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Ten geleide 
In de tweede aflevering van jaargang 33, juli '92 van dit tijd
schrift, sprak ik van 'het doorbreken van een traditie'. Voor het 
eerst publiceerden we geen integrale weergave van de teksten 
zoals deze zijn uitgesproken tijdens een VEDON-congres. U 
moest het doen met een samenvatting . De redenen hiervoor 
kunt u nalezen in het 'Ten Geleide' van toen. 

Tradities kunnen in ere worden hersteld. 
Lezers van het blad en sprekers tijdens het congres betreurden 
het verschijnen van een samenvatting. 
Zij, die niet aan het congres konden deelnemen, geen lid van 
de vereniging waren maar wel abonnee van het blad, zouden 
zich tekort gedaan hebben gevoeld in de verstrekking van in
formatie. W i j ontvingen enige buitenlandse reacties die dit 
kenbaar maakten. 
Sprekers tijdens het congres zijn over het algemeen publicis
ten. Zij bleken teleurgesteld hun bijdrage samengevat in 'Van 
Horen Zeggen' aan te treffen. 
Publicatie in ons blad werd nu als voorwaarde gesteld een bij
drage te leveren aan het VEDON-congres van 1 993 . 

Daarnaast kwam nog de vraag: 'Waarom werd het VeBOSS-
congres WEL volledig vastgelegd?' 
Een lo r t antwoord: De VeBOSS koos bewust voor publicatie in 
'Van Horen Zeggen'. 

Deze aflevering kunnen we weer met recht een 'VEDON-con-
gresnummer' noemen. 
Wi j hopen dat we hiermee tegemoet zijn gekomen aan de 
wens van iedere lezer en congresredenaar. 

B.G. Hofman 
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Opening VEDON congres 1993 
L. van der Heiden, voorzitter 

Beste leden, gasten en andere belangstellenden, 

Als voorzitter van de VEDON doet het mij goed 
u hier in de Deventer schouwburg welkom te he
ten. Vorig jaar bij de afsluiting van ons congres 
in Rotterdam heb ik u gevraagd uw collega's, 
die al of niet vrijwillig thuis gebleven waren, 
mee te nemen naar dit congres omdat een 
VEDON-congres niet gemist mag worden. Het is 
plezierig te kunnen konstateren dat het u gelukt 
is vele van hen mee te tronen naar Deventer. En 
het hadden er nog meer kunnen zijn, want een 
aantal leden heeft laten weten helaas verhinderd 
te zijn dit congres bij te wonen. Voor het 
VEDON-bestuur een bewijs dat de vereniging 
springlevend is. Aan het eind van dit congres 
zal ik uw medewerking vragen voor een leden
werf-actie, want alleen een grote VEDON kan 
de doelstelling realiseren. Vorig jaar is veel ge
sproken over de afwezigheid van onze lecfen 
werkzaam binnen het onderwijs in Sint Michiels
gestel. Dit jaar zijn zij er weer. Een speciaal 
woord van welkom aan hen is dan ook op zijn 
plaats. Alleen wanneer leden vanuit alle in
stituten voor doven in de gelegenheid zijn het 
x /EDON congres te bezoeken kan op het plat-

xm van de VEDON met elkaar gediskussieerd 
worden en begrip en respekt ontstaan voor el-
kaars standpunten. 

Dat platform, waarop met elkaar van gedachten 
gewisseld kan worden ondanks de verschillen in 
opvattingen en visies, is en blijft belangrijk. Ze
ker wanneer, zoals in het afgelopen jaar, de on
derlinge tegenstellingen verscherpt zijn. Een ont
wikkeling die het bestuur van de VEDON 
zorgen baart en die helaas niet in het belang is 
van kinderen, ouders en medewerkers. Nie
mand kan winnen bij onderlinge strijd; alleen in 
respektvolle samenwerking is veel te bereiken. 

Het congres in Rotterdam had als titel 'Werk in 
Uitvoering', vandaag in Deventer heeft ons con
gres als thema Tweetaligheid in Perspectief' 

meegekregen. Het denken en diskussiëren over 
tweetaligheid is een van die bouwwerken in uit
voering. Vandaag willen wij dan ook samen met 
u aan het werk gaan, op zoek naar verschillen
de aspekten van tweetaligheid. Het al of niet 
kiezen voor tweetaligheid in het dovenonderwijs 
is geen simpele zaak. Er zit veel meer aan vast 
dan het leren en gebruiken van twee talen. Het 
is een onderwerp dat vanuit verschillende ge
zichtspunten te benaderen is met de daarbij be
horende vragen en onzekerheden. Want één 
ding is duidelijk: over de effekten van tweetalig
heid is nog geen eenduidig antwoord te geven. 
Wanneer u verwacht aan Tiet eind van dit con
gres antwoorden te hebben, dan denk ik dat ik 
u moet teleurstellen. Vandaag vindt u geen op
lossingen maar wel stof tot verdere diskussie. 
Mogelijk kan dit congres een bijdrage leveren 
aan te nemen beslissingen m.b.t. tweetaligheid 
in de toekomst. 

Een speciaal welkom aan onze inleiders van 
vanmorgen. De heer Knoors zal in zijn inleiding 
door een linguïstische bril kijken naar tweetalig
heid terwijl de heer Broesterhuizen de sociaal-
emotionele benadering van tweetaligheid als uit
gangspunt zal kiezen voor zijn lezing. De heer 
Terpstra zal spreken vanuit eigen ervaring met 
tweetaligheid. Met deze drie inleidingen zijn we 
zeker niet volledig wanneer het gaat om tweeta
ligheid maar het geeft wel een goede basis om 
vanmiddag met elkaar in diskussie te gaan. Van
middag behoeft u niet passief te luisteren. W i j 
hopen dat u aktief deel neemt aan de diskussie 
in de door u gekozen werkgroep. Namens het 
bestuur van de VEDON hoop ik dat dit congres 
een aanzet mag zijn tot een blijvende diskussie 
over tweetaligheid in het belang van opvoeding 
en onderwijs aan doven. Het bestuur van de 
VEDON hoopt dat dit congres ook een bijdrage 
mag leveren aan het in stand houden van de on
derlinge samenwerking tussen de instituten. 

Ik wens u een werkzaam congres, dank u wel. 
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VEDON-congres 1993 

Over realiteiten en verwachtingen, 
voetangels en klemmen 

Taalkundige overwegingen bij een tweetalig scholingsconcept voor 
dove kinderen 

Harry Knoors 
Koninklijke Ammanstichting Rotterdam 

1 . De onvermijdelijke tweetaligheid van dove 
kinderen 

De tweetaligheid van dove kinderen is eerder re
gel dan uitzondering. Voor wat betreft dove kin
deren die dove, gebarentaal gebruikende ou
ders hebben, behoeft dit geen betoog. Deze 
kinderen groeien thuis met de Nederlandse Ge
barentaal op. In het gezin [Mills & Coerts, 
1990), maar zeker op de dovenschool, worden 
deze kinderen ook geconfronteerd met het Ne
derlands, meestal met ondersteunende gebaren, 
soms primair in de gesproken vorm. Het boven
staande geldt echter ook voor dove kinderen die 
horende ouders hebben. 

Gebaren spelen een belangrijke rol in de prille 
fase van de taalontwikkeling van alle kinderen, 
horend dan wel doof. Wijzen, reiken en grijpen 
zijn manuele middelen die in geval van horende 
kinderen uitkomst bieden bij de aanvankelijk 
nog ontoereikende communicatiemogelijkheden 
via spraak (Safes, Benigni, Bretherton, Camaioni 
& Vb/terra, 1979; Schaerlakens & Gillis, 1987). 
Dove kinderen zijn echter in veel sterkere mate 
gefixeerd op gesticulaties die het aanbod van 
gesproken taal van hun ouders begeleiden. 
De Amerikaanse onderzoekster Susan Goldin-
Meadow heeft in een reeks van onderzoeken 
aangetoond, dat dove kinderen deze gesticula
ties oppakken en erop voortborduren, ook als 
ouders het gebruik ervan niet proberen te stimu
leren en hun communicatie zoveel mogelijk via 
gesproken taal laten verlopen. Deze thuisgeba-
ren van dove kinderen onderscheiden zich in 
kwalitatief en kwantitatief opzicht van de gesticu
laties die horende kinderen in de eerste fase van 
hun taalontwikkeling tentoonspreiden. Al snel 
worden dove kinderen zich bewust van de klei
nere, samenstellende delen van thuisgebaren; 
deze gebaren worden spoedig tot in complexi
teit oplopende reeksen gerangschikt en sommige 
gebaren ondergaan bewerkingen die lijken op 

de morfologische processen die zo typerend zijn 
voor gebarentalen [Feldman, Goldin-Meadow & 
Gleitman, 1978; Goldin-Meadow & Mylander, 
1990). 
Men kan er voor kiezen deze gesticulaties te be
schouwen als een ongewenst verschijnsel dat in 
ieder geval geen stimulatie behoeft en dat bij 
voorkeur dient uit te doven. De vele observaties 
van het gebruik van gebaren door kinderen in 
omgevingen waarin zo strikt mogelijk de hand 
wordt gehouden aan de zuivere spreekmethode, 
tonen aan hoe moeilijk dit te bewerkstelligen is. 
Men kan deze toenemende gesticulaties ook 
zien als een uiting van een natuurlijke gericht
heid van dove kinderen op manuele communica
tie, een gerichtheid waarvan op positieve wijze 
gebruik kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door 
gebaren in het taalaanbod op te nemen. Het feit 
dat velen in het Nederlandse dovenonderwijs 
hiervoor geopteerd hebben - het gebruik van 
spraakondersteunende gebaren heeft immers 
een grote vlucht genomen - kan zonder meer tot 
één van de meer positieve ontwikkelingen in de 
dovenpedagogiek gerekend worden. De com
municatie van ouders en leerkrachten met dove 
kinderen is er zeer door bevorderd, een verwor
venheid waarover niet te licht gedacht mag wor
den. 

De introductie van ondersteunende gebaren, van 
Nederlands-Met-Gebaren dus, brengt echter on
ontkoombaar als uitvloeisel met zich mee, dat 
dove kinderen grammaticale regels gaan toe
passen die niet behoren tot het Nederlands. 
Hoe valt dit te verklaren? De gebaren in Neder
lands-Met-Gebaren worden opeenvolgend ge
rangschikt. Deze overwegend sequentiële orde
ning is typerend voor gesproken talen. Ze volgt 
uit het feit, dat we deze talen spreken en horen, 
of - anders gezegd - dat we ze uiten en begrij
pen in de akoestisch-articulatorische modaliteit. 
Dove kinderen zijn voor hun taaiperceptie en -
produktie echter juist afhankelijk van de visueel- 31 



manuele modaliteit. Immers, om taal waar te ne
men zijn ze vooral op het zien aangewezen, ter
wijl ze voor het zich uiten merendeels gebruik 
maken van hun handen. Dit verschil in modaliteit 
is cruciaal. Taal produceren met handen en ar
men verloopt anders dan spreken. Het maken 
van een gebaar kost circa twee keer zoveel tijd 
als het spreken van een woord [Bellugi & 
Fischer, 1972). Ook het visueel waarnemen van 
taal verschilt van het auditief waarnemen. Zo 
kan het korte-termijn-geheugen minder opeenvol
gend aangeboden gebaren vasthouden dan ge
sproken woorden [Mayberry & Waters, 1991). 
Als een kind nu in een uiting meerdere gebaren 
opeenvolgend ordent, iets dat verwacht wordt in 
een pedagogische setting waarin Nederlands-
Mef-Gebaren aangeboden wordt, dan neemt 
deze uiting in vergelijking met een gesproken 
zin veel tijd in beslag, terwijl tegelijkertijdhet ri
sico optreedt dat de communicatiepartner de ui
ting niet goed begrijpt, omdat deze het begin 
van de zin alweer vergeten is tegen de-tijd dat 
het eind gebaard wordt. Een taal die uitgaat 
van een sequentiële ordening van gebaren vol
doet in ieder geval niet aan de eerste twee van 
de navolgende belangrijke voorwaarden die 
aan talen in het algemeen gesteld kunnen wor
den, willen ze in communicatie en informatie
overdrachtgoed kunnen functioneren: 

• een taal moet vlot te produceren zijn; 
• taalaanbod moet te verwerken zijn binnen de 

tijd die benodigd is voor produktie; 
• grammaticale relaties moeten in een taal dui

delijk geformuleerd zijn; 
• een taal moet een veelheid aan middelen 

bevatten om semantische begrippen en rela
ties te kunnen uitdrukken. 

[Slobin, 1975) 

Het probleem wordt voor een doof kind groter 
naarmate het enerzijds meer gebaren kent en 
anderzijds meer te vertellen heeft. Wi l het dit 
doen op een wijze die zowel rekening houdt 
met de genoemde voorwaarden als met de mo-
daliteitseisen, dan kan dat alleen maar door 
uitingen relatief kort te houden. Dit is precies wat 
dove kinderen doen. Als ze in gebaren iets ver
tellen, dan bestaat hun taal uit een opeenvol
ging van aan elkaar gerelateerde, korte uitingen 
(Loncke, Quertinmont, Ferreyra & Counet, 
1986). Om de hoeveelheid informatie per uiting 
toch op peil te houden, moeten dove kinderen 
oplossingen bedenken (Knoors, in druk). Moge
lijke oplossingen voor het in balans houden van 
de lengte en de informatie-dichtheid per uiting zijn: 
• vergroting van de interne complexiteit van ge

baren; 
• gelijktijdige produktie van taalelementen; 

32 • weglating van gebaren. 

Deze oplossingen wijzen alle in de richting van 
typische gebarentaalmechanismen. Incorporatie 
van classifiers, incorporatie van punten in de ge-
barenruimte en veranderingen in de beweging 
van het gebaar vormen voorbeelden van vergro
ting van de interne complexiteit. Het gebruik van 
beide handen voor twee verschillende gebaren 
en het simultaan aan gebaren produceren van 
non-manuele signalen (gezichtsexpressie, hoofd
en lichaamshouding) zijn uitingen van gelijktijdi
ge produktie van taalelementen. Weglating van 
gebaren treedt onder bepaalde voorwaarden 
op in structuren met een TopicOomment karak
ter: een eerste naamwoordelijke groet vormt het 
onderwerp (topic), waaraan de daaropvolgen
de zinnen gerelateerd zijn. Deze zinnen vormen 
als het ware het commentaar op het onderwerp. 
Dat dove kinderen van deze processen daad
werkelijk gebruik maken, ook als ze horende ou
ders hebben, is gebleken uit onderzoek naar 
hun gebarenprodukties in de Verenigde Staten 
[Livingston, 1983; Suppala, 1991), in België 
[Loncke, 1990) en recent ook in Nederland. 
Hierbij kreeg met name de wijze waarop dove 
kinderen van horende ouders hun gebarenuitin-
gen ruimtelijk organiseren aandacht (Knoors, 
1 992). Onder meer werd de incorporatie van 
punten in de gebarenruimte in werkwoordgeba-
ren onderzocht. Uit dit onderzoek bleek, dat alle 
onderzochte kinderen, in leeftijd variërend van 
zeven tot vijftien jaar, gebruik maken van punten 
in de gebarenruimte. Weliswaar wordt dit ge
bruik gekenmerkt door zeer veel variatie, maar 
deze neemt af naarmate kinderen ouder wor
den, terwijl het gebruik zelf juist met het vorde
ren van de leeftijd toeneemt. Het percentage in
correct gebruik neemt na een aanvankelijke 
toename uiteindelijk af. 

Ook taaiperceptie lijkt te worden gestuurd door 
ebarentaalachtige ordeningsstrafegieën. Zo 
lijkt uit onderzoek van Elisabeth Dawson 

(1981) naar het herkennen en onthouden van 
geschreven zinnen door dove pubers, dat naar
mate deze zinnen meer beantwoorden aan 
structuurkenmerken van een gebarentaal, hef her
kennen en onthouden succesvoller verloopt. 
Dawson concludeert dat gebarentaalachtige or
deningsmechanismen geneugenprocessen bij 
doven blijkbaar kunnen Faciliteren. 

Het is van groot belang te beseffen, dat het bij 
dit alles niet gaat om een keuze die kinderen 
hebben, om een selectie die zij vrijwillig maken 
uit het taalaanbod. Integendeel; het communice
ren via gebaren dwingt dove kinderen tot de 
ontdekking van ordeningsprocessen die we in 
gebarentalen tegenkomen, eenvoudigweg om
dat dit de enige mogelijkheid is om tegemoet te 



komen aan de voorwaarden voor optimaal func
tionerend taalgebruik. 
Zoals reeds eerder gesteld is, is de variatie in 
het gebarengebruik van dove kinderen groot. Ze 
is te herleiden tot minstens twee factoren: de va
riatie in het taalaanbod èn de mate waarin 
dove kinderen afhankelijk zijn van de visueel-ma
nuele modaliteit. 
Het proces van ontdekking van gebarentaalme
chanismen kan uiteraard snelier verlopen en in 
een bepaalde richting worden gestuurd indien 
een doof kind de weg wordt gewezen. Aanbod 
van een gebarentaal is hiervoor nodig. Vrijwel 
alle dove Kinderen krijgen wel enig aanbod van 
de Nederlandse Gebarentaal, ondanks het feit 
dat ouders en leerkrachten vooral in Nederlands-
Met-Gebaren trachten te communiceren. Over
dracht van de Nederlandse Gebarentaal kan 
gebeuren via: 

• contacten met dove volwassenen die werk
zaam zijn in het internaat of op school; 

• contacten met dove kinderen van dove ouders; 
• contacten met oudere dove leerlingen die zelf 

al contacten hebben met volwassen leden 
van de dovengemeenschap; 

• contacten met horende volwassenen die in 
hun ondersteunende gebaren ook gebaren
taalelementen opnemen. 

Deze vier mogelijkheden zijn in (afnemende) 
graden van intensiteit gerangschikt. In het alge
meen kan gesteld worden, dat hoe eerder, inten
siever en frequenter dove kinderen volwassen 
vormen van de Nederlandse Gebarentaal aan
geboden krijgen, hoe meer hun eigen gebaren
taal zal gaan lijken op deze NGT. Naarmate 
het echter meer om indirecte overdracht gaat 
van fragmenten van de Nederlandse Gebaren
taal, zal het dove kind meer op zijn eigen taal
vermogen aangewezen zijn voor zijn gebaren-
taalverwerving en zal dientengevolge zijn ge
barentaal meer beschouwd moeten worden als 
een variant van de Nederlandse Gebarentaal: 
Schoolse Nederlandse Gebarentaal (Knoors, 
1992). 

