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Het recht van het dove kind om tweetalig op te groeien.1 
 

Francois Grosjean 
Universiteit van Neuchatel, Zwitserland 

Vertaald door Corrie Tijsseling. 
 
Elk doof kind, ongeacht het niveau van zijn/haar gehoorverlies, dient het recht te hebben om tweetalig op 
te groeien. Door de beheersing en het gebruik van zowel een gebarentaal als een gesproken taal (in de 
geschreven, en waar mogelijk, in de gesproken modaliteit), zal het kind de volledige ontwikkeling van 
zijn/haar cognitieve, linguïstische en sociale vaardigheden bereiken.  
 
Wat een kind moet kunnen met taal 
 
Het dove kind moet met taal een aantal taken kunnen vervullen: 
 
1. Zo vroeg mogelijk kunnen communiceren met ouders en gezinsleden. 
Een horend kind verwerft taal normaal gesproken in de eerste jaren van het leven met als voorwaarde dat 
hij/zij blootgesteld wordt aan taal en taal kan waarnemen. Taal is een belangrijk middel om sociale en 
persoonlijke banden tussen het kind en zijn/haar ouders te ontwikkelen en verstevigen. Wat geldt voor 
het horende kind moet ook gelden voor het dove kind. Hij/zij moet zo vroeg, en zo volledig als mogelijk, in 
staat zijn om met zijn/haar ouders te communiceren door het gebruik van een natuurlijke taal. Door taal 
ontstaat een groot deel van de genegenheid en binding tussen ouders en kind.  
 
2. Het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden in de kinderjaren. 
Door taal ontwikkelt het kind cognitieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor zijn/haar persoonlijke 
ontwikkeling. Onder deze vaardigheden vinden we verschillende manieren van redeneren, abstraheren, 
onthouden van informatie, enzovoort. De totale afwezigheid van taal, het aannemen van een niet-
natuurlijke taal of het gebruik van een taal die weinig bekend is of wordt waargenomen, kan grote 
negatieve gevolgen hebben voor de cognitieve ontwikkeling van een kind.  
 
3. Verwerven van kennis over de wereld. 
Het kind zal kennis over de wereld voornamelijk verwerven door middel van taal. Als hij/zij kan 
communiceren met ouders, andere gezinsleden, kinderen en volwassenen, zal hij/zij kennis over de 
wereld opnemen en uitwisselen. Het is deze kennis die op haar beurt weer dient als basis voor de 
activiteiten die in het onderwijs zullen plaatsvinden. Het is ook de kennis van de wereld die taalbegrip 
vergemakkelijkt. Er is geen wezenlijk taalbegrip zonder ondersteuning van deze kennis.  
 
4. Volledig kunnen communiceren met de omgeving. 
Het dove kind, zoals ook het horende kind, moet in staat zijn om volledig te kunnen communiceren met 
degenen die deel uitmaken van zijn/haar leven (ouders, broers en zussen, leeftijdsgenoten, onderwijzers, 
verschillende volwassenen, enzovoorts). Communicatie moet plaatsvinden met een optimaal niveau van 
informatieverstrekking, in een taal die passend is voor de communicatiepartners en in de betreffende 
situatie. In sommige gevallen zal dit gebarentaal zijn, in andere gevallen zal dit gesproken taal zijn (in één 
van zijn modaliteiten), en soms zullen de talen elkaar afwisselen. 

