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Ten geleide 
In dit nummer treft u een aantal publicaties die de moeite 
van het lezen meer dan waard zijn. 
Het artikel van Harrie Knoors -Een andere kijk op taal, over 
(het belang van) gebarentaalonderzoek- krijgt in nummer 4 
van deze jaargang een vervolg met een drietal lezingen, 
die gehouden zijn op een interne studiedag van het Rudolf 
Meesinstituut in Rotterdam. 
Van de hand van F. IJsseldijk verschijnt: De ontwikkeling van 
het begri jpend lezen bij dove kinderen. Van dezelfde 
auteur zal in nummer 1 van de volgende jaargang een 
dergelijk artikel verschijnen, maar dan toegespitst op de ont
wikkeling van de woordenschat van dove leerlingen. 
Van G . Bol en F. Kuiken is het artikel dat de Spontane taal
analyse bij slechthorende kinderen m.b.v. GRAMAT be
schrijft. Beide auteurs zijn enige tijd geleden op dit onder
werp gepromoveerd. 
Dit nummer opent echter met een verslag over de gehou
den enquête onder een honderdtal lezers van Van Horen 
Zeggen. 
De uitslagen van deze enquête hebben in belangrijke mate 
bi jgedragen aan het tot stand komen van verschillende 
veranderingen aan het b lad. Ook in de toekomst zullen 
nog diverse (inhoudelijke) wijzigingen doorgevoerd worden. 

De enquête 
Inleiding 
In het voorjaar van 1987 kreeg een groot aantal leden van 
de V e D O N en de VeBOSS een enquête voorgelegd met 
een tiental vragen over Van Horen Zeggen. De redaktie 
was van oordeel dat, naast ideeën over de toekomst van 
Van Horen Zeggen die binnen de redaktie leefden, het 
wenselijk was om de mening van de lezers hierbij te be
trekken. 
N a d a t er in november 1986 een eerste versie van de 
enquête afgenomen was aan het personeel van De Weer
klank in Leiden, werd er, na bespreking ervan in de redaktie, 
een definitieve versie samengesteld. 
De redaktieleden verspreidden de enquête-formulieren 
onder leden van de V e D O N en de VeBOSS die werkzaam 
waren op hun eigen scholen of instituten; dit om de formu
lieren weer zo snel mogelijk via hen in de redaktie te krijgen. 
Bovendien kon ieder redaktielid op deze wijze enigszins 
beoordelen of de ingeleverde formulieren van personen 
met een verschillende achtergrond kwamen: zowel onder
wijsgevend als onderwijsondersteunend personeel. 
Het resultaat was dat er 126 verwerkbare antwoordformu
lieren terugkwamen, zo'n 10% van het totale aantal lezers. 
Dit aantal gaf de redaktie voldoende indicatie over wat de 
lezers van Van Horen Zeggen dachten, voldoende om in 
de besluitvorming t.a.v. ons blad ernstig rekening mee te 
houden. 79 



De gestelde vragen 

De geënquêteerden kregen een tiental vragen 
te beantwoorden: 

1. Hoe vaak leest u Van Horen Zeggen? 
altijd - nooit 

2. W a t leest u van Van Horen Zeggen? 
alles - niets 

3. W a t vindt u van de leesbaarheid van de 
artikelen? 
moeilijk - gemakkelijk 

4. Hoe interessant vindt u de publicaties? 
interessant - oninteressant 

5. Hoe bruikbaar voor de praktijk vindt u de 
artikelen? 
bruikbaar - onbruikbaar 

6. Hoe vindt u Van Horen Zeggen er uit
zien? 
saai - aantrekkelijk 

7. W a t vindt u van het formaat? 
moet groter - moet kleiner 

8. W a t vindt u van de bladindeling? 
overzichtelijk - onoverzichtelijk 

9. Hoe denkt u over het plaatsen van adver
tenties? 
gewenst - ongewenst 

10. Hoe denkt u over het (meer) opnemen van 
illustraties en foto's? 
gewenst - ongewenst 

De beide (uiterste) antwoorden waren op een 
vijf-punts-schaal uitgezet. Men kon dus de 
cijfers 1 t/m 5 omcirkelen. 

Uitkomsten 

Bij vraag 1 antwoordden 48 van de 126 on
dervraagden dat zij Van Horen Zeggen altijd 
lazen. Slechts 5 personen lazen het b lad nooit. 
Over het algemeen blijkt Van Horen Zeggen 
redelijk tot vaak ter hand genomen te worden. 
De uitkomsten bij vraag 2 maakten duidelijk 
dat van de 48 'altijd'-lezers, er maar 6 waren 
die dan ook werkelijk alles lazen. 
De grootste groep lezers bleek hier de mid
denweg gekozen te hebben. 
Dit laatste was ook het geval bij de beant
woord ing van vraag 3, met een lichte neiging 
naar gemakkelijk leesbaar. 
Bij v raag 4 bleek dat de lezers de aangebo
den leesstof redelijk interessant vonden. Slechts 
19 lezers beoordelen Van Horen Zeggen als 
weinig tot niet interessant. 
Van groot belang voor de redaktie was de 
uitkomst van vraag 5. Het an twoord van de 
lezers was duidelijk: de inhoud van Van Horen 
Zeggen vond men over het algemeen weinig 
bruikbaar voor de (les-)praktijk: 102 van de 

80 126 lezers dachten er zo over. 

Deze uitkomst is daarom zo belangrijk, omdat 
verreweg het grootste deel van de lezers uit 
onderwijzend personeel bestaat. Hun visie 
op de bruikbaarheid van de inhoud is een 
goede graadmeter voor eventuele verande
ringen die hierin doorgevoerd zouden moe
ten worden. 

In vraag 6 t/m 10 vroegen we de mening van 
de lezers over vooral uiterlijke aspecten van 
Van Horen Zeggen. 
Bij de beantwoording van vraag 6 werd dui
delijk dat een aantrekkelijker omslag gewenst 
was. 86 Lezers vonden het b lad er nogal saai 
uitzien. 
De antwoorden bij vraag 7 wezen bijna alle
maal in dezelfde richting: 102 lezers vonden 
dat het b lad noch groter noch kleiner moest 
worden. 
Ook de antwoorden bij vraag 8 brachten dui
delijkheid: 97 lezers vonden de bladindeling 
zoals die nu is, tekst verdeeld over twee ko
lommen, prima. 
Tenslotte bleek uit de antwoorden op vraag 9 
en 10 dat men (98 van de 126) adverteren in 
Van Horen Zeggen bij voorbaat niet afwijst. 
109 van de 126 ondervraagden stelden meer 
afwisseling met foto's en illustraties op prijs. 

Overige opmerkingen 

De lezers hadden in het enquêteformulier ook 
nog de mogelijkheid opmerkingen en sug
gesties te maken bij de gestelde vragen. Ook 
waren er enkele algemene vragen gesteld. 
Hieronder volgt een kleine bloemlezing. 

Het merendeel van de ondervraagden vond 
een driemaandelijkse uitgave van Van Horen 
Zeggen het prettigst. Een minderheid pleitte 
voor een tweemaandelijkse uitgave. 
Een meerderheid van de ondervraagden vond 
het voldoende als een conferentienummer 
voornamelijk samenvattingen van lezingen e.d. 
zou bevatten, mits de volledige weergaven 
opvraagbaar zouden zijn. 

Suggesties v.w.b. de lay-out waren: 
- grotere spatie (meer wit) tussen de regels 
- grotere of andere letter 
- minder glanzend papier gebruiken 
- een speelsere indeling. 

Suggesties betreffende de inhoud waren: 
- kortere artikelen 
- humor 
- meer informatie van de besturen 
- artikelen die een wat breder terrein bestrij

ken, o.a. 



- • internaatswerk 
- • levensbeschouwing 
- • meervoudig gehandicapte kinderen 
- • samenlevingsvraagstukken 

Een nieuw beleid 

De redaktie was in het algemeen zeer te spre
ken over de uitkomsten van de enquête. En
kele belangrijke zaken, die lay-out technisch 
van aard waren, konden direkt aangepakt 
worden. 
De overgang naar een nieuwe drukker werd 
aangegrepen om Van Horen Zeggen een wat 
meer bij-de-tiids gezicht te geven. Een nieuwe 
omslag werd ontworpen, een minder glan
zend papiersoort gebruikt. De kolommen per 
bladzijde werden smaller en korter met wat 
meer wit tussen de regels. Weliswaar kwam 
er daardoor minder ruimte voor kopij, maar 
werd de leesbaarheid aanmerkelijk verbeterd. 
Een nieuw lettertype werd ingevoerd, naar 
ons oordeel prettiger en rustiger om te lezen. 
Tenslotte werd er direkt naar gestreefd om 
een zo afwisselend mogelijke bladspiegel te 
creëren. 

Veranderingen van inhoudelijke aard waren 
minder gemakkelijk in te voeren. De discussie 
hierover concentreerde zich eerst rond de 
doelstelling van Van Horen Zeggen. Deze is 
als volgt te formuleren: 
Van Horen Zeggen richt zich op: 
- het volgen en doorgeven van nieuwe we

tenschappelijke ontwikkelingen die betrek
king hebben op onze onderwijssektor 

- het 'vertalen' van die ontwikkelingen (zo 
mogelijk) naar de praktijk. 

Reeds eerder was gebleken dat het tweede 
deel van de doelstelling naar de mening van 
de lezers te weinig gerealiseerd werd. Vanuit 
deze discussie kwamen twee mogelijkheden 
naar voren die gebruikt zouden kunnen wor
den om dat tweede deel van de doelstelling 
meer inhoud te geven. 
De eerste mogelijkheid is het aktiveren van 
reeds bestaande kontaktlijnen tussen de re
daktie en de scholen/instituten: ieder redaktie-
lid is voor Van Horen Zeggen kontaktpersoon 
voor een aantal scholen/instituten in zijn of 
haar regio. In het verleden heeft dit kontakt 
nooit zoveel opgeleverd. Toch is het waar
devol genoeg om op een meer kreatieve 
wijze hier in de toekomst meer en beter ge
bruik van te maken. 
De tweede mogelijkheid om meer praktijk ge
richt materiaal te publiceren is nogal ingrij
pend voor zowel het b lad zelf als voor de 
redaktieleden. Deze mogelijkheid bestaat uit 

het samenvoegen van de conferentienummers 
van de V e D O N en de VeBOSS tot één ge
combineerd nummer. In dit nummer zal meer 
aandacht moeten komen voor die aspekten 
van de conferenties die waardevol zijn voor 
de grootste groep lezers: het onderwijzend 
personeel. 
Deze aspekten zouden vorm moeten krijgen 
via verslagen, interviews of reportages. 
Het nummer dat hierdoor vrijkomt zal in de 
toekomst als themanummer verschijnen. Dit 
themanummer zal expliciet gebruikt worden 
om veel praktijk gericht materiaal te publi
ceren. 

Eerder schreef ik dat dit naast gevolgen voor 
het b lad ook gevolgen voor de redaktie heeft: 
van een meer passieve houding - het ont
vangen van ingezonden kopij en deze zo 
corrigeren - treedt er een verschuiving op naar 
een aktieve inzet: interviews afnemen, repor
tages maken met bi jbehorend fotomateriaal, 
verslagen maken. Voor vrijwilligers een niet 
geringe opgave. 

Start nieuwe opzet in 1990 

Deze nieuwe opzet zal in 1990 gestalte krijgen. 
De nummers 1 en 3 van die jaargang zullen 
een algemeen nummer worden met plaats 
voor ingezonden kopij. Nummer 2 wordt het 
genoemde gecombineerde conferentienummer 
en nummer 4 het themanummer. 
Voor 1989 houden we nog even vast aan de 
oude structuur, dit omdat de beide vereni
gingen d.m.v. een feestelijk conferentienum
mer hun beide jubileumjaren glans willen 
geven. 
Het geeft de redaktie nog even de tijd om de 
plannen zoals die nu geformuleerd zijn ver
der te bespreken en concreet in te vullen, 
zodat we in 1990 een goede start kunnen 
hebben. 

Namens de redaktie: D. Kuyt. 

Het volledige onderzoek is verkrijgbaar op het 
redaktie-aares. 



Een andere kijk op taal 

Over (het belang van) gebarentaal-
onderzoek. 

Harrie Knoors 
Rudolf Mees Instituut 
Rotterdam 

1. Inleiding 

Tervoort was in 1953 de eerste die onderzoek 
publiceerde naar de onderlinge communicatie 
van dove kinderen, en de structuren die bin
nen die communicatie gebruikt worden. De 
Amerikaan Stokoe moet echter beschouwd 
worden als de grondlegger van het onderzoek 
naar gebarentalen, zoals die door volwassen 
doven gebruikt worden. In 1960 publiceerde 
hij het boek 'Sign Language Structure', waarin 
hij zowel inging op de interne structuur van 
gebaren in American Sign Language, als ook 
het bestaan van een afzonderlijke, niet op 
een gesproken taal gebaseerde syntaxis po
neerde (Stokoe, 1978:rev.ed). 
Sinds die eerste publicatie heeft het gebaren-
taalonderzoek, aanvankelijk vooral in de 
Verenigde Staten, maar later ook in veel an
dere landen, een enorme vlucht genomen. 
Met name vanaf het begin van de jaren zeven
tig komt gestaag een grote stroom publicaties 
over allerlei aspecten van dit onderzoek op 
ons af, voor een deel zelfs in een speciaal 
daartoe opgezet tijdschrift, Sign Language 
Studies. 

Ook in Neder land is een verhevigde interesse 
voor gebarentaalonderzoek waar te nemen; 
sinds het begin van de jaren tachtig verschijnen 
ook hier publicaties over onderzoek naar 
Nederlandse gebarentaal, internationaal (en 
ook in dit artikel) aangeduid als Sign Language 
of the Netherlands (SLN hierna). 
Gebarentaalonderzoek is al lang niet meer 
een soort onderzoek dat in de marge van het 
raakgebied tussen taalwetenschap en psycho
logie, de psycholinguïstiek, bedreven wordt. 
Integendeel, het heeft zich binnen deze weten
schap een zelfstandige plaats weten te ver
overen. Professor Levelt van het Nijmeegse 
Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek 
noemde gebarentaalonderzoek onlangs zelfs 
'one of the most fascinating developments in 
psycholinguistics in the last twenty years'. 
Slechts een enkeling neemt dit onderzoek nog 

82 steeds niet serieus. 

Het is mijn bedoeling in dit artikel een over
zicht te geven van de verschillende aspecten 
waarmee gebarentaalonderzoekers zich be
zighouden. Daarna komt het belang van dit 
type onderzoek aan de orde, gevolgd door 
een opsomming van in Neder land bedreven 
onderzoek. 
Allereerst lijkt echter enige uitleg over de aard 
en structuur van gebarentalen op zijn plaats. 

2. Aard en structuur van gebarentalen 

Gebarenta len zijn talen, die voor een be
langrijk deel met de handen worden geuit; 
daarnaast spelen ook andere lichaamsdelen 
als hoofd, romp en gezicht een belangrijke 
rol. Het is een taal, die visueel wordt waar
genomen. 

Gebarentalen ontwikkelen zich op natuurlijke 
wijze; het zijn geen bedachte systemen, zoals 
Nederlands-met-gebaren of het systeem Van 
Beek. Als natuurlijke talen worden ze van 
generatie op generatie doorgegeven binnen 
de dovengemeenschap. 
Gebarentalen ontstaan overal daar, waar 
doven enkele generaties lang een doven
gemeenschap vormen. 
Er is geen sprake van een natuurlijke, univer
sele gebarentaal. Hoewel vaak gedacht wordt 
dat doven met verschillende gebarentalen 
elkaar zonder problemen kunnen begrijpen, 
blijkt uit recent onderzoek juist het tegendeel 
(K. Jordan en Battison, 1987). Hoogstens kan 
opgemerkt worden dat doven bedrevener zijn 
in het gebruiken van natuurlijke gebaren, pan
tomime en lichaamstaal als zij iemand met 
een andere gebarentaal ontmoeten, dan dat 
horende mensen dat in vergelijkbare omstan
digheden zijn. 

Het afschilderen van gebarentalen als 'tekenen 
in de lucht' of 'een soort toneelspel' is een 
bij sommigen populair fabeltje. Anders dan dit 
soort vooroordelen doet geloven, hebben 
gebarentalen wel degelijk een onderl iggende 
grammaticale structuur, een structuur die deels 
parallellen vindt in gesproken taal, maar die 
deels ook een specifieke vorm heeft door de 
modaliteit waarin de taal gebruikt en verwerkt 
wordt. 

Twee voorbeelden om een en ander te ver
duidelijken. 



Het eerste betreft een verschijnsel dat we zo
wel in gesproken als in gebarentalen aantref
fen, namelijk dat lexicaFe elementen, respec
tievelijk woorden of gebaren, opgebouwd zijn 
uit kleinere, sublexicale elementen. 
Een woo rd in een gesproken taal als het 
Nederlands is opgebouwd uit een combinatie 
van een aantal klankeenheden, die in principe 
voor een betekenisverandering kunnen zor
gen, de zogenaamde fonemen. Zo is het 
woord 'bad ' opgebouwd uit de fonemen 
/ b / , lol en l\l. Het feit dat bijvoorbeeld de 
klank / b / een foneem moet zijn in het Neder
lands is makkelijk aan te tonen door het te 
constrasteren met de / p / . Beide klanken kun
nen in een woo rd een betekenisverschil op
leveren: 'paard ' betekent iets anders dan 
'baard ' . De Ibl en de / p / zijn derhalve af
zonderlijke fonemen in het Nederlands. 
Het soort en het aantal fonemen verschilt per 
gesproken taal, evenals de mogelijke com
binaties van fonemen. Foneemcombinaties 
zijn aan beperkingen onderhevig; zo kent het 
Nederlands geen combinaties van de fo
nemen Al en I\NI. 