Omdat dove kinderen via aanbod van gespro
ken en geschreven taal met wisselend succes het 
Nederlands verwerven, ligt de conclusie voor 
de hand dat vrijwel alle dove kinderen naarmate 
ze ouder worden, onvermijdelijk meer en meer 
tweetalig worden. Bij veel kinderen zal de vaar
digheid in beide talen te wensen over laten. In 
het geval van het Nederlands komt dit, doordat 
deze taal nu eenmaal weinig toegankelijk is 
voor dove kinderen. Voor wat betreft de Neder
landse Gebarentaal dient het tekort aan vaardig
heid gezocht te worden in het feit, dat deze taal 
niet reeds vanaf jonge leeftijd aangeboden 
wordt. 

2. Meer aandacht voor de Nederlandse Geba
rentaal 

Hetgeen naar voren gebracht werd in de eerste 
paragraaf roept natuurlijk de vraag op, of he* 
verstandig is om uitgebreide en meer gerichte 
aandacht te besteden aan de Nederlandse Ge
barentaal om zo uiteindelijk toe te werken naar 
tweetalige opvoeding en scholing van dove kin
deren. Een positief antwoord is hier op zijn 
plaats. Het lijkt een goede zaak om in het peda
gogisch en onderwijskundig handelen de twee
talige werkelijkheid van dove kinderen als uit
gangspunt te nemen (zie hiervoor onder meer 
Loncke, 1982; Hansen, 1987; Johnson, Erting 
& Liddell, 1989; Knoors, 1989; Bouvet, 1990; 
Wisch, 1990). Dit vloeit voort uit een aantal 
problemen dat in verband staat met de huidige 
talige situatie van dove kinderen: 

• in het taalgebruik van dove kinderen doet 
zich extreme variatie voor; 

• verreweg de meeste dove kinderen verwer
ven twee talen, maar kunnen in geen van 
deze talen uiteindelijk vaardig genoemd wor
den; 

• in opvoeding en onderwijs voelen dove kin
deren hun eigenheid, - het deels ook in de 
dovenwereld staan met zijn eigen taal en cul
tuur - , onvoldoende gerespecteerd; 

• het taalbeleid in het onderwijs is niet afge
stemd op het feit dat dove kinderen bij voor
keur in een andere taal communiceren dan 
het Nederlands. 

O p elk van deze aspecten wordt in het hierna
volgende wat dieper ingegaan. Om te begin
nen de variatie in het taalgebruik. Enige variatie 
in taalverwerving en taalgebruik is heel nor
maal. Wanneer er echter van excessieve varia
tie sprake is, kan dit leiden tot problemen in de 
communicatie. De Brit William Edmondson sug
gereerde reeds in het begin van de jaren tach
tig, dat dove kinderen vanwege de grote ver
schillen in taalgebruik een belangrijk deel van 
hun tijd bezig zijn met het zoeken naar wat hij 
'functionele congruentie' noemde: het op elkaar 
afstemmen van eikaars taalgebruik teneinde 
communicatie mogelijk te maken [Edmondson, 
1981). Dit afstemmen is moeilijker naarmate het 
wederzijdse taalgebruik meer van elkaar ver
schilt en de communicatieve taak meer vergt van 
ieders cognitieve vermogens. Dan kunnen ge
makkelijk misverstanden optreden.Vroege intro
ductie van de Nederlandse Gebarentaal kan er
toe leiden, dat er meer gelijkvormigheid in het 
verwerven van deze taal optreedt. De grote va
riatie in verwerving wordt immers met name ver
oorzaakt door het reit, dat dove kinderen, als ze 
geen dove ouders hebben, deze taal voor een 33 



belangrijk deel steeds weer opnieuw zelf moe 
ten ontdekken. Minder variatie in de omstandig
heden van taalverwerving zal in dit geval auto
matisch leiden tot minder variatie in het taal
gebruik. 
Vervolgens de vaardigheid in het Nederlands en 
in de Nederlandse Gebarentaal. Onderzoek 
naar de tweetaligheid van horende kinderen 
wijst erop, dat een situatie waarin in geen van 
beide talen verregaande vaardigheid bereikt 
wordt - men spreekt in dit verband wel van 'half-
taligheid' - de cognitieve ontwikkeling negatief 
beïnvloedt [Cummins, 1976, 1984). Een in 
cognitief opzicht nadelige ontwikkeling lijkt te 
kunnen worden vermeden als kinderen tot grote 
vaardigheid in één der beide talen kunnen ko
men. Waar de tekortschietende vaardigheid in 
het Nederlands voor een belangrijk deel te her
leiden is tot betrekkelijk moeilijk te beïnvloeden 
factoren in het kind - de hoeveelheid restgehoor, 
het vermogen dat restgehoor te gebruiken en de 
aanleg tot spraakafzien - , daar laat de vaardig
heid in de Nederlandse Gebarentaal te wensen 
over vanwege het gebrek aan gebarentaalaan
bod. Deze externe factor is eenvoudiger te beïn
vloeden: dove kinderen reeds vroegtijdig in situ
aties brengen waarin op speelse wijze de 
Nederlandse Gebarentaal verworven kan wor
den. De taal welke voor tweetalige dove kinde
ren de meeste kans biedt op grote vaardigheid, 
is de Nederlandse Gebarentaal, omdat deze 
taal in alle opzichten voor hen de meest toegan
kelijke is. 

Respect voor eigen taal en cultuur wordt nauw 
geassocieerd met het emotioneel welbevinden 
van kinderen. De taalkundige René Appel ziet 
deze sociaal-psychologische factor als één van 
de belangrijkste voordelen van tweetalige onder
wijsprogramma's: er wordt in het onderwijs een 
veilig leerklimaat voor kinderen geschapen, een 
klimaat waarin het kind zich thuis kan voelen, 
zich begrepen weet. Hierdoor worden uiteinde
lijk ook de leerprestaties bevorderd [Appel, 
1 9 8 4 ; zie ook Feuerstein, 1980). 
Tot slot het feit dat op school les gegeven wordt 
in een taal die niet optimaal toegesneden is op 
de vermogens tot taaiperceptie en -produktie van 
dove kinderen. Het gevolg van voortdurend aan
bod van informatie in Nederlands-Met-Gebaren 
is dat dove kinderen deze informatie niet opti
maal tot zich kunnen nemen. Ze moeten zich te 
veel concentreren op de taal zelf. Anders, en 
duidelijker, gezegd: de achterstand die dove 
kinderen oplopen in hun algemene ontwikkeling 
ligt veel minder aan hun doofheid, maar veeleer 
aan het feit dat het onderwijs de ogen sluit voor 
de talige werkelijkheid. Vroege introductie van 
de Nederlandse Gebarentaal, gevolgd door het 
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zal bij veel dove kinderen ongetwijfeld kunnen 
leiden tot een verkleining van de informatie-ach
terstand ten opzichte van horende leeftijdsgeno
ten. 
De conclusie dat de huidige werkelijkheid in op
voeding en onderwijs voor de ontwikkeling van 
veel dove kinderen belangrijke nadelige conse
quenties heeft, ligt voor de hand. In alle ge
noemde gevallen lijkt het reëel te verwachten 
dat het gericht en vroegtijdig aandacht besteden 
aan de Nederlandse Gebarentaal een pluspunt 
betekent. 

3. Een positieve beïnvloeding van de vaardig
heid in het Nederlands? 

3. I Taalvaardigheid, afhankelijkheid en positie
ve transfer 

Een vraag die in het kader van tweetalig doven-
onderwijs ook gesteld kan worden, is of het sti
muleren van vaardigheid in de Nederlandse Ge
barentaal een positief effect kan hebben op de 
vaardigheid in het Nederlands. Deze vraag 
raakt het gebied van de voetangels en klemmen. 
Het is niet mogelijk haar eenduiding met ' ja' of 
'nee' te beantwoorden. 
Het is in dit verband zinvol uit te gaan van het 
concept 'taalvaardigheid', zoals dat door de 
Canadees Cummins (1984) gehanteerd wordt. 
Cummins maakt in eerste instantie een onder
scheid tussen Algemeen-Dagelijkse Taalvaardig
heid en Cognitier-Schoolse Taalvaardigheid. Het 
eerste begrip duidt op het gebruik van taal in al
ledaagse communicatieve situaties. In deze si
tuaties is vaak sprake van gesprekken die betrek
kelijk weinig cognitieve inspanning vergen en 
gepaard gaan met veel contextuele ondersteu
ning. Met dove kinderen praten over de verschil
lende huizen die ze zien, terwijl een woonwijk 
bezocht wordt, is hiervan een voorbeeld. Cogni-
tief-Schoolse Taalvaardigheid impliceert het aan
wenden van taal voor cognitief-inspannende, 
schoolse taken. Vaak is er sprake van weinig 
contextuele ondersteuning. Dove kinderen in de 
klas een verhaal laten schrijven over het bezoek 
aan een woonwijk dat enkele dagen geleden 
plaatsvond, is een voorbeeld van een activiteit 
die op dit type taalvaardigheid een beroep 
doet. Andere typische voorbeelden hiervan zijn 
onder meer het formuleren van definities (Wat is 
een hut?), het benoemen van causale relaties 
(Waarom zijn veel Nederlandse mensen na de 
oorlog naar Amerika geëmigreerd?), het aange
ven van overeenkomsten en verschillen (Noem 
vijf verschillen tussen het klimaat in Nederland 
en dat in de poolstreken) of het aangeven van 
voor- of nadelen (Wat is het voordeel van het 
wonen in iglo's op de Noordpool?). Ook het 



opzoeken en schriftelijk weergeven van informa
tie, bijvoorbeeld het lezen over en beschrijven 
van uiterlijk en leefgewoontes van gorilla's, is 
een taak die een groot beroep doet op Cogni
tief Schoolse Taalvaardigheid. Het gaat dus om 
taken die veelal, maar niet altijd, gerelateerd 
zijn aan lezen en schrijven. Beide soorten taal
vaardigheid zijn uitersten op een schaal. Veel ta
ken waaraan taal te pas komt, doen in wisselen
de mate op beide vaardigheden een beroep. 

Cummins heeft tevens de theorie ontwikkeld, dat 
bij mensen die twee of meer talen leren er 
sprake is van één gemeenschappelijke onderlig
gende taalvaardigheid (Cummins, 1984, 
1991a,b). Deze gemeenschappelijke vaardig
heid maakt het volgens Cummins mogelijk dat er 
positieve transfer optreedt. Met positieve transfer 
wordt bedoeld, dat het leren van de tweede 
taal vergemakkelijkt wordt door het vaardig zijn 
in een eerste taal. Cummins heeft dit in de af
hankelijkheidshypothese onder woorden ge
bracht: De vaardigheid in de tweede taal is ge
deeltelijk afhankelijk van de vaardigheid in de 
eerste taal. Vanuit de eerste taal kan onder be
paalde voorwaarden transfer van vaardigheden 
optreden naar de tweede taal. De relatie tussen 
Algemeen-Dagelijkse en Cognitief-Schoolse Taal
vaardigheid in twee talen heeft Cummins gevisu
aliseerd in de metafoor van de 'dubbele ijsberg' 
(zie figuur 1). 

Figuur 1. De Dubbele Ijsberg (naar Cummins, 1984). 

De toppen van de beide ijsbergen staan voor 
de Algemeen-Dagelijkse Taalvaardigheid. Hier is 
transfer volgens Cummins onwaarschijnlijk. 
Woordenschat, grammatica, uitspraak, het zijn 
allemaal facetten van de Algemeen-Dagelijkse 
Taalvaardigheid die afzonderlijk verworven 
moeten worden. Het gedeelte van de beide ijs
bergen dat zich onder water bevindt, represen
teert de gezamenlijke onderliggende taalvaar
digheid. Deze beperkt zich tot de Cognitief-

Schoolse Taalvaardigheid. Positieve transfer is 
hier wel mogelijk. 
Cummins' hypothese komt er dus op neer, dat 
het verworven hebben van Cognitief-Schoolse 
Taalvaardigheden in de eerste taal het leren van 
dezelfde vaardigheden in de tweede taal verge
makkelijkt. Nogal wat onderzoek heeft deze hy
pothese als uitgangspunt genomen (Bossers, 
1 9 9 1 ; Cummins, 1991a; Verhoeven, 1 9 9 1 , 
1992). Samengevat roepen de resultaten het 
volgende beeld op: 
• transfer van Cognitief-Schoolse Taalvaardighe

den kan inderdaad optreden, zowel in het al
gemeen als ten aanzien van het specifieke 
deelgebied 'lezen'; 

• om transfer te doen optreden, moet aan een 
aantal voorwaarden worden voldaan; 

• één van de belangrijkste voorwaarden lijkt te 
zijn, dat er sprake moet zijn van een behoor
lijke kennis van de tweede taal, voordat trans
fer kan optreden. 

Dit is zowel vastgesteld voor het mondeling ge
ven van definities (Snow, Cancino, De Temple & 
Schley, 1991) als voor het lezen (Bossers, 
1991). Een voorbeeld kan dit laatste wellicht 
verduidelijken: Iemand die een grote leesvaar
digheid in het Nederlands heeft, doorgrondt niet 
alleen het alfabetische schrift en begrijpt niet al
leen woorden en zinnen, maar bezit ook veel 
kennis over tekstkenmerken. Stel nu dat deze per
soon teksten in het Turks moet lezen. Alle kennis 

omtrent lezen, omtrent teksten en om
trent de gang van zaken in onze we
reld kan pas goed benut worden als 
deze persoon al redelijk wat Turks 
kent. Het gaat dan met name om het 
bezitten van een vrij grote leeswoor-
denschat in deze taal en het hebben 
van inzicht in verschillen in grammati
cale eigenschappen tussen het Neder
lands en het Turks. Wellicht dat deze 
persoon minder Turks hoeft te kennen 
dan iemand die een minder grote 
vaardigheid in zijn eerste taal heeft, 
maar toch . . . er is zeker geen sprake 
van een automatisch benutten van 
reeds verworven vaardigheden. Wordt 

deze persoon vervolgens gevraagd Marok
kaans-Arabisch te lezen, dan wordt de taak nog 
complexer. Nu moet ook een anderssoortig 
schriftsysteem gedecodeerd worden. Uit onder
zoek blijkt dan ook, dat de samenhang tussen 
leesvaardigheid in een eerste en in een tweede 
taal sterker is als de schriftsystemen overeenko
men. 

• er zijn vele, vaak samenhangende factoren 
die succes in het leren van een tweede taal 
beïnvloeden (Wong Fillmore, 1991). 

Gedegen vaardigheid in de eerste taal kan 35 
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daar één van zijn. Andere factoren zijn onder 
meer kenmerken van de leerders zelf: (a) cogni
tieve capaciteit, (b) leeftijd en (c) persoonlijk
heid, meer specifiek de bereidheid tot het ne
men van risico's, de mate van mentale flexibiliteit 
en de motivatie. Ook (d) de toegang die de 
leerders hebben tot de te leren taal mag niet on
genoemd blijven. Kenmerken van de communi
catiepartners, degenen die de doeltaal reeds 
beheersen, spelen ook een rol: (e) hun vaardig
heid in deze doeltaal, (f) hun inschatting van het 
niveau in deze taal bij de tweede taalverwer-
vers, (g) hun bereidheid om op adequate wijze 
het eigen taalgebruik aan te passen. Tot slot is 
de sociale setting van belang: (h) de hoeveel
heid sprekers in de leeromgeving die de tweede 
taal reeds beheersen, (i) de kwantiteit en kwali
teit van de interactie tussen leerders en beheer
sers en (j) de mate waarin taalleerders de kans 
krijgen hun verworven vaardigheid te toetsen. 

3.2 Implicaties voor tweetalig dovenonderwijs 

Wat zijn de implicaties van het bovenstaande 
voor tweetalig dovenonderwijs, onderwijs waar
in de meest toegankelijke taal voor dove kinde
ren, de Nederlandse Gebarentaal, vooralsnog 
geen schriftsysteem kent? De belangrijkste impli
catie lijkt de volgende te zijn: Als het onderwijs
doel is om dove kinderen beter Nederlands te 
leren of als het doel is hen beter te leren lezen 
en schrijven, dan moeten daarvoor op de eerste 
plaats geëigende leeromstandigheden en metho
dieken tot stand gebracht worden. Onder ge-
eigende leeromstandigheden kan verstaan wor
den: 

• het realiseren van een vroegtijdig aanbod 
van het Nederlands naast de Nederlandse 
Gebarentaal; 

• het werken aan een optimale interactiestijl tus
sen ouders en leerkrachten en dove kinderen. 

De onderzoekers Wood in Engeland hebben 
duidelijk gemaakt, dat een dergelijke stijl dove 
kinderen steeds weer de gelegenheid moet bie
den de reeds geleerde gesproken taal daadwer
kelijk te gebruiken en te toetsen [Wood, Wood, 
Griffiths & Howarth, 1986; Wood en Wood 
1991a,b; Wooden Wood, 1992a,b); 
• het blijven zoeken naar manieren om de toe 

gankelijkheid van het gesproken Nederlands 
voor dove kinderen te vergroten {Knoors in 
druk). 

In dit verband is de ontwikkeling van trainings
programma's voor het leren gebruiken van rest-
gehoor en voor het spraakafzien van groot be
lang, evenals de ontwikkeling van betere 
versterkingsapparatuur. Ook het zorgvuldig toe
passen van cochleaire implants lijkt mogelijkhe-
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Nederlands eerst langs schriftelijke weg te laten 
verwerven, lijken weinig bij te dragen tot een 
optimalisering van het leren van deze taal. 
Schriftelijke communicatie is zeer omslachtig. Bo
vendien is voor het kunnen lezen een innerlijke 
spraakcodering van groot belang (Conrad, 
1979; Schaper, 1 991) en is de relatie tussen 
de structuur van het Nederlands en het horen en 
spreken nauw. 
• waar mogelijk zou overwogen moeten wor

den om dove kinderen na een aantal jaar do
venonderwijs in kleine groepjes geheel of ge
deeltelijk te plaatsen binnen groepen in net 
reguliere onderwijs. 