                                                 
1 Deze korte tekst  is het resultaat van het nadenken gedurende vele jaren over tweetaligheid en 
doofheid. Degenen die jonge dove kinderen omringen (ouders, doktoren, taalpathologen, leerkrachten) 
zien dove kinderen vaak niet als toekomstige tweetalige en biculturele individuen. Voor deze mensen heb 
ik  dit artikel geschreven. Ik wil graag de volgende collega’s en vrienden bedanken voor hun commentaar 
en suggesties: Robbin Battison, Penny Boyes-Braem, Eve Clark, Lysiane Grosjean, Judith Johnston, 
Harlan Lane, Rachel Mayberry, Lesley Ilroy, Ila Parasnis en  Trude Schermer. 
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5. Ingeleid worden in de cultuur van twee werelden. 
Door middel van taal moet het dove kind in toenemende mate een lid worden van zowel de horende 
wereld als de Dove wereld. Hij/zij moet zich, in ieder geval gedeeltelijk, kunnen identificeren met de 
horende wereld die bijna altijd de wereld is van zijn/haar ouders en gezinsleden (90% van de dove 
kinderen heeft horende ouders). Maar het kind moet ook zo vroeg mogelijk in contact komen met de 
wereld van Doven, zijn/haar andere wereld. Het kind moet zich in beide werelden op zijn/haar gemak 
voelen en moet in staat zijn om zich zoveel mogelijk met beide werelden te identificeren.  
 
Tweetaligheid is de enige manier om aan deze behoeften te voldoen 
 
Tweetaligheid is de kennis en regelmatige gebruik van twee of meer talen. Een tweetaligheid waarbij 
sprake is van gebarentaal en gesproken taal is de enige manier waarop tegemoet kan worden gekomen 
aan de behoeften van het kind, namelijk , het zo vroeg mogelijk kunnen communiceren met zijn/haar 
ouders, het ontwikkelen van de cognitieve vaardigheden, het verwerven van kennis over de wereld, het 
volledig kunnen communiceren met de omringende wereld, en het toegroeien naar de wereld van 
horenden en van Doven.  
 
Welke vorm van tweetaligheid? 
 
Voor het dove kind bestaat tweetaligheid uit de gebarentaal die gebruikt wordt door de 
Dovengemeenschap en uit de gesproken taal die gebruikt wordt door de horende meerderheid. De 
laatste taal zal verworven worden in de geschreven vorm, en waar mogelijk, in de gesproken vorm. 
Afhankelijk van het kind zullen de talen verschillende rollen spelen: bij sommige kinderen zal de 
gebarentaal dominant zijn, bij anderen de gesproken taal, en bij sommige kinderen zal er een evenwicht 
zijn tussen hun twee talen. Daarnaast zijn er verschillende vormen van tweetaligheid mogelijk omdat er 
verschillende niveau’s van doofheid zijn en de situatie rond taalcontact gecompliceerd is (vier 
taalmodaliteiten, twee taalproduktie- en taalwaarnemingsystemen, enzovoort). De meeste dove kinderen 
zullen dan ook in verschillende mate tweetalig en bicultureel worden. Hierin zijn zij niet anders dan 
ongeveer de helft van de wereldbevolking die met twee of meer talen leeft. (Het is vastgesteld dat er net 
zo veel, zo niet meer, tweetaligen zijn in de wereld als eentaligen). Net zoals andere tweetalige kinderen 
zullen dove kinderen hun talen in het dagelijkse leven gebruiken en zullen zij, in verschillende mate, tot 
twee werelden behoren – in dit geval, de horende wereld en de Dove wereld.  
 
Welke rol heeft gebarentaal? 
 
