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inleiding
Het interventieonderzoek is uitgevoerd op Kentalis 
Mariëlla in Sint-Michielsgestel, dat onderwijs aanbiedt aan 
kinderen tussen de 3 en 20 jaar met een auditieve of com-
municatieve beperking in combinatie met een verstande-
lijke beperking. Binnen het onderzoek zijn drie casestudies 
gedaan waarin er in dit artikel één uitgelicht zal worden.  
De studie is uitgevoerd om doelgerichter te kunnen wer-
ken aan de gebarentaalontwikkeling van de leerlingen van 
Kentalis Mariëlla. Vanuit Mariëlla’s visie wordt er met de 
leerlingen op bijna alle ontwikkelingsgebieden al gewerkt 
in een jaarlijkse cyclus. Deze cyclus bestaat uit het vaststel-
len van een beginsituatie, waarna doelen gesteld worden, 
interventie ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Ten slotte 
worden de doelen geëvalueerd en aangepast, waarna de 
cyclus weer opnieuw begint. Op het terrein van de geba-
rentaalontwikkeling van de leerlingen was bij aanvang van 
het onderzoek nog geen gestructureerde en doelgerichte 
werkwijze ontwikkeld. Naast het meten van het effect van 
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Van Schijndel en Van den Bogaerde hebben onderzoek gedaan naar een doelgroep waar nog weinig over bekend is: 
dove kinderen met een meervoudige beperking. In dit onderzoek hebben zij zich specifiek gericht op de ontwikkeling van 
gebarentaalvaardigheden van deze doelgroep. Hieruit blijkt dat doelgerichte interventie op de gebarentaalontwikkeling van 
drie dove leerlingen met een verstandelijke beperking blijvend effect heeft op de communicatieve ontwikkeling van deze 
leerlingen. Het effect van het onderzoek is zowel terug te zien in de testresultaten als in het dagelijks functioneren. In dit 
artikel wordt de interventie aan één van de drie leerlingen uitgebreid beschreven. 

Gebarentaal-
ontwikkeling 

de interventie is het uiteindelijke doel van het onderzoek 
om voor de gebarentaalontwikkeling van de leerlingen een 
cyclische manier van werken te ontwerpen. 

achtergrond
De doelgroep dove kinderen met een meervoudige beper-
king is door Knoors & Vervloed (2010) beschreven. Zij 
stellen dat doof meervoudig gehandicapt niet alleen de 
opeenstapeling van twee beperkingen is, maar ‘een combi-
natie van twee of meer beperkingen vanaf de jongste jaren 
waarbij educatie en interventie ontwikkelingen bedoeld 
voor kinderen met één beperking, niet toepasbaar zijn’ 
(Knoors & Vervloed, 2010, p. 82, onze vertaling). Knoors 
& Vervloed (2010) noemen verschillende onderzoeken die 
aangetoond hebben dat de taalontwikkeling van verstan-
delijk beperkte dove kinderen langzamer verloopt dan die 
van dove kinderen zonder verstandelijke beperking. Dit is 
te vergelijken met onderzoeken naar verschillen in de taal-
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ontwikkeling van horende kinderen met of zonder verstan-
delijke beperking. Duidelijk is dat zowel de auditieve als 
de verstandelijke beperking een merkbare uitwerking heeft 
op de taalverwerving van het kind. Beide beperkingen 
zorgen er vooral voor dat het tempo van de taalverwerving 
afwijkt van het tempo van de taalverwerving van horende 
kinderen zonder verstandelijke beperking. Uit Knoors en 
Vervloed (2010) blijkt verder dat het dove kind en het ver-
standelijk beperkte kind uiteindelijk hetzelfde taalniveau 
zouden kunnen behalen als een horend kind zonder ver-
standelijke beperking, maar het tempo waarin mijlpalen in 
de taalverwerving bereikt worden en het moment waarop 
de taalverwerving start, afwijken van de opbouw van de 
eerste taalverwerving van horende kinderen. In de meeste 
gevallen komen dove kinderen of verstandelijk beperkte 
kinderen door het later starten van de taalontwikkeling 
en het afwijken van het tempo niet tot het taalniveau van 
horende kinderen zonder verstandelijke beperking. 
Over de gebarentaalontwikkeling van de specifieke doel-

groep dove leerlingen met een verstandelijke beperking is 
nauwelijks literatuur te vinden. Het is dan ook niet moge-
lijk in het algemeen te beschrijven hoe de gebarentaal van 
deze leerlingen zich ontwikkelt en hoe deze door middel 
van interventie gestimuleerd kan worden. 