Ook een gebarentaal kent een vergelijkbare 
sublexicale ordening. Stokoe toonde al in 
1960 aan , dat een gebaar o p g e b o u w d is uit 
een drietal elementen, te weten de handvorm, 
de beweging en de oriëntatie ten opzichte 
van het l ichaam. Bij dit laatste moet men den
ken aan zowel de plaats in de gebaarruimte, 
waar het gebaar gemaakt wordt, als ook aan 
de oriëntatie van handpalm en vingers. In 
later gebarentaalonderzoek ziet men plaats 
en oriëntatie van palm en vingers veelal als 
twee aparte sublexicale elementen. 
Deze sublexicale elementen heeft Stokoe 
'cheremen' genoemd (Stokoe, op.cit.), ande
ren spreken liever van parameters, die ver
schillende waarden kunnen aannemen. 
Per gebarentaal zijn bv. verschillende hand-
vormen mogelijk, verschilt het aantal hand-
vormen en zijn er grenzen aan de manieren 
waarop handvorm, beweging en oriëntatie 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. 
Ook zijn niet alle mogelijke bewegingen en 
oriëntaties toegestaan in iedere gebarentaal. 

Een terrein waa rop duidelijk de invloed van 
de modaliteit op de uitingsvorm van de taal 
is aan te wijzen, is het terrein van de gramma
tica, dus de morfologie en de syntaxis. 
W a a r in het Nederlands veel morfologische 
kenmerken weergegeven worden door affixa-
tie, bi jvoorbeeld achtervoegsels als de meer
voudsuitgang, daar werkt een gebarentaal 
veel meer met in lagen over het lexicale ge
baar aangebrachte bewegingsmodulaties. 

Een veel gebruikt voorbeeld om dit uit te leg
gen is het lexicale gebaar geven en de ver
schillende modulaties, die subtiele betekenis
verschillen aan dit gebaar kunnen geven, 
waardoor complexe gebaren als geven-aan-
iedereen, geven-keer-op-keer en (dubbele 
modulatie) geven-aan-iedereen-keer-op-keer 
ontstaan. Morfologische kenmerken als 'aan
tal ' , 'rol ', 'tijd' en 'aspect' kunnen op deze 
wijze uitgedrukt worden. 

Syntactisch gezien valt het systematische ge
bruik van de gebaarruimte op. In een gebaren
taal wordt vaak een gebaar gekoppeld aan 
een bepaald punt in de ruimte. Deze koppe
ling kan gebeuren door het gebaar op de 
plaats van dat punt te maken, dan wel door 
middel van wijzen of blikrichting aan te geven 
dat dat punt gelijk staat aan een bepaald 
gebaar dat net gemaakt is of even later ge
maakt wordt. W a a r het om gaat is dat door 
dit 'benoemen van plaatspunten' het later in 
een gesprek mogelijk wordt om door naar een 
reeds benoemd punt te wijzen dan wel te 
kijken (hetzelfde wat wij in het Nederlands 
met verwijswoorden doen), of door van dat 
punt af of naar dat punt toe een werkwoords
gebaar te laten vertrekken, aan te geven 
wat het subject van een uiting is, wat het 
object, wat het indirect object etc. 
Anders gezegd, benoemde plaatspunten kun
nen syntactisch gemanipuleerd worden. Voor 
zover hierbij werkwoorden gebruikt worden, 
gebeurt dit met name bij werkwoorden die 
een bewegingscomponent in zich hebben, 
dan wel op een andere plaats in de ruimte 
gemaakt kunnen worden dan alleen op het 
eigen lichaam. 

Er zijn dus ook werkwoordsgebaren, die een 
syntactische ordening vereisen, die op gebaar
volgorde berust, werkwoorden die dus geen 
gebruik kunnen maken van plaatspunten. 
Een voorbeeld: Ik vingerspel de naam JAN en 
plaats die door middel van een wijsgebaar op 
een punt aan de linkerkant van mijn lichaam. 
Hetzelfde doe ik met de naam MIEKE, maar 
die persoon plaats ik door middel van een 
wijsgebaar aan de rechterkant van mijn 
lichaam, dus rechtsvoor in de gebaarruimte. 
De zo benoemde plaatspunten blijven deze 
benoeming houden, net zolang totdat ik 
expliciet een verandering aangeef. Als ik nu 
op een bepaald moment tijdens het gesprek 
wijs of kijk naar de locatie waar ik voorheen 
JAN heb neergezet, dan verwijs ik hierdoor 
naar de persoon JAN. Of, een ander voor
beeld, als ik het werkwoordsgebaar GEVEN 
laat starten op de positie van JAN en beweeg 83 



naar de positie van MIEKE, aan geef ik daar
mee aan, dat JAN iets geeft aan MIEKE. 

3. Enige deelterreinen van gebarentaal-
onderzoek 

Binnen het onderzoek van gebarentalen zijn 
allengs bepaalde specialisaties opgetreden, 
er zijn diverse onderzoeksgebieden ontstaan, 
net zoals dat bij gesproken talen het geval is. 
Immers, ook bij het onderzoek naar gesproken 
talen zijn er mensen die zich specifiek bezig
houden met onderzoek naar de fonologie van 
een of meer talen; of men doet vooral onder
zoek naar syntaxis en morfologie, grammati
caal onderzoek dus. Andere onderzoekers 
richten zich op de vergelijking van diverse 
talen, op het verwerven van talen (en dan 
weer verwerving in verschillende condities), 
op taaluitval ten gevolge van hersenbescha
digingen, op opslag van diverse taalaspecten 
in de hersenen of op het taalgebruik binnen 
diverse taalgemeenschappen. 

De verschillende gebarentaalonderzoeken zijn 
te groeperen onder drie noemers, te weten 
linguïstische, psycholinguïstische en socio-
linguïstische onderzoeken. 

3.1 Linguïstisch onderzoek 

Bij de linguïstische onderzoeken moeten we 
met name denken aan onderzoek naar fo
nologische, grammaticale en semantische 
aspecten van afzonderlijke gebarentalen. Dit 
type onderzoek probeert dus te achterhalen 
welke structurele kenmerken verschillende 
gebarentalen bezitten en, door middel van 
contrastering met linguïstisch onderzoek naar 
gesproken talen, welke kenmerken algemeen 
voor het fenomeen TAAL gelden, en welke 
kenmerken specifiek voor taal in een bepaalde 
modaliteit zijn. W a t in de vorige paragraaf 
door het geven van een enkel voorbeeld op
gemerkt werd over de fonologie, morfologie 
en syntaxis van gebarentaal, valt dus onder 
zuiver linguïstisch onderzoek. 

Een ander voorbeeld daarvan is het onder
zoek naar de diverse functies van signalen, 
die samen wel de 'non-manuele component' 
van gebarentaal genoemd worden. Immers, 
al eerder werd opgemerkt dat naast de han
den ook andere delen van het lichaam, het 
gezicht incluis, een belangrijke rol spelen in 
een gebarentaal: vaak hebben de via deze 
lichaamsdelen geuite non-manuele signalen 
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Zo kunnen oogbewegingen onder meer ge
bruikt worden om te verwijzen naar punten 
in de gebaarruimte, die al eerder benoemd 
zijn, punten die dus gekoppeld zijn aan een 
gebaar. Bewegingen van het hoofd en van 
de wenkbrauwen kunnen onder andere die
nen om de functie van een uiting aan te geven: 
een mededeling, een ontkenning, dan wel 
een vraagwoordvraag of een ja/nee-vraag. 
Bepaalde bewegingen van de romp of be
paalde lichaamsposities, vaak vergezeld van 
specifieke gezichtsexpressies, kunnen gebruikt 
worden om te verwijzen naar bepaalde, niet-
aanwezige personen; als aan z o n lichaams
positie en gezichtsexpressie bepaalde geba
rentaaluitingen gekoppeld worden, dan kan 
dat vergeleken worden met het gebruiken van 
directe en indirecte rede in het gesproken 
Nederlands (zie o.a. Baker en Padden, 1978). 
Sommige non-manuele signalen hebben een 
lexicale functie, ze horen als het ware onlos
makelijk bij een gebaar. Zo gaan verschillende 
gebaren vergezeld van een klank, die niet 
weggelaten mag worden: we spreken in dit 
geval van de orale component (niet te ver
warren met de gesproken component, waarbi j 
de bij het gebaar gesproken klanken samen 
een woord vormen dat aan het Nederlands 
ontleend is (zie Schermer, 1983). 

3.2 Psycholinguïstisch onderzoek 

Binnen psycholinguïstisch georiënteerd onder
zoek zijn drie deelgebieden te onderscheiden: 
onderzoek naar perceptie en productie van 
gebarentalen, onderzoek naar de neurologi
sche representatie van die talen en onderzoek 
naar de verwerving ervan. 

Perceptie- en productie-onderzoek van talen 
in het algemeen en van gebarentalen in het 
bijzonder, richt zich onder meer op de vraag 
in hoeverre bepaalde linguïstische catego
rieën ook psychologisch relevant zijn. O m een 
voorbeeld te geven, het is het idee van 
linguisten dat bepaalde bewegingsmodula
ties, waaraan een bepaald gebaar onder
worpen wordt, morfologische aspecten als 
'aantal ' , 't i jd', 'aspect' en 'rol' aangeven. Het 
is daarmee nog niet gezegd dat dove mensen 
met een gebarentaal als moedertaal, bij 
waarneming van dergelijk complexe gebaren 
aan die bewegingsmodulaties de genoemde 
morfologische aspecten koppelen. Een tech
niek waarmee dit onderzocht kan worden, is 
die van de z.g. 'point light displays'. Aan de 
hand en arm van een proefpersoon worden 
schijfjes gebonden, die licht reflecteren. Bij 
het filmen van een gebaar wordt ervoor ge-



zorgd dat de rest van het l ichaam en 'de ach
tergrond donker blijven; alleen de bewegingen 
zijn zichtbaar door de lichtpatronen, waarvoor 
de bewegende schijfjes zorgen. Door dove 
mensen deze lichtpatronen te laten zien en 
benoemen, is men er onder andere achter 
gekomen dat genoemde bewegingsmodula
ties wel degelijk ook psychologisch relevant 
zijn (Poizner, 1987). 
Een bepaald type productie-onderzoek, dat 
naar z.g. 'slips of the hand' , heeft duidelijk 
gemaakt dat ook de sublexicale structuur van 
gebaren niet slechts een hersenspinsel is van 
linguisten, maar dat deze structuur een rol 
speelt bij het produceren van gebaren. De 
vergissingen, die dove mensen maken bij het 
produceren van een gebaar, betreffen vrijwel 
altijd een verwisseling van twee waarden op 
een bepaalde parameter; een gebaar wordt 
met de juiste beweging op de correcte plaats 
uitgevoerd, maar voor de handvorm is een 
andere, ook in de specifieke gebarentaal 
voorkomende, handvorm gekozen. Dergelijke 
vergissingen kunnen uiteraard ook optreden 
met betrekking tot beweging en oriëntatie 
(Klima en Bellugi, 1979). 

Onderzoek naar de neurologische represen
tatie van gebarentaal richt zich met name op 
het ontdekken van gebieden in de hersenen, 
die ingeschakeld worden bij perceptie en 
productie van gebarentaaluit ingen. 

Bij horende mensen, die een gesproken taal 
verworven hebben, zijn de hersenen op een 
bepaalde manier gespecialiseerd voor taal 
(lateralisatie van taal). Bij alle rechtshandigen 
en bij twee-derde van alle linkshandigen is 
vooral de linkerhersenhelft verantwoordelijk 
voor perceptie- en productieprocessen. Bij de 
meeste horende mensen is de rechter hersen
helft onder meer gespecialiseerd voor ruim
telijke processen. Een van de vragen die zich 
nu opdringt is in hoeverre gebarentaal anders 
gerepresenteerd wordt in de hersenen, gezien 
de sterke ruimtelijke component. Een van de 
manieren om dit te onderzoeken is om te kijken 
naar uitvalsverschijnselen in taal als een van 
de beide hersenhelften beschadigd is (door 
een hersenbloeding, tumor, trauma of anders
zins; het verschijnsel heet afasie). 
Recent is een boek verschenen dat neuropsy-
chologisch onderzoek met betrekking tot di
verse aspecten van gebarentaal weergeeft: 
'What the hands reveal about the brain' 
(Poizner, Klima en Bellugi, 1987). Een van de 
conclusies is dat afasie voor gebarentaal ver
oorzaakt wordt door letsel van de linker her
senhelft en niet door beschadiging van de 

rechter hersenhelft, ondanks het feit dat die 
rechter hersenhelft bij andere ruimtelijke pro
cessen een centrale rol lijkt te spelen. 

Onderzoek naar de verwerving van gebaren
talen richt zich allereerst op de wijze waarop 
dove kinderen van dove ouders gebarentaal 
verwerven. Vaststaat dat er grote overeen
komsten zijn met het verwerven van gesproken 
talen door horende kinderen. Net als horende 
ouders dat met hun gesproken taal doen, 
passen ook dove ouders de lengte en com
plexiteit van hun gebarentaaluitingen aan 
aan het taalniveau van hun kind. En net als 
horende kinderen, verwerven ook deze dove 
kinderen hun taal stapsgewijs; ieder aspect 
dat verworven wordt, wordt eerst toegepast 
in een beperkt aantal, goed-gekende situa
ties, waarna vergroting van het toepassings
bereik volgt. Gebarentaalverwerving door 
deze groep dove kinderen is in wezen een 
proces van verwerving van de verschillende 
bouwstenen, die aan gebaren ten grondslag 
liggen, van de combinatieregels voor deze 
bouwstenen, van de morfologische aanpas
singen door verschillende, steeds complexer 
wordende bewegingsmodulaties en van de 
regels voor syntactisch gebruik van de ruimte. 
W a t essentieel is, is dat ook deze kinderen 
een taal verwerven door interne analyses toe 
te passen, door elementen in het taa laanbod 
af te breken in diverse deelcomponenten, en 
niet door gebaren of gebaarreeksen als 
gehelen, als plaatjes op te slaan (zie bv. 
Newport , 1984). 

Helaas gaat gebarentaalverwerving niet bij 
alle dove kinderen op deze wijze in zijn werk. 
De overgrote meerderheid heeft namelijk 
horende ouders, ouders die een gesproken 
taal aanbieden, zij het in toenemende mate 
ondersteund met gebaren. Echter, zij bieden 
geen gebarentaal aan. Ook in ons onderwijs 
aan doven worden dove kinderen geconfron
teerd met horende leerkrachten, die geen 
gebarentaal hanteren, maar de gesproken 
taal met ondersteunende gebaren (zie voor 
Neder land o.a. Harder en Knoors, 1987). Dit 
betekent dus dat dove kinderen van horende 
ouders voor verwerving van een gebaren
taal aangewezen zijn op incidentele contac
ten met dove volwassenen, maar vooral ook 
op interactie met andere dove kinderen, 
interactie waarbi j met name dove kinderen 
van dove ouders een belangrijke rol lijken 
te spelen. Hoe dan ook, een gevolg is dat 
dove kinderen van horende ouders vaak pas 
laat, meestal weinig frequent en niet zelden 
met onvolgroeide vormen van gebarentaal 85 



in aanraking komen. Een van de gevolgen is, 
dat deze dove kinderen bij het verwerven van 
een gebarentaal minder analytisch te werk 
gaan dan dove kinderen met dove ouders. 
De gebarentaal wordt in sterkere mate ho
listisch georganiseerd, dat wil zeggen dat het 
kind gebaren als grotere gehelen opslaat en 
minder in de vorm van de afzonderlijke bouw
stenen. Gevo lg is ook dat deze kinderen meer 
'frozen signs' produceren, meer gebaren die 
geen inflectionele bewerkingen hebben on
dergaan (Newport, op.cit.). 
In feite betekent dit dat deze grote groep dove 
kinderen taal in het algemeen, zowel de ge
sproken taal als een gebarentaal, onder zeer 
ongunstige omstandigheden moet verwerven. 
Omstandigheden die men wel eens wil ver
gelijken met die van kinderen, wier ouders als 
slaaf of contractarbeider naar onder meer 
het Caraïbisch gebied werden gebracht. Daar 
ontstonden dan gemeenschappen van vol
wassenen met diverse moedertalen, maar 
geen gemeenschappelijke taal. In zo'n situatie 
kan dan een pidgin ontstaan, een contacttaai 
die voor niemand moedertaal is, een taal 
met een sterk versimpelde grammatica en met 
lexicale elementen, die aan diverse andere 
talen ontleend zijn (Muhlhauser, 1986). 

In bepaalde gevallen krijgen kinderen een 
dergelijk pidgin als moedertaal aangeboden: 
een taa laanbod dat gezien de eenvoud van 
de grammaticale structuur onvoldoende is. 
Het is met name Bickerton's idee dat kinderen 
onder deze omstandigheden hun aangeboren 
taalvermogen inschakelen en het taa laanbod 
omwerken tot een geheel dat morfologisch 
en syntactisch veel complexer is. Ze stijgen 
als het ware boven het taa laanbod uit. Deze 
kinderen maken door middel van een creoli
seringsproces van een pidgin een creool (zie 
voor deze Bioprogram Theory of Language 
Acquistion, Bickerton, 198)). 
Wellicht dat het taalverwervingsproces van 
dove kinderen van horende ouders beter te 
doorgronden valt bij toepassing van deze 
theorie of varianten daarvan. Immers, het 
lijkt er sterk op dat ook dove kinderen van 
horende ouders boven het taa laanbod uit
stijgen; de gesproken taal, al dan niet met 
gebaren ondersteund, wordt omgewerkt tot 
een geheel dat deels syntactisch en morfolo
gisch complexer is dan hetgeen aangeboden 
en waargenomen wordt en dat tevens beter 
aangepast is aan de visuele modaliteit, waar
mee overigens niet gezegd is dat deze taal 
even effectief georganiseerd is als de gebaren
taal van dove kinderen van dove ouders (zie 
boven; voor de taal van dove kinderen van 

horende ouders (zie o.a. Tervoort, 1953, 1975; 
Livingston, 1983; Loncke e.a., 1986). 