In dit verband kan naar het TRIPOD-model in de 
Verenigde Staten verwezen worden [Kirchner, 
1992). 
• het realiseren van effectief onderwijs, dus: op

timaal gebruik van de leertijd, planmatigheid 
in handelen, eenduidigheid in instructie en 
een regelmatige evaluatie van de vorderingen 
van leerlingen. 

Wat betreft de methodieken het volgende: 
• een oriëntatie op methoden voor onderwijs in 

het Nederlands als tweede taal, zoals die 
momenteel in gebruik en in ontwikkeling zijn 
ten behoeve van het reguliere onderwijs, is 
wenselijk; 

• een verdere ontwikkeling van specifieke, op 
dove kinderen gerichte methodieken voor het 
lezen en het schrijven is zeer zinvol. 

Deze methodieken zouden zich, anders dan tot 
dusver, niet moeten beperken tot de aanvangs-
stadia van deze leerprocessen, maar zich juist 
ook moeten richten op het begrijpend lezen en 
het gevorderde stellen. Belangstelling bij dove 
kinderen voor lezen en schrijven moet in alle op
zichten bevorderd worden, juist omdat de direc
te lees- en schrijfinstructie vaak taai is; het fre
quent bekijken van prentenboeken en het 
voorlezen, ook in de Nederlandse Gebarentaal, 
zijn activiteiten die hieraan kunnen bijdragen. 

En natuurlijk, waar mogelijk moet de kennis van 
de Nederlandse Gebarentaal zo aangewend 
worden dat facilitering van het leren van net Ne
derlands mogelijk wordt. Indirect kan dit wellicht 
enigszins optreden door het gebruik van de Ne-
derlanse Gebarentaal als instructietaal bij (som
mige) lessen taalbeschouwing, lezen en schrij
ven. Ook kan een vergelijking van beide talen 
leiden tot verdieping van het inzicht in grammati
cale kenmerken. Bewustzijn van de structuur van 
de Nederlanse Gebarentaal kan wellicht aange
wend worden om meer te leren over de typische 
eigenaardigheden van het Nederlands. Oksaar 
merkt in dit verband op dat men in de spiegel 
van de ene taal de grammaticale eigenaardig
heden van de andere taal ziet en omgekeerd 



[Oksaar, 1990). Bovendien zal men bij een 
aantal Nederlandse woorden het achterliggen
de concept niet meer behoeven uit te leggen, 
omdat dit concept reeds via de Nederlandse 
Gebarentaal geleerd is. Voor een directe beïn
vloeding lijken de mogelijkheden door het ont
breken van een schriftsysteem en door de eisen 
die aan de vaardigheid in het Nederlands ge
steld moeten worden echter veel geringer. Het 
creëren van omstandigheden waarin de Neder
landse Gebarentaal voor cognitief-schoolse ta
ken wordt aangewend lijkt het best haalbare: te 
denken valt aan het gebruik van deze gebaren
taal bij onder meer het opsommen van overeen
komsten en verschillen, het oplossen van denkta-
ken, het geven van definities en het evalueren 
van gebeurtenissen. Vervolgens zal bij deze ta
ken op een vergelijkbare wijze het Nederlands 
gebruikt moeten worden. Wellicht dat-door zo'n 
systematische koppeling positieve transfer bevor
derd kan worden. 

4. Tweetalig dovenonderwijs: haalbaarheid en 
knelpunten 

De haalbaarheid van tweetalig dovenonderwijs 
is nauw verbonden met het oplossen van een 
aantal knelpunten. Kort opgesomd gaat het om 
de volgende drie zaken: 
• de meest toegankelijke taal voor dove kinde

ren, de Nederlandse Gebarentaal, is niet de 
taal van de meeste ouders. 

Wat te doen? Wordt aan de ouders gevraagd 
in snel tempo deze taal te leren en ze meteen te 
gebruiken in communicatie met hun dove kind? 
Om tal van redenen lijkt dit irreëel en onge
wenst. Natuurlijk moeten ouders in de gelegen
heid gesteld worden om, indien ze dat wensen, 
de gebarentaal waarin hun kinderen uiteindelijk 
zeer vaardig worden, te leren. Na adequate 
voorlichting lijkt enige aanmoediging in dit ver
band op zijn plaats. Ten aanzien van de vorm 
van de in de omgang met hun kinderen te ge
bruiken taal moeten echter niet te veel eisen ge
steld worden. Kwalitatief goede communicatie is 
veel belangrijker dan de vorm waarin die com
municatie gegoten wordt. Dit impliceert wel dat 
dove kinderen in de eerste fasen van hun leven 
een kwalitatief goed aanbod van de Nederland
se Gebarentaal moeten krijgen van dove vol
wassenen die te werk gesteld zijn in de gezins
begeleiding en in peuterspeelzalen. Een impli
catie is tevens dat in het onderwijs de onder
bouw prioriteit zou moeten krijgen waar het 
gaat om de aanstelling van dove leerkrachten 
en assistenten. 

• een tweede probleem is het grotendeels ont
breken van een infrastructuur voor tweetalig 
dovenonderwijs. 

Een korte opsomming ter illustratie: (a) een tekort 
dan wel het volstrekt ontbreken van dove, in de 
Nederlandse Gebarentaal vaardige klasse-as
sistenten, docenten, pedagogen en psycholo
gen; (b) het ontbreken van op de Nederlandse 
Gebarentaal geënte methodieken; (c) het ontbre
ken van cursussen waarin ouders en leerkrachten 
in de gelegenheid worden gesteld de Neder
landse Gebarentaal te leren; (d) het ontbreken 
van lesmateriaal. Tenzij het dovenonderwijs, de 
Dovenraad, de Fodok en betrokken universiteiten 
in een tijd van krappe overheidsfinanciën en een 
dalend leerlingenaantal toch extra middelen we
ten te genereren, kan dit niet anders betekenen 
dan dat de weg naar tweetalig dovenonderwijs 
lang zal zijn; 

• een derde probleem is het grotendeels ontbre
ken van harde gegevens over de resultaten 
van tweetalig dovenonderwijs. 

Men moet zich hierbij wel realiseren dat het met 
uitzondering van Zweden gaat om recent gestar
te, meestal kleinschalige projecten die, veelvul
dig tegen de verdrukking in, in stand moeten 
worden gehouden en die vaak ook nog met fi
nanciële problemen te kampen hebben. Weten
schappelijk onderzoek heeft dan niet altijd de 
hoogste prioriteit. 

Het Zweedse dovenonderwijs draagt sinds 
1983 officieel een tweetalig karakter, maar con
crete resultaten zijn tot op heden niet gepresen
teerd. Verslagen van bezoeken getuigen van 
wisselende indrukken. 
In de afgelopen tien jaar is in woord en geschrift 
een overzicht gegeven over tweetalige onder
wijsexperimenten op de navolgende locaties: 
Parijs {Bouvet, 1990), diverse andere plaatsen 
in Frankrijk (project 2LPE: Deck, 1987), Genève 
(de school Montbrillant), Kopenhagen (project 
uitgaande van het Centrum voor Totale Commu
nicatie: Hansen, 1987), Fremont (projecten aan 
de California School for the Deaf: Strong, 
1988), Burbank (het bekende Tripod: Kirchner, 
1992), Fanwood (een project voor dove pubers 
aan de New York School for the Deaf), Framing-
ham (The Learning Center for Deaf Children in 
Massachusetts) en Leeds [tweetalig onderwijs in 
samenhang met plaatsing in het regulier onder
wijs: Pickersgill, 1992). Het project in Leeds 
wordt sedert het begin van 1992 gedurende 
een periode van twee jaar gevolgd door onder
zoekers van de Britse Open Universiteit. Wat be
treft de overige projecten beperken resultaten 
zich tot Tripod en het project in Kopenhagen. 
In een lezing over Tripoa heeft Carl Kircnner re
sultaten gepresenteerd van lees- en rekenpresta
ties van twaalf van zijn 9 4 leerlingen, in leeftijd 
variërend van zeven tot twaalf jaar. De leesresul
taten liggen voor alle leerlingen beduidend bo
ven het landelijk gemiddelde voor dove leerlin- 37 



gen; bij de rekenprestaties is dit effect pas vanaf 
elf jaar te constateren. 
In een aantal publicaties heeft Britta Hansen 
(1987, 1992) van het Centrum voor Totale 
Communicatie in Kopenhagen een overzicht ge
geven van de resultaten van haar project. Vanaf 
1 9 8 2 hebben in het kader van dit project acht 
dove en twee slechthorende leerlingen tweetalig 
onderwijs genoten. In 1991 waren de meesten 
van hen vijtien jaar. Hansen meldt dat allen 
Deense Gebarentaal gebruiken op een niveau 
dat qua complexiteit vergelijkbaar is met het 
Deens van horende leeftijdsgenoten. Zeven leer
lingen uit de experimentele groep lezen op leef
tijdniveau; hun leesprestaties doen dus niet on
der voor die van vergelijkbare horende leer
lingen. Het spraakafzien is bij alle leerlingen 
sterk verbeterd onder invloed van de toegeno
men vaardigheid in het Deens. De spraakver-
staanbaarheid is niet werkelijk toegenomen. Vier 
dove leerlingen lezen Engels op een niveau, ver
gelijkbaar met dat van horende Deense leer
lingen. Jammer genoeg geeft Hansen in geen 
enkele publicatie aan hoe deze prestaties geme
ten zijn; ook ontbreekt een cijfermatige onder
bouwing. 

5. Besluit 

Waarom toch, ondanks genoemde knelpunten, 
ondanks het vooralsnog ontbreken van harde ge
gevens over tweetalige onderwijsprogramma's 
voor dove kinderen, een steeds terugkerend plei
dooi voor tweetalig dovenonderwijs? Enerzijds 
omdat een vlucht voor de realiteit ongewenst is: 
de meeste dove kinderen worden overmijdelijk 
tweetalig. Anderzijds omdat de resultaten van 
het huidige onderwijs ondanks alle inspannin
gen overwegend terleurstellend te noemen zijn. 
De te verwachten voordelen van tweetalig do
venonderwijs zijn aanzienlijk, de theoretische 
onderbouwing is gedegen en de schaarse resul
taten lijken hiermee niet strijdig. Daarom lijkt 
vanaf nu een geleidelijke uitbouw van de moge
lijkheden die de Nederlandse Gebarentaal kan 
bieden, in samenhang met het optimaliseren van 
het leerproces van het gesproken en geschreven 
Nederlands, de meest geëigende weg, mits 
daarbij uitgegaan wordt van reële verwachtin
gen. Daarbij mag het einddoel -opvoeding en 
onderwijs die in verregaande mate een tweeta
lig karakter hebben- nooit uit het oog verloren 
worden. De weg naar dit einddoel moet echter 
steeds bepaald worden door zowel ervaringsge
gevens als door resultaten van goed toegepast 
onderzoek. Stap voor stap, goed overdacht, 
goed geëvalueerd, dat dienen de uitgangspun
ten te zijn. Kritiekloos achter de fanfare aanlo-

38 pen die het lied 'Wat is tweetalig dovenonder

wijs toch prachtig!' speelt, is een ontwikkeling 
waarbij niemand gebaat is. Teveel fanfares trok
ken reeds voorbij. 
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Kwaliteit van de communicatie en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. 
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Centrum voor Vroegbegeleiding 

Inleiding 

Het thema van deze studiedag is bilingualisme. 
Ik ben geen deskundige op het gebied van bilin
gualisme. Ik heb echter wel een onderzoek ge
daan naar de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van dove kinderen en daarbij uiteraard grote 
aandacht geschonken aan de rol van de com
municatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van dove kinderen. 
Ik zal mij in deze lezing richten op twee momen
ten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
dove kinderen: de vroege kinderjaren en de 
adolescentie. Daarbij zal ik mij richten op de re
latie tussen sociaal-emotionele ontwikkeling en 
communicatie. 
Ik wil echter eerst enkele begrippen verduidelij
ken. 
In de eerste plaats: wat is sociaal-emotionele 
ontwikkeling? Onder sociaal-emotionele ontwik
keling versta ik de gedragswijzen, gevoelens, 
verwachtingen en waarden die kenmerkend zijn 
voor de wijze waarop een persoon omgaat met 
zijn levenssituatie, en de gevoelens, verwachtin
gen en reacties die hij of zij daarin bij zijn om
geving oproept. Daarmee is sociaal-emotionele 
ontwikkeling veel meer dan bijvoorbeeld alleen 
sociale vaardigheden, of alleen sociaal-cognitie
ve ontwikkeling. Sociaal-emotionele ontwikkeling 
is niet hetzelfde als het wel of niet hebben van 
maatschappelijke problemen, maar heeft betrek
king op de wijze waarop iemand zijn maat
schappelijke problemen oplost. 
In mijn betoog gebruik ik een paar keer de ter
men communicatiecode en kwaliteit van de com
municatie. Onder kwaliteit van de communicatie 
versta ik in het geval van jonge kinderen vooral 
een wederzijdsheid van de communicatie tussen 
het kind en anderen waardoor kinderen in toe
nemende mate de mogelijkheid krijgen op voor 
het kind bevredigende wijze met die anderen te 
communiceren. Onder communicatiecode versta 
ik de taal en het soort taal dat ouders en kinde
ren in de communicatie gebruiken: gesproken 
Nederlands, Nederlands met gebaren, Neder-

4 0 landse Gebarentaal. 

Vergelijkend onderzoek naar de sociaal-emo
tionele ontwikkeling van dove kinderen 

In de zestiger jaren vonden professionals op het 
gebied van de geestelijke volksgezondheid in 
de Verenigde Staten bij doven een hoger per
centage emotionele problemen dan bij horen
den. Zij zochten daarvoor de oorzaak in com
municatieproblemen in de vroegkinderlijke re
latie van dove kinderen met hun ouders. Dat gaf 
aanleiding tot een stroom onderzoeken waarin 
werd geprobeerd aan te tonen dat het voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kinde
ren beter was als hun ouders op jonge leeftijd in 
de communicatie met hen gebaren zouden ma
ken. In deze onderzoeken werden vergelijkingen 
gemaakt tussen dove kinderen van dove ouders 
en dove kinderen van horende ouders en dove 
kinderen die met TC opgroeiden en orale dove 
kinderen. In dit verband zijn bekend de onder
zoeken van Meadow (1968, 1969), Vernon en 
Koh (1970, 1971), Harris (1978), Greenberg 
( 1980), om maar een paar van de meest beken
de te noemen. 

Na een beginperiode van onderzoeken waarin 
men vooral vergelijkingen maakte tussen ontwik
kelingsresultaten van dove kinderen van dove 
ouders en dove kinderen van horende ouders, is 
men ook nader onderzoek gaan doen naar de 
ouder-kind interactie zelf, in samenhang met de 
communicatie-methode. Hiermee deed een meer 
transactionele visie zijn intrede, maar men bleef 
uitgaan van de veronderstelling dat de kwaliteit 
van de interactie afhankelijk is van de communi
catiecode. Daarbij vergeleek men dove kinde
ren van dove ouders en van horende ouders, 
TC-kinderen en orale kinderen. 
Greenberg (1 979) onderzocht dé communicatie 
zelf tussen moeders en hun dove peuters. Daar
bij maakte hij een vergelijking tussen orale- en 
TC-peuters. In de communicatie met dove TC-
peuters vond Greenberg meer momenten, 'com
municative bouts' die werden geïnitieerd door 
het kind; werden de 'communicative bouts' van 
het kind langer uitgewerkt door de moeder en 



werden ook de 'communicative bouts' van de 
moeder langer uitgewerkt door het kind dan bij 
oraal opgevoede dove peuters het geval was. 
Bij orale dove peuters ging de interactie vaker 
van de moeder uit, minder vaak van het kind 
zelf en duurden de 'communicative bouts' korter. 
Overigens waren er in niveau van communicatie 
geen verschillen tussen orale- en TC kinderen. 
Greenberg vond derhalve geen verschil in com
municatievaardigheid, maar wel in de wijze 
waarop de communicatie werd gebruikt. Green
berg en Marvin ( 1979) deden een onderzoek 
bij dove peuters van twee tot vier jaar met de 
'Vreemde Situatie van Ainsworth.' Greenberg 
zelf stelt dat hij in de kwaliteit van de gehecht
heid verschil vond tussen dove TC-kinderen en 
orale kinderen. Deze verschillen betroffen echter 
gedragingen, zoals lachten en glimlachen die 
niet worden gemeten met de schalen die beho
ren bij de gebruikelijke wijze van classificatie 
van gehechtheid volgens Ainsworth e.a. j 1 9 / 7 ] ) -
Bovendien betreft zijn onderzoek een leeftijds
groep waarvoor de gebruikte procedure de 
'Vreemde Situatie', oorspronkelijk niet is bedoeld 
(vgl. Schneider-Rosen, 1990). Mijns inziens is 
daarom zijn conclusie, dat er verschil in kwaliteit 
van de gehechtheid bestaat tussen TC-kinderen 
en orale dove kinderen, aanvechtbaar. 
Meadow, Greenberg, Erting en Carmichael 
(1981) hebben met een van de 'Vreemde Situ
atie' afgeleide methode onderzoek gedaan bij 
1 7 dove kinderen van dove ouders. Hun bevin
dingen komen volgens hen exact overeen met 
bevindingen bij horende kinderen van dezelfde 
leeftijd. De auteurs concluderen dat vroege ma
nuele communicatie bij dove kinderen tot een 
zelfde psychosociale ontwikkeling leidt als bij 
horende kinderen. Ook hier betreft het echter re
latief oude kinderen. Bovendien is de onder
zoeksgroep erg klein. Dat de auteurs geen signi
ficante verschillen vinden met horende kinderen 
betekent dan ook beslist niet dat de bevindingen 
exact overeenkomen met bevindingen bij horen
de leeftijdgenoten. De onderzoeksgroep is vol
strekt te klein om bij het ontbreken van significan
te verschillen te concluderen dat beide groepen 
gelijk zijn. 

Kritieken op onderzoeken met betrekking tot de 
relatie tussen communicatie en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling 

O p onderzoeken die een relatie leggen tussen 
communicatiecode en sociaal-emotionele ontwik
keling is verschillende vormen van kritiek geleverd. 

Gelijkstelling van dove ouders en manuele com
municatie en de rol van de acceptatie van doof
heid. 