Ook op het gebied van interventie bij dove kinderen 
gericht op de ontwikkeling van gebarentaal is weinig 
beschreven. Van Balkom, Bonder & Ormel (2009) beschrij-
ven wel interventieprogramma’s voor communicatieont-
wikkeling en –ondersteuning bij mensen met auditief-
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communicatieve en verstandelijke beperkingen, maar deze 
interventie is niet specifiek gericht op de gebarentaal-
ontwikkeling van deze doelgroep. Zij geven aan dat het 
van groot belang is dat bij het ontwerpen van de interven-
tie de gestelde doelen SMART geformuleerd worden, dat 
wil zeggen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden. Op deze manier kan er doelgericht gewerkt 
worden en kunnen de doelen ook goed geëvalueerd wor-
den na afloop. Ook stellen zij dat het belangrijk is dat bij 
de uitvoering van directe interventie door verschillende 
mensen de interventiedoelen gedeeld moeten worden en 
‘de neuzen in dezelfde richting moeten staan’. De doelen, 
de werkwijze en de omgang met de leerling moeten in 
de basis bij iedereen gelijk zijn, zodat de leerling zich tij-
dens de interventie kan richten op de ontwikkeling van 
het gestelde doel. Daarnaast halen zij een onderzoek van 
Schmidt & Wrisberg (2000) aan, waaruit blijkt dat do sering 
en intensiteit van de interventie significante invloed heb-
ben op interventie-effecten. Tenslotte dient de context 
waarin de interventies uitgevoerd worden veilig en herken-
baar te zijn, maar ook optimale gelegenheden te bieden tot 
ontwikkeling (Van Balkom e.a., 2009).

methode
Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit verschillende stap-
pen. De beginsituatie startte vanuit de uitslagen van de 
afname van de Test Nederlandse Gebarentaal (TNGT) in 
september 2011 van drie leerlingen van Kentalis Mariëlla. 
De TNGT is een genormeerde test voor het meten van 
de gebarentaalvaardigheden van dove leerlingen (zie kader 
1). Naar aanleiding van de uitslagen van deze test is één 
onderdeel geselecteerd waarop de interventie gericht zou 
worden. De keuze van dit onderdeel is gebaseerd op de 
aansluiting bij het dagelijks functioneringsniveau van de 
leerlingen en hun mogelijkheden tot groei. Daarnaast zijn 
de mogelijkheid tot het stellen van een concreet doel en de 
praktische uitvoerbaarheid meegenomen. Na deze keuze 
werd een individueel interventieplan ontwikkeld. Dit is 
opgezet met behulp van doelstellingen die terug te vinden 
zijn in de leerlijnen van Kentalis Mariëlla. Dit zijn zowel 
leerlijnen uit algemene bronnen die aanpast zijn voor 
gebarentaal, als leerlijnen die specifiek bedoeld zijn voor 
deze doelgroep (leerlijn NGT (Nederlandse Gebarentaal) 
voor ZML (Zeer moeilijk lerenden), n.d.). Na het beoor-
delen van de test en het schrijven van een interventieplan 
vond een pre-test plaats in april 2012. Deze pre-test was 
bedoeld als nulmeting vooraf aan de interventieperiode 
en was gericht op het concreet gestelde doel. Tijdens deze 
pre-test werd alleen het onderdeel afgenomen dat van 
toepassing was voor het interventieplan. Na afname van de 
pre-test werd de interventie gepleegd, en na deze periode 
werden de resultaten van die interventie gemeten met 
behulp van een post-test in juni 2012. Tijdens de interven-
tie werd een logboek bijgehouden, waarin alle activiteiten 
werden genoteerd alsook opmerkingen van de onderzoe-
ker over het talige gedrag van de leerlingen. Afsluitend is er 
nog een extra post-test afgenomen in september 2012 om 
te kijken of de effecten op de langere termijn nog zicht-
baar waren. In dit artikel worden de concrete resultaten 
van één leerling, Mees, besproken. Mees was bij de start 
van het onderzoek ruim 6 jaar. 36 weken na de geboorte 
is ontdekt dat Mees doof is. Op een leeftijd van ongeveer 
anderhalf jaar is bij hem aan de linkerzijde een cochleair 
implantaat (CI) geplaatst. Mees vertoont de kenmerken van 
het CHARGE-syndroom. De naam CHARGE is afgeleid 
van de beginletters van zes veel voorkomende kenmerken. 
Deze zijn: Coloboom (streepje in het oog), Hartafwijkin
gen, Afsluiting van de neusgangen, Retardatie van groei 
en/of ontwikkeling, (uro)Genitaal afwijkingen en afwij-
kingen van het Evenwichtsorgaan, de oren en het gehoor. 
(Website ‘Over Charge’, n.d.).  
In 2012 is in het vrije veld met CI een betrouwbare hoor-
drempel van 25 dB gemeten, hetgeen adequaat is. In de 
praktijk laat Mees zien dat hij geluiden waarneemt, en 
imiteert hij intonatie en klanken. Uit psychologisch onder-
zoek van 2011 komt een score die in vergelijking met 