3.3. Sociolinguïstisch onderzoek 

Ten slotte sociolinguïstisch onderzoek. Dat 
heeft zich voor wat betreft gebarentalen tot nu 
toe onder meer geziggehouden met taal
varianten, die dove mensen gebruiken in 
communicatie in verschillende situaties en met 
verschillende personen. 
Zo luidt een van de bevindingen dat dove 
mensen eerder gebarentaal gebruiken in 
onderlinge communicatie met een informeel 
karakter. In formele contacten, en zeker als 
er dan met horende personen gecommuni
ceerd wordt, zal de door hen gebruikte taal
variant dichter bij de gesproken taal staan 
(zie voor SLN: Schermer, op.cit.). 

O m alle mogelijke taalvarianten in kaart te 
brengen, heeft W o o d w a r d een continuum 
gesuggereerd; een continuum met aan de 
ene zijde een gebarentaal en aan de andere 
zijde een gesproken taal (zij het niet noodzake
lijkerwijs in de gesproken vorm). Afhankelijk 
van de communicatiepartner, de omgeving 
en de formaliteit van het contact zal de ge
kozen taalvariant meer aan de gebarentaal-
kant van de continuum liggen of meer aan de 
kant van de gesproken taal. De taalvarianten 
die in contacten met horende personen ge
bruikt worden, noemt W o o d w a r d (in het ge
val van ASL en Engels) Pidgin Sign English 
(Woordward , 1973; 1980). 

4. Het belang van gebarentaalonderzoek 

Gebarentaalonderzoek is om twee redenen 
belangrijk. De eerste reden, de reden ook die 
veel gebarentaalonderzoekers zelf voor hun 
onderzoek geven, is dat inzicht in verschillende 
aspecten van gebarentaal ons inzicht in het 
verschijnsel taal in het algemeen, vergroot. 
Daarnaast is er een tweede reden, namelijk 
de toepassing van resultaten op dit onder
zoeksgebied ten aanzien van opvoeding van 
en onderwijs aan dove kinderen. 
Sedert Chomsky (1957) wordt binnen de al
gemene taalwetenschap algemeen aanvaard 
dat spraak en taal niet identiek zijn, maar dat 
spraak gezien moet worden als een van de 
mogelijke uitingsvormen van taal. Alle onder
zoek binnen de linguïstiek en psycholinguïstiek 
richtte zich voordat gebarentalen het beeld 
binnenkwamen op talen, die gesproken kon
den worden; talen dus, waarvan de vorm mo
gelijkerwijs bepaald werd door die gesproken 
vorm. Voor het eerst is het nu mogelijk taal 



te bestuderen in een andere modaliteit, taal 
geuit via handen en andere delen van het 
lichaam. 
Nu kan ontdekt worden of er universele gram
maticale aspecten in talen zijn: bestaan er 
fundamentele organisatieprincipes waaraan 
alle talen voldoen? W a t is de invloed van de 
modaliteit op de organisatie van talen? Moe
ten de gebarentalen op grond van hun gram
matica als een afzonderlijke groep beschouwd 
worden of moeten we andere onderscheiden 
tussen talen maken, los van de modaliteit, 
bi jvoorbeeld tussen morfologisch sterk ge
differentieerde en morfologisch minder ge
differentieerde talen? 

Ook is het nu mogelijk verwerkings- en pro
ductieprocessen van taal te bestuderen, zon
der dat dit betekent dat tegelijkertijd ook 
perceptie en productie van de spraak wordt 
mee-onderzocht. Door perceptie- en produc
tie-onderzoeken naar gesproken en gebaren
talen met elkaar te vergelijken is het mogelijk 
de taaicomponent in de resultaten los te zien 
van de spraak- en gebarencomponent. 
Eveneens kan nu bekeken worden of taal, in 
welke modaliteit dan ook, gelijkelijk georga
niseerd is in onze hersenen. Anders gezegd, 
we kunnen onderzoeken hoe en waar sym
bolen in onze hersenen gerepresenteerd zijn, 
min of meer los van de daadwerkeli jke uitings
vorm van die symbolen. 

N o g een verworvenheid: kennis van verwer
ving van gebarentalen verschaft ons een 
dieper inzicht in het taalverwervingsproces in 
het algemeen. W e kunnen bestuderen in hoe
verre het taalverwervingsproces door de 
modaliteit beïnvloed wordt. Onderzocht kan 
worden of het aanpassen van het taa laanbod 
van de ouders aan het taalniveau van hun 
kind modaliteit-afhankelijk is, dan wel ook 
geschiedt bij gebarentaalaanbod. Het laatste 
blijkt het geval, zoals al eerder werd opge
merkt. Tegen heel jonge dove kinderen ge
baren dove moeders anders dan tegen 
oudere dove kinderen: met meer mimische 
expressie, op of vlakbij het lichaam van het 
kind (binnen het gezichtsbereik van zo'n jong 
kind!), met weinig morfologisch complexe 
gebaren (Kantor, 1982). 
En ten slotte, we kunnen de invloed van het 
tijdstip, de hoeveelheid en de kwaliteit van 
het taa laanbod op het taalverwervingsproces 
onderzoeken door dove kinderen, die op 
verschillende leeftijden en op verschillende 
wijzen (aanbod van volwassenen versus aan
bod van kinderen) met gebarentaal in aanra
king zijn gekomen, als proefpersoon te nemen. 
Gebarentaalonderzoek biedt wetenschappers 
dus de gelegenheid tot een andere kijk op 

taal, waardoor het fenomeen taal meer om
vattend bestudeerd kan worden, hetgeen nu 
al geleid heeft tot meer inzicht in taal. 

Zoals al gezegd, zijn de resultaten van geba
rentaalonderzoek ook toepasbaar op het 
gebied van opvoeding van en onderwijs aan 
dove kinderen. 
Een paar voorbeelden om dit te illustreren. In 
Neder land hebben de meeste scholen voor 
doven vooralsnog gekozen voor een onder
wijskundige aanpak waarbinnen communi
catie door middel van Nederlands met onder
steunende gebaren centraal staat. O m allerlei 
redenen is het binnen zo'n methode verstandig 
om voor vrije manuele ondersteuning te kie
zen: niet ieder grammaticaal betekenisvol 
element wordt met een gebaar ondersteund, 
de ondersteuning richt zich met name op de 
inhoud van de uiting (Knoors, 1986; Harder 
en Knoors, op.cit.). Toch hebben veel horende 
ouders en leerkrachten vooral in het begin 
moeite met deze manuele ondersteuning; uit 
observaties van bijvoorbeeld doventolken, 
veelal horende personen met dove ouders, 
wordt duidelijk dat toepassing van gebaren
taalprincipes, voorzover te combineren met 
de gesproken uiting, communicatie in Neder
lands met ondersteunende gebaren verge
makkelijkt. 

Een zo'n te gebruiken gebarentaalprincipe is 
het groeperen van diverse personen of objec
ten, die binnen een gesprek aan bod komen, 
op verschillende posities in de gebaarruimte. 
Hierdoor wordt vervolgens verwijzing naar 
deze personen of objecten eenvoudiger: het 
ondersteunen met gebaren kan qua tempo 
meer gelijklopen met het spreken. 
Een ander voorbeeld: het lijkt er sterk op dat 
binnen iedere onderwijsmethode waar men 
geen gebruik maakt van gebarentaal, dove 
kinderen voor onderlinge communicatie een 
eigen taal construeren. Kiest men er, om welke 
reden dan ook, binnen het onderwijs toch niet 
voor om gebarentaal aan te bieden, dan is 
het op zijn minst zinnig om inzicht te krijgen in 
de taal van de leerlingen. Reeds in 1953 riep 
Tervoort leerkrachten hiertoe op (Tervoort, 
op.cit.). Inmiddels is wel duidelijk dat men een 
gedegen inzicht in de structurele principes van 
gebarentalen moet hebben, wil men de eigen 
taal van dove kinderen met horende ouders 
kunnen begrijpen en beschrijven. 
Ten slotte, en zonder de pretentie te hebben 
hiermee volledig te zijn geweest, speelt ken
nis van gebarentaalonderzoek uiteraard een 
grote rot in de steeds sterker wordende dis
cussie over tweetalig onderwijs aan dove kin
deren, onderwijs dus waarbi j men een geba- 87 



rentaal als eerste taal ziet. Een discussie die 
ook wij in het Nederlandse onderwijs aan 
doven niet uit de weg kunnen en moeten 
gaan. 

Enige vragen die binnen deze discussie opge
worpen worden, zijn de volgende: 
- Is het mogelijk dan wel zinvol om een ge

sproken taal volledig in ondersteunende ge
baren weer te geven? 

- In hoeverre kan een manueel ondersteunde 
gesproken taal voor doven functioneren als 
een volledige eerste taal, een taal waarmee 
men niet alleen communiceert, maar waar
mee men ook informatie vergaart? 

- In hoeverre is een volledig manueel onder
steunde gesproken taal (even gesteld dat 
dat praktisch ook mogelijk is), door visueel 
waarnemende personen te verwerken? In 
hoeverre is de dan aanwezige sequentiali-
teit een nadeel bij de perceptie? 

- Welke gevolgen heeft late gebarentaal-
verwerving via contacten met dove mede
leerlingen voor de ontwikkeling van geba-
rentaalvaardigheden, van vaardigheden in 
de gesproken taal en van cognitieve vaar
digheden? Welke gevolgen heeft een der
gelijk verwervingspatroon voor de neurolo
gische representatie van taal? 

- Leidt vroegtijdig gebarentaalaanbod door 
dove volwassenen aan dove kinderen van 
horende ouders tot een even volledige ge-
barentaalverwerving als het geval is bij dove 
kinderen met dove ouders? 

- In welk tempo en tot op welke hoogte kun
nen horende personen een gebarentaal 
verwerven? 

- Is het mogelijk (en zo ja, hoe) om gebaren
taalkennis aan te wenden voor het vervol
gens leren van een tweede, op spraak ge
baseerde taal? 

Slechts enkele vragen in deze uiterst belang
rijke discussie, vragen waarvoor men voor de 
beantwoording ervan, kennis, verkregen uit 
allerlei soorten gebarentaalonderzoek, zal 
moeten aanwenden. 

5. Gebarentaalonderzoek in Nederland 

Het is in dit artikel al herhaalde malen ver
meld: in Neder land vond al gebarentaal
onderzoek plaats voordat de naam er voor 
bedacht was. Tervoort beschreef vanaf 1953 
niet alleen grammaticale structuren binnen 
de communicatie van verschillende dove kin
deren (1953, 1975), hij beschreef ook hoe 
binnen een groep dove kinderen bedachte 
gebaren een abstractieproces doormaakten 
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Mede door het voor gebarentaalonderzoek 
weinig vriendelijke onderwijsklimaat in Ne
derland, zou het tot het eind van de jaren 
zeventig duren vooraleer er sprake was van 
een opleving van gebarentaalonderzoek. En 
nu kwam niet alleen onderzoek naar geba
rende kinderen van de grond, maar werd ook 
de taal van volwassen doven voorwerp van 
onderzoek. 
Beperken we ons tot strikt gebarentaalonder
zoek (onderzoek naar gebruik van ondersteu
nende gebaren valt dus buiten dit kader, 
immers dit is geen gebarentaalonderzoek), 
dan is er tot nu toe onderzoek verricht naar 
grammaticale aspecten van SLN (Schermer, 
op.cit.; 1985), naar het lexicon van SLN 
(Stroombergen en Schermer, 1985; Schermer 
en Harder, 1986) en naar de fonologie van 
SLN (Harder en Schermer, 1986). Een goed 
overzicht van tot op heden verricht gramma
ticaal onderzoek is te vinden in Schermer, 
Harder en Bos (1987). Diverse deelterreinen 
van gebarentaalonderzoek komen aan de 
orde in Tervoort (1985). 

Ook is er enig onderzoek verricht naar het 
voorkomen van gebarentaal-achtige elemen
ten in de spontane taal van dove kinderen 
met horende ouders (Stroombergen en Kool
hof, 1986). Lopend onderzoek heeft onder 
meer als onderwerpen de rol van de non-
manuele component in SLN, de rol van de 
orale component, beschrijving van directio
nele en locationele werkwoorden in SLN en 
syntactisch beregeld gebruik van de ruimte 
door dove kinderen van horende ouders. 
Bij al dit onderzoek gaat het in wezen om een 
gigantische inhaaloperatie, want vele landen 
zijn ons ver vooruit, onze pioniersstatus ten 
spijt. De achterstand kan, in tijd gemeten, 
zeker wel op een jaar of vijftien begroot wor
den. Aan de andere kant doet zich in dit soort 
situaties de wet op de remmende voorsprong 
gelden: wij kunnen in ons gebarentaalonder
zoek namelijk profiteren van reeds verkregen 
inzichten uit eerder gebarentaalonderzoek, 
wij hoeven dus niet voor de tweede keer het 
wiel uit te vinden, terwijl de Amerikanen in de 
jaren zestig en zeventig vrijwel blanco moes
ten starten met hun onderzoek. Het moet dan 
ook mogelijk zijn om de achterstand die we op 
dit terrein hebben, in snel tempo in te lopen, 
waardoor ook in Neder land gebarentaal
onderzoek de plaats kan innemen die het 
verdient. Zonder impulsen vanuit de instituten 
voor onderwijs aan doven kan dat niet; het valt 
dan ook te hopen dat men binnen die institu
ten het belang van gebarentaalonderzoek 
steeds meer gaat inzien. 
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Spontane-taalanalyse bij slechthorende kinderen: 
diagnose en aanpak van vormproblemen op 
basis van Gramat 

Gerard Bol & Folkert Kuiken, 
Instituut voor Algemene Taalwetenschap, 
Universiteit van Amsterdam. 

1. Inleiding 

Auditieve problemen in de eerste levensjaren 
leiden onherroepelijk tot problemen bij de 
spraak- en taalverwerving (o.a. Tervoort, 1965; 
Lenneberg, 1967; Northern & Downs, 1974). 
In een onderzoek naar grammaticale analyse 
van taalontwikkelingsstoornissen hebben wij 
ons met name afgevraagd in welke mate de 
morfosyntaxis van slechthorende kinderen ver
schilt van die van zich normaal ontwikkelende 
kinderen. Is hef bi jvoorbeeld zo dat slechtho
rende kinderen voornamelijk problemen heb
ben op het gebied van de morfologie (Ter
voort e.a., 1973) of hebben zij ook moeilijk
heden met de zinsstructuur? 

Met behulp van de methode GRAMAT (Bol & 
Kuiken, 1987a) is de spontane taal van 19 
slechthorende kinderen (gemiddelde leeftijd 
5;11 jaar; gemiddeld gehoorverlies 65,8 dB op 
het beste oor) morfosyntactisch geanalyseerd. 
De resultaten van deze analyse zijn vergele
ken met de taalproduktie van zich normaal 
ontwikkelende kinderen. Vooraf zullen de be
langrijkste resultaten worden samengevat die 
de afgelopen decennia gerapporteerd zijn in 
onderzoek naar de taalproduktie van slecht
horende kinderen. Hierna zullen we nader 
ingaan op de klinische karakteristieken van de 
groep slechthorende kinderen en op de metho
dologie van het onderzoek. Vervolgens wor
den de resultaten besproken en vergeleken 
met resultaten van ander onderzoek. Aan de 
hand van een gevalsbeschrijving die exempla
risch is voor de onderzochte groep, worden 
de problemen met de taalstructuur van één 
slechthorend kind nader geïllustreerd. Daarbij 
worden therapiedoelen geformuleerd, die uit 
de GRAMAT-analyse zijn af te leiden. Tot slot 
wordt in algemene termen ingegaan op de 
therapeutische implicaties van de onderzoeks-

90 resultaten. 

2. Studies naar de relatie tussen slechthorend
heid en morfosyntactische ontwikkeling 

Bij de ordening van de resultaten van onder
zoek naar de morfosyntaxis van slechthorende 
kinderen doen zich problemen voor. In de li
teratuur valt in de eerste plaats de heterogeni
teit aan onderzoeksvragen en populaties op. 
In de tweede plaats zijn de beter onderzochte 
populaties vaak die met hoge dB-verliezen 
(70 dB of meer), terwijl het meestal om wat 
oudere kinderen gaat (acht jaar of ouder). 
Het betreft dan voornamelijk Engelstalig on
derzoek. Het is moeilijk om vast te stellen in 
hoeverre dergelijke onderzoeksresultaten voor 
Nederlandse kinderen generaliseerbaar zijn. 
Bij de bespreking van de belangrijkste resul
taten zullen we ons beperken tot studies waar
in onderzoek is verricht naar morfosyntactische 
aspecten in de gesproken taal van slecht
horende kinderen. Dit levert het volgende 
beeld op van de taalproduktie van slecht
horende kinderen: 

- Over de gehele linie is de grammatica van 
slechthorende kinderen minder ontwikkeld; 
dit blijkt bijvoorbeeld uit een lagere score 
van de gemiddelde zinslengte (Brannon & 
Murry, 1966; Brannon, 1968; Bamford & 
Mentz, 1979). 