Een belangrijk punt kritiek betreft de vergelijking 
van dove kinderen van dove ouders en die van 
horende ouders en de gelijkstelling van horende 
ouders en vroege manuele communicatie. 
Greenstein & Greenstein, McConvelle en Stellini 
(1975) vinden dat het niet terecht is te stellen 
dat het meest cruciale verschil tussen beide groe
pen de vroegtijdige manuele communicatie is. 
Het trauma dat horende ouders ondergaan bij 
de ontdekking dat hun kind doof is, is volgens 
hen anders dan het trauma dat dove ouders on
dergaan. Deze laatsten zijn al vaak voorbereid 
op de mogelijkheid dat hun kind doof is. Uit ver
schillende onderzoeken blijkt acceptatie van de 
doofheid van het kind een belangrijk verschil tus
sen dove ouders en horende ouders van dove 
kinderen. Corson (1973) vergeleek drie groe
pen dove kinderen: dove kinderen van dove ou
ders die oraal met hun kind communiceerden, 
dove kinderen van dove ouders die manueel met 
hun kind communiceerden, en dove kinderen 
van horende ouders. Corson vond dat beide 
groepen dove kinderen van dove ouders het be
ter deden dan dove kinderen van horende ou
ders ten aanzien van o.a. sociale aanpassing 
en zelfbeeld, maar dat de groep dove kinderen 
van orale dove ouders daarin hoger scoorden 
dan de dove kinderen van manueel communice
rende dove ouders. Zij concluderen dat accepta
tie en attitude van de ouders ten opzichte van 
het dove kind minstens even belangrijk is als de 
thuis gebruikte communicatiemodaliteit. 
Greenstein e.a. (1975) onderzochten 30 dove 
kinderen van negen maanden tot 4 ' / 2 jaar, elf 
van dove ouders en negentien van horende ou
ders. De auteurs vonden dat dove ouders op 
een beoordelingsschaal gemiddeld als warmer, 
accepterender en invoelender werden beoor
deeld dan horende ouders. Dove ouders begre
pen hun kind beter in een vrije interactiesituatie 
en hadden meer visuele interactie met hun kind. 
Dove kinderen van dove ouders vocaliseerden 
en gesticuleerden tegen hun ouders even veel 
als dove kinderen van horende ouders die vroeg 
waren opgenomen in de hometraining, maar zij 
deden het beter dan dove kinderen van horende 
ouders op tests en een vragenlijst met betrekking 
tot taalontwikkeling dan dove kinderen van ho
rende ouders. Ook maakten dove ouders minder 
gebruik van fysieke dwang in de communicatie 
met hun kind. Als men echter de variabelen: ac
ceptatie, warmte, invoelend vermogen, fysieke 
dwang, en oogcontact constant hield, bleek dat 
taalontwikkeling niet meer samenhing met de au
ditieve status van de ouders. De auteurs conclu
deren dat de aard van de relatie tussen moeder 
en kind en vroegtijdig begin van de hometrai
ning zwaarder wegen dan auditieve status van 
de ouders. 



Het tijdstip waarop het verschil tussen dove kin
deren van dove- en van horende ouders ont
staat. 
Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de interactie 
tussen dove kinderen en dove moeders al in de 
preverbale en presymbolische fase verschilt van 
de interactie tussen dove kinderen en horende 
moeders. Erting (1985) voerde een analyse uit 
van interacties tussen dove baby's van zes en 
negen maanden van dove moeders en van ho
rende moeders. Het verschil tussen dove en ho
rende moeders lag niet zozeer in het gebruik 
van manuele communicatie als wel in het feit dat 
dove moeders het kind meer aanraakten om de 
aandacht van het kind uit te lokken. Erting 
[ 1 986 , 1 990) vond dat de dove moeders beter 
in staat waren om de aandacht van hun dove 
baby uit te lokken en vast te houden, en dat ho
rende moeders overeenkomsten vertoonden met 
depressieve moeders in de interactie met hun 
baby. 
Deze onderzoeken laten zien dat het van groot 
belang is te gaan kijken naar kenmerken van 
zeer vroege interactie tussen dove kinderen en 
hun ouders. 

Vroege ouder-kind interacties bij dove kinderen 

Pas heel recent is er onderzoek op gang geko
men naar de vroege interacties tussen moeders 
en dove baby's. De onderzoeken die bij dove 
baby's zijn gedaan, betreffen uitermate kleine 
onderzoeksgroepen van hoogstens twintig en 
vaak minder dove kinderen per onderzoek.Deze 
onderzoeken suggereren wel dat er ook bij voor
al horende ouders van dove kinderen soortgelij
ke problemen, maar in mindere mate, aanwezig 
zijn met de sensitieve responsiviteit als bij risico
kinderen, zoals lichamelijk gehandicapte kinde
ren, geestelijke gehandicapte kinderen en blinde 
kinderen. 
Nienhuys en Tikotin (1985) deden een pilot-stu
dy bij een zeer beperkte onderzoeksgroep: vier 
horende en vier dove baby's met hun moeders. 
Deze kinderen werden in drie sessies geobser
veerd op de leeftijd van 4 0 , 4 2 en 4 4 weken. 
Bij de vier horende baby's vonden zij ritmische 
erupties van op moeder of op voorwerpen ge
richt spelgedrag. Dove baby's waren daarente
gen aanzienlijk minder actief in de interactie: zij 
keken meer naar moeder en naar voorwerpen 
dan horende kinderen, maar kwamen uit zich
zelf veel minder tot spel. De moeders van dove 
baby's probeerden veel meer de aandacht van 
hun baby af te dwingen: ze brachten zich 
meestal op een abrupte manier in het blikveld 
van het kind, of brachten het kind in haar blik
veld en dwongen het te kijken. Moeders van 

42 dove kinderen deden dus meer pogingen om de 

aandacht van de baby op zichzelf en op speel
goed te richten dan moeders van horende 
baby's, maar waren daar minder goed toe in 
staat. Volgens Nienhuys en Tikotin zou vroegbe-
geleiding van dove kinderen en hun ouders ge
richt moeten zijn op de bevordering van vis-a-vis-
en spelinteracties tussen ouders en kind. 
Erting 1986; [Erting, Prezioso, & O'Grady, 
1987) vergeleek dove en horende moeders met 
dove baby's. Zij vond dat de dove moeders van 
dove baby's beter in staat waren dan horende 
moeders om de aandacht van hun dove baby 
uit te lokken en vast te houden. Dove moeders 
gebruikten daarbij vaker alternatieve strategieën 
waarbij aanraken een grote rol speelde, terwijl 
horende moeders toch bleven proberen langs 
auditief-vocale weg de aandacht van hun baby 
te trekken. Dit komt overeen met bevindingen 
van Meastas y Moores (1980) bij overigens 
slechts tien dove kinderen dat dove ouders een 
combinatie van oogcontact en aanraken ge
bruikten om de aandacht van een kind vast te 
houden en ergens op te richten. Volgens Erting 
(1990) moet het leren opwekken, vastnouden en 
in de gaten blijven houden van de aandacht 
van dove baby's en peuters een specifiek aan
dachtspunt zijn in de vroegbegeleiding van 
dove kinderen. Volgens Mather (1990) hebben 
horende ouders, en bij oudere kinderen ook ho
rende leerkrachten, problemen om de aandacht 
van kinderen ergens op te vestigen. Zij zouden 
dan geneigd zijn hun toevlucht te nemen tot zeer 
directieve en ingrijpende middelen, zoals de kin 
van het kind vastpakken en het gezicht van het 
kind naar zich toe draaien om oogcontact af te 
dwingen. Horende ouders en horende professio
nals bij dove kinderen hebben de neiging om 
op dezelfde manier met dove kinderen om te 
gaan zoals met anders gehandicapte kinderen: 
directief en dwingend. 

Deze bevindingen duiden erop dat vooral horen
de ouders van dove kinderen problemen hebben 
met de sensitieve responsiviteit, het adequaat en 
op het juiste moment reageren op de signalen 
van hun dove kind. Uit onderzoeken van Koes
ter, Trimm en McTurk blijkt dat al in preverbale 
fase van de ontwikkeling het geval te zijn. 
Koester en Trimm (1991) hebben bij 20 dove en 
20 horende baby's van 6 en 9 maanden een 
onderzoek gedaan volgens een bepaalde ob
servatiemethode, het 'Still Face paradigma.' De 
interactie wordt hierbij in drie fasen gestructu
reerd: een spelperiode waarin de moeder voor 
het kind moet gaan zitten en op dezelfde wijze 
moet spelen als thuis, vervolgens een non-res-
ponsieve periode waarin de moeder non-respon-
sief voor het kind moet blijven zitten, en tenslotte 
weer een spelperiode. De ratio hierachter is dat 



de non-responsieve fase voor de baby een situ
atie is die emotionele spanning oproept en dat 
de baby actief zal gaan proberen die spanning 
te verminderen. Dit model gaat ervan uit dat 
baby's al heel vroeg een actieve rol spelen bij 
het moduleren van spanning in de interactie 
(door middel van oogcontact en zich afwen
den). Kinderen die competent zijn in het module
ren van spanning zullen dan langer volhouden 
met hun pogingen om de interactie te herstellen 
in een situatie waarin moeder wel aanwezig is 
maar niet beschikbaar. Een vergelijking van bei
de groepen moeders liet zien dat moeders zich 
in hun wijze van contactname aanpassen aan 
de auditieve status van hun kind. Moeders van 
dove baby's gaven hun baby meer visuele stimu
lering (hoofdbewegingen, hoofdwiegen, spel 
met vingers, wijzen naar voorwerpen). In de pe
riode na de non-responsieve fase vertoonden 
moeders van dove baby's meer 'overdreven' ge
zichtsuitdrukkingen en glimlachten ze minder te

en hun baby's dan moeders van horende 
aby's. Koesteren Trimm zien deze 'overdreven' 

gezichtsuitdrukkingen als een visueel equivalent 
van kenmerken van auditief-vocale spraak van 
moeders tegen baby's, zoals herhaling en over
drijving van toonhoogteverschillen. Zij achten het 
niet onmogelijk dat deze kenmerken van moe
ders-taal met glimlachen interfereren, hetgeen 
zou verklaren waarom bij-moeders van dove kin
deren minder 'glimlachen' wordt gevonden. Zo
wel bij horende als dove baby's was er een ster
ke samenhang tussen positief en negatief affect 
bij de baby en de fase van de observatie, maar 
deze samenhang was bij dove baby's minder 
sterk dan bij horende. Horende baby's deden tij
dens de non-responsieve fase meer pogingen 
om de interactie met de moeder te herstellen. Zij 
gingen in de passieve fase meer signaalgedrag 
vertonen. Dove baby's vertoonden in de non-
responsieve fase meer gedrag dat Koester en 
Trimm beschrijven als self-comfort (vingertjes zui
gen, rocking, aan het haar friemelen) dan horen
de baby's. Ook vonden zij een opvallend ver
schil tussen horende- en dove baby's ten aanzien 
van het aankijk- en wegkijkgedrag: de totale 
tijdsduur van deze gedragingen was voor beide 
groepen baby's gelijk, maar de frequentie was 
voor horende baby's aanzienlijk hoger (dove 
baby's keken hun moeder dus langer aan en ke
ken ook langer weg). 

De auteurs concluderen dat de interactiepatro
nen in de moeder-kind interactie van dove baby's 
verschillen van de patronen die in de interactie 
tussen horende baby's en hun moeder gevonden 
worden. Deze verschillen treden aan beide kan
ten van de dyade op. Moeders geven door hun 
aanpassing aan de doofheid van hun kind wel 
blijk van 'ouderlijke intuïtie', 'intuitive parenting' 

{Papousek & Papousek], maar tegelijkertijd is de 
interactie met hun dove baby wel kwetsbaarder 
en gevoeliger voor stress. Dove baby's doen 
minder moeite om de interactie in stand te hou
den en vertonen ook een ander aan- en wegkijk
gedrag. 
Spencer en Guttreund (1990)deden een onder
zoek bij (slechts) 19 baby's van twaalf maanden 
oud en hun moeders: zeven horende moeders 
met horende baby's, vier dove moeders met 
dove baby's, drie horende moeders met dove 
baby's, en vijf dove moeders met horende 
baby's. Zij vonden dat horende moeders in de 
interactie met dove baby's significant vaker het 
initiatief namen dan in interactie met horende 
baby's, en dat dove baby's significant minder 
actief in de contactname waren met hun moe
ders dan horende baby's. De auteurs conclude
ren dat horende moeders van dove baby's min
der geneigd waren de initiatieven van hun dove 
baby te volgen en daarop contingent met taal
aanbod te reageren dan andere moeders. De 
auteurs vonden tevens dat zowel horende moe
ders dove baby's als dove moeders van horende 
baby's meer geneigd waren de aandacht van 
hun kind voor iets op directieve wijze af te dwin
gen dan moeders van baby's met gelijke auditie
ve status. 

De hier beschreven onderzoeken laten zien dat 
doofheid al in de preverbale fase van de ontwik
keling van invloed is op de sensitieve responsivi-
teit van de ouders en kan leiden tot een type in
teractie dat ook bij andere risico-kinderen is 
geconstateerd: een interactie gekenmerkt door 
directiviteit van de volwassene en verminderd 
vermogen van het kind om de interactie gaande 
te houden. 
Een van de oorzaken zou kunnen liggen in de 
emotionele reactie van ouders op de diagnose 
van doofheid bij hun kind. Volgens Meadow-Or-
lans (1990) maken veel horende ouders na de 
vaststelling van de doofheid van hun kind een 
rouwproces door. Problemen met de sensitieve 
responsiviteit, zoals gebrek aan sensitiviteit, on
geduld, weinig contingente reacties op gedrag 
van het kind, gebrek aan wederzijdse responsi
viteit en beurtnemingsgedrag zijn ook gevonden 
bij zeven maanden oude baby's van moeders 
met klinischdepressieve syndromen [Cohn, 
1986), geciteerd door Meaaow-Orlans). 
Een andere mogelijke verklaring kan worden ge
zocht in de code gebruikt bij de communicatie 
tussen ouders en kind, zoals door voorstanders 
van vroege manuele communicatie wordt aange
nomen (vgl. Moores & Meadow-Orlans, 1990). 
Volgens Gregory en Barlow (1986) staat het 
echter beslist niet vast dat dove ouders van jon
ge dove baby's altijd gebarentaal met hun baby 
gebruiken. In haar overigens zeer beperkte on- 43 



derzoeksgroep van zeven dove ouders wachtten 
moeders met gebruik van gebarentaal tot zij von
den dat hun kind oud genoeg was om deze te 
verstaan (d.i. als hun kind begon terug te geba
ren). Dat in tegenstelling tot de horende moe
ders. Gregory en Barlow deden een vergelij
kend onderzoek bij tien horende en zeven dove 
moeders van dove baby's. Zij komen op basis 
van hun onderzoek tot de bevinding dat een 
grotere competentie van dove baby's niet afhan
kelijk is van de vraag of ouders tegen hun kind 
gebaren, maar van hun vermogen prelinguïsti-
sche vaardigheden bij hun kind tot stand te Dren-
gen zoals: gedeelde aandacht, beurtneming, 
rolomkering. Gregory en Barlow zijn van me
ning dat de introductie van manuele communica
tie geen antwoord is op de problemen van dove 
kinderen als deze al ontstaan in de prelinguïsti-
sche fase van de ontwikkeling. 
Dat de kwaliteit van de communicatie niet her
zelfde is als de gebruikte communicatiecode, is 
in overeenstemming met ander onderzoek bij 
dove en horende kinderen. Een onderzoek naar 
de samenhang tussen gehechtheid en ontwikke
ling van communicatieve competentie is gedaan 
door Bretherton, Bates, Benigni, Camaioni en 
Volterra ( 1979) in een overigens relatief kleine 
onderzoeksgroep van 1 2 Amerikaanse en 1 3 
Italiaanse horende kinderen op verschillende mo
menten tussen 1 2 en 18 maanden. Communica
tieniveau werd onderzocht aan de hand van 
cummunicatievormen op een pre-symbolisch ni
veau en taalvaardigheid. De auteurs vonden 
een significante relatie tussen gehechtheidsge-
drag en pre-symbolische communicatievormen 
zoals wijzen, kijken, dingen laten zien, maar 
geen samenhang tussen taalvaardigheid en ge-
hechtheidsgedrag. Zij concluderen dat het ni
veau van taalvaardigheid op zich niet samen
hangt met gehechtheid, maar de competente 
toepassing van taalvaardigheid wel. 
leaerberg, Ryan en Robbins ( 1 986) deden een 
onderzoek naar spelinteracties tussen dove- en 
horende kleuters. Zij keken daarbij onder andere 
naar de hoeveelheid verbeeldend spel, in inter
acties tussen kleuters een belangrijke indicatie 
van sociale vaardigheid. Het bleek dat de hoe
veelheid verbeeldend spel in de geobserveerde 
doof-dove en doof-horende dyades niet samen
hing met taalvaardigheid, maar wel met commu
nicatievaardigheid van niet-linguïstische en niet 
verwijzende aard (gezichtsuitdrukking, knikken, 
wijzen, etc). Het bleek overigens dat dove kin
deren beter instaat waren om de communicatie
methode aan te passen aan de interactiepartner 
dan horende kinderen: ze gebruikten gebaren 
alleen tegen andere dove kinderen, en maakten 
bij onbekende horende kinderen minder gebruik 
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ren. Hops en Finch (1985) vonden ook bij ho
rende kleuters in de voorschoolse leeftijd geen 
significante relatie tussen taalvaardigheid en so
ciale competentie. 