kader 1: tngt
De Test Nederlandse Gebarentaal (TNGT) is ontwik-
keld door Hermans, Knoors & Verhoeven (2007). 
De TNGT wordt op verschillende dovenscholen in 
Nederland gebruikt om de gebarentaalvaardigheid 
van dove leerlingen van vier tot twaalf jaar te testen. 
De test bestaat uit negen onderdelen, waarin kennis 
op het gebied van vier deelvaardigheden, namelijk 
fonologie, gebaarbetekenis, gebaar- en zinstructuur 
en tekststructuur, getest wordt. De negen onderdelen 
zijn: gebaren onderscheiden, gebaren imiteren, passieve 
gebarenschat, gebaren benoemen, gebaren omschrij-
ven, zinsbegrip, zinsvorming, verhaalbegrip en verhaal 
vertellen. Deze negen subtests worden afgenomen met 
behulp van een computerprogramma (Figuur 1).

Figuur 1
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horende leeftijdsgenoten wordt gezien als moeilijk lerend/
zwakbegaafd niveau. Op verschillende subtesten scoort 
Mees op de leeftijd van 5;9 jaar een ontwikkelingsniveau 
dat te vergelijken valt met een leeftijd tussen 3;10 en 5;1 
jaar.

Resultaten

Beginsituatie
In september 2011 zijn voor het eerst drie onderdelen 
van de TNGT afgenomen bij Mees. Dit waren de sub-
testen passieve gebarenschat, gebaren imiteren en zinsvorming. 
De keuze voor deze testen is gemaakt omdat in beperkte 
tijd verschillende aspecten van de gebarentaal aan bod 
kunnen komen en bestudeerd kunnen worden. Deze drie 
subtesten bevatten zowel actieve als passieve elementen 
en er wordt getest op zins- en woordniveau. Daarnaast 
wordt er zowel op inhoud als op vorm getest. Uit deze test 
kwam naar voren dat Mees op alle drie de onderdelen een 
score behaalde die volgens de handleiding van de TNGT 
een A-score ofwel een goede score genoemd wordt. Dit 
betekent dat Mees bij de 25% hoogst scorende leerlingen 
hoort in vergelijking met dove kinderen van dezelfde 

leeftijd. Kwalitatieve analyse van de testscores laat zien dat 
bij het TNGT onderdeel zinsvorming (zie kader 2), waarin 
bij 10 opgaven een locatie voorkomt, Mees driemaal een 
foutief antwoord geeft door deze locatie niet te benoemen. 
Gezien de A-scores die hij behaalt en zijn kalenderleeftijd 
van ongeveer 6 jaar, zou Mees in een zin de locatie moeten 
kunnen benoemen. Het lokaliseren is in de Nederlandse 
Gebarentaal een onderdeel van de grammatica. Waar het 
Nederlands voorzetsels gebruikt om de ruimtelijke relatie 
tussen voorwerpen of personen aan te geven (appels in 
mandje, kindje naast boom) wordt in de NGT eerst een 
‘vast’ of ‘groot’ voorwerp gebaard (MANDJE) en vervol-
gens het ‘losse’ of ‘kleinere’ voorwerp (APPEL). Daarna 
wordt de relatie aangegeven (meestal door middel van 
een classifier of een wijsgebaar) van het tweede voorwerp 
ten opzichte van het eerste voorwerp (IN-hetmandje): 
MANDJE APPEL IN-in-mandje. Het gebaar IN-in-
mandje laat zo zien dat de appel in het mandje ligt. ‘Kindje 
naast boom’ wordt dan BOOM KIND NAASTde-boom. 
Als het laatste gebaar niet wordt gerealiseerd, blijft de 
relatie onduidelijk en is de zin ongrammaticaal. Uit eigen 
observaties van de onderzoeker blijkt dat Mees in dage-
lijkse situaties deze vaardigheid wisselend laat zien. Ook 
tijdens de testsituatie laat hij de locatie af en toe weg. Zo 
gebaart hij bij testopgave 9 van het onderdeel zinsvorming 
alleen MUIS TWEE DOOS. Hij vergeet hierbij aan te 
geven dat de muizen in de doos zitten. Er is daarom geko-
zen om toch interventie te plegen op het benoemen van 
locaties in een zin, ondanks de A-score van Mees op het 
onderdeel zinsvorming.