- O p zinsniveau worden structuren uit latere 
fases van taalverwerving minder gebruikt, 
terwijl er tegelijkertijd sprake is van een fre
quent gebruik van structuren uit vroege fasen 
van de taalontwikkeling (Bamford & Mentz, 
1979). 

- O p woordgroepniveau valt het infrequente 
gebruik van functiewoorden op, met name 
van hulpwerkwoorden (Goda , 1964; Bran
non & Murry, 1966; Brannon, 1968; Bamford 
& Mentz, 1979). 

- O p woordniveau leveren de verbuigingen 
en vervoegingen problemen op (Pressnell, 
1973; Tervoort e.a., 1973; Wi lcox & Tobin, 
1974; Bamford & Mentz, 1979). 

Al met al levert dit het beeld op van een wei
nig gedifferentieerde morfosyntaxis. Beschrij
ving van de taalproduktie van slechthorenden 
vindt dan ook voortdurend plaats in bewoor
dingen als: er is sprake van inflexibel en stereo-



tiep taalgebruik (Bamtord & Saunders, 1985), 
of: de slechthorende kinderen tonen een voor
keur voor een beperkt aantal vaste structuren 
(Kretschmer & Kretschmer, 1978). Tevens komt 
uit de onderzoeken naar voren dat de resul
taten meer in de richting wijzen van een alge
hele taaivertraging, die met gehoorverlies en 
in iets mindere mate met leeftijd correleert, dan 
dat er sprake zou zijn van specifieke proble
men of afwijkingen in het taalgedrag van 
slechthorende kinderen. 

3. Klinische karakteristieken van de proef
personen 

De proefpersonen werden verzameld op 
scholen voor slechthorende kinderen in Amers
foort, Amsterdam, Haarlem en Leiden. In over
leg met de schoollogopedisten werden kin
deren geselecteerd bij wie het taalproduktie-
niveau onder dat van een normaal vierjarig 
kind bleef. De chronologische leeftijd van de 
proefpersonen varieerde 3; 10 tot 9;1 jaar (ge
middeld 5; 11 jaar). Alle kinderen beschikten 
over een normale intelligentie. O p deze ma
nier werden zowel kinderen uitgesloten die 
hun taalproblemen ten gevolge van slecht
horendheid door een hoge intelligentie zouden 
kunnen compenseren, als kinderen bij wie de 
taalproduktie door een laag IQ sterk in nega
tieve zin beïnvloed zou worden. Het onderwijs 
dat de kinderen genoten, vond voornamelijk 
plaats via orale overdracht, hoewel de com
municatie bij tijd en wijle door gebaren on
dersteund werd. Voorzover bekend namen 
de kinderen van 7 tot 73 maanden deel aan 
het slechthorendenonderwijs, met een gemid
delde van 29,0 maanden. Alle kinderen waren 
in het bezit van versterkingsapparatuur. De 
duur van de periode waa rop bij de kinderen 
versterkingsapparatuur was aangebracht, va
rieerde van 11 tot 73 maanden (gemiddeld 
35,2 maand). De proefgroep bestond uit 
11 jongens en 8 meisjes. 

Met betrekking tot de gehoorproblemen van 
de proefpersonen werd als eerste criterium 
gesteld dat de slechthorendheid geconsta
teerd moest zijn vóór ongeveer 1;6 jaar. Dit 
is gedaan om er zeker van te zijn dat er geen 
kinderen in de proefgroep werden opgeno
men die in de loop van hun peuterjaren ge
hoorproblemen hebben gekregen en dus nog 
enkele jaren van hun normale gehoor hebben 
kunnen profiteren in de eerste fasen van het 
taalverwervingsproces. Soms verloopt er ge
ruime tijd tussen het vermoeden van een ge
hoorprobleem en het tijdstip waa rop dit ver
moeden wordt bevestigd (Freeman e.a., 1984). 

De vraag ot er sprake was van prelinguale 
slechthorendheid kan dan niet meer met ze
kerheid worden beantwoord. Ook bij onze 
proefpersonen bleek het antwoord op deze 
vraag in een aantal gevallen niet meer te ach
terhalen. Bij negen proefpersonen kon met 
zekerheid worden vastgesteld dat er sprake 
was van gehoorproblemen vóór de leeftijd 
van 1;6 jaar. 

Met betrekking tot de g raad van gehoorver
lies werd besloten kinderen met een gehoor
verlies tussen 40 en 90 dB op het beste oor 
(Fletcherindex) tot de proefgroep toe te laten. 
O p die manier werd de groep beperkt tot 
matig en ernstig slechthorende kinderen. Licht 
slechthorende kinderen (met een gehoorver
lies tot 40 dB), die misschien in staat zijn het 
reguliere onderwijs te volgen, werden zo uit
gesloten, evenals dove Kinderen (met een 
gehoorverlies groter dan 90 dB) bij wie de 
input via het auditieve kanaal minimaal geacht 
moet worden. De door ons gestelde grenzen 
moeten met de nodige voorzichtigheid ge
ïnterpreteerd worden, aangezien twee kinde
ren met eenzelfde audiogram kunnen verschil
len in de mate waar in zij van hun hoorresten 
gebruik kunnen maken (Tervoort, 1953; Free
man e.a., 1984). Het dB-verlies van de proef
personen varieerde van 40 tot 85 dB op het 
beste oor (gemiddeld 65,8 dB). Aan de hand 
van een (toon)audiogram kon bij alle kinderen 
de curve van het gehoorverlies worden be
oordeeld. 

Bij de kinderen die in ons onderzoek zijn be
trokken is sprake van perceptieslechthorend
heid of van gemengde gehoorverliezen; naast 
de perceptieslechthorendheid werden soms 
(wisselende) geleidingsverliezen waargeno
men. Kinderen met een zuivere geleidings-
slechthorendheid zijn niet in de proefgroep 
opgenomen. Bij één kind was de diagnose 
progressieve slechthorendheid gesteld. Bij 
een ander kind was rechts de gehoorgang 
niet aanwezig. 

De oorzaak van de slechthorendheid bij onze 
proefpersonen bleek in de meeste gevallen 
moeilijk te achterhalen. Slechts van twee proef
personen kon met zekerheid de oorzaak van 
de slechthorendheid worden vermeld. In het 
ene geval betrof het een familiaire perceptieve 
gehoorstoornis, in het andere geval ging het 
om een bilaterale perceptieve slechthorend
heid bij een nierafwijking. De oorzaak van de 
slechthorendheid is met name van belang uit 
het oogpunt van stoornissen die naast de 
slechthorendheid kunnen optredend. Bij na- 91 



vraag bleek bij geen van de onderzochte kin
deren sprake te zijn van (waarneembare) 
nevenstoornissen die de taalontwikkeling van 
het kind negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

4. Methodologie 

De taal van de kinderen werd op school op
genomen terwijl het kind met zi jn/haar logo
pediste) aan het spelen was. Met behulp van 
GRAMAT (Bol & Kuiken, 1987a) werd van elk 
kind een corpus van 10 uitingen morfosyn-
tactisch geanalyseerd. Aangezien alle kinde
ren minstens 3;6 jaar waren en hun taalproduk-
tieniveau dat van normale vierjaren niet te 
boven ging, werden de resultaten van deze 
analyses vergeleken met die van 12 zich nor
maal ontwikkelende kinderen uit tussen 3;6 en 
4;0 jaar. Door middel van een Mann-Whi tney 
toets werd nagegaan op welke categorieën 
sprake was \/an statistisch significante ver
schillen tussen de slechthorende groep en de 
normale kinderen. Hierbij werd bij elke ver
gelijking als nulhypothese aangenomen dat 
beide groepen uit dezelfde populatie afkomstig 
waren ( = .05). 

5. Resultaten 

Uit de resultaten van de Mann-Whi tney toets 
blijkt dat er tussen de normale en de slecht
horende kinderen op de 63 gescoorde varia
belen sprake is van maar liefst 24 statistisch 
significante verschillen. W e zullen deze ver
schillen nu nader bespreken aan de hand van 
het gebruikte analysemodel in figuur 1. Hierin 
staat achter elke categorie het teken < of |. 
Het <-teken betekent dat die categorie door 
de slechthorende kinderen minder is gebruikt 
dan door de normale kinderen; hef >-teken 
betekent dat de slechthorende kinderen de be
treffende categorie vaker gebruiken. De aste
risken duiden de statistisch significante ver
schillen aan. 

W a t de categorieën uit sectie A en B van de 
profielkaarf betreft, beperken we ons tot het 
signaleren van de statistisch significant lagere 
scores van de slechthorende kinderen op de 
gemiddelde uitingslengte (MLU = Mean Length 
of Utterance) en op de gemiddelde lengte van 
de vijf langste uitingen (MLUL = Mean Length 
of Longest Utterances). Voorzover deze maten 
iets zeggen over globale morfosyntactische 
vaardigheid, blijkt hieruit dat de ontwikkeling 
van de morfosyntaxis bij onze proefgroep nog 
niet het niveau heeft bereikt van dat van nor
male kinderen van 3;6 tot 4 jaar. De slechtho-

92 renden behalen op deze maten scores die 

overeenkomen met die van normale kinderen 
tussen twee en drie jaar. 

O p clauseniveau wordt nagegaan uit welke 
zinsdelen een uiting bestaat. W e zien dan dat 
alle clausestructuren uit fase I en II meer door 
de slechthorende kinderen worden gebruikt 
dan door de normale kinderen. W a t Tiet ge
bruik van zelfstandige naamwoorden (N = 
Nomen) en werkwoorden (V = Verbum) uit 
fase III worden de structuren OV (koekje heb
ben; boekje lezen) en SC (mama lief; tafel 
stout) meer door de slechthorende kinderen 
gebruikt (OV statistisch significant meer). In 
fase IV worden VC (ben moe; is rood) en AAV 
(morgen weer spelen; nog meer hebben) meer 
gebruikt door de slechthorende kinderen, 
maar er is geen sprake van statistisch signifi
cante verschillen. 

Het frequente gebruik van nomina en verba 
(fase I) past in Tiet - door Bamford & Mentz 
(1979) gesignaleerde - beeld van overproduk
tie van structuren uit de vroege fasen van de 
taalontwikkeling. Eerder al stelde G o d a (1964) 
vast dat slechthorenden relatief veel nomina 
en verba gebruiken. Ook Brannon (1968) sig
naleerde de voorkeur van slechthorenden 
voor nomina. Hij constateerde daarbij tevens 
een overproduktie van l idwoorden. Bij onze 
groep is echter geen sprake van een overma
tig l idwoordgebruik; onze proefpersonen sco
ren juist statistisch significant lager op struc
turen bestaande uit een l idwoord en een zelf
standig naamwoord (detN, fase II). Deze be
vinding stemt overeen met de alom gesigna
leerde onderproduktie van functiewoorden 
door slechthorende kinderen. Brannon (1968) 
is zelf overigens ook verbaasd over zijn resul
taat en schrijft het overmatig gebruik van lid
woorden in zijn populatie toe aan het gevolg 
van het onderwijs dat zijn proefpersonen ge
nieten. Het statistisch significant frequenter 
gebruik van de structuur OV (fase III) door 
slechthorende kinderen is geheel conform de 
tendens structuren uit de vroege fasen van de 
taalontwikkeling veel te gebruiken. Het rela
tief infrequente gebruik van clausestructuren 
door de slechthorende kinderen betreft vooral 
structuren uit latere fasen van de taalontwikke
ling met vier of meer constituenten. In fase III 
worden structuren als SVA (hij schreeuwt hard), 
SAA (jij ook een keer), OAV (auto niet geven), 
SVC (Bert is boos) en SVO (wij maken soep) 
wel minder gebruikt, maar deze verschillen 
zijn niet statistisch significant; bij SVAO (hij wil 
g raag een trein) is dit wel het geval. In fase IV 
worden eveneens alleen de structuren met 
vier of meer zinsconstituenten significant min-



Figuur 1: Verschillen tussen slechthorende en normale kinderen 

naam 
geboortedatum 
datum opname 
leeftijd 
naam therapeut 

G R A M A T 

opmerkingen 

A. Niet te analyseren 
Onbegrijpelijk/onverstaanbaar > 
Afwijkend < * 
Minor < 

B. Te analyseren uitingen 100 
M L U < * 

fase 1 
1,0- 1;6 

fase II 
l ; 6 -2 ;0 

fase III 
2;0 - 2;6 

fase IV 
2;6 - 3;0 

fase V 
3;0 - 3;6 

fase VI 
3;6 - 4;0 

N > * 

Imper 

V X < 

Clause 

Inter 

V S X < * 

Q X Y < 

Q X Y Z < 

VSXY < * 

V > * 

Affirmatief 

S A > 
sv> 
A V > 

O V > ' 
sc> 
S V A < 
A A < 
S A A < 
O A V < 
S V C < 
S V O < 
5 V A A < 
SVAO < * 

V C > 
E n > 
O A < 
A A V > 
SVAC < * 
4+<* 

Subord < 
Coörd < * 

Rest 

Niet compleet > 
Ambigu > 
Zelfherhalingen < * 

Totaal aantal uitingen > 
MLUL < * 

Rest> 

Phrase 

dem < 
detN < * 
pers < * 

copula < * 
aux < * 
a d j N < 
prepdetN < 
prepN > 

possN < * 
appositie < * 
detadjN < 
inter < 
preppers < 
advadv > 

advadj < 
indef < 

preppossN < * 
e r < * 

rest 

Morfologie 

d i m < 
2e/3e enk < * 

V - e n < 
l e e n k < * 
adj-e < 
volt dw < 

o v t > * 

rest 

S = Subject 
V = Verbum 
* p < .05 

A • Adverbiale bepaling 
O = Object 

C = Complement 
Q = Vraagwoord 

S, V, A, O of C 
S, V, A, O of C 

der gebruikt: SVAC (ik was gister ziek) en 4+ 
(ik ben wel eens met mijn oma in Artis geweest). 
De uitval op de structuur SVAC (fase IV) hangt 
wellicht samen met de problemen die slecht
horenden met het gebruik van koppelwerk

woorden (copula, tase III) hebben. Ook sa
mengestelde zinnen worden door de slecht
horenden minder gebruikt, nevenschikkingen 
met of, want en maar (Coörd, fase V) statis
tisch significant minder. Problemen met samen- 93 



gestelde zinnen werden ook gesignaleerd 
door Bamford & Mentz (1979). Tot slot scoor
den de slechthorenden op clauseniveau sta
tistisch significant lager op het gebruik van 
inversievragen (VSX, fase III en VSXY, fase IV). 
Met name de significant lagere score op VSX 
(kom je nog?) is opval lend. Het infrequente 
gebruik van VSXY (heb je een zakdoek voor 
me?) past in het beeld van structuren met vier 
of meer elementen uit latere fases die weinig 
gebruikt worden; maar VSX is de enige struc
tuur bestaande uit drie constituenten waarop 
significant lager gescoord wordt. Dit zou kun
nen suggereren dat slechthorenden in het 
bijzonder moeite met vragen hebben; dat zou 
dan met name de inversievragen betreffen, 
aangezien de scores op vraagwoordvragen 
van het type QXY (fase IV; wie kies je?) en 
QXYZ (fase V; wat doe je nu?) niet statistisch 
significant van de normale kinderen verschillen. 

O p phraseniveau wordt nagegaan uit welke 
woordsoorten de verschillende zinsdelen be
staan. O p dit niveau scoren de slechthorende 
kinderen op bijna alle variabelen lager dan 
de normale kinderen. Alleen op de woord 
groepen prepositie + nomen (prepN, fase III; 
de auto; dat popje) en adverbium + adver
bium (advadv, fase IV; heel hard) scoren de 
slechthorenden iets hoger, maar deze ver
schillen zijn niet statistisch significant. De sta
tistisch significant lagere scores op de catego
rie determinator + nomen (detN, fase II) zijn 
hierboven besproken. 
W a t de voornaamwoorden betreft zien we 
significante verschillen bij zowel de persoon
lijke voornaamwoorden (pers, fase II) als op 
de bezittelijke voornaamwoorden (possN, fase 
IV en proppossN, fase VI). Het gaat hier weer 
om functiewoorden die over het algemeen 
weinig gebruikt worden door slechthorende 
kinderen, zoals dat ook gevonden werd door 
G o d a (1964) en Brannon (1968). Het opval
lende resultaat uit het onderzoek van Bamford 
& Mentz (1979) waarin de slechthorenden 
méér pronomina gebruikten dan de normaal 
horende kinderen, wordt in ons onderzoek 
niet bevestigd. 

In veel studies zijn de problemen van slecht
horende kinderen met hulpwerkwoorden en 
koppelwerkwoorden gesignaleerd (Goda, 
1964; Brannon &Murry , 1966); Brannon, 1968; 
Wilcox & Tobin, 1974; Bamford & Mentz, 1979). 
Bij ons scoren de slechthorende kinderen ook 
statistisch significant lager op de categorieën 
copula (koppelwerkwoord) en aux (hulpwerk
woord) in rase III. Verder scoren de slechtho-

94 rende kinderen op de categorieën appositie 

(fase IV) en er (fase VI) statistisch significant 
lager. In het eerste geval gaat het om het ge
bruik van bepalingen na de kern, zoals in 
een auto met een sirene of de jongen van 
de foto, in het tweede geval betreft het het 
gebruik van repletief er, zoals in er loopt een 
poes door de tuin of van partitief er, zoals in 
ik heb er drie. 

