in de 
vormm van simultane communicatie): volledig stemgegeven clauses, lexicale 
elementenn met stemgeving, stemgegeven lexicale elementen zonder gebaar, 
woorden/woordachtigee lexicale elementen, lexicale realisatie van argumen-
tenn en het verbum op de tweede positie in de clause. Het onderzoek is uitge-
voerdd bij elf dove proefpersonen die bij aanvang van de dataverzameling tus-
senn de 4;6 en 5;2 jaar oud waren. Het onderzoek was longitudinaal. De proef-
personenn waren allemaal leerlingen van het Rudolf Mees Instituut. Ze waren 
dooff  en zaten bij elkaar in de groep. De groep kreeg tweetalig onderwijs. De 
proefpersonenn verschilden aanzienlijk van elkaar ten aanzien hun intelligen-
tie,, gehoorverlies, de leeftijd van doof worden, de thuistaal en hun 
Nederlandsee taalvaardigheid (voor de NGT waren er geen toetsen om de 
vaardigheidd te meten). De dataverzameling vond vier maal plaats met tus-
senpozenn van zes maanden. De individuele proefpersonen moesten daarbij 
steedss een gesprek voeren met een dove en met een horende gesprekspartner. 
Dee beide gesprekspartners waren bekenden van de proefpersonen. De dove 
werktee als klassenassistent in de groep. Zij gebruikte met de proefpersonen 
altijdd de NGT. De horende was hun spreekleerkracht. Zij gebruikte 
Nederlandss (al dan niet in de vorm van simultane communicatie). De twee 
gesprekkenn werden met elkaar vergeleken. Dat gebeurde zowel voor de groep 
alss geheel als voor de individuele proefpersonen. 
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Dee resultaten staan in hoofdstuk 5. Ze zijn verkregen door per opnameronde 
dataa uit de gesprekken met de dove en de horende gesprekspartners met 
elkaarr te vergelijken. De groep als geheel laat alleen significante verschillen 
tussenn de twee onderzochte gesprekssituaties zien voor wat betreft volledig 
stemlozee clauses en volledig stemgegeven clauses. Voor de overige variabe-
lenn zijn er geen significante verschillen. Voor de meeste syntactische varia-
belenn geldt dat ook voor de individuele proefpersonen. Er zijn zeven indivi-
duelee proefpersonen die bij de dove gesprekspartner meer lexicale elementen 
uitt NGT (met name clauses en gebaren zonder stemgeving) gebruiken dan bij 
dee horende en bij de horende gesprekspartner meer lexicale elementen uit het 
Nederlandss (met name volledig stemgegeven clauses en lexicale elementen 
mett stemgeving) dan bij de dove. Hoewel het aantal kenmerken waarop een 
adequatee taalkeuze gemaakt werd, gering was, is het feit dat er sprake is van 
zo'nn keuze interessant. Dove kinderen kunnen immers niet, zoals horende 
kinderen,, het verschil tussen talen niet horen. Bovendien vertoont een taal-
aanbodd dat uit zowel de NGT als het Nederlands in de vorm van simultane 
communicatiee bestaat in de visueel-manuele modaliteit een grote overlap. Er 
wass dus een gerede kans dat het voor de proefpersonen niet duidelijk zou zijn 
datt het hun taalaanbod tweetalig was. Het merendeel van de proefpersonen 
blijk tt echter net als tweetalige horende kinderen persoonsgebonden taalkeu-
zenn te maken: bij persoon A gebruiken ze taal A meer dan taal B en bij per-
soonn B gebruiken ze taal B meer dan taal A. 

Hoofdstukk 6 besteedt aandacht aan de variatie in de onderzoeksresultaten. 
Diee variatie betreft de verschillende meetmomenten, de rol van de gespreks-
partner,, de variabelen en de proefpersonen. 
Hett vierde meetmoment laat iets meer adequate taalkeuzen zien dan de eer-
dere.. Het waarom is niet per se duidelijk. Bij horende kinderen blijkt taal-
vaardigheidd immers geen voorwaarde om te komen tot verschillen in taal-
keuzen.. Het blijkt echter dat er soms wel sprake is van een relatie tussen taal-
vaardigheidd en de hier gehanteerde variabelen. 
Inn tegenstelling tot een aantal eerdere onderzoeken naar de taalkeuze van dove 
kinderenn blijken de proefpersonen die in het huidige onderzoek een persoons-
gebondenn taalkeuze maken niet alleen meer NGT met de dove gesprekspart-
nerr te gebruiken dan met de horende, maar ook meer Nederlands met de 
horendee gesprekspartner dan met de dove. Het kan zijn dat de eentalige hou-
dingg van de horende gesprekspartner de proefpersonen hiertoe gestimuleerd 
heeft.. Opvallend is dat een van de proefpersonen wel meer Nederlands 
gebruiktee als haar gesprekspartner horend was, maar niet meer NGT als die 
dooff  was. Net als veel horende tweetaligen koos deze, in het Nederlands 
vaardigee proefpersoon, niet zo zeer voor de taal die haar - tweetalige -
gesprekspartnerr gebruikte, maar voor de dominante taal uit haar omgeving. 
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Dee variatie in de resultaten ten aanzien van de verschillende variabelen geeft 
aann dat het maken van een taalkeuze diverse aspecten van de taal kan betref-
fen.. Het lijk t er op dat voor dove kinderen verschillen in persoonsgebonden 
taalkeuzenn met name worden gemaakt ten aanzien van geen stemgeving 
(NGT)) en wel stemgeving (Nederlands). Ten aanzien van de syntactische 
variabelenn was er nauwelijks sprake van verschillen in taalkeuzen. Enerzijds 
wordtt dit mogelijk veroorzaakt door een nog te lage taalvaardigheid van de 
proefpersonenn waardoor bepaalde constructies niet of nauwelijks voorkwa-
men.. Anderzijds kan het de invloed van het taalaanbod hier een rol spelen. 
Hett is mogelijk dat een aantal variabelen nog niet frequent werden aangeboden 
enn het is mogelijk dat een aantal verschillen tussen de NGT en het Nederlands 
inn de vorm van simultane communicatie niet duidelijk zichtbaar zijn. 
Tott slot was er variatie in de proefpersonen ten aanzien van het al dan niet 
makenn van verschillende taalkeuzen. Het lijk t er op dat met name die dove 
kinderenn die niet beschikten over bruikbare hoorresten en die bovendien thuis 
geenn Nederlands kregen aangeboden (en een lage Nederlandse taalvaardig-
heidd hebben) bij beide gesprekspartners dezelfde taal gebruikten. Op de 
vraagg of zij echt geen taalkeuze konden maken en of dit zal veranderen, kan 
ditt onderzoek geen antwoord geven. All e proefpersonen met bruikbare hoor-
restenn en een relatief hoge vaardigheid in het Nederlands, maakten wel per-
soonsgebondenn taalkeuzen. Er zijn echter ook proefpersonen zonder bruik-
baree hoorresten en met een zeer lage Nederlandse taalvaardigheid die per-
soonsgebondenn taalkeuzen maken. Blijkbaar kunnen dove kinderen met uit-
eenlopendee mogelijkheden tot adequate taalkeuzen komen. De angst dat een 
tweetaligg aanbod bij dove kinderen zal leiden tot het gebruik van enkel en 
alleenn een gebarentaal lijk t dan ook ongegrond. 

211 1 