Pretest
In april 2012 is de subtest zinsvorming van de TNGT 
af genomen als nulmeting. In deze subtest bevatten opgaven 
4 t/m 13 een zin waarin de locatie benoemd dient te wor-
den. Bij opgave 5 wordt als voorbeeld het eerste plaatje van 
een vogel op een kooi getoond (Figuur 1) waarbij gebaard 
wordt: KOOI VOGEL OP. Daarna dient de leerling bij het 
tweede plaatje van een vogel naast een kooi zelf (Figuur 
2) KOOI VOGEL NAAST te gebaren. Tijdens de afname 
van het onderdeel zinsvorming scoort Mees vijf van de tien 
opgaven goed.  

Interventie
Na het vaststellen van het beginniveau op basis van de 

kader 2: subtest zinsvorming
Dit onderdeel van de TNGT bestaat in totaal uit 24 
opgaven. De leerling krijgt op het beeldscherm steeds 
eerst een plaatje te zien waarop een zin gebaard wordt 
(zie Figuur 2). Daarna krijgt de leerling een plaatje te 
zien dat een afgeleide is van het eerst plaatje en dient 
het daarbij zelf een zin te gebaren (zie Figuur 3).

Figuur 2

Figuur 3
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tabel 1. beschrijving interventie Mees

duur  
interventie-
moment:

inhoud van het interventiemoment: interventie  
uitgevoerd  
door:

bijzonderheden uit het logboek:

week 1:
act. 1 15 min de leerling moet de situatie op de foto’s waarop 

de leerling zelf te zien is achter, naast, op, voor 
en in de kast imiteren in de concrete situatie.

leerkracht erg betrokken, imiteert alle onderdelen goed. 
kan bij omdraaien van de opdracht ook 
aangeven of de begeleider het goed doet.

act. 2 15 min naar aanleiding van talige opdrachten de 
leerling zichzelf achter, naast, op, voor en in de 
kast laten plaatsen.

leerkracht opdracht goed begrepen, wisselt alleen bij 
naast tussen links en rechts.

act. 3 15 min het imiteren van foto’s van een legopoppetje 
achter, naast, op, voor en in een mandje in de 
concrete situatie.

ngt-docent imiteert alle onderdelen goed.

week 2:
act. 4 15 min opdracht uitvoeren met een mandje en 

verschillende legopoppetjes naar aanleiding 
van een opdracht, bijvoorbeeld Mandje oMa 
naast.

leerkracht Blijven opletten, het spiegelen gaat niet altijd 
goed! voor en achter zijn lastig en naast (links 
of rechts).

act. 5 15 min aan de leerling twee verschillende foto’s 
aanbieden, bv. die van het poppetje op het 
mandje en die van poppetje naast het mandje, 
de leerling de juiste foto laten aanwijzen naar 
aanleiding van een opdracht. 

leerkracht opdrachten volgen en uitvoeren gaat goed! 
geven van opdrachten ook, gebarenvolgorde is 
goed. aandacht voor gebruik van classifiers.1

week 3:
act. 6 15 min de leerling imiteert naar aanleiding van de 

foto’s de situatie in de concrete situatie en 
benoemt nu ook zelf wat er te zien is op de 
foto’s en in welke situatie de leerling zich 
bevindt.

leerkracht erg enthousiast over werken met de kast! Foto’s 
imiteren en benoemen gaat goed.
vormt goede 3-woordzinnen.