O p het niveau van de morfologie wordt nage
gaan hoe de woorden zijn opgebouwd. O p 
woordniveau scoren de slechthorenden op 
alle categorieën lager dan de normale kin
deren. De statistisch significant lagere scores 
betreffen het werkwoordeli jke systeem: twee
de/derde persoon enkelvoud (2e/3e enk, fase 
II), eerste persoon enkelvoud ( Ie enk, fase III) 
en de onvoltooid verleden tijd (ovt, fase IV). 
Vervoegingsproblemen werden ook door 
PressneU (1973) en Tervoort e.a. (1973) ge
signaleerd. Tot slot willen we er op wijzen dat 
er bij het meervoud (-s/-en, fase III) en de 
buigings-e van het adjectief (adj-e, fase III), 
geen statistisch significant verschil tussen de 
slechthorende en normale kinderen vastgesteld 
kon worden. 

Samenvattend lijken de verschillen tussen de 
slechthorende en normale kinderen in grote 
lijnen overeen te komen met resultaten uit 
eerdere studies. Dat geldt in het bijzonder 
voor de - qua opzet het meest op ons onder
zoek gelijkende - studie van Bamford & Mentz 
(1979) waarin eveneens de achterstand van 
de slechthorende kinderen op alle drie de 
niveaus naar voren komt. Daarbij neemt de 
achterstand toe naarmate het om structuren 
uit latere fases van de taalontwikkeling gaat, 
terwijl dit op clauseniveau gepaard gaat met 
een o v e r p r o d u c e van structuren uit de eer
dere fasen. De conclusie van hun onderzoek 
dat er bij de morfosyntaxis van slechthorende 
kinderen sprake is van een achterstand op 
alle fronten, maar vooral op phraseniveau en 
nog meer op woordniveau, gaat niet volledig 
op voor ons onderzoek. Uit onze resultaten 
valt niet af te leiden dat er op woordniveau 
van een grotere achterstand sprake is dan op 
phraseniveau. 

6. Gevalsbeschrijving 

Ter illustratie volgt nu een beschrijving van één 
van de proefpersonen die als kenmerkend 
voor de onderzochte groep mag worden be
schouwd. Thijs is een jongen van 3; 11,14 jaar. 
Toen hij 3 a 4 maanden oud was, vermoedden 
zijn ouders gehoorproblemen. Dit vermoeden 
werd bevestigd bij afname van de Ewing-test 
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bij 9 maanden. Bij 1;3 jaar werden er buisjes 
geplaatst. Toen Thijs twee en een half jaar was, 
is hij geplaatst op een school voor slechtho
rende kinderen. Sindsdien draagt hij een hoor-
toestel. Bij het toelatingsonderzoek bleek zijn 
praktische intelligentie op gemiddeld niveau 
te liggen. Hij zat 17 maanden op school toen 
er in het kader van het onderhavige onder
zoek een spontane-taalopname van hem 
werd gemaakt. Zijn toonaudiogram, dat kort 
daarvoor werd gemaakt, is vrij vlak (figuur 2). 
De luchtgeleiding is iets beter dan de beenge-
leiding (de Fletcherindex bedraagt 50 dB). De 
spontane-taalopname vond plaats in aan
wezigheid van één van de onderzoekers tij
dens een gesprek tussen Thijs en de logope
diste, naar aanleiding van het boek I'm a little 
dog en een folder over de Efteling. Een deel 
van het transcript is opgenomen in Transcript 1. 
De analyse van de opname leverde het pro
fiel op dat in figuur 3 is weergegeven. In tabel 1 
worden Thijs' scores vergeleken met de fre-
quentiegegevens c.q. interkwartielranges die 
voor 12 normale kinderen uit fase VI (3;6-4;0 
jaar) zijn opgesteld Dit is de fase waar Thijs 
volgens zijn (chronologische) leeftijd mee ver
geleken moet worden. De drie getallen die in 
tabel 1 achter elke categorie vermeld staan, 
geven de waarden van achtereenvolgens het 
25ste, het 50ste en het 75ste percentiel aan. 
De punten op de zignaglijn betreffen de scores 
van Thijs. 

W e zien dan dat het sample van Thijs geen 
afwijkende uitingen opleverde. Hij scoort l aag 

op de categorieën Minor (ja, nee, dag , welte
rusten), MLU, MLUL en Totaal aantal uitingen. 
O p clauseniveau scoort hij hoog op items uit 
vroege fasen van de taalontwikkeling: hij ge
bruikt relatief veel zelfstandige naamwoorden 
en werkwoorden (N en V, beide fase I) en 
combinaties van een object met een werk
w o o r d (OV, fase III). Zijn score op de vraog-
woordvraag QXY (fase III) is eveneens hoog. 
Hij gebruikt de volgende clausestructuren 
minder dan zijn leeftijdgenoten: SA (fase II), 
SVA en SVAO (fase III), O A , SVAC en 4+ (fase 
IV); er is eveneens sprake van weinig onderge
schikte en nevengeschikte zinnen (respectieve
lijk Subord en Coörd , fase V). Hiermee komt 
Thijs' profiel op clauseniveau overeen met 
het beeld dat voor de slechthorende groep 
werd beschreven: het gebruik van clausestruc
turen neemt a l , naarmate deze verder in de 
profielkaart zijn opgenomen, terwijl er sprake 
is van een ove rp roduce van structuren uit de 
vroege fasen van de taalontwikkeling. O p 
phraseniveau zien we een weinig frequent 
gebruik van de volgende categorieën: een 
l idwoord in combinatie met een zelfstandig 
naamwoord (detN, fase II), persoonlijke voor
naamwoorden (pers, fase II), koppel- en hulp
werkwoorden (copula en aux, rase III), bezit-
telijke voornaamwoorden (possN, fase IV) en 
apposities (fase IV). Net als bij de groepsresul-
taten hebben we hier te maken met lage scores 
op categorieën die met name het gebruik van 
functiewoorden vereisen. De goede beheer
sing van vraagconstructies die al op clause
niveau werd geconstateerd, resulteert in een 



Figuur 3: De profielkaart van Thijs 

naam 
geboortedatum 
datum opname 
leeftijd 
naam therapeut 

Thijs 

$11,14 

A. Niet te analyseren 
Onbegrijpelijk/onverstaanbaar 7 
Afwijkend 
Minor 12 

B. Te analyseren uitingen 100 
MLU 3,2 

fase 1 
1 ;0- 1:6 

fase II 
l ; 6 -2 ;0 

fase III 
2 ;0 - 2;6 

fase IV 
2 ;6 - 3;0 

faseV 
3;0 - 3;6 

fase VI 
3 ;ó - 4 ;0 

N 2 4 V 8 

Clause 

Imper 

VX 

Inter 

VSX 1 

QXY 8 

QXYZ 1 

VSXY 

Affirmatief 

SA 
SV 5 
AV 1 

OV 2 
SC 
SVA 
AA 
SAA 
OAV 
SVC 3 
SVO 6 
SVAA 2 
SVAO 2 

VC 
En 9 
O A 
AAV 1 
SVAC 
4 + 1 

Subord 
Coörd 1 

Rest 9 

Niet compleet 2 
Ambigu 
Zelfherhalingen 3 

G R A M A T 

opmerkingen : 

Totaal aantal uitingen 124 
MLUL 8,0 

Rest 7 

Phrase 

dem 13 
detN 11 
pers 25 

copula 5 
aux 9 
ad jN 2 
prepdetN 4 
prepN 1 

possN 
appositie 
detadjN 4 
inter 13 
preppers 
advadv 1 

advadj 
indef 1 

preppossN 2 
er 

rest 2 

Morfologie 

dim 10 
2e/3eenk 26 

-s/-en 13 
Ie enk 7 
adj-e 4 
volt dw 1 

ovt 

rest 

bijzonder hoge score op de vragende voor
naamwoorden (inter, fase IV). Zijn score op de 
combinatie van een lidwoord, een bijvoeglijk 
naamwoord en een zelfstandig naamwoord 
(detadjN, fase IV) is eveneens hoog. Ook op 
woordniveau zijn Thijs' scores juist bijzonder 

96 laag op die mortenen die als problematisch 

voor de hele groep werden gesignaleerd: het 
gebruik van de tweede/derde persoon enkel
voud (2e/3e enk, fase II), de eerste persoon 
enkelvoud (Ie enk, fase ill) en de onvoltooid 
verleden tijd (ovt, fase IV). Zijn gebruik van 
meervouden (-s/-en) is daarentegen opvallend 
frequent. 



Tabel 1 : Thijs' profiel vergeleken met fase VI en fase IV 

A. Onb/onv 
Afwijkend 
Minor 
Niet comp 
Ambigu 
Zelfherh 

B. Anal uit 
MLU 
MLUL 
Total uit 

1. N 
V 
Rest 

II. SA 
SV 
AV 
dem 
detN 
pers 
dim 
2e/3e enk 

III. VX 

vsx 
ov 
SC 
SVA 
AA 
SAA 
OAV 
SVC 
SVO 
SVAA 
SVAO 
copula 
aux 
adjN 
prepdetN 
prepN 
-s/-en 
Ie enk 
adj-e 
volt dw 

IV. QXY 
VC 
En 
O A 
AAV 
SVAC 

4+ 
possN 
appositie 
detadjN 
inter 
preppers 
advadv 
ovt 

V. QXYZ 
Subord 
Coord 
advadj 
indef 

VI. VSXY 
preppossN 
er 

fase VI 

4,00- 8,00- 14,50 
0,25- 1,00- 2,75 

24,00- 25,50- 35,00 
0,25- 2,50- ,00 
0,00- 0,00- ,000 
1,25- 3,00- 4,50 

n.v.t. 
3,58- 4,25- 4,93 
8,60- 9,50- 11,40 

136,50-143,00-150,25 
3,00- 4,00- 5,00 
0,00- 1,00- 5,00 
4,00- 9,50- 12,75 
2,25- 4,00- 5,75 
1,50- 4,00- 5,75 
1,00- 2,50- 3,75 

12,00- 19,50- 21,00 
14,00- 19,00- 23,50 
35,25- 39,50- 54,75 

4,25- 7,50- 11,75 
29,75- 34,00- 41,50 

0,00- 1,00- 3,75 
0,25- 2,00- 3,00 
0,00- 0,00- 1,00 
0,00- 0,00- 0,75 
7,00- 9,00- 12,25 
0,00- 2,00- 2,00 
0,00- 0,00- 1,00 
0,00- 1,00- 2,00 
2,00- 5,00- 12,50 
3,00- 4,00- 8,00 
2,00- 7,00- 9,50 
3,25- 6,50- 11,00 
6,00- 6,50- 19,50 

11,00- 16,50- 25,75 
1,00- 3,00- 3,75 
3,25- 5,50- 13,25 
1,25- 2,50- 5,25 
3,25- 5,00- 8,25 

11,25- 14,40- 21,50 
3,00- 5,50- 8,75 
1,00- 3,00- 6,00 
0,25- 1,50- 3,75 
0,00- 0,00- 1,50 
3,00- 5,50- 11,75 
0,25- 1,00- 1,00 
0,00- 0,00- 1,00 
1,25- 2,00- 3,00 
3,00- 7,00- 9,50 
1,25- 2,50- 5,00 
0,25- 3,00- 6,75 
0,25- 2,00- 2,75 
1,00- 3,00- 9,25 
0,00- 1,00- 2,00 
0,00- 0,00- 2,00 
1,25- 3,50- 6,75 
0,00- 0,50- 2,50 
1,00- 1,50- 4,00 
1,25- 3,50- 5,75 
0,00- 0,50- 2,00 
0,00- 1,00- 3,00 
0,00- 1,50- 2,00 
1,00- 1,00- 2,00 
0,00- 1,00- 2,00 

fase IV 

6,25- 13,00- 21,25 
0,00- 1,00- 2,75 

36,75- 45,50- 59,00 
0,00- 2,00- 3,00 
0,00- 0,00- 0,00 
0,00- 1,00- 3,00 

n.v.t. 
3,05- 3,65- 4,23 
6,75- 7,80- 8,95 

151,50-163,50-178,00 
3,25- 4,50- 9,50 
1,00- 2,00- 4,25 
6,5a 9,00- 13,25 
3,00- 4,00- 6,50 
1,00- 3,00- 4,00 
1,25- 3,00- 8,25 

11,25- 16,00- 20,50 
8,50- 13,00- 18,00 

20,25- 30,00- 40,75 
4,50- 7,50- 12,00 

25,25- 30,00- 37,00 
0,00- 1,00- 1,75 
0,00- 0,50- 1,75 
0,00- 1,00- 2,00 
0,00- 0,00- 1,75 
9,00- 10,50- 13,50 
0,00- 1,00- 5,00 
0,00- 1,00- 2,00 
0,00- 1,00- 1,75 
3,00- 4,50- 7,75 
1,25- 3,00- 5,25 
1,25- 4,50- 7,75 
1,75- 4,50- 6,75 
5,00- 9,00- 10,75 
6,50- 14,00- 17,00 
1,00- 4,50- 7,75 
2,25- 4,00- 8,25 
2,25- 4,00- 4,75 
4,00- 5,5a 11,75 
7,50- 14,00- 19,00 
1,00- 2,50- 6,00 
0,25- 1,50- 4,50 
0,25- 2,00- 3,00 
0,00- 1,00- 2,00 
0,25- 2,00- 4,00 
0,00- 1,00- 1,75 
0,25- 1,00- 1,75 
1,00- 1,00- 3,00 
1,00- 2,00- 7,00 
0,00- 1,00- 3,50 
1,00- 2,00- 3,75 
0,00- 1,00- 1,75 
0,00- 1,00- 2,75 
0,25- 1,00- 3,75 
0,00- 1,00- 1,00 
0,00- 1,00- 2,75 



W a t MLU en MLUL betreft, komen Thijs' scores 
overeen met die van kinderen uit fase IV (2;6-
3;0 jaar). Vergelijking met Thijs' profiel met 
de interkwartielranges van kinderen uit fase 
IV levert het beeld op dat in de tweede kolom 
van tabel 1 is weergegeven. W e zien dan dat 
Thijs op Minors en Totaal-aantal-uitingen re
latief laag scoort. Deze scores dienen overi
gens niet in negatieve zin geïnterpreteerd te 
worden. O p clauseniveau is sprake van een 
relatief groot aantal nomina en verba (N en V, 
fase I). Verder blijken zijn scores behalve op 
QXY hoog op SV en SVO. De relatief hoge 
score op SVO komt overeen met de bevindin
gen van Brannon & Murry (1968), die rappor
teren over het frequent gebruik van de struc
tuur SVO door slechthorenden. O p andere 
structuren wordt evenwel een relatief lage 
score behaald: SA, AV (fase II), SVA (fase III) 
en SVAC (fase IV). O p phraseniveau is nu, af
gezien van het weinig frequente gebruik van 
voorzetsels in combinatie met een zelfstandig 
naamwoord (prepN, fase III) en van apposi
ties (fase IV), nauwelijks sprake van enig ver
schil met de op basis van MLU- en MLUL-
scores vergeleken normale kinderen. Boven
dien staat daar een relatief hoge score op 
de tad jN en inter (fase IV) tegenover. Met be
trekking tot de morfologie geldt hetzelfde. Het 
enige verschil op woordniveau betreft Thijs' 
frequent gebruik van meervouden (-s/-en). Zijn 
scores op de werkwoordsvervoegingen ver
schillen echter niet van die van kinaeren uit 
fase IV. 

Samenvattend kunnen we zeggen, dat Thijs' 
profiel in grote lijnen overeenkomt met dat van 
zijn MLU- en MLUL-genoten. In vergelijking 
met zijn leeftijdgenoten heeft Thijs evenwel 
een duidelijke achterstand, die zich zowel ma
nifesteert op clause-, phrase- als woordniveau. 
Het gaat hier om een taalproduktie-achter-
s tanavan ongeveer een jaar. 

O p basis van deze vergelijkingen kunnen de 
morfosyntactische structuren worden bepaald 
die in aanmerking komen voor remediering. 
Het gaat er daarbi j vooral om weinig frequent 
gebruikte categorieën in aantal te doen toe
nemen. Uiteraard dient bij vormen die tijdens 
de opname in het geheel niet door het kind 
geproduceerd worden, te worden nagegaan 
in hoeverre de gesprekssituatie van invloed 
kan zijn geweest op hef ontbreken van de be
paalde categorie. Indien er bi jvoorbeeld geen 
onvoltooid verleden tijd wordt geproduceerd, 
moet men zich afvragen in hoeverre het ge
sprek zich leende voor het gebruik van deze 

98 tijd en zou men kunnen nagaan of het kind de 

verleden tijd heett uitgedrukt door middel van 
een hulpwerkwoord en een voltooid deel
woord . In het algemeen kan gesteld worden 
dat bij de ordening van de doelen voor taai
therapie de categorieën overeenkomstig de 
volgorde die de profielkaart aangeeft, ge
rangschikt moeten worden. Tijdens de therapie 
komen de categorieën in deze volgorde aan 
de orde. Dat houdt in dat er eerst gewerkt 
wordt aan eventuele lacunes uit de eerste 
fasen van de kaart, om vervolgens aandacht 
te besteden aan de latere fasen. 

O p basis van tabel 1 kunnen dan de volgende 
therapiedoelen geformuleerd worden. O p 
clauseniveau komen de structuren SA (fase II), 
SVA (fase III) en SVAO (fase III) voor reme
diering in aanmerking, later gevolgd door 
SVAC (fase IV), 4+ (fase IV) en samengestelde 
zinnen (Subord en Coörd, fase V). 
O p phraseniveau dient het gebruik van func
t iewoorden gestimuleerd te worden, zoals lid
woorden (detN, fase II), persoonlijke voor
naamwoorden (pers, fase II), koppel-, en hulp
werkwoorden (copula en aux, fase III), voor
zetsels (p repN, fase III) en bezittelijke voor
naamwoorden (possN, fase IV). O p woord 
niveau moet aandacht worden besteed aan 
de vervoeging van het werkwoord (2e/3e enk, 
fase II; Ie enk, fase III; ovt, fase IV). 

