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Veel gestelde vragen: Gebaren 
 
Welke gebarencursussen bieden jullie aan? 
Wij bieden diverse gebarencursussen Nederlands met Gebaren (NmG) aan. 
Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden, zoals een cursus ‘Gebaren met 
het jonge kind’ en diverse modules Nederlands met Gebaren.  
We bieden ook gebarencursussen op maat. Wij stemmen dan met u af hoe een 
cursus er inhoudelijk en organisatorisch uit moet zien. We bieden zowel 
cursussen voor individuen als groepen, zowel voor cliënten, ouders als 
professionals. U kunt vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden. 
 
Wat is NmG? 
NmG betekent dat je tijdens het spreken ondersteunende gebaren gebruikt. Dus 
je spreekt Nederlands en je gebruikt er tegelijkertijd gebaren (uit de Nederlandse 
Gebarentaal) en lichaamstaal bij. De ondersteunende gebaren zijn afkomstig uit 
de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Er zijn verschillende varianten van NmG. 
Meer informatie hierover vind je op: 
https://www.gebarencentrum.nl/media/33685/waaromgebruikjenmg.pdf 
 
Voor wie zijn de gebarencursussen bedoeld? 
We bieden zowel voor kinderen als voor volwassenen cursussen aan. Die 
volwassenen kunnen ouders zijn, maar ook algemeen belangstellenden of 
medewerkers van instellingen of organisaties, zoals kinderdagverblijven of 
scholen. Ook mensen met een verstandelijke beperking kunnen bij ons terecht. 
 
Gebarencursussen zijn toch alleen zinvol voor dove mensen en hun 
omgeving? 
Gebaren kunnen zeker ook een meerwaarde hebben voor verstandelijk beperkte 
kinderen en volwassenen, ook als ze horend zijn. Ook normaal ontwikkelende 
baby’s en kinderen kunnen profiteren van gebaren. Als u zich afvraagt of 
gebaren ook u of mensen uit uw omgeving zinvol kunnen zijn, neem dan contact 
met ons op. We geven er graag meer informatie over. 
 
Hebben gebaren geen negatieve invloed op het (leren) spreken en 
begrijpen van mijn kind? 
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat gebaren juist een positieve invloed kunnen 
hebben op de gesproken taalontwikkeling en communicatie. Gebaren kunnen de 
gesproken taalontwikkeling op gang brengen maar er zijn bijvoorbeeld ook 
positieve resultaten gevonden in het kunnen onthouden van nieuwe woorden. 
Ook blijkt dat gesproken verhalen beter opgenomen kunnen worden als ze 
worden ondersteund met gebaren.  
Gebaren kunnen bovendien de spreekdruk/frustratie verlagen en de 
verstaanbaarheid vergroten.  
 
Wat zijn de kosten voor een gebarencursus? 
Dit is afhankelijk van de inhoud, het aantal bijeenkomsten en aantal cursisten. 
Voor een prijsindicatie neem contact met ons op. 