act. 7 15 min spelen van een memoryspel met de foto’s van 
de leerling achter, naast, op, voor en in de open 
kast.

leerkracht voor en achter soms lastig, soms goed.
gebruik classifiers goed bij achter en voor! in, 
op, naast in gebaren.

act. 8 15 min in vrije situaties op zoek gaan naar plekken 
waar je achter, naast, op, voor en in kunt. de 
situatie uitvoeren en benoemen.

ngt-docent gebruikt geen classifiers, alleen gebaren en 
wijzen. voor en aChter gaat beter! weer 
goede 3-gebaarzinnen.

week 4:
act. 9 15 min verschillende situaties creëren met de 

verschillende legopoppetjes en het mandje 
waarbij de leerling de situatie moet beschrijven, 
bijvoorbeeld Mandje MaMa in.

leerkracht afzien en uitvoeren van opdracht gaat goed, 
ook zelf produceren van een opdracht. 
alle begrippen gaan goed, ook gebruik van 
classifiers (bv B-hand en 1-hand).

act. 10 15 min spelen van een memoryspel met de foto’s van 
een legopoppetje achter, naast, op, voor en in 
het mandje.

leerkracht goed, geen bijzonderheden.

act. 11 15 min verschillende situaties creëren met 
wereldspelmateriaal waarbij de leerling een 
verhaaltje moet vertellen, bijvoorbeeld 
BooM hond aChter.

ngt-docent veel fantasiegebruik, goed gebruik van de 
classifiers. opletten voor benoemen van het 
grootste onderdeel eerst.

1 Classifiers worden als grammaticaal element gebruikt om te laten zien hoe een voorwerp/persoon er uitziet , wat ermee gedaan kan worden of hoe het zich kan gedragen. in de zin ‘Man lopen 

classifier-waggelend’, wordt eerst het gebaar voor Man gemaakt, dan het gebaar lopen en vervolgens een omhooggestoken wijsvinger (de classifier die de man representeert die aan het lopen is) met 

een ‘waggelende’ beweging naar voren. Zie nijen twilhaar (2009) voor uitleg van grammaticale termen voor gebarentalen. 
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resultaten van de pretest is er een interventieplan opgesteld. 
Dit is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met 
betrekking tot het benoemen van een locatie in een zin. 
De werkdoelen voor Mees zijn als volgt:
- Doel 1: Mees begrijpt de begrippen achter, naast, op, in 

en voor in een situatie waarin hij zelf het onderwerp is;
- Doel 2: Mees begrijpt de begrippen achter, naast, op, in 

en voor in een abstracte situatie;
- Doel 3: Mees gebruikt de begrippen achter, naast, op, in 

en voor in een situatie waarin hij zelf het onderwerp is;
- Doel 4: Mees gebruikt de begrippen achter, naast, op, in 

en voor in een abstracte situatie.

Naar aanleiding van deze doelen zijn door de onder zoeker, 
die tijdens de duur van het onderzoek ook de leerkracht 

van Mees was, activiteiten ontworpen die pasten bij het 
gestelde doel, het ontwikkelingsniveau van Mees en zijn 
belevingswereld. De laatste twee voorwaarden zijn erg 
belangrijk voor de motivatie en betrokkenheid van de leer-
ling tijdens de interventie. Deze activiteiten en de bijzon-
derheden uit het logboek zijn opgenomen in Tabel 1. 
De interventie heeft steeds plaatsgevonden op Kentalis 
Mariëlla in een voor de leerling bekende ruimte. Elke 
week waren er twee of drie interventiemomenten van  
15 minuten. 

Posttest
Begin juni 2012 is de posttest afgenomen. Hiervoor is 
opnieuw de subtest zinsvorming van de TNGT afgenomen. 
Van de afname van deze tien opgaven met locatie scoort 
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Mees er tijdens deze test acht goed. Tijdens deze posttest 
had Mees opgave 12 voor het eerst goed. Daarbij werd van 
hem gevraagd een plaatje van een dikke poes op een tele-
visie te beschrijven als TV POES DIK OP. In een eerdere 
testopname gebaarde Mees TV POES DIK en gaf de loca-
tie niet aan. Na het plegen van de interventie scoort Mees 
deze opgave wel goed. 