Het onderzoek naar de eventuele vooruit
gang die het kind boekt, kan uitgevoerd wor
den door na enige tijd een tweede spontane-
taalanalyse uit te voeren. Vergelijking van de 
produktiefrequenties van beide analyses geeft 
inzicht in de voorui tgang in de taalontwikke
ling. 

7. Therapeutische implicaties 

Bij het geven van taaitherapie op basis van 
een GRAMAT-analyse dient in de eerste plaats 
te worden bedacht dat GRAMAT een morfo
syntactische analyse van de taalproduktie van 
een kind biedt. Voor het opstellen van een be
handelplan zullen de resultaten die op basis 
van de GRAMAT-analyse verkregen zijn, zo
veel mogelijk aangevuld moeten worden met 
resultaten van andere taaimeetinstrumenten. 
Daarnaast willen we benadrukken dat de be
nadering van kinderen met taalontwikkelings
stoornissen naar onze mening interdisciplinair 
dient te zijn. Voor de rol die we daarbi j aan 
de taalkundige toedichten, verwijzen we naar 
Bol & Kuiken, 1987b. In de derde plaats willen 
we er op wijzen dat het een illusie is te denken 
dat er kant en klare oplossingen bestaan voor 
de behandel ing van kinderen met taaiontwik-



kelingsstoornissen. Een behandelprogramma 
dient specifiek op de noden van een indivi
dueel kind afgestemd te worden. Therapeu
tische implicaties met betrekking tot een groep 
kinderen kunnen daarom beter worden gege
ven in termen van richtlijnen en adviezen be
treffende strategieën die een therapeut kan 
hanteren ter stimulering van de taalontwikke-
' l n 9 (bijvoorbeeld Rieke e.a., 1977), dan in de 
vorm van een volledig uitgewerkt therapie-
Programma. 

Vanuit dit standpunt schetsen we enkele al
gemene lijnen van remediering op basis van 
GRAMAT. Bij de therapie kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande therapieprogramma's 
of van zelf ontwikkelde technieken en mate
rialen. Een overzicht en beoordeling van 
negen programma's wordt gegeven in Van 
Ierland e.a. (1983). Hierin worden open pro
gramma's onderscheiden van gesloten: een 
gesloten programma laat weinig ruimte voor 
eigen inbreng; bij een open programma wor
den vooral aanwijzigingen en voorbeelden 
gegeven, in plaats van vaste oefeningen. 
Daarnaast bestaat het verschil tussen directe 
en indirecte programma's: een direkt program
ma wordt alleen door de therapeut uitgevoerd, 
bij een indirect programma kunnen ook ande
ren worden ingeschakeld. Naar onze mening 
verdient een open, indirect therapieprogram
ma de voorkeur. Taaitherapie dient op het 
individuele kind afgestemd te worden en moet 
zich niet tot de logopediekamer beperken. Het 
kind moet juist de kans krijgen om taalstructu
ren ook in andere situaties te oefenen. Het is 
daarom belangrijk dat ouders en onderwijzers 
bij de remediering worden betrokken. 

Het open karakter van de therapie met mo
gelijkheid om taalstructuren in verschillende, 
functionele situaties te oefenen, krijgt wellicht 
het beste gestalte in de communicatieve be
nadering, zoals die is beschreven door Slof-
stra-Bremer (1985). Hierbij is de eerste taak 
van de therapeut om tijdens de therapie voor
waarden te scheppen waarbinnen de taal van 
het kind het best tot uiting komt en waarbinnen 
voldoende communicatieve mogelijkheden zijn 
° m de taal van het kind te stimuleren. Dat 
houdt in dat de omgeving waarin de therapie 
plaatsvindt, moet uitnodigen tot communica
tie. Dit kan bi jvoorbeeld gebeuren door het 
creëren van een laaggestructureerde situatie, 
zoals een spelsituatie met Playmobil, een pop
penhuis, een garage, een winkeltje of een 
Poppenkast, zodat op spontane wijze een 
gesprek met het kind ontstaat. Tijdens dat ge
sprek kunnen de therapiedoelen door middel 

van verschillende gesprekstechnieken ge
oefend worden. Deze gesprekstechnieken kun-
ontleend zijn aan de in Van Ierland e.a. (1983) 
besproken programma's of aan suggesties 
daartoe zoals die in Crystal e.a. (1976), Blank 
e.a. (1978) of Mumo (1978) zijn opgenomen. 
O p deze manier wordt niet alleen aandacht 
aan de vorm besteed, maar vindt juist oefe
ning plaats in situaties waarin van functioneel 
taalgebruik sprake is, zodat vorm, inhoud en 
gebruik niet van elkaar losgemaakt worden. 
Door gebruik te maken van een vaste didacti
sche opzet kan een dergelijke therapie ge
structureerd worden. Een communicatieve be
nadering van ernstig slechthorende kinderen 
is bepleit door Knoors (1986). 

Hoewel het op grond van het bovenstaande 
duidelijk zal zijn dat niet alle slechthorende 
kinderen, gezien hun individuele karakteris
tieken en problemen, op identieke wijze be
handeld kunnen worden, formuleren we tot 
slot enkele aanwijzingen met betrekking tot 
remediering van de onderdelen waarmee de 
groep slechthorende kinderen vooral moei
lijkheden vertoonde, te weten: 

1. uitingen met een subject-predicaatstructuur, 
2. pronomina, 
3. werkwoordsvervoegingen. 

1 . Uitingen met een subject-predicaatstrutuur 
Met betrekking tot subject-predicaatstructuren 
kan worden uitgegaan van een aantal basis
structuren uit fase III van de profielkaart, zoals 
SVA, SVC en SVO. Deze structuren kunnen 
gecombineerd worden tot uitingen met vier 
(of meer) elementen als SVAO o fSVAC, waar 
slechthorende kinderen moeite mee hebben. 
Het idee om van een aantal basiszinstypes uit 
te gaan , is met betrekking tot therapie bij dove 
kinderen uitgewerkt door Blackwell (1978). 
Williams & Dennis (1979) rapporteren over een 
dergelijk principe in de therapie op basis van 
LARSP voor slechthorende kinderen. In Van 
den Dungen (1987) is een gevalsbeschrijving 
opgenomen van een op zo'n principe geba
seerde therapie bij een Nederlands taaige
stoord kind. 

2 . Pronomina 
De onderverdeling van de pronomina in de 
profielkaart geeft aan welke soorten prono
mina in een bepaald stadium van de therapie 
opgenomen moeten worden. Daarnaast kan 
een beroep worden gedaan op de resultaten 
van Bol & Kuiken (1986), waar in een ge
detailleerder overzicht wordt gegeven van 
de pronomina die kinderen op een bepaa ld 
moment in de taalverwerving gaan gebruiken. 99 



Deze studie vormt als het ware een micro-

Eirofiel, dat geraadpleegd kan worden bij de 
euze van de specifieke pronomina die deel 

moeten uitmaken van de therapie. 

3. Werkwoordsvervoegingen 
Het idee van een microprofiel kan uiteraard 
ook voor andere vormen worden gebruikt. 
Een microprofiel over de ontwikkeling van het 
werkwoordeli jke systeem zou veel gedetail
leerde informatie kunnen verschaffen met be
trekking tot precieze invulling van therapie
doelen betreffende het werkwoordelijke ge

zegde. Zo is er voor het Engels een micropro
fiel samengesteld voor de ontwikkeling van de 
verbale phrase (fase III) door Fletcher (1979). 
Voor het Nederlands ontbreekt een dergelijk 
microprofiel nog, hoewel uit de studie van 
Jansen (1987) een microprofiel voor de hulp
werkwoorden kan worden afgeleid. Deze 
studie kan, samen met de differentiatie be
treffende enkele morfologische aspecten van 
het werkwoord die in de profielkaart zijn op
genomen, verdere aanknopingspunten voor 
remediering van werkwoordsvervoegingen 
leveren. 

Transcript 1 : Fragment van het transcript van Thijs 

Logopediste 

(. . .) en wat is dat nou, in dat huisje? heb 
je dat wel eens gezien? 

ja, een kaboutertje, die ligt daar 

zitten ze taart te eten? 

oja, dat lijkt wel een grote taart 
en wat zit dat kaboutertje te doen? 

nee, dat is niet waar 
goed kijken 
wat heeft hij in, op zijn schoot? 

een krant, maar een krant eet je toch niet op? 

wat doe je met een krant? 

nou, lekker hoor 
krijg, als ik jarig ben, dan krijg jij van mij een 
krant 
krijgen alle kinderen een gebakje en jij 
krijgt een krant om op te eten, ja? 

ja, krijg jij de krant om op te eten en ik eet 
lekker een koekje 

jij ook een koekje 
nou, eens kijken of ik nog meer zie 
weet je wie dat is? 

wie is dat? 

dat is Roodkapje 

wat doet Roodkapje? 

nou, kijk eens goed waar de wolf is 

nee, nee kijk eens goed waar de wolf is 
die woont in dat huisje 
kijk eens daar in dat bed 
wie ligt daar in dat bed? 

Thijs 

kabouters/48 
(die) die ligt/49 

(en een kaboutertje) allebei 
twee (kabou) kaboutertjes de 
taart eten/50 

(lacht) 

eten/51 

een krant/52 

jaha/52a 

opeten/53 

jij!/54 

ik ook een koekje/55 

jij/56 

'k weet niet/57 

Roodkapje/=58 

waar is de wolf?/59 

wat is dat?/60 

ja/60a 
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De ontwikkeling van het begrijpend lezen 
bij dove leerlingen 

Drs. F. IJsseldijk 
Instituut voor Doven, juli 1988 

Inleiding 

Dove kinderen leren lezen is voor allen die 
zich bezighouden met de opvoeding van en 
het onderwijs aan dove kinderen, een cen
trale opgave. In vergelijking met de horenden 
is het lezen voor hen een belangrijker bron om 
taal te verwerven. De primaire taalverwer
ving bij dove kinderen verloopt allereerst mede 
via het proces van het leren lezen. Het lezen 
vervult voor hen verder nog meerdere taal-
ontwikkelingsfunkties. Het voert de taalge-
bruiksfrekwentie in belangrijke mate op. Het 
is een belangrijke ondersteuning voor het 
zich ontwikkelende taaigeheugen en biedt 
hen, beter als de moeilijk waarneembare ge
sproken taal, gelegenheid de grammatica van 
de taal te doorzien. Kortom, het lezen biedt 
hen een middel om zich communicatief, so
ciaal en cognitief verder te ontwikkelen. De 
hedendaagse samenleving, met de technolo
gische mogelijkheden van beeldcommunica
tie, zal ook steeds meer een beroep doen op 
deze leesvaardigheid. 

Maar hoe dove kinderen leesvaardig te ma
ken, als zij juist door de doofheid problemen 
hebben met het begrijpen van gesproken taal? 
Immers horende kinderen leren lezen op basis 
van een zich, door het gehoor, reeds ontwik
kelde gesprekstaal. Bij het dove kind is de uit
gangspositie wezenlijk anders. Het schrift
beeld is vaak hun eerste verworven taal van 
waaruit afgelezen-gesproken taal als het ware 
verankerd wordt. De gesproken en de ge
schreven taal ontwikkelen zich bij het dove 
kind veel meer in interaktie met elkaar. Van 
Uden (1975) geeft een goed overzicht over 
deze leesproBlematiek en leesdidactiek bij 
doven. 

Deze basis-problematiek van de taalontwik
keling blijkt ook uit de studies van het begrij
p e n d lezen bij doven. De evaluatiestudies 
over de leesontwikkeling van doven in de Ver
enigde Staten en Engeland, uitgevoerd in de 
jaren '70 toen het onderwijs daar nog sterk 
oraal georiënteerd was, zijn niet bepaald be-

102 moedigend. 

In de Verenigde Staten zijn de onderzoeken 
van Wrightstone, Aronow en Moskowitz 
(1963) en Gentile (1969) op dit gebied repre
sentatief te noemen. Wrightstone e.a. (1963) 
onderzocht met de Metropoli tan Elementary 
Reading Test de leesvaardigheid van 5.307 ge
hoorgestoorde kinderen van 10;6 tot 16;6 jaar. 
Het percentage studenten dat op 16 jaar op 
een leesnivo van eind 4e klas (= 9;6 jaar) of 
hoger kwam, bedroeg 12%. Furth (1966) stelde 
dit nivo als criterium voor een funktioneel be
gri jpend leesnivo. Het gemiddelde leesnivo 
van 10 t /m 16 jaar steeg een klas leesnivo, nl. 
van midden 2e klas nivo naar midden 3e klas 
nivo op 16 jaar. Genti le (1969) verrichtte een 
leesonderzoek bij 12.000 gehoorgestoorde 
studenten met de Stanford Achievement Test. 
Het percentage leerlingen met een eind 
4e klas leesnivo bedroeg hier 20%. Gentile 
(1969) vond tussen 15 en 19 jaar nauwelijks 
leesvorderingen. 

In Engeland is het onderzoek van Conrad 
(1979) van belang. Alle ernstig behoorge-
stoorde dove adolescenten tussen de 14 en 
16 jaar (n = 468) namen deel aan het onder
zoek. 
Het gemiddelde leesnivo lag op het nivo van 
acht- en negenjarige kinderen. Wanneer deze 
studenten mede gedifferentieerd werden naar 
het gehoorverlies, dan bleken 205 studenten 
een gehoorverlies te hebben >85 dB. Van 
bijna 50% van deze groep kon geen leesnivo 
vastgesteld worden. Het leesnivo eind 4e klas 
werd door 22% van deze groep adolescen
ten bereikt. 

Er zijn verder geen publikaties op deze schaal 
in Neder land en Duitsland bekend. Dit vorm
de o.a. een reden voor onderhavig onder
zoek. Bovendien interessant omdat onder
wijskundig i.t.t. Engeland en Amerika wel on
derscheid gemaakt wordt tussen doven en 
slechthorenden. Anderzijds blijven deze studies 
om de volgende redenen moeilijk vergelijk
baar: 
A. Deze differentiaties naar het gehoorver

lies worden vaak niet gegeven [de studies 
van Wrightstone e.a. (1963) en Gentile 



(1969)]. Deze studies uit de Verenigde Sta
ten hebben betrekking op audi t ie fgehan-
dicapten met gehoorverliezen > 7 0 dB. Er 
zijn echter voldoende studies (o.a. Seewald 
e.a., 1985) die aantonen dat bij een ge-
hoorverlies van 90 dB of meer er een ver
schuiving optreedt van het auditieve (ho
ren) naar het visuele (spraakafzien) als be
langrijkste kanaal van informatie-verwer-
ving. Conrad (1979) toonde aan dat deze 
mate van gehoorverlies significant samen
hing met het bereikte leesnivo in het bijzon
der met de af- /aanwezigheid van "internal 
speech". Voldoende reden om het lezen 
van doven en slechthorenden van elkaar 
te onderscheiden. 

B. Er wordt gebruik gemaakt van verschillen
de leestests. Conrad (1979) maakt gebruik 
van de Wide Span Reading Test (Brimer, 
1972), een zinnen aanvultest. In de Metro
politan en de Stanford Achievement Test 
wordt gebruik gemaakt van verschillende 
verhaaltjes met aansluitende multiple-
choice vragen. 

C. Er is evenmin sprake van een eenvormig 
onderwijsbeleid c.q. bepaalde didaktiefe 
om dove kinderen te leren lezen. De pri
maire taalverwerving is mogelijk via diver
se communicatie-methoden tot stand ge
komen. Methoden, die voor het leren lezen 
van grote invloed zijn. De studies van 
Conrad (1979), Lichtenstein (1983) en 
Quigley en Paul (1984) geven aanwijzingen 
dat het oraal coderen van doven hierbij 
een wezenlijke faciliterende rol voor het 
begrijpend lezen heeft. 

De gerefereerde studies met grote onder
zoeksgroepen auditief gehandicapten heb
ben daarbi j het nadeel dat zij de resultaten, 
aie bereikt worden met speciale leesprogram-
ma's op speciale scholen, verdoezelen. De 
studie van Lane en Baker (1974) is hier een 
voorbeeld van. Dit onderzoek beperkt zich 
tot de leerlingen van The Central Institute for 
the Deaf in St. Louis, een orale school. Hier 
werd van 11 t/m 16 jaar een gemiddelde voor
uitgang van een half leesjaarniveo per jaar 
gevonden. Deze leerlingen lagen qua lees-
n i vo ruim twee jaar boven het nivo van de 
Wrightstone studie (1963). Lane en Baker 
(1974) schrijven deze betere resultaten toe 
aan: "the continuous education in the same 
school and the same educational philosophy, 
maximum use of residual hearing aid and oral 
communication in the school ancFin the home". 
Jammer genoeg geven zij ook geen gedetail
leerde informatie over de gehoorverliezen 
van de onderzochte leerlingen. 

Het blijft een moeilijke zaak om over het leren 
lezen van dove kinderen een algemene uit
spraak te doen. De opvatt ing van Furth (1973), 
die op grond van de leesresultaten van 
Wrightstone (1963) concludeerde dat "the 
low reading level of the deaf does not constitute 
a reading deficiency but linguistic incompe
tence", valt te bediscussiëren. 