Conclusie: kwaliteit van communicatie staat los 
van communicatiecode 

Mijns inziens laten deze onderzoeken maar een 
conclusie mogelijk. De sociaal-emotionele ont
wikkeling van dove kinderen is afhankelijk van 
heel basale processen in de ouder-kindrelatie. 
Deze processen hangen in sterke mate samen 
met het vermogen van ouders om tot sensitieve 
responsiviteit te komen, d.i. het vermogen om op 
tijd en adequaat te reageren op de signalen van 
het kind, en wel zo dat het kind er vaardiger 
door wordt. Sensitief-responsieve ouders zijn in 
staat op hun beurt te wachten, het kind zelf ini
tiatief te laten nemen, en actief gedrag van het 
kind te stimuleren. Blijkbaar zijn horende ouders 
van dove kinderen daar vaak minder goed toe 
in staat dan dove ouders, een verschil dat al op 
heel jonge leeftijd wordt gevonden. Horende ou
ders lopen het risico veel te directief te zijn in de 
relatie met hun kind, ook in hun communicatie
aanbod. Bij ouders die een orale methode vol
gen zal zich dat kunnen uiten in voortdurend te
gen het kind aanpraten en bij ouders die een 
manuele methode volgen in voortdurend tegen 
het kind aangeboren. Het effect is identiek: een 
kind dat wordt 'overruled' en een onrijpe ouder-
kindinteractie. Mijns inziens moeten program
ma's die zich bezighouden met de begeleiding 
van ouders van zeer jonge dove kinderen ou
ders niet voorspiegelen dat de vorm van commu
nicatie, oraal of gebaren, eventuele problemen 
in de relatie met hun kind zal verbeteren. Deze 
moeten zich allereerst richten op de ontwikkeling 
van sensitieve responsiviteit. 

De sociaal-emotionele ontwikkeling van dove 
adolescenten 

Het tweede gedeelte van mijn lezing gaat over 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove 
adolescenten. Daarbij zal ik eerst aansluiting 
zoeken bij gegevens die bekend zijn over de so
ciaal-emotionele ontwikkeling van kinderen uit 
minderheden. Vervolgens zal ik ingaan op het 
begrip identiteit en een psychologische visie op 
de identiteit van dove kinderen beschrijven. 

Kinderen in een bi-culturele wereld 

Uit onderzoeken naar de sociaal-emotionele 
aanpassing van kinderen uit minderheden ko
men tegenstrijdige bevindingen naar voren. 
Sommige onderzoekers beweren dat bij zulke 



kinderen meer sociaal-emotionele problemen 
voorkomen, volgens anderen juist minder. 
Verschillende onderzoekers beweren dat kinde
ren uit minderheidsgroepen meer psychische pro
blemen hebben. Izquierdo (1975) en Schmidtke 
(1980) vonden dat Spaanse kinderen in Duits
land angstiger en gevoeliger waren en meer te
kenen van psychosociale belasting vertoonden 
dan Duitse kinderen in Duitsland en Spaanse kin
deren in Spanje. Bij Spaanse, Turkse en Griekse 
kinderen in Duitsland werd een lager zelfbeeld 

evonden dan bij vergelijkbare groepen Duitse 
inderen [Schwarzer, e.a., 1 9 8 1 ; Markou, 

1 98 1). Ucar (1 984) vond bij Turkse kinderen in 
Berlijn-Kreuzberg dezelfde psychische sympto
men als bij Duitse kinderen, maar wel in sterkere 
mate. Volgens Remschmidt (1977) ondervinden 
kinderen psychische stress ten gevolge van mi
gratie, waardoor liefst 10 tot 15% van de kinde
ren uit minderheden psychische stoornissen verto
nen. 

Schmidtke (1989) beschrijft dat hiervoor de vol
gende verklaringen worden gegeven: Conflict 
tussen culturen, de leeftijd waarop inculturatie 
plaatsvindt, socio-economische achterstandsposi
tie, het onderwijssysteem en stigma. 

Conflict tussen culturen 
Kinderen uit minderheden hebben voortdurend te 
maken met een conflict tussen verschillende cultu
ren. De verschillende culturen zouden leiden tot 
verschillende, met elkaar conflicterende identitei
ten. Schmidtke plaatst daar vraagtekens bij. Vol
gens hem blijkt uit onderzoek dat er niet zo iets 
ontstaat als een biculturele identiteit of twee 
identiteiten binnen eenzelfde persoon, maar in 
de interactie tussen beide ontstaat iets nieuws. 
Problemen onstaan niet als conflict tussen identi
teiten, maar omdat de persoonlijke levenssituatie 
van de kinderen meer gecompliceerd is. 

De leeftijd waarop inculturatie plaatsvindt 
Volgens Schrader, Nickles en Criese (1976) 
maakt het heel veel uit op wat voor leeftijd een 
kind te maken krijgt met een andere cultuur dan 
de eigen thuiscultuur. Een kind dat al in zijn land 
van herkomst de school heeft doorlopen en daar 
is geïncultureerd zal doorgaans zijn identiteit, 
gebonden aan het land van herkomst behouden. 
Kinderen die op kleuterleeftijd met een andere 
cultuur te maken krijgen, bevinden zich ten aan
zien van hun minderheidscultuur in een situatie 
van afgebroken inculturatie: zowel de incultura
tie in de eigen minderheidscultuur als in de do
minante cultuur is onvolledig, maar het kind leert 
daarmee omgaan - deze kinderen worden aan
passingskunstenaars. Kinderen die van zeer jonge 
leeftijd af in beide culturen opgroeien, kunnen 
zich met beide culturen identificeren en kunnen 

zich tegelijkertijd volledig lid van de minder
heidscultuur als van de dominante cultuur voelen. 
Volgens Schwarzer zullen kinderen die niet van 
begin af aan in een cultuur zijn opgegroeid, 
nooit meer tot een 'mono-culturele inculturatie' 
komen. Bij jongere kinderen kan dat wel, ook al 
kan daar isolement ten gevolge van discrimina
tie leiden tot een zeer eenzijdige identificatie 
met de eigen minderheidscultuur. 

Socio-economische achterstandspositie 
Het meer voorkomen van psychische problemen 
bij kinderen uit minderheden kan samenhangen 
met de lagere socio-economische status van de 
ouders: zij hebben meer dan anderen te maken 
met de gevolgen van werkloosheid, slechte be
huizing, gebrek aan maatschappelijk perspec
tief. 

Het onderwijssysteem 
Ook in het onderwijssysteem kunnen processen 
spelen die van negatieve invloed zijn op de so
ciaal-emotionele ontwikkeling van kinaeren uit 
minderheden: kinderen uit minderheden krijgen 
les van minder ervaren leerkrachten, hun scholen 
hebben vaak minder faciliteiten, het onderwijs in 
de dominante cultuur en in de eigen taal van 
thuis is vaak niet op elkaar afgestemd. 

Stigma 
Hamburger (1983) wijst erop dat men er vaak 
van uitgaat dat kinderen uit minderheden anders 
zijn en een speciale aanpak nodig hebben. Kin
deren uit minderheden worden geëtiketteerd, 
met alle sociologische gevolgen van dien. Hulp
verleningsinstanties zelf leggen kinderen en hun 
ouders een rol op die hoort bij dat anders-zijn. 
Commentaar van kinderen uit minderheden: 'Het 
is niet erg om anders te zijn, maar wel om 'als 
anders' behandeld te worden'. 
Met kinderen uit minderheden lijkt het dus uitslui
tend kommer en kwel. Het lijkt wel alsof bewe
zen moet worden dat het gaat om een bekla
genswaardige groep kinderen. Daarom is de 
onderzoeksbevinding van Remschmidt en Walter 
(1990) ontnuchterend en verhelderend: in Duits
land vertonen kinderen uit minderheden niet 
meer psychische stoornissen dan Duitse kinderen 
en zelfs minder dan kinderen in hun land van 
herkomst. 

Sociaal-psychologische theorieën over sociaal-
emotionele problemen van dove kinderen 

De thema's die hierboven beschreven zijn verto
nen een zekere overeenkomst met literatuur over 
dove kinderen. 
Ook bij dove kinderen wordt ter verklaring van 
problemen in de sociale ontwikkeling een be- 45 



schuldigende vinger gericht op het dovenonder-
wijs. Dove kinderen gaan meestal naar speciale 
scholen. Zulke scholen hebben nogal eens nega
tieve effecten op de sociale ontwikkeling van 
dove kinderen: sociale isolering, overbescher-
ming, en het gebrek aan mogelijkheden om een 
eigen levenssfeer op te bouwen doordat de so
ciale groepen waarin dove kinderen opgroeien 
vaak beperkt zijn. Dit is althans de kritiek die 
vanuit de dovenwereld zelf, met name in Ameri
ka, wordt geleverd op de grote 'Sate Residential 
School of the deaf', die dove kinderen onvol
doende ontwikkeling bieden en hen in een soci
aal keurslijf persen (A. Evans, 1982; A. Evans & 
Falk, 1986). Evans (1982) beschrijft een groot 
doveninstituut met internaat ergens in de Verenig
de Staten. Het is een groot instituut waar het on
derwijs wordt gegeven in Amerikaanse gebaren
taal ASL. Hij beschrijft dit instituut in 
sociologische termen als een 'total institution': 
een 'total institution' is een instelling die erop uit 
is de identiteit van de personen die er zich be
vinden, diepgaand en in detail te beïnvloeden. 
Zo'n instelling kent zich zelf de missionaire taak 
toe mensen op straffe van sociaal isolement er
toe te zetten de identiteit te accepteren die zij 
hun aanreikt. Evans vindt dat het instituut dat hij 
beschrijft, prototypisch is voor instellingen die 
zich bezig houden met onderwijs en opvoeding 
van dove kinderen: ze pretenderen dat zonder 
hun werk dove kinderen geen identiteit krijgen 
en niet tot inculturatie komen. 
Ook bij dove kinderen wordt gewezen op de 
rol van stigma en discriminatie van dove kinde
ren en volwassenen [Meadow en Newman, 
1976; Emerton, Hurwitz & Bishop, 1979; 
Seifert, 1982). Dove mensen worden behan
deld als gehandicapt. Het beeld dat veel men
sen hebben van gehandicapten in het algemeen 
en dove mensen in het bijzonder is vaak stereo-
typ. Oorzaak daarvan is een gebrek aan infor
matie, socioculturele discriminatie van afwijkend 
gedrag, en de weerstand die de eigen commu-
nicatiewijze van dove mensen oproept. Doven 
vormen een gediscrimineerde en gemarginali
seerde minderheid. Zij krijgen minder goed on
derwijs dan horenden en na voltooiing van hun 
opleiding ook geen werk dat overeenkomt met 
hun opleidingsniveau (Benderly, 1980). 
Als remedie wordt voorgesteld dove kinderen 
niet als gehandicapt te beschouwen, maar als 
anders en behorend tot een minderheidsgroep 
(freeman, Boese & Carbin, 1 9 8 1 ; Higgins, 
1980; Fvans& Falk, 1986; Andersson, 1989), 
een minderheidsgroep met haar eigen taal en 
haar eigen cultuur, met alle emanciperende con
sequenties van dien: vroeg aanbod van geba
rentaal, betrokkenheid van volwassen doven bij 
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vroegbegeleiding en school, en erkenning van 
de gebarentaal als volwaardige taal. 
Ik wil hier niet treden in een ideologische discus
sie over methoden in het doven-onderwijs, maar 
wil hier graag drie punten aanstippen: 
In de eerste plaats speelt blijkbaar bij inculturatie 
de thuiscultuur een belangrijke rol. De primaire 
inculturatie vindt in het eigen gezin plaats en 
blijkbaar is datgene wat in de eerste levensjaren 
gebeurt daarbij van cruciaal belang. De eerste 
inculturatie vindt plaats in de primaire ouder-kind-
interacties waar we het eerst over hadden. 
In de tweede plaats is er de behoefte van een 
groot deel van de dove mensen, overigens niet 
alle dove mensen, om zich van de dominante 
cultuur te onderscheiden en de nadruk te leggen 
op eigen identiteit. Dit heeft te maken met het 
feit dat voorzieningen voor doven-onderwijs pre
tenderen hun identiteit en de inhoud van hun le
ven tot in detail te plannen, en ze niet zoals bij 
gewone kinderen aan eigen inzichten en inzich
ten van hun ouders over te laten. Dove kinderen 
worden nog altijd als kwetsbaar beschouwd. 
Van ouders van dove kinderen wordt nog te 
vaak beweerd dat ze hun natuurlijke opvoe
dersintuïtie kwijt zijn. Het is nodig dat scholen 
voor dove kinderen leren vertrouwen op de 
groeikracht van dove kinderen en groepen van 
dove kinderen en de competentie van hun 
ouders. 

In de derde plaats komt in bovenstaand betoog 
het begrip 'identiteit' voor. Identiteit heeft daarbij 
de betekenis van identificatie met een groep; het 
is daar een sociologisch begrip. Het heeft voor
al betrekking op de inhoud van het zelfbeeld. Ik 
denk dat het hier belangrijk is om dit begrip ook 
toe te lichten vanuit psychologisch onderzoek bij 
verschillende groepen van dove mensen. 

Identiteit en zelfbeeld bij dove adolescenten 

In beschrijvingen van het zelfbeeld van dove 
mensen door sociologen en in hun voetspoor 
vaak linguïsten wordt vaak uitgegaan van het 
symbolisch interactionisme: dat betekent dat het 
zelfbeeld het resultaat is van de wijze waarop 
iemand met zijn omgeving communiceert. Het 
zelfbeeld is dan de spiegel die iemand door de 
omgeving krijgt voorgehouden. Deze benade
ring gaat terug op Mead (1934) en Cooley 
(1902), een 'reflected appraisal' benadering 
van het zelf-concept. De persoon wordt zonder 
zelf geboren, maar neemt de handelingen attitu
des van belangrijke mensen in zijn omgeving 
waar. Taal en gesprek helpen de persoon deze 
handelingen en attitudes te verbaliseren en zo 
tot de vorming van een 'gegeneraliseerde an
der' te komen, die wordt geïntrojecteerd en als 
'zelf' tot uitdrukkking gebracht. Deze benadering 



is populair bij niet-psychologische benaderingen 
van sociologische en linguïstische origine van 
het zelf, die in het zelfbeeld een centrale rol toe
kennen aan taal en taaicode, in casu de geba
rentaal (vgl. A Evans, 1982; Higgins, 1977; ' 
Kannapell, 1985; Lytle, 1987). 
In deze visie zijn twee aspecten van het zelfcon-
cept van belang: het feit dat het aan taal gebon
den is, en de inhoud. Uit psychologisch onder
zoek blijkt dat dat anders is. 
Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de eerste 
aanzet tot de ontwikkeling van een zelfbeeld 
reeds gedurende het eerste levensjaar gegeven 
wordt. Reeds bij baby's van twee en vier maan
den leidt die mogelijkneid die de positieve effec
ten op het eigen gedrag vergroot, niet alleen tot 
toename van te leren gedrag, maar ook tot een 
toename van glimlachen, lachen en vocaliseren 
[Ford & Thompson, 1985) Volgens Ford en 
Thompson is de belangrijke factor daarbij niet 
de voorspelbaarheid van de gevolgen, maar de 
ervaring van het kind dat het zelf de gevolgen 
van het eigen gedrag kan bepalen, de ervaring 
van zelfbepaling en de verwachtingen ten aan
zien van eigen effectiviteit. Bij het ontstaan daar
van speelt de sensitieve responsiviteit van de 
ouders een cruciale rol. Ontwikkeling van het 
zelfbeeld en de gehechtheidsrelafie met de 
ouders hangen in sterke mate samen (vgl. Sroufe 
&Fleeson, 1986). 

De eerste verwachtingen ten aanzien van het ei
gen zelf ontstaan dus al in de preverbale fase 
van de ontwikkeling, een leeftijd waarop taal
ontwikkeling nog niet aan de orde is, en bij 
dove kinderen doorgaans de doofheid nog niet 
eens wordt vermoed. 
Aangezien de basis van het zelfbeeld al heel 
vroeg in de ontwikkeling is gelegd, is het diep-
verankerd in iemands persoonlijkheid en kan het 
iemands gedrag en gevoelens ook beïnvloeden 
op een wijze die zich aan bewuste controle ont
trekt en daardoor moeilijk te veranderen is. Het 
is te verwachten dat iemands zelfbeeld zijn com
municatie met anderen beïnvloedt, in plaats van 
omgekeerd. 

Een tweede aspect van het zelfbeeld heeft be
trekking op de inhoud. In de voorwetenschappe
lijke intuïtie wordt er vaak vanuit gegaan dat de 
inhoud van het zelfbeeld een belangrijke indica
tie geeft van iemands pyschosociale aanpas
sing. Hoe positiever iemands zelfbeeld, des te 
beter aangepast, en hoe negatiever iemands 
zelfbeeld des te minder aangepast. Uit verschil
lende onderzoeken bij dove mensen blijkt dat 
niet het geval te zijn. Lytle (1987) deed een on
derzoek bij vrouwelijke studenten van Gallau-
deth College en vond geen enkele relatie tussen 
de inhoud van hun zelfbeeld en hun psychoso
ciale aanpassing. 

Van Lieshout (1988) wijst erop dat de kwaliteit 
van het zelfbeeld niet alleen te maken heeft met 
de inhoud, maar ook met de structuur van het 
zelfbeeld: de structuur is de mate van overeen
komst tussen het zelfbeeld en het beeld dat an
deren van iemand hebben, de constantie van 
het zelfbeeld en de duidelijkheid. Deze structuur 
van het zelfbeeld is in belangrijke mate een aan
wijzing voor iemands psychosociale aanpas
sing. Ik heb dat onderzocht bij 81 dove adoles
centen op het Instituut voor Doven te Sint-
Michielsgestel. 

Als maat voor psychosociale aanpassing heb ik 
bij hen onder andere genomen: acceptatie en 
verwerping door dove leeftijdsgenoten. Ik heb 
hun tevens gevraagd zichzelf met een groot aan
tal uitspraken te beschrijven. Zo kon ik van elke 
leerling bepalen in welke mate zijn zelfbeschrij
vingen overeenkwamen met beschrijvingen door 
medeleerlingen in een sociometrisch interview 
en met beschrijvingen door de leerkracht. De 
overeenkomst tussen zelfbeeld en persoonsbeeld 
van medeleerlingen bleek de belangrijkste indi
cator te zijn van de psychosociale aanpassing 
van dove adolescenten. Naarmate iemands zelf
beeld meer verschilde van het beeld dat mede
leerlingen van hem of haar hadden, waren er 
meer problemen in relaties met dove groepsge
noten en waren er andere psychosociale proble
men. 

