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Algemene informatie 
 
Wanneer u belangstelling heeft om gebaren te leren, zijn er twee mogelijkheden. Het 
Nederlands Gebarencentrum heeft twee cursussen ontwikkeld die zijn gebaseerd op 2 
verschillende vormen van communiceren.  
 
Om u in staat te stellen een keuze te maken uit één van beide cursussen hieronder uitleg 
over:  
 

 twee verschillende vormen van communicatie; 
  doel en inhoud van de cursus. 
 

1. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) 
 
De NGT is de moedertaal van doofgeboren mensen. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat gebarentaal een volwaardige taal is. De NGT heeft een grammatica die 
verschilt van het Nederlands, bijvoorbeeld: de volgorde van de gebaren in een zin is niet 
dezelfde volgorde van woorden in een zin. Gebarentalen zijn visueel en de taal wordt 
zichtbaar via handen, mimiek en lichaamshouding. Horenden die gebarentaal willen leren 
moeten visuele, motorische en expressieve vaardigheden ontwikkelen. Het leren van NGT 
moet wat betreft inzet en tijdsinvestering vergeleken worden met het leren van een vreemde 
gesproken taal. 
 
Doel en inhoud 
 
De eerste module is een basiscursus. Deze module bestaat uit 12 lessen waarin u de 
gebaren leert die gebruikt kunnen worden in de directe dagelijkse communicatie, waarin u 
de basisprincipes van de NGT leert en veel oefeningen worden gedaan om de onder punt 1 
genoemde vaardigheden te ontwikkelen. In de tweede en derde module vindt een 
uitbreiding en verdieping plaats van de onderwerpen die u in de eerste module geleerd 
heeft. 
Bij elke module hoort een werkboek en een videoband of DVD waarop de oefeningen staan 
om thuis te doen. (Deze modulen sluiten aan bij de modulen taalvaardigheid die gegeven 
worden op de opleiding tolk/docent NGT aan de Hogeschool van Utrecht)  
 
De cursus is bestemd voor algemeen belangstellenden die geïnteresseerd zijn in het leren 
van een echte taal: de taal van dove mensen.  
 
De kosten van de cursus zijn per module € 160,- inclusief materiaal. 
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2. Nederlands met Gebaren (NmG) 
 
Nederlands met Gebaren is een vorm die niet door doven onderling wordt gebruikt, maar in 
de communicatie tussen doven en horenden. 
Uitgangspunt van NmG is dat mensen die met elkaar willen communiceren hun best moeten 
doen, op alle mogelijke manieren, om elkaar te begrijpen en begrijpelijk te zijn voor elkaar. 
In de praktijk is NmG vaak een combinatie van duidelijk en gearticuleerd spreken en ter 
ondersteuning van het spreken worden gebaren gemaakt en mimiek gebruikt. Men noemt 
dat Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) NmG volgt dus de grammatica van het 
Nederlands en combineert dat met de gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. 
 
Doel en inhoud 
 
De cursus bestaat uit 12 lessen waarin u leert om te communiceren met ondersteunende 
gebaren en mimiek.  
Deze cursus is bedoeld voor algemeen belangstellenden die in eerste instantie willen leren 
hoe ze op een relatief eenvoudige manier kunnen communiceren met doven.  
 
De kosten van deze cursus bedragen € 160,-, inclusief materiaal. Het overstappen van de 
ene cursus naar de andere is niet mogelijk. Het is dus belangrijk om van te voren goed te 
overwegen welke van beide cursussen u wilt volgen. De verschillende cursussen na elkaar 
volgen kan natuurlijk wel.  
Komt u vaak in contact met doven en bent u eventueel geïnteresseerd in de opleiding 
tolk/docent dan raden wij u aan de cursus NGT te volgen. Hebt u daarentegen af en toe 
contact met doven en wilt u gebaren leren om beter te kunnen communiceren dan is de 
cursus NmG daarvoor geschikt. 
(Momenteel worden er geen cursussen NmG in Hoogeveen gegeven). 
 
Natuurlijk kunt u voor meer informatie altijd bellen. 
 
Middels bijgaand formulier kunt u zich aanmelden. Gelijktijdig met de aanmelding dient  
u € 25,- over te maken op genoemd gironummer. 
Zodra uw inschrijfgeld binnen is wordt uw aanmelding als definitief beschouwd en komt u op 
de (wacht)lijst. Als er voldoende aanmeldingen zijn om een cursus te starten hoort u van 
ons. (soms duurt dit lang, soms kort) Restitutie van inschrijfgeld vindt alleen plaats als de 
cursus bij gebrek aan voldoende deelnemers geen doorgang kan vinden. 
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Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:  
 
Stichting Welzijn Doven Drenthe 
T.a.v. Gebarencommissie 
Postbus 2072 
7900 BB Hoogeveen 
e-mail: info@swdd.nl 
rekening nummer: NL 15 INGB 0002347441 
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