Hoe is de situatie in Neder land met betrekking 
tot deze leesvaardigheid van doven? 
Neder land beschikt niet over begrijpende 
leestests, die genormeerd zijn op omschreven 
groepen dove kinderen. Dit onderzoek is hier 
o.a. een poging toe. Het beschrijft van een 
nauwkeurig omschreven groep doven in Ne
derland de ontwikkeling van het lezen. Deze 
evaluatie is interessant omdat de onderzochte 
groep afkomstig is van een doveninstituut dat 
wat differentiatie en opname-beleid verschilt 
van de scholen in de Verenigde Staten en 
Engeland. In Neder land wordt het verschil tus
sen doven en slechthorenden ook in twee 
aparte schoolsoorten van speciaal onderwijs 
uitgedrukt. Verder zijn de onderwijskundige 
uitgangspunten van dit Instituut niet algemeen 
geldend, maar wel voldoende beschreven in 
talloze publikaties van Van Uden (o.a Van 
Uden, 1977). 

Dit onderzoek tracht een antwoord te geven 
op de volgende vragen: 
A. Kan er een leestest met een leesnormering 

voor dove leerlingen geconstrueerd wor
den? 

B. Kunnen we bij het volgen van de indivi
duele leesprestaties van doven verschil
lende ontwikkelingstypen ontdekken? 

C. In hoeverre worden deze typen door be
paalde subject-variabelen mede verklaard? 

D. Welke resultaten worden bereikt met een 
onderwijsmethode waarbi j de orale me
thode uitgangspunt van werken blijft en 
waarbi j voor een minderheid het schrift en 
de vingerspelling voor de communicatie 
wordt ingeschakeld? Een methode waarbi | 
het gebruik van gebaren wordt geweerd 
en alle leerlingen in onze taal worden op
gevoed? 

In dit verband zijn twee conclusies van 
Quigley en Paul (1984) in hun boek "Language 
and Deafness" interessant. Zij stellen op blad
zijde 231 dat "The lack of substantial research 
evaluation of Manual Coded English (M.C.E.) 
is surprising. The reported results to date have 
been disappointing. M.C.E. approaches and 
the rubric of Total Communication under which 
they have been advanced have had the 
positive effect of providing many deaf children 103 



Bijlage 1 

Tabel 4. De verdeling van de testuitslagen per klasse-nivo en per decielverdeling op de Metropolitan lees
test van de horende leerlingen uit Sint-Michielsgestel. 

deciel-
schaal 

Dl 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 

(7-8 jaar) 
2e klas 

(n= 182) 

0 - 15 
16- 17 

18 
19 
20 
21 

22-23 
24-25 
26-28 
29-44 

(8-9 jaar) 
3e klas 

(n= 166) 

0 - 19 
20-21 
22 -23 
24-25 
26 -27 
28 -29 

30 
31 -32 
33 -34 
35 -44 

(9-10 jaar) 
4e klas 

(n = 315) 

0 - 2 3 
24-25 
26 -27 
28 -29 
30-31 

32 
33 

34 -35 
36 -37 
38-44 

10-11 jaar) 
5e klas 

(n = 325) 

0 - 2 7 
28 -30 
31 -33 
33 -34 

35 
36 
37 
38 
39 

40-44 

11-12 jaar) 
6e klas 

(n = 286) 

0 -31 
32 -34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 -44 

n = aantal testscores. 
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with a ready means of manual communication, 
but there is very little evidence that this has 
resulted in higher levels of literacy (reading and 
written language) than was previously the 
case." In relatie tot American Sign Language 
(A.S.L.) en leren lezen, stellen Quigley en Paul 
(1984) op biz. 232: "Probably more books 
have been written on A.S.L. as a language, 
and even as a culture and an educational 

Ehilosophy, during the past decade than have 
een written in that period on all other aspects 

of the education of deaf people. Yet there is 
an almost complete lack of research evaluation 
of the educational effectiveness of A.S.L. in 
terms of literacy." 

1. Methode 

1.1 Testmateriaal 
Als maatstaf voor het begri jpend lezen werd 
gebruik gemaakt van een vertal ing* van de 
"Metropol i tan Paragraph Reading Test". Deze 
test is ook gebruikt in de studie van Wrightstone 
et al . (1963). De test bestaat uit negen ver
haaltjes in op lopende moeilijkheid. Aan het 
eind van ieder verhaaltje worden multiple-
choice vragen gesteld, 44 in totaal. Deze test 
werd genormeerd op basis van de leesresul
taten van horende leerlingen. Al deze horen
de leerlingen kwamen van drie basisscholen 
uit Sint-Michielsgestel. In totaal namen in 1974 

* Met dank aan N. Smulders pr. voor de vertaling van 
de leestest. De leestest met het testformulier zijn op aan
vraag bij de auteur verkrijgbaar. 

852 en in 1976 422 leerlingen van 7 tot en met 
12 jaar deel aan dit normeringsonderzoek 
(zie bijlage 1). 

1.2 Proefpersonen 
In 1974, 1976 en 1978 werden alle dove leer
lingen van het Instituut te Sint-Michielsgestel, 
vanaf 10 jaar en met een non-verbaal I.Q. 
groter dan 70, onderzocht met de Metropolitan 
leestest. Voor het volgen van de lesontwikke
ling kwamen we tot een groep van 109 leer
lingen die aan de volgende criteria voldeden: 
a) Alle leerlingen waren prélinguaal (voor 

18 maanden) doof (gehoorverlies groter 
dan 90 dB. Fletcher Index.). 

b) Alle leerlingen waren voor zes en een half 
jaar aangemeld op het Instituut. 

c) Alle leerlingen hadden binnen de toege
laten variatiebreedte een normale intelli
gentie (een performaal I.Q. groter of gelijk 
aan 70). 

Van deze 109 leerlingen volgden er 90 het 
orale onderwijs. In totaal 19 Teerlingen (21% 
van het totaal) hadden leerproblemen bij het 
volgen van het orale onderwijs. Zij zaten op 
een afdeling waar het vingerspellen als com
municatiemiddel wordt gebruikt. 
Van deze 109 leerlingen werden de volgende 
gegevens verzameld: leeftijd, mate van ge
hoorverlies, oorzaak van de doofheid, wel/niet 
afkomstig uit een gezin met dove ouders en/of 
dove gezinsleden, non-verbaal I.Q. gemeten 
met de WISC of het leeraanlegquotiënt ge
meten met de Hiskey, student van de orale- of 
van de vingerspelafdeling. 



1-3 Testprocedure 
De leestest werd in 1974, 1976 en 1978 in de 
maanden april of mei afgenomen. De test 
werd klassikaal gemaakt onder leiding van 
een van de medewerkers van de psycholo
gische dienst van het Instituut. De leerkrachten 
bemoeiden zich niet met het testonderzoek en 
w a r e n niet op de hoogte van de inhoud van 
de leestest. In tegenstelling tot de studie van 
Wn'ghtstone (1963) werd de leestest zonder 
tijdslimiet afgenomen. Dit go ld zowel voor de 
horende als dove leerlingen. 

2. Resultaten 

2.1 Betrouwbaarheid 
In totaal namen 171 dove studenten deel aan 
het leesonderzoek in 1974 en 1976. De pro-
dukt-moment correlatie coëfficiënt tussen de 
!eesscores van 1974 en 1976 bedroeg .84. De 
^id tussen de eerste en tweede afname be
draagt twee jaar en is te ruim om te spreken 
van een test-retest betrouwbaarheidscoëffi-
ciënt. De correlatie geeft wel een aanwijzing 
dat zich binnen deze groep leerlingen rela
tief weinig verschuivingen voordoen. 

2.2 Testvaliditeit 
Aanwijzingen voor de validiteit van de lees
test verkregen we door de leesscores te cor
releren met in dezelfde tijdsperiode verkregen 
scores op de Stijnen (1972) woordenschattest. 

De Vlaamse versie van de verbale WISC intel-
ligentietest (Lagae en Coetsier) en de lees
test van Bakker. Scores op deze tests waren 
slechts van een aantal dove studenten aan
wezig. Het waren scores verkregen in verband 
met onderzoek naar vervolgopleiding. Pro-
drukt-moment correlatie tussen de Metropo
litan leestest en de Stijnen woordenschattest 
(1972) bedroeg .83 (n = 58). Er waren van 
34 dove studenten tussen 12 en 15 jaar ter
zelfder tijd WISC verbale intelligentie-quotiën
ten beschikbaar. De correlatie met de Metro
politan leesscore bedroeg .87 (n = 34). Van 
24 leerlingen tussen 12 en 16 jaar hadden we 
tevens de leesscores van de Bakker-test. De 
correlatie bedroeg hier .62 (n = 24). Deze 
wat lage correlatie was een gevolg van de 
hoge moeilijkheidsgraad van deze test (4e klas 
leesnivo). 

Uit de berekende samenhangen tussen de 
Metropoli tan enerzijds en de woordenschat
test, de verbale intelligentie en de Bakker
leesprestaties anderzijds, alle correlaties zijn 
zeer significant (p < .01), kunnen we conclu
deren dat de Metropoli tan leestest een goede 
maat is voor de "linguistic competence" van 
de dove leerlingen. 

2.3 Leesresultaten 
Bestudering van de leesscores (zie bijlage 2) 
van de dove studenten op de drie tijdstippen 
laten 4 ontwikkelingstypen zien (zie figuur 1). 

Bijlage 2 

Tabel 5. De leesprestaties van de 211 normaal intelligente prélinguaal dove leerlingen die vóór 6;6 jaar op 
het Instituut zijn aangemeld. Per jaar wordt de gemiddelde leestestprestatie met de standaard
deviatie alsmede de decielverdeling gegeven. 

deciel-
nivo 

Dl 

D2 
D3 
D4 
D5 
Dó 
D7 
D8 
D9 
D10 

10 jaar 

gok 
gok 
gok 
gok 
gok 

12-13 
14-16 

17 
18-19 

20 

n = 38 
x = 13.3 
sd=3.69 

11 jaar 

gok 
gok 
gok 
gok 

12-14 
15 

16-17 
18 

19-21 
22-25 

n = 40 
x = 14.6 
sd=4.12 

12 jaar 

gok 
12-14 
15-16 
17-18 

19 
20-21 

22 
23-24 
25-31 
31-36 

n= 19 
x = 19.3 
sd=6.55 

13 jaar 

gok 
gok 
gok 
12 
13 

14-17 
18-19 
20-22 
23-25 
26-28 

n=26 
ï = 16.6 
sd=5.67 

14 jaar 

gok 
12-13 
14-19 

20 
21 
22 

23-27 
28-31 
32-34 

35 

n= 12 
x = 22.8 
sd=7.42 

15 jaar 

gok 
12 

13-20 
21 

22-23 
24-25 

26 
27-29 
30-34 
35-39 

n= 16 
x = 23.4 
sd=8.08 

16 jaar 

gok 
gok 

13-18 
20-21 
22-24 

26 
27-28 

29 
30-32 
33-37 

n = 20 
x =22.9 
sd=8.25 

17 jaar 

11-15 
16-19 
20-25 

26 
27 
28 
29 

30-31 
32-34 
35-37 

n= 17 
x - 26.6 
sd=6.84 

18-19 jaar 

11-15 
16-19 
20-22 

23 
24-25 
26-27 

28 
29-31 
32-36 
37-40 

n = 23 
i. = 25.3 
sd=6.99 
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35-

30-

25-

20-

15-

10-

1974 1976 1978 

type IV 

x 25.6 
sd 5.7 
n + 26 

type III 

x 16.2 
sd 5.4 
n =43 

type II 

x 15.5 
sd 5.1 
n = 26 

type 1 

29.5 
5.5 

20.2 
5.4 

18.1 
3.9 

scores < 13 of 
te moeilijk 
n = 14 

34.0 
3.0 

24.6 
3.7 

18.8 
3.3 

I 1 1 
1974 1976 1978 

Figuur 1. De gemiddelde leesscores en standaard
deviaties bij vier onderscheiden groepen van lees-
ontwikkelingstypen. 

Deze 4 typen kunnen als volgt omschreven 
worden. 
Type 1 : De groep dove leerlingen die bij iedere 
testafname rond de gokscore van 11 punten 
uitkomt (max. score 13). Van deze leerlingen 
kon op het laagste nivo van begri jpend lezen 
(2e klas nivo horenden) gedurende 4 jaar geen 
voorui tgang gemeten worden. Gezien deze 
afwezigheid van leesvorderingen en de leef
tijdsfase waarop dit lezen gemeten is, name
lijk in 4 jaar gekozen tussen de 10 en 19 jaar, 
mag verwacht worden dat deze leerlingen 
analfabeet zullen blijven. 
Type 2: De groep dove leerlingen waarbi j de 
leesontwikkeling stagneert en de gemiddelde 
leesprestatie (17, 18) steeds onder de mediaan 
(20) van 2e klas horenden ligt. De maximale 
prestatie van deze kinderen wordt geleverd 
door 6 leerlingen die gedurende 4 jaar steeds 
scores tussen de 20 en 25 behalen. Scores on

der de mediaan van 3e klas horenden (26, 27). 
Al deze kinderen komen twee of drie keer tot 
eenzelfde leesscore. Deze leerlingen kunnen 
allen technisch lezen. Het begri jpend lezen 
blijft op woordnivo hangen. 
Type 3: De groep dove leerlingen waarbi j 
steeds sprake is van een betere testprestatie. 
De maximale prestatie blijft echter tussen de 
20 en 30 hangen. Het uiteindelijk bereikte 
leesnivo van deze groep ligt rond gemiddeld 
eind 3e klas nivo. Deze groep leerlingen heeft 
voor het zelfstandig lezen in de vrije tijd waar
schijnlijk behoefte aan vereenvoudigd lees
materiaal. De gemiddelde leesvooruitgang be
draagt per jaar een half jaar i.v.m. de normen 
voor norenden. De gemiddelde leesscore ligt 
in 1976 en 1978 steeds een klasleesnivo hoger. 
Type 4: De groep dove leerlingen die tot een 
gemiddeld 4e klas leesnivo komt of daarboven. 
Deze groep dove leerlingen geeft blijk van 
een funktioneel begri jpend stiileesvermogen. 
Het is begri jpend lezen in de struktuurfase. De 
gemiddelde vooruitgang in het lezen gedu
rende de 4 jaar bedroeg 0,6 leesjaar per jaar. 
N a twee jaar ligt de gemiddelde score op 
beide testdata steeds een klasleesnivo hoger. 

De gemiddelde leeftijd van de groep leerlin
gen ingedeeld in deze 4 typen bedroeg bij de 
laatste testdata in 1978 respectievelijk 16;2, 
15;9, )6;3 en )6;7 jaar. De leeftijd in de on
derzochte groep dove leerlingen heeft geen 
invloed op de verdeling in leesontwikkelings-
typen. Als we volgens deze typeringen de 
dove studenten indelen en bovendien onder
scheid maken tussen de jongste (14, 15 en 
16 jaar) en oudste groep dove studenten (17, 
18 en 19 jaar) in 1978, dan komen we tot de 
volgende verdeling (zie tabel 1). 
Uit tabel 1 blijkt dat in de jongste leeftijdsgroep 
17% en in de oudste leeftijdsgroep 3 1 % tot 
een 4e klas leesnivo of hoger komt. N a 16 jaar 
neemt het aantal dove leerlingen dat tot dit 
nivo komt duidelijk toe, nl. 3 1 % . Het percen
tage leerlingen dat niet tot een te bepalen 
leesnivo komt bedraagt 13%. 
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Tabel 1. De verdeling van de aantallen dove studenten naar de onderscheiden leesontwikkelingstypen en 
gescheiden naar twee leeftijdsgroepen. 

leeftijd 

14-15- 16 jaar 

17-18- 19 jaar 

Totaal 

aantal dove leerlingen 

totaal 

58 

51 

109 

type 1 

8 (14%) 

6 (12%) 

14 (13%) 

type 2 

17 (29%) 

9 (18%) 

26 (24%) 

type 3 

23 (40%) 

20 (39%) 

43 (39%) 

type 4 

10 (17%) 

16 (31%) 

26 (24%) 



Tabel 2. Specificatie van de dove studenten naar een aantal subject-variabelen per leesontwikkelingstype. 

type 1 

type 2 

type 3 

type 4 

totaal 

totaal 

n 

14 

26 

43 

26 
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1 = erfelijk 2 = 

studenten 
v. vinger-
spelafd. 

13 

3 

5 

1 

22 

meningitis 

aanwezig
heid dove 

gezinsleden 

3 

5 

11 

13 

32 

3 = rubella 4 

oorzaak doofheid 

1 

6 

6 

14 

15 

49 

2 

4 

7 

11 

2 

24 

3 

1 

-

2 

-

3 

4 

-

-

3 

1 

4 

5 

1 

1 

-

-

2 

6 

2 

9 

8 

8 

27 

= rhesus 5 = encefalitis 6 

graad van 
hoorverlies 

x = 111 dB. 
s d = 10.5 

x = 111 dB. 
s d = 9.8 

x = 105 dB. 
sd = 10.4 

x = 105 dB. 
s d = 9.0 

x = 109 dB 
s d = 10.1 

= overigen en 

perfor-
maal 
I.Q. 

x = 95 
sd = 18.4 

x = 106 
s d = 12.3 

x = 120 
s d = 11.5 

x = 120 
s d = 9.8 

x = 110 
s d = 14.5 

onbekend. 