Met andere woorden: de inhoud van het zelf
beeld doet er niet zo heel veel toe, maar wel de 
mate waarin het zelfbeeld overeenkomt met wat 
leeftijdgenoten ervan vinden. 
Het is logisch. Een positief zelfbeeld is mooi 
maar we hebben een probleem als niemand an
ders het eens is met dat positieve zelfbeeld. 
Bij de onderzochte dove adolescenten in Sint-
Michielsgestel heb ik tevens gevonden dat de 
kwaliteit van hun zelfbeeld, dus de mate waarin 
het overeenkomt met het beeld van medeleerlin
gen, in belangrijke mate samenhangt met hun 
beleving van hun relatie met hun ouders. Jonge
lui die weinig vertrouwen in hun ouders hadden, 
de communicatie met hun ouders als onbevredin-
gend ondervonden en gevoelens van vervreem
ding kenden ten opzichte van hun ouders, lieten 
ook een groter verschil zien tussen zelfbeeld en 
beoordeling door anderen. Zo'n verband werd 
niet gevonden tussen eigen beoordeling van re
laties met leeftijdgenoten en kwaliteit van het 
zelfbeeld. Wat betekent dat: jongelui die door 
dove medeleerlingen werden afgewezen, had
den vaak zelf niet goed door hoezeer ze door 
medeleerlingen werden afgewezen, hadden 
een positief zelfbeeld en beschreven de relatie 
met hun ouders in termen van gebrek aan ver
trouwen en vervreemding. De relatie met hun ou
ders had ik hen laten beoordelen met de 'Inven- 4 7 



tory for Parent and Peer Attachment' van Green-
berg (1989). Deze vond met deze vragenlijst 
ook bij horende adolescenten dat hun zelfbeeld 
meer samenhing met gehechtheid aan ouders 
dan met gehechtheid aan leeftijdgenoten. 
Wat betekent dit voor het begrip 'identiteit'? 
Identiteit gebruikt als sociologisch begrip heeft 
mogelijk nut op het niveau van maatschappelijke 
belangen, maar heeft geen directe relatie met 
het psychische welzijn van individuele personen. 
De psychologische aspecten van identiteit, de 
kwaliteit en structuur van het zelfbeeld, blijven tot 
in de adolescentie primair gebonden aan de 
plek waar ook voor dove kinderen de eerste in-
culturatie heeft plaatsgevonden: de relatie met 
hun ouders. 

Besluit 

Ik heb in mijn betoog geprobeerd erop te wijzen 
dat de allereerste incütturatie van dove kinderen 
plaatsvindt in de vroege interacties tussen ouders 
en kind. De eerste aanzetten tot de ontwikkeling 
van het zelfbeeld zijn al gemaakt voordat het in 
veel gevallen mogelijk is geweest de doofheid 
van het kind vast te stellen. 
In de sociaal-emotionele ontwikkeling speelt 
cummunicatie een belangrijke rol, maar daarbij 
gaat het meer om de wijze waarop communica
tie wordt gebruikt dan om de vorm waarin deze 
communicatie plaatsvindt. Dove ouders van 
dove kinderen blijken meer vaardige opvoeders 
dan horende ouders: dat gaat op- zowel voor 
orale als voor gebarende dove ouders-. Het ach
terliggende mechansime is dat dove ouders mo
gelijk meer tot sensitieve responsiviteit in staat 
zijn. Ik denk dat interventieprogramma's daar
mee hun voordeel zouden kunnen doen. 
De consequentie is dat niet de keuze voor de 
ene taal of voor de andere taal of voor beide ta
len tegelijk relevant is voor de sociaal-emotione
le ontwikkeling van dove kinderen, maar de wij
ze waarop ouders leren deze taal of talen te 
gebruiken. 
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Rectificatie 
De redactie is zo vrij de onderstaande brief, zoals die werd ontvangen, te publiceren. 

Geachte, 

Ik dank u voor het publiceren van ons manuscript 
'Ondertiteling als taalstimulering voor prelingu-
aal doven' [Desaele, Verfaillie, Buickaert & 
d'Ydewalle), verschenen in het juli-nummer van 
Van Horen Zeggen (1992). Bij nader toezien 
blijkt er echter een vervelende fout gemaakt te 
zijn tijdens het proces van publicatie. Een aan
zienlijk gedeelte van paragraaf 2a van de be
spreking van de resultaten (p. 58 : resultaten op 
de begripsmeting) blijkt weggelaten te zijn. 
Daardoor is wat er nu in de betrokken para
graaf gezegd wordt, verkeerd. 

In de tekst zoals die verschenen is in Van Horen 
Zeggen luidt de paragraaf als volgt: 

(2a) Resultaten op de begripsmeting 
Met het percentage juiste scores op de name
ting als afhankelijke variabele, werd een va-
riantie-analyse verricht, om het effect te onder
zoeken van de volgende 3 factoren: onder
titeling of geen ondertiteling, voormeting of 
geen voormeting en zelfstandig naamwoord 
of werkwoord. De factor ondertiteling-geen 
ondertiteling bleek geen significant effect uit te 
oefenen op het percentage correcte woorden 
op de nameting: F( l , 1 2) = 2.25, MSe = 
308 , p < .005. Het gemiddelde bij aanwe
zigheid van ondertiteling was 60,69%, bij af
wezigheid van ondertiteling 37,88%. Het sig
nificante hoofdeffect van de factor zelfstandig 
naamwoord-werkwoord werd ook hier gevon
den: F( 1, 12) = 8.64, MSe = 377 , p <.02. 
De gemiddelden bedroegen hier respectieve 
lijk 59 ,37% en 39,19%. De factor voorme
ting-geen voormeting was niet significant, 
evenmin als de interactie-effecten. 

In het oorspronkelijke manuscript, echter, stond 
het volgende: 

(2a) Resultaten op de begripsmeting 
Met het percentage juiste scores op de name
ting als afhankelijke variabele, werd een va-
riantie-analyse verricht, om het effect te onder
zoeken van de volgende 3 factoren: onder
titeling of geen ondertiteling, voormeting of 
geen voormeting en zelfstandig naamwoord 
of werkwoord. De factor ondertiteling-geen 

ondertiteling bleek geen significant effect uit te 
oefenen op het percentage correcte woorden 
op de nameting: F ( l , 1 2) = 2.25, MSe = 
234 , n.s. De gemiddelden lagen wel in de 
verwachte richting, namelijk 81,23% correct 
bij ondertiteling en 73,1 1% zonder ondertite
ling. Ook de Factor voormeting-geen voorme
ting had geen significant effect (79,79% ver
sus 74,55%). Dit wijst erop dat het aanbieden 
van de tesrwoorden in de voormeting niet fun
geerde als signaal, om er extra aandacht aan 
te besteden tijdens de film. Voor de factor zelf
standig naamwoord-werkwoord werd wel een 
significant hoofdeffect gevonden: F( 1,1 2 = 
10.39, MSe = 77, P < - 0 1 . De gemiddelde 
score voor zelfstandige naamwoorden was 
82,19%, die voor werkwoorden 72,15%. De 
interactie-effecten bleken niet significant te 
zijn. 

Vanuit de vaststelling echter dat de voorkennis 
van de testwoorden al tamelijk groot was 
(groter dan op basis van een voorproef ver
wacht was), kwam het vermoeden dat dit het 
uitblijven van een effect van ondertiteling zou 
kunnen verklaren. Daarom voerden we ook 
een variantie-analyse uit voor de moeilijkste 
woorden uit de begripstest, namelijk die woor
den die bij de voormeting door tenminste de 
helft van de proefpersonen niet gekend wa
ren. Het betrof zeven woorden. Nu had de 
factor ondertiteling-geen ondertiteling wel een 
significant hoofderfect op het percentage cor
recte woorden bij de nameting: F( 1, 1 2) = 
1 3.50, MSe = 308, p < .005. Het gemiddel
de bij aanwezigheid van ondertiteling was 
60,69%, bij afwezigheid van ondertiteling 
37,88%. Het significante hoofdeffect van de 
factor zelfstandig naamwoord-werkwoord 
werd ook hier gevonden: F( 1, 1 2) = 8.64, 
MSe = 377, p <.02. De gemiddelden be
droegen hier respectievelijk 59 ,37% en 
39,1 9%. De factor voormeting-geen voorme
ting was niet significant, evenmin als de inter
actie-effecten. 

Zoals u ziet is het gedeelte tussen '. . . De factor 
ondertiteling-geen ondertiteling bleek geen signi
ficant effect uit te oefenen op het percentage 
correcte woorden op de nameting: F( l , 1 2) = 
2 .25, ' en anderzijds ' 308 , p < .005. Het ge
middelde bij aanwezigheid van ondertiteling 



was 60,69%, bij afwezigheid van ondertiteling 
37,88% . . .', weggelaten. Daardoor wordt er 
niet alleen informatie weggelaten, maar er ont
staat ook een foutieve zin. 

Het gaat om een cruciaal gedeelte van de tekst. 
Daarom zouden wij het ten zeerste op prijs stel
len indien u de fout in één van de komende 

Ik mag u hier iets vertellen over ervaringen met 
tweetaligheid. Dat wil ik graag doen, en wel 
vanuit drie verschillende invalshoeken: 
- als kind van dove ouders; 
~ als vader, - twee van mijn drie kinderen zijn 

doof; 
- en als medewerker van het Koninklijk Instituut 

voor Doven H.D.Guyot, waar ik momenteel 
werkzaam ben. 

Kind van dove ouders 

Mijn ouders zijn, zoals praktisch alle dove vol
wassenen van hun leeftijd, opgegroeid in een 
orale periode. Gebaren maken was uit den 
boze, zelfs inferieur. Uiteraard heeft dit gevolgen 

ehad voor hun kijk op de wereld en kijk op 
un doofheid. Horende mensen weten het beter, 

en gebaren maken is eigenlijk niet goed. 
Uiteraard heeft dit gevolgen gehad voor de op
voeding van mijn drie broers en mij, alle vier 
niet-doof, of zoals regelmatig werd opgemerkt 
door horenden uit de omgeving 'wel gezond' 
(hoe is het mogelijk hè!?). 
Bij ons thuis werd er op verschillende manieren 

ecommuniceerd. In principe werd er tegen de 
inderen met stem gesproken, waarbij weinig 

gebaren werden gebruikt. Onderling spraken 
mijn ouders meer zonder stem en gebruikten 
mijn ouders veel meer gebaren, wat wij als kin-

I nummers van Van Horen Zeggen zoudt kunnen 
rechtzetten. 

Met vriendelijke groet, 
Karl Verfaillie 
Labor, voor Exper. Psychologie 
Universiteit Leuven 

! Tiensestraat 102, B-3000 Leuven, België. 

deren zagen en ook overnamen in de communi
catie methen. 
Wanneer men het destijds had over 'gebaren 
maken' dan bedoelde men alles wat met geba
ren maken te maken had. Het onderscheid dat 
we tegenwoordig maken, Nederlands onder
steund met gebaren en Nederlandse Gebaren
taal, maakten we destijds nog niet. 
Mijn ouders hebben ons nooit verboden om ge
bruik te maken van gebaren, hoewel dove kenis-
sen hen regelmatig voorhielden dat je in bijzijn 
van of tegen ie horende kinderen toch geen ge
baren kon gebruiken. 'Nee . . . gebaren maken 
is voor doven', niet voor horenden. 
Pijnlijk is het wel dat veel van deze dove kennis
sen nu jaloers zijn op mijn ouders, dat hun vier 
zonen zo goed en gemakkelijk met doven kun
nen communiceren. 

Als kind werden we regelmatig, zeer regelma
tig, meegenomen naar de doven-kerk, naar de 
doven-club etc , gelegenheden waar veel doven 
aanwezig waren. Daar zagen we natuurlijk vol
op doven met elkaar converseren in Gebaren
taal. Dat ging prima en we konden het over het 
algemeen zonder al te veel problemen volgen. 
Eerlijk gezegd denk ik dat we met name op 
deze bijeenkomsten Gebarentaal hebben ge
leerd. In ieder geval anders dan thuis. Spraken 
mijn ouders thuis met name nog" al veel met 51 
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stem, dus meer Nederlands-achtig, hier op 'de 
sociale activiteiten' werd veel meer zonder stem 
gecommuniceerd over allerlei zaken op een ma
nier die veel minder met het Nederlands te ma
ken heeft. 
Als kind werden wij dus, afhankelijk van de situ
atie, min of meer tweetalig opgevoed. 

Gelukkig, zeg ik nu, hebben mijn ouders zich 
niet geschaamd voor het maken van gebaren en 
hebben ze ons daarin nooit tegen gehouden. 
Veel dove ouders met horende kinderen hebben 
echter nadrukkelijker blijk gegeven van het 
'slechte' van gebaren en Gebarentaal en hun 
kinderen, al dan niet bewust, een negatief beeld 
meegegeven over Gebarentaal en doofheid, ter
wijl de kinderen vaak wel werden gebruikt als 
toegangsdeur naar de horende maatschappij. 
Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de soci-
aal-emotionele ontwikkeling van horende kinde
ren van dove ouders, en welke gevolgen dan 
wel, kan de werkgroep 'Horende kinderen van 
dove ouders' u vertellen. 

Ook hier ligt een 'pijnlijke' erfenis van het orale 
onderwijs. 

Ervaringen als ouder van dove kinderen 

De tweede invalshoek is die van vader. Ik ben 
getrouwd, mijn vrouw, Annemarie, is doof en 
wij hebben drie kinderen. De oudste, Jesse, is nu 
vijf jaar, hij is net als ik horend. En daarnaast 
een tweeling, Linde en Matthijs, zij worden vol
gende maand 4 jaar, zij zijn allebei doof. 
Bij ons is de thuissituatie duidelijk tweetalig ge
richt, al is het niet altijd even duidelijk wanneer 
van welke taalvorm/variëteit er gebruik wordt 
gemaakt door wie. Taalvormen/variëteiten die 
je je kunt voorstellen zijn: 

Gesproken Nederlands 
Nederlands met gebaren 
Nederlandse Gebarentaal 
(Gebarentaal met Nederlands). 

Om een voorbeeld te geven van de verschillen
de te onderscheiden situaties: 

communicatie tussen Annemarie - Arie: 

Meestal in Gebarentaal, ook wel Nederlands 
met Gebaren, 

communicatie Annemarie -Jesse: 
Gesproken Nederlands door Annemarie, Ne
derlands met gebaren, Gebarentaal. Sterk af
hankelijk van de situatie. Bijv. samen in de 
bus is er meer de neiging om Gebarentaal te 
gebruiken, 

communicatie Arie -Jesse: 
Gesproken Nederlands, soms ook Gebaren
taal, 

communicatie Annemarie - Linde/Matthijs: 
52 Gebarentaal. 

communicatie Arie - Linde/Matthijs: 
Gebarentaal, 

communicatie Jesse - Linde/Matthijs: 
Gebarentaal. 

Het zal duidelijk zijn, dat het moeilijk te zeggen 
is wanneer precies wat wordt gebruikt. Het is 
wel duidelijk dat in de communicatie met Linde 
en/of Matthijs over het algemeen de Neder
landse Gebarentaal wordt gebruikt, zowel door 
Annemarie, Jesse als door mij. Linde en Matthijs 
beheersen namelijk nog geen Nederlands, al 
kunnen ze in voorkomende situaties al redelijk 
spraakafzien. (Bijvoorbeeld zinnetjes als: 'je 
moet slapen', 'je bent moe', 'je bent stout', 
'mamma is lief' enz. kunnen ze in elke situatie, 
ook als het niet past, redelijk goed afzien.) 
Jesse kan zowel alles in Gebarentaal als in het 
Nederlands volgen. Tegen hem worden ook zo
wel door Annemarie als door mij NGT en Ne
derlands gebruikt, en ook vrij veel Nederlands 
met Gebaren, afhankelijk van de situatie. In de 
communicatie met Linde en/of Matthijs gebruikt 
hij Gebarentaal. 

Dat hij soms echter zelf moeite heeft met Neder
lands met Gebaren laten de volgende twee 
voorbeelden zien. Het eerste voorbeeld heeft be
trekking op een situatie waarin het gaat om de 
communicatie met Annemarie, Jesse is hier onge
veer 4 jaar oud. 

Voorbeeld: 
W e zitten met z'n allen aan tafel te eten. Anne
marie loopt even naar de keuken om iets op te 
halen. Dan vraagt Jesse aan mij: "Pappa, wil je 
even aan mamma vragen of ze een lepel voor 
mij mee wil nemen?". "Nou", zeg ik, "dat kun je 
toch ook wel zelf vragen?" 
Jesse roept Annemarie en begint nogal te hakke
len: "eh . . . wil jij . . . eh . . . eh . . . wil jij . . . 
eh", met wat vage gebaren. Verbaasd zeg ik: 
"Je kunt het toch wel gewoon vragen?". En weer 
begint Jesse wat te hakkelen. Wanneer ik hem 
voorstel: "Doe het maar zonder stem, dan is het 
gemakkelijker", komt er een keurige Gebaren
taalzin uit. 

Dit voorbeeld laat zien dat Jesse zich toen zowel 
in het Nederlands als in Gebarentaal goed kan 
uitdrukken, maar dat Nederlands ondersteund 
met gebaren een probleem kan zijn. 
Het tweede voorbeeld gaat om de communica
tie met Linde en Matthijs, hier is Jesse 5 jaar 
oud. 

Voorbeeld: 
O p een bepaald moment praten Jesse en ik over 
gebarentaal en het praten met mamma en Linde 
en Matthijs. Jesse merkt op: "Ik kan niet zo goed 



gebaren maken". "O" , is mijn reactie, "waarom 
dan niet?". 
'Nou, ik vind het zo moelijk om gebaren te ma
ken", herhaalt Jesse. 
"Nou, ik vind anders dat jij heel goed gebaren 
kan maken, ook tegen Linde en Matthijs." 
"Ja, maar soms als ik praat begrijpen ze mij 
niet." 
Ja, maar jullie spelen toch wel veel samen en 

dan begrijpen jullie elkaar toch wel." 
In de periode daarna ben ik er eens op gaan 
letten hoe Jesse zich verstaanbaar maakt bij Lin
de en Matthijs. Dat gaat, zoals ik eerder al ge
zien had, uitstekend. Dat heb ik hem dan ook 
op die momenten gezegd, en hij is zich daar nu 
ook wat meer van bewust. 

Jesse verwerft informatie en communiceert zowel 
in Nederlands als NGT. 
Linde en Matthijs echter beheersen allen NGT 
en nog geen Nederlands. Dat NGT echter uit
stekend geschikt is voor dove kinderen om een
zelfde ontwikkeling door te maken als die van 
horende kinderen, zal ik proberen aan te geven 
door een paar voorbeelden. 