Gebarentaal moet als eerste taal (of als eerste van twee talen) verworven worden door kinderen met een 
ernstig gehoorverlies. Het is een natuurlijke, vloeiende taal die volledige en complete communicatie 
garandeert. In tegenstelling tot een gesproken taal, geeft gebarentaal het jonge dove kind de 
mogelijkheid om al vroeg volledig met zijn/haar ouders te communiceren op voorwaarde dat de ouders 
gebarentaal snel beheersen. Gebarentaal zal een belangrijke rol vervullen in de cognitieve en sociale 
ontwikkeling van het dove kind en zal hem/haar in staat stellen om kennis over de wereld te verwerven. 
Ook stelt gebarentaal het kind in staat om toe te groeien naar de Dovenwereld (één van de twee 
werelden waar hij/zij toe behoort) zodra er contact is gemaakt met die wereld. Daarnaast is het zo dat 
gebarentaal de verwerving van gesproken taal vergemakkelijkt, zij het in een gesproken of geschreven 
vorm. Het is algemeen bekend dat wanneer een eerste taal op normale wijze verworven wordt, zij het een 
gesproken of gebarentaal, dat dit de mogelijkheid tot verwerving van een tweede taal aanzienlijk vergroot. 
Tenslotte, het gebruik van een gebarentaal garandeert dat het kind in ieder geval een taal beheerst. 
Ondanks de aanzienlijke inspanningen van dove kinderen en de beroepskrachten waar zij mee te maken 
hebben, en ondanks het gebruik van verschillende technische mogelijkheden, is het een feit dat veel 
dove kinderen grote problemen hebben bij het produceren en waarnemen van gesproken taal in de 
gesproken vorm. Door te wachten tot een bevredigend niveau verworven is dat wellicht nooit bereikt zal 
worden, en in de tussentijd de toegang van het dove kind te weigeren tot een taal die zijn/haar 
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onmiddellijke behoeften vervult, neemt men een fundamenteel risico dat het kind een achterstand oploopt 
in zijn/haar  linguïstische, cognitieve, sociale of persoonlijke ontwikkeling. 
 
Welke rol heeft gesproken taal? 
 
Tweetalig zijn houdt in dat men kennis heeft van twee of meer talen. De andere taal van het dove kind zal 
de gesproken taal zijn van de horende wereld waartoe hij/zij ook behoort. Deze taal, in zijn gesproken 
en/of geschreven vorm, is de taal van de ouders van het kind, zijn/haar broers en zusters, overige 
familieleden, toekomstige vrienden en werkgevers, enzovoort. Wanneer degenen die dagelijks interactie 
met het kind hebben geen gebarentaal kennen, dan is het belangrijk dat er in ieder geval communicatie 
plaatsvindt en dit kan dan alleen in de gesproken taal gebeuren. Deze taal, voornamelijk in zijn 
geschreven vorm, is ook een belangrijk middel voor de verwerving van kennis. Veel van wat wij leren, 
zowel thuis en in het bijzonder op school, wordt doorgegeven door middel van geschreven taal. Hieraan 
toegevoegd is het zo dat de onderwijsprestaties en de toekomstige beroepsmatige ontwikkeling van het 
dove kind in grote mate afhangt van een goede beheersing van de gesproken taal, in de geschreven 
vorm en waar mogelijk in de gesproken vorm.  
 
Conclusie 
 
Het is onze plicht om het kind de mogelijkheid te geven om twee talen te verwerven, de gebarentaal van 
de Dovengemeenschap (als een eerste taal wanneer het gehoorverlies ernstig is) en de gesproken taal 
van de horende meerderheid. Om dit te bereiken moet het kind in contact komen met de twee 
taalgemeenschappen en moet het de behoefte voelen om beide talen te leren en te gebruiken. Het 
uitgaan van één taal, vanwege recente technische mogelijkheden, is gokken met de toekomst van het 
dove kind. Het brengt de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van het kind in gevaar en ontkent de 
behoefte van het kind om toe te groeien naar de twee werelden waar het toe behoort. Een vroeg contact 
met de twee talen geeft het kind meer garanties dan contact met slechts één taal, ongeacht wat zijn/haar 
toekomst zal zijn, en ongeacht welke wereld hij/zij verkiest om in te leven (in het geval de keuze op 
slechts één wereld valt). Men zal nooit spijt hebben van het feit dat men twee talen kent maar men kan 
zeker spijt hebben van een tekort aan kennis, zeker wanneer dit de ontwikkeling in gevaar brengt. Het 
dove kind dient het recht te hebben om tweetalig op te groeien en het is onze verantwoordelijkheid om 
hem/haar daarbij te helpen.  
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