2.4 Samenhang met leerlingvariabelen 
In hoeverre zijn deze leesontwikkelingstypen 
nader te specificeren in termen van kenmerken 
van de dove studenten. In tabel 2 hebben we 
dit per type nader gespecificeerd. 
Uit tabel 2 valt met name de positie van stu
denten van leestype 4 op. Met de chi-square 
(X2) toets blijkt de variabele aanwezigheid 
dove gezinsleden tussen de studenten van 
type 4 en de overige studenten, significant te 
verschillen (X2 = 4 .21; p < .05; df = 1). 
Uit tabel 3 blijkt tevens dat het performaal I.Q. 
van dezelfde studenten significant verschilt 
van de overige studenten. 
Bij de oorzaak van de doofheid valt bij type 4 
verder het hoge aantal hereditair doven en 
'age aantal miningitis-doven op in vergelijking 
met de aantal len in de overige typen. Het per
centage hereditair doven over de gehele 

groep bedraagt 45%. Dit komt overeen met 
onderzoek van Veeger (1977) op het zelfde 
Instituut. Veeger (1977) vond bij 354 dove stu
denten, die opgenomen waren op het Instituut 
voor Doven tussen 1961 en 1976, dat 40% 
daarvan een erfelijke oorzaak van de doof
heid had. 
Bij de specificatie van de leerlingen die onder 
type 1 vallen zijn de volgende gegevens inte
ressant: 
1) 13 van de 14 studenten in deze categorie 

worden vanwege leerstoornissen opgevoed 
en onderwezen met behulp van het vinger
spellen; 

2) het gemiddelde performaal I.Q. ligt lager 
dan bij de overige typen. Opval lend hier
bij is wel de grote standaarddeviatie, nl. 
18.4. 

Tabel 3. De t-toets over de gemiddelde Fletcher-lndex en het non-verbaal intelligentie quotiënt tussen de 
leerlingen van leestype 4 en de overige leerlingen. 

type 4 

overigen 

t 

df 

aantal 

26 

83 

Fletcher-lndex 

gemid
delde 

105 

110 

standaard
deviatie 

9.0 

10.7 

1.17* 

107 

I.Q. 

gemid
delde 

120 

108 

standaard
deviatie 

9.8 

14.5 

-4.11 ** 

107 

p < . 0 5 =1.982 **: p < .01 = 2.62 107 



Conclusie Discussie 

De gevonden leesresultaten bij prélinguaal 
dove studenten uit Sint-Michielsgestel wijken 
op een aantal punten af van vaak geciteerde 
leesonderzoeken bij buitenlandse onderzoe
ken. Het percentage studenten dat op een 
leesnivo van eind 4e klas nivo of hoger komt, 
bedraagt hier 31 % (zie tabel 1). Dit percentage 
ligt hoger dan bij de studies van Wrightstone 
et.al. (1963), Genti le (1969) en Conrad (1979). 
Bij ruim 60% van de dove studenten (type 3 
en 4) stijgt het leesnivo na 4 jaar leesonderwijs. 
De vooruitgang is gemiddeld een half leesjaar 
per jaar. Genti le (1969) vond in zijn leesonder
zoek bij studenten tussen 15 en 19 jaar nauwe
lijks enige vordering. De gevonden leesresul
taten op het gebied van de leesontwikkeling 
liggen meer in de lijn van de onderzoeksresul
taten van Lane en Baker (1974). De resultaten 
in Sint-Michielsgestel zijn gebaseerd op de 
taaldidaktische principes van Van Uden (1977). 
De auditief-orale benadering, die bij 80% van 
de dove studenten gebruikt wordt, stimuleerde 
het gebruik van de "internal speech code" , 
een variabele die in het onderzoek van Con
rad (1979) en Lichtenstein (1983) gerelateerd 
is aan het leren lezen. 

Hoe zijn de verschillen in leesprestaties verder 
te verklaren? Naast taaldidaktische verschillen 
en verschillen in communicatie-benadering zijn 
waarschijnlijk nog vier factoren belangrijk. 

A. In Neder land zijn 33 scholen voor slecht
horende en spraakgebrekkige kinderen, en 
5 scholen voor dove kinderen. Deze differen
tiatie naar 2 schooltypen geeft de dove leer
ling mogelijk ook meer onderwijskundige kan
sen. 

B. Een andere factor betreft de oraal gezinde 
opvoedingssfeer thuis. De invloed van totale 
communicatie op de onderzochte leerlingen 
is nihil. Er zijn geen ouders, met uitzondering 
van mogelijk enkele dove ouders, die in geba
ren met de doven communiceren. 

C Een derde factor betreft het geringe aantal 
dove kinderen dat uit een tweetalig milieu 
komt. Tijdens de onderzoeksperiode 1974 -
1978 kwam meer dan 90% van de dove kin
deren uit Nederlands sprekende gezinnen. 

D. Een laatste factor betreft de opleiding van 
de leerkrachten en de groepsleiding. Beide 
groepen volgen gedurende een jaar een 
eigen inservice-opleiding, waardoor getracht 
wordt de werkvisie en de werkmethode duide
lijk te maken. 
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In hoeverre is de onderzoeksgroep nu repre
sentatief voor de dove leerlingen van dit In
stituut? Is er sprake van een geselecteerde 
groep leerlingen? In het onderzoek is vooral 
enkel geselecteerd op prélinguale doofheid 
en het criterium dat men voor 6'/2 jaar aange
meld moet zijn. De school in Sint-Michielsgestel 
is verder geen privé-school. Er wordt van de 
ouders geen financiële bi jdrage geëist of ver
wacht. Er vindt geen selectie plaats op basis 
van sociaal-economische status. Het Instituut 
kan op basis van geringe vorderingen dove 
leerlingen niet verwijzen naar andere onder
wijsinstellingen. Uitzonderingen bij de toela
ting zijn ernstig meervoudig gehandicapte 
dove kinderen. In de onderzoeksgroep zijn de 
dove studenten, die onderwijs volgen op de 
scholen voor slechthorenden, echter niet op
genomen. Dit zijn vaak niet de slechtste leer
lingen. Het aantal dove leerlingen (Fletcher-
Index >90 dB.) op slechthorendenscholen 
bleek bij een ijkingsonderzoek van een non-
verbale intelligentietest (SON-R) in 1985, 25% 
van het totaal aantal dove kinderen te zijn 
(Intern verslag vakgroep Persoonlijkheidspsy-
chologie te Groningen). 
Een andere kwestie betreft de normering van 
de leestest. De leestest is niet landelijk genor
meerd maar beperkt gebleven tot de horende 
schoolpopulatie in Sint-Michielsgestel. Furth 
(1966) stelde als criterium voor een funktioneel 
begri jpend leesnivo, een leesnivo van eind 
4e klas voor. In het onderzoek van Wrightstone 
(1963) werd dit vertaald in een leesscore van 
32 op de Metropol i tan leestest. Met de ver
taalde versie van deze test lag de mediaan 
van de leesscore van de horende onderzoeks
populatie op 4e klas leesnivo bij ons op 30-31. 
Brants (1980) normeerde dezelfde leestest op 
615 leerlingen uit drie scholen uit de omgeving 
van Hasselt. Hasselt is een Nederlandstalige 
plaats in België. Brants (1980) kwam bij de 
leerlingen uit de vierde klas op een gemiddel
de score van 29.6. Met een andere groep ho
rende leerlingen dus een vergelijkbaar resul
taat. Dit leescriterium van 30-31 lijkt dus vrij 
representatief. 

Een opmerkelijk resultaat was dat het aantal 
dove studenten met meerdere dove ouders 
significant oververtegenwoordigd was in de 
categorie lezers. Welke verklaringen zijn hier
voor? 

Onderzoeken van Vernon (1969) en Brill (1969) 
vonden bij doven met een hereditaire doof
heidsoorzaak een significant hoger I.Q.. 
Ook bleek bij Vernon (1969) dat meervoudige 



handicaps bij deze groep significant minder 
voorkwamen. Uit het onderzoek van Stuckless 
en Birch (1966), M e a d o w (1968) en Balow en 
Bnll (1975) blijkt bovendien dat de aanwezig
heid van dove ouders .een gunstige invloed 
heeft op de "linguistic competence" van dove 
kinderen. 

Wi j delen de verklaring van "early manual 
communication" echter niet. Onze onderzoeks
resultaten ondersteunen de gegevens van 
Corson (1973) die dit gegeven van grotere 

linguistic competence" ook aantrof bij dove 
leerlingen van "ora l educated deaf parents". 
Waarschijnlijk speelt naast de factoren intel
ligentie en af- /aanwezigheid van meervoudige 
handicaps het emotioneel accepterend op
voedingsklimaat bij deze gezinnen een be
langrijke rol. 

Het resultaat dat 13 van de 14 leerlingen in 
type I afkomstig waren van de vingerspel
afdeling vraagt enige toelichting. Deze afde
ling is in 1973 officieel van start gegaan. Bij 
een aantal van deze leerlingen had een vroe
gere introduktie van het vingerspellen mogelijk 
een gunstig effect gehad op de leesprestaties. 
De eerste doelstelling bij deze leerlingen is 
ook weer om tot een geschikte vorm van com
municatie te komen. De performale intelligentie 
van deze leerlingen is t.g.v. de leerstoornissen 
moeilijk in een getal tot uitdrukking te brengen 
en heeft zo weergegeven weinig prognos-
tische waarde voor het leren van deze studen
ten. De grote variatie in I.Q.-waarden wijst 
hier a | enigszins op. De onderzoeksresultaten 
bij de studenten van de vingerspelafdeling 
geven echter wel aan dat een behoorlijke 
groep dove leerlingen met leerstoornissen ook 
met vingerspellen niet tot een eenvoudig nivo 
van begri jpend lezen komt. In deze groep 
dove leerlingen met leerstoornissen waren ook 
zes vingerspellers die hun leesontwikkelings-
nivo waarschijnlijk dankzij dit communicatie
systeem bereikt hebben. 

De differentiatie naar de ontwikkelingstypen 
geeft ook aanwijzingen welke categorie doven 
behoefte heeft aan speciaal leesmateriaal. W e 
dienen hier onderscheid te maken tussen spe
ciaal leesmateriaal voor didactische en voor 
vrije-tijd aktiviteiten. Voor de vrije-tijd aktivi-
teiten zal de aanwezigheid van leesboeken in 
eenvoudig normaal Nederlands voor ruim 
70% van de dove leerlingen vanaf 14 jaar een 
goede zaak zijn (nl. voor type 1, type 2 en 
type 3). Voor didactische doeleinden zal dit 
gebruik voor type 1 en type 2 wenselijk zijn. 
Voor de dove analfabeten (± 15%) zal zelfs 
nog eenvoudiger leesmateriaal nodig zijn. 

Leesmateriaal waarin plaatwerk of beeldende 
symbolen de draad van het verhaal dragen 
en de gebruikte taal zowel qua taalvorm als 
vocabuïair zeer eenvoudig moet blijven. 
In Neder land is nog veel behoefte aan spe
ciaal leesmateriaal dat aangepast is aan deze 
leesontwikkelingstypen. 
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Boekbespreking 

R. van Hedel-van Grinsven, 
Instituut voor Doven Sint-Michielsgestel 

Spreken leren van dove kinderen 
'Die Kunst, Sprechen zu lehren und zu lemen' 

In 1985 besloten de heer J. van Eijndhoven, di
recteur van het Instituut voor Doven uit Sint-
Michielsgestel, en Frau S. Schmid-Giovannini, 
directrice van het Internationales Beratungs-
zentrum in Meggen in Zwitserland, workshops 
te organiseren met als thema 'Het spreken 
leren van en aan dove kinderen'. 
De Duitse titel 'Die Kunst, Sprechen zu lehren 
und zu lernen' geeft duidelijk aan dat de kunst 
tweezijdig is: voor de opvoeder/ leraar en 
voor het dove kind. 
De bedoel ing van de workshops was erva
ringen uitwisselen en nieuwe kennis verwerven 
op dit gebied. 
De eerste bijeenkomst was in november 1985 
in Luzern. Hiervoor waren 24 personen uit
genodigd: (spreek)leraren, audio-pedagogen, 
directeuren en een psychologe uit Duitsland, 
Neder land, Oostenrijk en Zwitserland, werk
zaam in de vroegbegeleiding en scholen van 
dove kinderen. 

Gedurende zeven dagen presenteerden de 
deelnemers hun spreekmethode of van hun 
instituut door middel van referaten en video, 
ledere video-opname werd bediscussieerd. 
Het onderwerp 'Hoe kunnen we de dove kin
deren tot beter spreken brengen?' werd goed 
in de hand gehouden. Iedereen had hetzelfde 
doel. Daarom kon er zeer openlijk gesproken 
worden over de resultaten en de moeilijk
heden. Uit de v ideobanden en de voordrach
ten werden de hoofdaccenten gezocht en 
werd gekeken naar de overeenkomsten. 
Drie belangrijke zaken kwamen naar voren: 
1. Het belang van individuele therapie en het 

feit dat dit slechts op weinig plaatsen ge-
110 realiseerd wordt. 

Wrightstone, J., Aronow & Moskowitz (1963): Deve
loping reading test norms for deaf children. American 
Annals of the Deaf, 1963, 108,311-316. 

2. De invloed van echte hooropvoeding. 
3. W a a r leert de leraar tegenwoordig nog zijn 

'vak'? Ligt het aan de hedendaagse oplei
dingen dat de kunst van het spreken leren, 
die eens zo goed beheerst werd door de 
oude doven-leraar, onbekend is aan de 
jongeren? Hoe kunnen we elkaar helpen 
om betere resultaten te bereiken? 

De inhoud van de video's, referaten en dis
cussies werd door het 'Zentrum' gebundeld 
en aan de deelnemers gestuurd. 

De tweede workshop in april 1986 was aan
sluitend aan de Bodenseelandertagung in 
St. Gal len, zodat er door de meesten niet 
extra gereisd hoefde te worden. In tweeëneen-
halve dag werd veel diepgaander dan de 
eerste keer ingegaan op nieuw ingebracht 
video-materiaal. Er werd wederom een sa
menvatting gemaakt. 

Voor de derde workshop in december 1986, 
weer in St. Gal len, had iedere deelnemer zijn 
werkwijze op papier gezet. 
Mede hieruit kon geput worden voor de sa
menstelling van de uiteindelijke uitgave 'Die 
Kunst, Sprechen zu lehren und zo lernen', 
resultaat van drie workshops. 
Het 43 pagina-tellend boekje moet gezien 
worden als een samenvatting: principes, 
statements en aanbevelingen. 
De interessante video-beelden zal de lezer 
helaas moeten missen. 

Het boekje is te bestellen bij: 
Susanne Schmid-Giovannini 
Internationales Beratungszentrum 
Alte Landstrasze 10 
8702 Zollikon/Schweiz. 

Kosten Zw.frs. 10,-, inclusief verzendkosten. 



'ITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3814 TL 
'062 CZ 
1067 EZ 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6812 LK 
6573 DP 
4812 GE 
4812 G G 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
2531 PW 
6562 KE 
9721 XB 
9737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BL 
3011 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287 EE 
1740AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3554 GJ 
3563 ET 
8012 VA 

Amersfoort 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Arnhem 
Arnhem 
Beek/Ubbergen 
Breda 
Breda 
Drachten 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Eindhoven 
Enschede 
Enschede 
Goes 
s-Gravenhage 
Groesbeek 
Groningen 
Groningen 
Haarlem 
Hoensbroek 
Leiden 
Nijmegen 
Nijmegen 
Nijmegen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rotterdam 
Rijswijk 
Schagen 
Schagen 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Utrecht 
Zwolle 

Prof. Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Bellschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
Mgr. Terwindtschool 
De Spreekhoorn 
Dependance de Spreekhoorn 
De Skelp 
Instituut Sint-Marie 
School 'De Horst' 
School 'De Beemden' 
V.S.O. 'Ekkersbeek' 
Prof. dr. H.C. Huizingschool 
V.S.O. school Het Maatman 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
Dr. J.de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
Mgr. Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
P.J. Evertseschool-V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wilde School 
Openb. Scholengem. Hendrik Mol 
Het Rotsoord 
Bertha Mullerschool 1 
Bertha Mullerschool 2 
Bertha Mullerschool V.S.O. 
Enkschool 
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062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 

9752 AC Haren (Gr ) 

9721 WD 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 
2275 TH 
2716 KS 

Groningen 
Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 
Voorburg 
Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J.CA.-school 
Kon. Inst. voor Doven H.D. Guyot 
Kantoren 
Guyotschool S.O. 
Guyotschool V.S.O. 
Internaten Groningen 
Rudolf Mees Instituut 
Dependance R.M.I. 
Katholiek Instituut voor Doven 
Eikenheuvel, afd. van het I.V.D. 
De Wingerd, afd. van het I.V.D. 
Chr. Inst. voor doven 'Effatha' 
Chr. Inst. voor doven 
'Effatha', V.S.O. en L.B.O. 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Aalbersestraat 57 
Jan Tooropstraat 13 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 403 
De Geest 29 
Dirk Hartogstraat 10 
Jacob Edelstraat 19 
Wetterwille 70 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Ina Boudierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 

Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerlaan 44 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 60 
Guido Gezelleweg 12 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25, P.B. 430 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 30 
Pr. Margrietstraat 124 
Fazendadreef 3 
Enkstraat 69 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 1 
Rijksstraatweg 63 

Bordewijklaan 1 17a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertsstr.32 
Theerestraat 42 
Helvoirtseweg 189 
Laagstraat 1 
Effathalaan 31 
Zalkerbos 330 

033-720938 
020-158547 
020-131133 
020-153340 
020-179696 
085-423293 
085-454497 

08895-41790 
076-132352 
076-212352 

05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 

01100-13407 
070-948994 

050-255190 
050-418476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
080-559584 
080-567765 
080-551217 

010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-943042 

02240-14896 
02240-14071 

030-510041 
030-612404 
030-442882 
030-621227 
038-212959 

020-178617 
020-132801 

050-343941 
050-343711 
050-343622 
050-270840 

0UM132280 
010-4552417 
04105-9119 
073-564712 
073-561272 
070-992021 
079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt 
d ° o r aan de eindredaktie. 
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