Voorbeeld: 
Linde en Matthijs zijn ongeveer 1 '/2 jaar oud. 
Als we boodschappen gaan doen mogen ze af 
en toe uit hun buggy om wat te lopen (lees: 
waggelen). Het is stralend mooi weer en we ko
men langs een plek waar waarschijnlijk net ie
mand zijn auto heeft gewassen. Er ligt veel wa
ter en wat schuim. Matthijs stapt midden in een 
plas. Kijkt naar beneden, kijkt naar mij en kijkt 
en wijst naar boven, naar de hemel en maakt 
het gebaar voor regen, en kijkt mij heel beslist 
aan. Dat is toch logisch, als de straat nat is komt 
dat door de regen. Als ik hem uitleg dat ik denk 
dat er een auto is gewassen, het is immers stra
lend weer en het heeft niet geregend, vindt hij 
het niet acceptabel en vraagt waar de auto is. 
Voor het gemak wijs ik een willekeurige auto 
aan. Matthijs is tevreden. 

Voorbeeld: 
W e komen na het boodschappen doen thuis en 
er ligt post op de deurmat. 
Linde weet te vertellen dat er een man is ge
weest die het in de brievenbus heeft gedaan en 
daarna is doorgelopen. Ze loopt (waggelt) snel 
nog even naar de straat of ze de man kan zien. 
Nee helaas, hij is al weg. 

Deze voorbeelden geven aan dat Linde en Mat
thijs zaken die ze zien, kunnen plaatsen in een 
oorzaak en gevoig-constructie, en er bovendien 
nog over kunnen vertellen. 
Het kunnen praten over gisteren en morgen, ver

leden en toekomst is erg praktisch, en het geven 
van opdrachtjes, zoals: 

"haal boven even een schone luier", 
"geef maar aan Jesse en Matthijs", 
"gooi maar weg, in de groene emmer", 

zijn praktische zaken. Ook wat ingewikkelder 
zaken zijn mogelijk, zoals de volgende twee 
voorbeelden laten zien. 

Voorbeeld: 
Matthijs is ongeveer 2-3 jaar. Hij heeft een 
mooie groene pen, maar de pen is weg. Terwijl 
ik in de keuken bezig ben, komt Matthijs mij vra
gen waar de pen is. W e gaan zoeken, maar 
vinden de pen niet. Matthijs wil hem echter 
persé hebben. "Ga maar vragen aan mamma", 
zeg ik. Annemarie is boven bezig en Matthijs 
gaat naar boven. Ik ben benieuwd of hij van 
Annemarie te horen krijgt of zij weet waar de 
pen is. Even later komt hij beneden en zegt: 
"Mamma zegt dat hij in de zwarte tas van haar 
werk in Amsterdam zit". Annemarie heeft een 
zwarte tas die ze altijd meeneemt naar haar 
werk in Amsterdam. W e kijken in de tas, en ja 
hoor, daar is de groene pen. 

Voorbeeld: 
Nog niet zo lang geleden, op een avond, zitten 
Jesse, Linde en Matthijs te kijken naar het jeugd
journaal. O p een bepaald moment komt de be
kende foto van Anne Frank in beeld. Matthijs 
roept me en zegt: "Dat meisje is dood. Dat is 
niet zo leuk hoor. Ze is dood in de oorlog". 
Ik ben helemaal verbaasd en vraag hoe hij dat 
weet. Zijn antwoord is, alsof ik hem niet wil gelo
ven: "Jaa! echt waar, dat heeft mamma gezegd". 

Deze twee voorbeelden laten zien dat je met Lin
de en Matthijs in principe over elk onderwerp, 
waarover je met horende kinderen zou kunnen 
praten, kunt praten. 

De communicatie verloopt niet altijd even netjes 
volgens NGT of Nederlands. Wat de voertaal 

recies is bij ons thuis is niet geheel duidelijk, 
ehalve in de communicatie met Linde en 

Matthijs. Wanneer we tegen Linde en Matthijs 
en Jesse tegelijk iets willen zeggen, doen we dat 
meestal in Gebarentaal. Soms ook wel in het 
Nederlands, met stem, dat doe ik voornamelijk 
als ik boos ben op zowel Jesse als Linde en/of 
Matthijs. Maar dan wel zo ondersteund met ge
baren dat je het bijna Nederlands ondersteund 
met Gebarentaal kunt noemen. Zowel het horen
de en de dove kinderen weten dan precies 
waar ze aan toe zijn. 

Wanneer alles goed op een rijtje wordt gezet, 
kun je zeggen dat op dit moment alleen Jesse 53 



tweetalig wordt opgevoed. Hij is de enige van 
de drie die zowel Nederlands als Nederlandse 
Gebarentaal beheerst. Linde en Matthijs beheer
sen eigenlijk alleen nog maar Gebarentaal, al 
kunnen ze door oefening wel steeds meer Ne
derlandse woordjes aflezen en beginnen ze inte
resse te krijgen voor gevingerspelae en geschre
ven letters. 
Wat ik belangrijk vind is dat er straks op school 
gebruik gemaakt wordt van hun kennis, verwor
ven via Gebarentaal, bij het aanleren van het 
Nederlands. Waarbij ik nadrukkelijk zou willen 
zeggen, dat ik het belangrijker vind dat ze het 
Nederlands goed beheersen dan dat ze goed 
kunnen spreken. Hier ligt een grote uitdaging 
voor het onderwijs. 

Gebarentaal leren aan horende ouders van 
dove kinderen en medewerkers van scholen 

Bij de meeste ouders met een doof kind is de si
tuatie nogal anders dan bij ons. De meeste ou
ders beheersen nog geen Gebarentaal. 
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen, dat ik het 
belangrijk vind dat dove kinderen zo vroeg mo
gelijk in contact komen met Nederlandse Geba
rentaal. Een mogelijkheid is uiteraard ouders en 
kinderen zo vroeg mogelijk in contact te bren
gen met volwassen doven die NGT gebruiken. 
Daarnaast lijkt het mij toch ook erg zinvol om in 
de communicatiecursussen, die gegeven worden 
aan ouders, nadrukkelijk aandacht te besteden 
aan training van Gebarentaalvaardigheden. 
Met name voor ouders van jonge dove kinderen 
kan dit een grote stimulans zijn meer gebaren
taalachtige structuren te gebruiken. 
De eerste vraag die ik meestal krijg na een der
gelijke opmerking, is: "Is NGT te leren?". 
Wat mij opvalt is, dat er een soort mythe-vor
ming is ontstaan met betrekking tot de Neder
landse Gebarentaal, als zou het een taal zijn 
die vreselijk moeilijk is en voor horenden abso
luut nauwelijks te leren. 

Een voorbeeld hiervan is een leerkracht van één 
van de instituten. Ze werkte al jarenlang, ik ge
loof al 1 3 jaar, in het onderwijs aan doven en 
nog steeds had ze het gevoel geen NGT te b e 
heersen, terwijl ze echt wel haar best daarvoor 
deed. Ook had ze frequent contacten binnen de 
dovenwereld en deed ze aan verschillende acti
viteiten van dove volwassenen mee. Maar echt 
NGT gebruiken, dat was toch wel heel moeilijk, 
vond ze. 

Wanneer ik haar zie communiceren vind ik dat 
ze daarbij vrij veel gebruik maakt van verschil
lende elementen uit de NGT, die ze al doende 
in de praktijk heeft opgepikt. 

54 Maar wie heeft in het Nederlandse dovenonder-

wijs ooit structureel les en training gehad in NGT, 
in het passieve en actieve gebruik er van?? 
En hoe kun je het op incidentele wijze leren van 
dove mensen die, als ze jou zien, hun best doen 
om zo goed mogelijk Nederlands te praten?? 
Hoeveel mensen in net onderwijs en hoeveel ou
ders zijn blootgesteld aan NGT-gebruik?? 

Wat betreft die 'mythe' dat het vreselijk moeilijk 
is om NGT te leren . . ., dat klopt in zoverre om
dat het gewoon moeilijk is om welke taal dan 
ook te leren en dat is wat NGT is, een taal. 
En het is misschien moeilijker dan bijv. Spaans 
of Grieks, omdat het een visuele taal is, geba
seerd op andere principes dan een gesproken 
taal. 

Waarschijnlijk leer je NGT nooit gebruiken zo
als een volwassen NGT-gebruiker dat doet, net 
zomin als ik waarschijnlijk Engels of Grieks leer 
zoals een autochtone Engelsman of Griek dat 
gebruikt. 
De moeilijkheid op dit moment is, dat er nauwe
lijks gestructureerde mogelijkheden zijn om deze 
taal te leren. Daar zouden we nu eindelijk wel 
eens hard aan mogen gaan werken. 

Wat is het doel van communicatiecursussen aan 
ouders? Dat is: dat ze zo optimaal mogelijk met 
hun kind leren communiceren; dat wiT zeggen 
dat ze zichzelf 'verstaanbaar' moeten kunnen 
maken, maar ook taaluitingen van hun kind moe
ten kunnen begrijpen. 
Ik geloof, en zie, dat ouders met jonge dove kin
deren meer doen dan alleen maar grammaticaal 
correcte Nederlandse zinnen praten. Waarom 
zou je ze niet vanaf het begin bepaalde Geba
rentaal-zinsstructuren aanbieden die gemakkelijk 
te gebruiken zijn en effectief. Waarom zou je dit 
niet kunnen uitbouwen naar meer Gebarentaal
aanbod. 
Alles wat ze leren, ook bijvoorbeeld het lexicon, 
kunnen ze ook gebruiken binnen het Nederlands 
met Gebaren. 
Daarnaast zouden er in de communicatiecursus
sen andere aspecten aan bod moeten komen, 
aspecten zoals bijvoorbeeld: 
- manieren om de aandacht te trekken en vast 

te houden; 
- alle bewegingen gaan zien als taaluitingen 

(vergelijkbaar met net brabbelen); 
- spelletjes om de kinderen de gebaren aan te 

leren. 

En voor wat betreft Gebarentaal op de doven-
instituten: het snelst zal dat natuurlijk gaan wan
neer er meer en meer doven in alle lagen van 
de instituten komen werken. 
Maar ook de niet-dove medewerkers zouden ge
barentaal moeten beheersen. 



(Ik ben er trouwens van overtuigd, dat mensen 
die gebarentaal beheersen, beter 'Nederlands 
ondersteund met gebaren kunnen gebruiken'.) 
Ook hierin zou een structureel aanbod ontwik
keld moeten worden. 

Slot 

Het is leuk om iets te kunnen vertellen over Linde 
en Matthijs, over wat ze allemaal weten, hoe je 
met ze kunt praten over van alles. Er wordt ons 
vaak gezegd, dat het een uitzonderingssituatie 
is waarin zij zich bevinden en dat we ons niet 
moeten voorstellen dat dit voor alle dove kinde
ren mogelijk is. 
Het is waar dat zij zich in een uitzonderingsposi
tie bevinden. Het neemt echter niet weg dat het 
mogelijk is, dat dove kinderen veel meer kunnen 
dan altijd werd, wordt(?) gedacht. Als ze maar 
de mogelijkheden krijgen. Dit is een ander es-
sentieefpunt naast het gebruik van NGT. Ik denk 
dat het belangrijk is, dat zowel ouders als wer
kers binnen het dovenonderwijs Gebarentaal le
ren, en dat gebarentaal een duidelijke plaats 
krijgt binnen opvoeding van en onderwijs aan 

dove kinderen. 
Maar minstens even belangrijk is, dat ouders en 
medewerkers een reëel en positief toekomst
beeld hebben van dove kinderen. Er mag wat 
van hen verwacht worden, en die verwachting 
moet hoger zijn dan 'alles wat ze kunnen wor
den is mooi meegenomen'. Mede om die reden 
is het van belang contacten met de dovenge-
meenschap te stimuleren. 
Het zou voor het onderwijs een reden moeten 
zijn om te streven naar een dergelijke, zo opti
maal mogelijke, situatie waarin ouders de moge
lijkheid krijgen om te kunnen kiezen voor NGT, 
de mogelijkheid hebben om contacten te leggen 
met volwassen doven, en waarin er gezocht en 
gekeken wordt op welke manier de NGT een 
structurele plaats kan krijgen binnen opvoeding 
en onderwijs aan dove kinderen. 

Vroeger dacht men binnen het dovenonderwijs: 
'Gebaren leren is slecht', en zei men zelfs niet 
eens 'gebaren leren is voor doven'. Dat is wat 
doven tegen elkaar zeiden. Ik denk dat we nu 
eindelijk toe zijn aan: 'Nee . . . gebarentaal le
ren is niet alleen voor doven'. 

v.l.n.r.: H.Knoors, A.Terpstra, M.Broesterh 55 



Slot 
L. van der Heiden, voorzitter VEDON 

Dames en heren, 

'Aspecten van tweetaligheid' was vandaag het 
centrale thema. De inleiders hebben ieder vanuit 
een ander gezichtspunt dit thema belicht. 

De heer Knoors heeft gewezen op voetangels en 
klemmen bij het bieden van tweetalig onderwijs. 
Desondanks is de tweetalige werkelijkheid van 
doven voor hem het uitgangspunt, omdat doven 
van nature op manuele communicatie gericht 
zijn. 

Niet het bilingualisme maar de communicatie in 
de sociaal-emotionele ontwikkeling was voor de 
heer Broesterhuizen het uitgangspunt. Hij heeft 
belicht hoe belangrijk wederzijdsheid in de com
municatie is voor de ontwikkeling van het dove 
kind. 

De heer Terpstra tenslotte heeft iets laten zien 
vanuit de praktijk binnen een tweetalig gezinsle
ven, waarbij mij het wisselende gebruik van de 
verschillende codes opgevallen is, afhankelijk 
van situatie waarin communicatie gevraagd 
wordt. 

O p basis van deze inleidingen heeft u vanmid
dag met elkaar stil gestaan bij vragen die u be
zighouden rond dit thema. De inleiders hebben 
zo pas hun reactie op hetgeen in de werkgroe
pen aan de orde geweest is gegeven. Het 
VEDON-bestuur hoopt dat dit congres zo een 
bijdrage geleverd heeft aan de voortgang van 
de discussie over tweetaligheid. In ieder geval is 
duidelijk dat de gedachtewisseling over dit zo 
belangrijke item niet afgesloten is. 

Een congres als dit biedt ook de gelegenheid 
collega's van andere instituten te ontmoeten, 

oude vriendschapen aan te halen en te leren 
van eikaars ervaringen. Het platform van de VE
D O N wil deze gelegenheid graag blijven bie
den. Een sterke VEDON waar zoveel mogelijk 
collega's vanuit de verschillende instituten lid van 
zijn, kan die platformfunctie blijven vervullen. 
Uw bestuur wil daarom aan u als leden mede
werking vragen om al die collega's die nog 
geen lid zijn van de VEDON te benaderen om 
zich aan te sluiten. U als trouwe leden, bent als 
geen ander in staat duidelijk te maken waarom 
het lid zijn van de VEDON belangrijk is. Het be
stuur zal ervoor zorgen dat u folders krijgt om u 
te helpen uw collega's te overtuigen. Mogen wij 
op uw medewerking rekenen. 

Een sterke VEDON kan tegenwicht bieden aan 
toenemende spanningen in de samenwerking 
tussen de instituten. Een punt waar ik vanmorgen 
bij de opening van dit congres reeds op gewe
zen heb. De besturen van Fodok en VEDON 
maken zich op dit punt zorgen. Via een geza
menlijke open brief zullen zij uw aandacht hier
voor vragen. In gezamenlijkheid is, en blijft meer 
te bereiken dan wanneer ieder voor zich aan de 
slag gaat. Samen optrekken is in het belang van 
onze leerlingen, hun ouders, maar ook van u als 
werkers. 

Ten slotte wil ik ieder dank zeggen die dit con
gres mogelijk heeft gemaakt. De voorbereidings
commissie het bestuur, de inleiders, de medewer
kers van de schouwburg, de firma Goedhart, de 
dove congresgangers voor het beschikbaar stel
len van toïkuren. En niet op de laatste plaats de 
tolken zelf. 

Het bestuur hoopt straks nog velen onder u te 
ontmoeten tijdens de huishoudelijke vergadering. 
Tot de anderen zou ik willen zeggen: tot ziens, 
tot volgend jaar wanneer we elkaar op 24 en 
25 maart weer ontmoeten voor ons volgend 
congres, waarbij 'Effatha' als gastheer zal optre
den. 

Dank u wel. 
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Tolken in spanning 
'ontspannen'. 

Kijken, Kiezen, Keuren, 
Konsumeren. 57 



Uit buitenlandse tijdschriften 

J.J.Groothand, l id van de redactie 

Gezien enerzijds het grote aantal interessante artikelen in buitenlandse tijdschriften en anderzijds de beperkte 
ruimte in Van Horen Zeggen ziet uw redacteur zich genoodzaakt een selectie te maken. 

1 . American Annals of the Deaf (USA) 
nummer 1 , maart 1 9 9 2 

A. Informing Parents about Educational Options 

In dit artikel doen Bernstein en Martin verslag van een 
door hen gepleegd onderzoek naar het hoe en waar
om van het kiezen van een interne schoolopleiding 
door ouders van een doof kind ten behoeve van dat 
kind. Want - stellen zij - hoewel de meeste ouders er 
voor kiezen hun kind naar een reguliere school te stu
ren, welke speciale programma's voor dove kinderen 
heeft, zijn er toch nog heel wat ouders die de voor
keur geven aan een uithuisplaatsing. De onderzoekers 
informeerden bij 128 ouderparen en concluderen, dat 
er nog al wat schort aan goede voorlichting omtrent 
de mogelijkheden. Het merendeel der ouders was 
zeer content met de plaatsing op een school met inter
naat. 

B. Roberto Francisco Pradez 
(Spanje's eerste dove onderwijzer aan doven) 

Roberto Pradez is een sleutelfiguur in de Spaanse ge
schiedenis van het onderwijs aan 'doofstomme' kinde
ren. Hij - zelf doof - was het die de aanzet gaf tot 
het oprichten van de door de staat bekostigde school 
voor doven in Madr id in het jaar 1805. In dit artikel 
wil Susan Plann de inspanningen van Pradez meer 
werkelijkheidswaarde geven: zij noemt hem een 
heroïsch figuur, die op cruciale wijze heeft bijgedra
gen aan de oprichting en uitbouw van Spanje's eerste 
staatsschool voor doven. 