Extra posttest
In september 2012 werd, nadat het onderzoek al afgesloten 
was, nog een extra posttest afgenomen om te testen of er 
op langere termijn nog effecten zichtbaar zijn. Tijdens deze 
posttest werd opnieuw het onderdeel zinsvorming van de 
TNGT afgenomen. Van de in totaal tien opgaven, geeft 
Mees negen juiste antwoorden. Hij is dus in de periode na 
het afronden van de interventie niet teruggevallen, maar 
heeft zich nog doorontwikkeld zonder dat er interventie 
gepleegd werd. De testresultaten die Mees heeft laten zien 
vanaf de eerste test in september 2011 tot en met de extra 
post-test in september 2012 zijn weergegeven in Tabel 2.
In Tabel 2 is te zien dat Mees tijdens de voortest zes goede 
antwoorden scoort. Bij de pre-test scoort hij vijf goede 
antwoorden. Direct na de interventieperiode, tijdens de 
post-test, zijn dit er acht. Bij de extra post-test scoort Mees 
negen goede antwoorden. Mees laat een groei zien van vijf 
naar acht goede antwoorden, wat een groei is van 60 pro-
cent. Hiermee mag aangenomen worden dat de interventie 

die gepleegd is, succesvol is geweest. Uit de extra posttest 
van september 2012 blijkt bovendien dat de resultaten ook 
op langere termijn nog zichtbaar zijn. 
Naast de concrete testresultaten die positief resultaat laten 
zien, zagen we ook in de praktijk terug dat Mees actiever 
gebruik maakt van het aangeven van ‘locatie’ in zijn dage-
lijks taalgebruik. 

conclusies
Met de genoemde groei van 60% tijdens de interventie-
periode van vier weken mag niet alleen aangenomen wor-
den dat de interventie succesvol is geweest, maar ook dat 
de groei niet alleen heeft plaatsgevonden door ‘normale 
ontwikkeling’. Er kan niet gezegd worden of een andere 
vorm of andere inhoud van de interventie mogelijk nog 
meer resultaat op zou kunnen leveren, omdat er geen ver-
gelijkingsgroep is. Deze practice based manier van werken 
met een toename in goede scores doet verwachten dat de 
op deze manier gepleegde interventie met de gestelde doe-
len geslaagd is. Ook lijkt de dosering en intensiteit van de 
interventie passend te zijn geweest voor de leerling. 
We kunnen de behaalde resultaten van één leerling natuur-
lijk niet spiegelen naar de gehele doelgroep van Kentalis 
Mariëlla. Interventies gericht op taalproblematiek zijn altijd 
gericht op een individuele leerling. Voor de gesproken 
taalontwikkeling in het Nederlands zijn er wel algemene 
plannen voorhanden, die aangepast kunnen worden aan 
een specifieke leerling. Voor de gebarentaalontwikkeling 
bestaan die echter niet en daarnaast loopt de doelgroep 
van dove leerlingen met een verstandelijke beperking zo 
uiteen qua problematiek, dat het schrijven van algemene 
plannen altijd lastig zal zijn. Wel zou het goed zijn wanneer 
er één bron is, waarlangs de testresultaten gelegd kunnen 
worden en van waaruit concrete doelen geformuleerd 
kunnen worden voor de leerlingen. Dit zou een bron 
kunnen zijn in de vorm van een leerlijn of een ontwik-
kelingslijn in een leerlingvolgsysteem. Voor dit onderzoek 
zijn de doelen gehaald uit verschillende bronnen, aange-
zien er geen duidelijke leerlijn bestaat op dit gebied. Een 
bronnenboek voor activiteiten zou leerkrachten kunnen 
ondersteunen bij het behalen van doelen gericht op de 
gebarentaalontwikkeling van de leerlingen. Op die manier 
worden bruikbare activiteiten en andere good practices 
vastgelegd en gekoppeld aan gestelde doelen. Het organise-
ren en ontwikkelen van een leerlijn voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse Gebarentaal en een bronnenboek zal 
een werkbaardere situatie opleveren, omdat het zoeken van 
doelen en beschrijven van activiteiten nu een tijdrovende 
bezigheid is. 
Het formuleren van het interventieplan was in dit onder-
zoek het onderdeel dat de meeste tijd kostte, juist omdat 
alle bronnen uitgezocht moesten worden. Om doelen 