2. American Annals of the Deaf (USA) 
nummer 3 , juli 1 9 9 2 

A. Improvements in the Signing Skills of 
Hearing Parents of Deaf Children 

Veel dove kinderen worden geboren uit horende ou
ders. Toch zijn veel horende ouders niet in staat om op 
duidelijke en ondubbelzinnige wijze met hun dove 
kind|eren] te communiceren. In dit verslag kijken 
Meyers en Bartee naar de gewijzigde aantallen 
ouders die leerden door gebaren in contact te komen 
met hun kind en naar hun vaardigheden daarin, 73% 
van de jongere kinderen gaf aan dat hun ouders 
enige gebaren beheersten en verder schatten zij hun 
ouders' vaardigheden daarin hoger in dan dat bij ou-

5 8 dere kinderen net geval was. 

B. Some Concerns about Using Whole 
Language Approaches with Deaf Children 

'Whole Language' (Totale Taal) is het gevleugelde 
woord in de States vandaag-de-dag als het gaat om 
taalverwerving bij kinderen. O p de ene na de andere 
conferentie, aldus de schrijver van dit artikel, worden 
we overspoeld met dit fenomeen. En het begint ook 
de programma's voor dove kinderen binnen te drin
gen. Moeten we daar zo blij mee zijn? Laten we niet 
met oogkleppen op achter nieuwe ideeën aanhollen, 
aldus Dolman, maar het goede uit oudere en nieuwe 
systemen filteren. Dit artikel gaat in op wat 'Whole 
Language' is en wat het betekent in het taalonderwijs 
bij dove kinderen. 

3. The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
maart 1 9 9 2 , nummer 2 

A. The Educational Management of Deaf Pupils with 
Usher Syndrome 

Dit artikel van de hand van Lynas kan men zien in sa
menhang met een eerder gepubliceerd artikel in dit 
tijdschrift (zie VHZ, jaargang 33 , nummer 4 , blz. 
1 15). In de huidige uitgave aandacht voor wat het 
syndroom van Usher inhoudt, hef probleem van de 
late ontdekking, de aanpassingen binnen de school, 
de houding van de medeleerlingen en de aanpassing 
in de leerling 'met Usher' zelf. Voorts aandacht voor 
de ouderlijke ontkenning rond de dubbele handicap 
en besluitend met de zinsnede 'dat er wel degelijk le
ven is nadat de dove RP (Retinitis Pigmentosa) heeft ge
kregen'. 

4. The Journal of the British Association of 
Teachers of the Deaf (UK) 
mei 1 9 9 2 , nummer 3 

A. Some Factors involved in the Successful 
Study of a Modern Foreign Language 

Dit artikel is een studie voor de onderwijsbevoegd
heid, Speciaal Onderwijs-Auditief gehandicapte leer
lingen. Als gevolg van het feit dat het Nationale Leer
plan voorschrijft, dat leerlingen van het zevende tot het 
elfde jaar van hun schoolloopbaan onderwezen moe
ten worden in een moderne vreemde taal en de ken
nelijk wijdverbreide veronderstelling, dat auditief ge
handicapte leerlingen hiervan gevrijwaard moeten 
worden, of dat op zijn minst voor hen aanpassingen 



nodig zijn, aldus de schrijfster Cynthia Pocock, is een 
nadere bestudering van dit onderwerp wenselijk. 
Twaalf participerende leerlingen gingen in 1991 voor 
hun (GCSE) examen op, waarvan 1 tot het (Engelse) 
niveau A kwam, 6 tot B, 3 tot C en 1 tot D-niveau. (Let 
wel: A is het hoogst.] 

B. An Investigation of the Phonak Director's Micro
phone when Used with Hearing-Impaired Pupils in 
the Secondary School 

Een artikel dat vooral de ambulante begeleiders onder 
de lezers zal aanspreken: het gebruik van de Phonak 
Director door met name slechthorende leerlingen, die 
op een grote reguliere scholengemeenschap zijn ge-

laatst in de klassen 8 tot 1 1 . Het was de schrijfsters 
ekend, dat de Phonak Director zijn nut had bewezen 

bij een leerling die op (het hoogste) A-niveau 
oraal/auraal taalles had gevolgd. Doch hier was 
sprake geweest van een kleine setting. Zij onderzoch
ten het effect van de Phonak Director in diverse loka
len, bij wisselende groepsgrootte en onderwijs
situaties. 

5. The Volta Review (USA) 
nummer 2 , april 1 9 9 2 

A. Learning to Communicate: Babies with Hearing 
Impairments make their Needs Known 

Het eerste artikel onderzoekt de (pre)linguïstische com
municatie van peuters met een auditieve handicap. 
Men begint met een beschouwing over taalverwerving 
om vervolgens te trachten tot het vaststellen te komen 
van welke aspecten in de taalontwikkeling voorspellen
de waarde hebben voor de kwaliteit van het latere 
taalgebruik. 

B. When a Story is not a Story: a Process Analysis of 
the Writen Language of Hearing-Impaired 
Children 

Door uit te gaan van de leeftijdsgroep die naar school 
gaat, stelt het tweede artikel toetsingsprocedures voor 
voor het onderzoeken van de geschreven taal. 
Yoshinaga en Downey beschrijven de COPA (Colora
do Process Analysis). COPA verschaft een middel om 
naar de ontwikkeling van de semantische inhoud van 
geschreven taal te kijken, zonder veel belang te hech
ten aan de waarheidsgetrouwheid van het geschre
vene. De auteurs zien een sterke relatie tussen cogni
tieve processen en de semantische kenmerken van 
taal. 

C. The Complexities of Using Direct-Input Hearing 
Aids with FM Systems 

Iedereen die enigszins vertrouwd is met klasse-appara-
tuur en iets weet van de voor- en nadelen van de ver
schillende mogelijkheden, weet dat 'Direct Input Per
sonal FM' in velerlei opzicht in bepaalde situaties 
de voorkeur verdient. Maar, laten Thibodeau en 
McCaffrey weten, gezien de complexiteit van het 
systeem kan het geen kwaad de verschillen met het 
gewone FM-systeem te kennen. Een artikel bedoeld 

voor audiologen, technici en ieder ander die betrok
ken is bij de keuze van de beste apparatuur voor een 
specifieke situatie. 

6. The Volta Review (USA) 
nummer 3 , juli 1 9 9 2 

Dit hele nummer is gewijd aan de produktie van 
spraak bij sprekers met een gehoorverlies. 

A. Articulatory Organizational Strategies and 
the Roles of Audition 

In dit eerste artikel beschrijft Tye-Murray de gegevens 
die ze gevonden heeft in spraakproduktieproblemen 
bij zwaar auditief gehandicapten. Gebaseerd op 
haar onderzoek kent zij een centrale rol toe aan het 
kunnen horen. Ze onderkent daarbij vijf punten die 
een rol spelen bij het verkrijgen van een adequate 
spraakproduktie. Tye-Murray stelt voor in de toekomst 
nauwlettend in de gaten te houden hoe nieuwe tech
nologieën, zoals de 'cochlear implant', de luistervaar
digheid van mensen met een gehoorverlies, ten gunste 
van een betere spraak, kan beïnvloeden. 

B. Speech Training with Glossometry and Palato-
metry for Profoundly Hearing-Impaired Children 

Dagenais beschrijft drie spraaktrainingsstudies bij 
dove kinderen, waarbij in de training gebruik werd 
gemaakt van een gecomputeriseerd systeem. Het glos-
sometrie systeem werd gebruikt om de plaats van het 
tongoppervlak in de mondholte te laten zien bij het 
maken van klinkers en het palatometrie systeem werd 
benut om het tong-gehemelte contact te visualiseren tij
dens de produktie van sommige klinkers en medeklin
kers. De neerslag hiervan vindt u in dit uitgebreide arti
kel, compleet met foto's, grafieken en literatuurlijst. 

C. From Phone to Phoneme: What can we Under
stand from Babble 

Dit artikel behandelt de toetsingsprocedure van de 
spraakontwikkeling bij dove/slecnthorende peuters, 
met name voor wat betreft de CHIP (Colorado He
aring-Impaired Program). Bij het ontwikkelen van een 
goede toets waren een kleine 6 0 beroepsmensen be
trokken, die tot een tiental punten kwamen waaraan 
die procedure zou moeten voldoen. Paragrafen in dit 
artikel zijn gewijd aan: Is de spraakproduktie bij audi
tief gehandicapte baby's anders dan bij goedhoren
de? Voorspelt de mate van gehoorverlies hoe spraak 
verstaan zal worden? Is er een kritieke leeftijd voor de 
spraakontwikkeling? Het resultaat is een uitgebreid ar
tikel met tabellen, grafieken en literatuuropgave. 

Degene die belang stelt in een der genoemde 
artikelen storte vijf gulden (= eenheidsprijs voor 
een artikel ter bestrijding van kopieer(recht)- en 
portokosten) op giro 8 9 9 7 3 3 t.n.v. JJ. Groot-
hand o.v.v. het gewenste artikel (naam en num
mer van het tijdschrift, jaar en letter). Men komt 
dan onverwijld in het bezit hiervan. 



Mededelingen 
Een gereviseerde classificatietest met het 'train-within-test design'. 

In het kader van zijn studie tot orthopedagoog 
heeft Drs. J. van Knijff een onderzoek verricht 
naar de vaardigheden m.b.t. classificatie (classi
ficatie is een vorm van inductief redeneren) bij 
kinderen met ernstige spraak-taalmoeilijkheden 
in de leeftijd van 5;5 tot 6; 10 jaar. In dit onder
zoek zijn 23 kinderen van 'De Spreekhoorn' te 
Breda aan een test onderworpen. 
De classificatietest maakt thans deel uit van een 
groot aantal leerpotentieeltesten die met behulp 
van het 'train-within-test design' zijn uitgevoerd 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In het kort 
houdt dit het volgende in: Tijdens de test wordt 
het 'actuele' niveau bepaald, vervolgens kan er 
op vier niveau's hulp worden gegeven. 
Het eerste hulpniveau is herhalen, het tweede 
hulpniveau is structuur geven, het derde hulpni
veau is strategie aanbieden, het vierde en meest 
vergaande niveau van hulp bieden is modeling. 
De test bestaat uit 10 vragen, elke vraag wordt 
na de eventuele trainingsfase gevolgd door een 
equivalente controlevraag. De verschilscore tus
sen deze twee vragen wordt ook wel 'het vermo
gen tot leren' genoemd of 'leerpotentieel'. Wat 

kan het kind presteren met bepaalde hulp van 
een volwassene. Uit de test kan bovendien blij
ken dat een kind de meeste informatie het beste 
oppikt nadat een strategie is aangegeven, of 
dat het structureren van de opgave noodzakelijk 
blijkt te zijn. De diagnostische fase wordt daar
om direct gevolgd door een handelingsfase 
waar de aanknopingspunten in een individueel 
handelingsplan vorm kunen krijgen. 

In dit korte bestek is het onmogelijk alle details 
van het onderzoek te bestpreken. Naast de ver
slaggeving van het onderzoek met 23 kinderen 
is nog een uitvoerige literatuurstudie in een scrip
tie verwerkt. Tevens is in de bijlage de handlei
ding van de test opgenomen. 
Indien uw interesse is gewekt en u meer wilt we
ten over de inhoud van de scriptie, neemt u dan 
contact op met onderstaand adres. 

Johan van Knijff, 
Distelveld 34 , 
4 8 5 4 M C Bavel. 
Tel. nr.: 0 1 6 1 3 - 3 2 0 6 

'Anders Kleuren Boek' 

Onlangs is het 'Anders Kleuren Boek' versche
nen; een uniek kleurboek, waarin de samenstel
lers een 90-tal opdrachten hebben samenge
voegd, ledere opdracht heeft als uitgangspunt 
het prikkelen van de fantasie en de creativiteit 
van het kind. Daarnaast geven een grooot aan
tal opdrachten de mogelijkheid gevoelens en be
levingen te vertalen in een tekening. De op
drachten zijn uitsluitend in te passen in 
projecten. Eventueel kan het boek als leerlingen-
ooek een aantal jaren met de leerling 'meelo
pen', zodat er een document over de creativi-
teitsontwikkeling van de leerling ontstaat. 

De samenstellers hebben zich voor wat betreft 

de uitgangspunten van het boek gebaseerd op 
Amerikaans onderzoek naar de creativitetisont-
wikkeling van kinderen. Voor iedereen die, al 
dan niet professioneel, met kinderen omgaat, 
zal het 'Anders Kleuren Boek' een belangrijke 
aanvulling zijn op het voorhanden zijnde materi
aal op het gebied van creatieve vorming. Het 
Anders Kleuren Boek' is verkrijgbaar in de er
kende boekhandel en kost ƒ12 ,50 . Het ISBN-
nummer is 9 0 . 7 4 3 2 9 . 0 2 . 0 . Het is ook mogelijk 
het boek rechtstreeks bij ons te bestellen. 

Stichting Taalerie 
Piet Heinlaan 16, 
1 4 2 7 A C Amstelhoek 



INSTITUTEN en SCHOLEN voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden 

3 8 1 4 TL 
1062 CZ 
1063 EX 
1062 BK 
1062 BK 
6814 CR 
6821 LK 
4812 GE 
9207 BK 
5629 CH 
5629 CC 
5629 CC 
5629 CC 
7522 AN 
7522 AN 
4461 DS 
253 
6561 
6561 
972 
0737 HK 
2015 KN 
6432 CC 
2332 KV 
2324 VN 
6531 PL 
6531 RR 
6533 BC 
301 1 CN 
3078 PE 
3067 PW 
3076 EB 
2287EE 
1740 AK 
1741 MC 
3523 CL 
3563 VJ 
3563 EN 
3563 EP 
801 2 VA 

PW 
KE 
KE 
XB 

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

Prof . Groenschool 
Prof. H. Burgerschool 
Alex. G. Beïlschool 
Alex. Roozendaalschool 
Mgr. Hermusschool 
Dr. P.C.M. Bosschool 
V.S.O. De Stijgbeugel 
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. 'Het Maatman' 
De Kring 
Cor Emousschool 
Mgr. Terwindtschool 
De Wylerberg 
Dr.J. de Graafschool-V.S.O. 
Tine Marcusschool 
Prof. van Gilseschool 
Mgr. Hanssenschool 
De Weerklank 
V.S.O. De Weerklank 
Martinus van Beekschool 
V.S.O. Martinus van Beek 
Huize Mart. van Beek-internaat 
L.W. Hildernisseschool 
Dr. F. Hogewindschool 
PJ. Evertseschool-V.S.O. 
S. Jonkerenschool 
De Voorde 
Burg. de Wildeschool 
Openb. Scholengem. Hendrik Mo l 
Het Rotsoord S O / V S O 
Bertha Muller School 
De Taaikring 
Alfonso Corti School V S O . 
Enkschool 

INSTITUUT en SCHOLEN voor dove kinderen 

1062 CJ Amsterdam 
1064 BX Amsterdam 
9 7 5 2 AC Haren (Gr.) 

9721 WD Groningen 
3031 BA 
3067 XG 
5271 GD 
5263 EE 
5261 LB 

2275 TH 

2716 KS 

Rotterdam 
Rotterdam 
Sint-Michielsgestel 
Vught 
Vught 

Voorburg 

Zoetermeer 

J.C. Ammanschool 
Dependance J C ,A.-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. 

'Effatha', Chr. Inst. voor doven 

Chr. Instituten voor doven 
'Effatha', V.S.O. en V B O . 

Kortenaerstraat 10 
J. Jongkindstraat 6 
Burg. Eliasstraat 7 6 
Jan Tooropstraat 1 3 
Jan Tooropstraat 1 1 
Brantsenstraat 1 
Hommelseweg 4 0 3 
Dirk Hartogstraat 10 
Wetterwille 7 0 
Castiliëlaan 8 
Toledolaan 3 
Toledolaan 1 
Toledolaan 5 
Maatmanweg 15 
Maatmanweg 17 
Tiendendreef 5-7 
Twickelstraat 5 
Nijmeegsebaan 21a 
Nijmeegsebaan 21 
Ina Bouaierplantsoen 9 
Jaltadaheerd 163 
Daslookweg 2 
Zandbergsweg 1 15 
Robijnstraat 100 
Obrechtstraat 4 
Ijsbeerstraat 31 
Nijlpaardstraat 4 
Akkerpad 4 
Pierre Baylestraat 2 
Kraayeveldstraat 2 
Malmöpad 6 0 
Guido Gezelleweg 1 2 
Bazuinlaan 2a 
Meerkoet 25 , P.B. 4 3 0 
Hoep 28 
Rotsoord 36 
Santa Cruzdreef 3 0 
Agavedreef 9 2 
Boa dreef 2 
Enkstraat 6 9 

J. Sluyterstraat 9 
Herman de Manstraat 
Rijksstraatweg 6 3 

Bordewijklaan 1 1 7a 
Ammanplein 2-4 
Cornelis Danckertstr. 32 
Theerestraat 4 2 
Helvoirtseweg 1 8 9 
Laagstraat 1 
Telefax 
Effathalaan 3 1 
Telefax 
Zalkerbos 3 3 0 

033-720938 
0206158547 
020-6131133 
020-6153340 
020-6179696 
085-423293 
085-454497 
076-212352 
05120-14974 
040-413515 
040-429402 
040-424255 
040-423355 
053-333767 
053-335382 
01 100-13407 
070-3948994 
08895-41790 
08895-42547 
050-255190 
050-41 8476 
023-246150 
045-219850 
071-765149 
071-761990 
080-559584 
080-567765 
080-551217 
010-4135651 
010-4821088 
010-4552318 
010-4329377 
070-3943042 
02240-14896 
02240-14071 
030-510041 
030-612404 
030-660875 
030-621227 
038-212959 

020-6178617 
020-6132801 

050-343941 
050-34371 1 
050-343622 
050-270840 
010-4132280 
010-4552417 
04105-88111 
04105-88111 
04105-88111 
04105-12157 
070-3992021 
070-3998770 

079-511151 

Vriendelijk verzoek: Geef wijzigingen van adressen en telefoonnummers van scholen en instituten direkt door aan 

de eindreaaktie. 



drukkerij gratax bv - zaandam 