tabel 2. alle testuitslagen van Mees

ook op de langere terMijn is de vooruitgang  

in ontwikkeling nog zicHtbaar
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te formuleren zonder duidelijke leerlijn moest er steeds 
gezocht worden naar een goede koppeling met de test-
resultaten. 
De tijdsinvestering voor het afnemen van de testen was 
ongeveer één uur per keer, het beoordelen van de test ook 
één uur per keer. Dit is per leerling en alleen voor de drie 
onderdelen die in deze test zijn afgenomen. De tijdsindica-
tie van het testen is in dit geval dus tweemaal (post-test en 
pre-test) twee uur, dit is vier uur per leerling. Het plannen 
en uitvoeren van de interventie kost per leerling ongeveer 

een half uur per interventiemoment, in het geval van dit 
onderzoek dus elf maal (vijftien minuten daadwerkelijke 
interventie, vijftien minuten voorbereiden, klaarzetten en 
opruimen). Dit komt neer op vijf en half uur per leerling. 
De totale tijdsinvestering in deze concrete situatie komt 
in het totaal uit op dertien en een half uur per leerling. 
Dit geldt alleen voor het afnemen van drie testonderdelen, 
wanneer meer onderdelen getest worden moet wel reke-
ning gehouden worden met een grotere tijdsinvestering.

tot slot
Zoals eerder benoemd is het natuurlijk niet mogelijk om 
de testresultaten van een leerling te spiegelen naar de 
gehele populatie, ook omdat deze zo divers is. Er is echter 
wel een aangepaste vorm gevonden waarin de resultaten 
van het onderzoek kunnen worden meegenomen naar de 

Het zou goed zijn wanneer er één 

bron is van waaruit concrete 

doelen geforMuleerd worden
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praktijk en in een uitvoerbaar model gegoten kunnen wor-
den. Vanaf september 2012 zal namelijk, mede naar aan-
leiding van de resultaten van dit onderzoek, de cyclische 
manier van werken aan de gebarentaalontwikkeling van 
dove leerlingen geïmplementeerd worden binnen Kentalis 
Mariëlla. Dit wordt uitgevoerd in een jaarlijkse cyclus van 
het afnemen van een pretest, het formuleren van doelen 
en het gericht werken aan de gebarentaalontwikkeling van 
de leerling. Na een jaar wordt een post-test afgenomen 
die weer ingezet wordt als pretest voor het volgende jaar. 
De doelen van het voorgaande jaar worden geëvalueerd 
en nieuwe of aangepaste doelen voor het komende jaar 
geformuleerd. Deze handelingswijze is een manier om de 
gebarentaalontwikkeling van de leerlingen te monitoren en 
te stimuleren.
Naast het aanvullen van bronnen en een leerlijn gericht 
op de gebarentaalontwikkeling en bovenstaande praktische 
uitwerking, zou er meer aandacht moeten komen voor 
onderzoek naar de gebarentaalontwikkeling van dove leer-
lingen. Gebarentaal zal vaak een belangrijk onderdeel blij-
ven in het leven van een dove leerling, evenals de gespro-
ken taal. De gebarentaalontwikkeling heeft ook invloed 
op de gesproken taalontwikkeling, omdat de dove leerling 
deze vaak tegelijkertijd verwerft.  
Onderzoeken gericht op dove leerlingen met een ver-
standelijke beperking zijn vaak gericht op leerlingen met 
een specifieke beperking als autisme of het syndroom van 
Down, omdat de doelgroep van dove leerlingen met een 
verstandelijke beperking erg moeilijk te specificeren is. 

Het is lastig om een goed beeld te krijgen van deze brede 
doelgroep. De verschillende leerlingen hebben allemaal 
een passend aanbod en passende inhoud nodig, die aan-
sluit bij de mogelijkheden van deze individuele leerling. 
Casestudies zoals beschreven in dit onderzoek kunnen het 
beeld van deze doelgroep echter wel verhelderen en een 
vaste manier van werken volgens een stappenplan opzetten, 
zodat deze verspreid kan worden onder de doelgroep.  

In dit artikel zijn de resultaten van het afstudeeronderzoek 
van Van Schijndel beschreven voor de Master Dovenstudies 
van het Instituut voor Gebarentaal & Dovenstudies, 
Hogeschool Utrecht. Met dank aan Daan Hermans als 
tweede begeleider bij het schrijven van de scriptie. 




