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Modules Nederlands met Gebaren; Nederlands Gebarencentrum (NGc)
 I NmG met Peuters

 I NmG voor het onderwijs, module 1
 I NmG voor het ondewijs, module 2 
 I NmG voor het onderwijs, module 3 

Nederlands met Gebaren met Peuters
De module is geschikt voor iedereen die vaardig wil worden in het communiceren met ondersteu-
nende gebaren en is ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van 0 - 3 jaar.
Deze module omvat 8 bijeenkomsten van 2 uur, waarin men leert communiceren in NmG over 
alledaagse dingen die van belang zijn in de belevingswereld van jonge kinderen. Voorbeelden 
van thema’s die behandeld worden zijn; familie, knuffels en dieren, familie in de tuin, kleding, het 
lichaam, in bad, ontbijt, aan tafel, spelen, het huis, blij en boos, kleuren, warm eten, baby en naar 
bed. Er worden ongeveer 300 gebaren geleerd. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de theorie 
van NmG en NGT (Nederlandse Gebarentaal). 
Bij minimale aanwezigheid van 6 lessen wordt een bewijs van deelname van het NGc uitgereikt. 
Er wordt geen toets afgenomen. Voor deze module is een werkboek en een online leeromgeving 
vereist, welke door Veldman & Wouters besteld worden bij het NGc. Per bijeenkomst geldt 1 tot 2 

uur zelfstudie. De module is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Nederlands met Gebaren voor het onderwijs, module 1
De module is geschikt voor iedereen die vaardig wil worden in het communiceren met ondersteu-
nende gebaren en is ontwikkeld voor slechthorende kinderen en kinderen met taalontwikkelings-
stoornissen (5 – 12 jaar). 
Deze module bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur en kan worden afgesloten met een toets 
(niet verplicht).
In module 1 komen o.a. de volgende thema’s aan bod: familie, schoolactiviteiten, eten en drinken, 
gevoelens, feesten, dieren en het voorlezen van een boekje. Ook vingerspelling komt aan bod. In 
totaal worden ongeveer 700 gebaren geleerd en diverse grammaticale aspecten die bruikbaar zijn 
in NmG. Bij minimale aanwezigheid van 10 lessen wordt een bewijs van deelname NGc uitgereikt. 
Bij het behalen van de toets wordt een certificaat van het NGc uitgereikt.
Voor deze module is een werkboek en een online leeromgeving vereist, welke door Veldman & 

Wouters besteld worden bij het NGc. Per bijeenkomst geldt 1 tot 2 uur zelfstudie.

Veldman & Wouters biedt diverse gebarencursussen aan, ontwikkeld door het Nederlands 
Gebarencentrum (NGc)
Dit betreffen modules Nederlands met Gebaren (NmG). Veldman & Wouters heeft door het NGc erkende en 
gecertificeerde gebarendocenten in huis.
De cursussen zijn geschikt voor studenten, zorg- en onderwijsprofessionals, ouders of andere belangstellen-
den. Er is geen specifieke vooropleiding vereist.
Oorspronkelijk zijn de modules van het NGc ontwikkeld voor kinderen met een auditieve beperking of een 
taalontwikkelingsstoornis. De inhoud van de cursussen kan ook geschikt zijn voor kinderen met andere be-
perkingen.
Door het volgen van een cursus NmG leert u communiceren in gebaren ondersteunend aan gesproken taal, 
over alledaagse concrete zaken in de belevingswereld van een kind. De leerdoelen zijn gericht op het begrij-
pen en produceren van ondersteunende gebaren in de interactie. 



Nederlands met Gebaren voor het onderwijs, module 3
Deze module is het vervolg op module 2 en ontwikkeld voor slechthorende kinderen en kinderen 
met taalontwikkelingsstoornissen, in de leeftijd van 5 – 12 jaar. De module is geschikt voor ieder-
een die vaardig wil worden in het communiceren met ondersteunende gebaren. 
Deze module bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur en kan worden afgesloten met een toets 
(niet verplicht).
In module 3 komen o.a. de volgende thema’s aan bod: de dierentuin, het lichaam, ziek zijn, bak-
ken, het huishouden en feestdagen. Er wordt veel aandacht besteed aan grammaticale aspecten. 
In totaal worden in module 3 ongeveer 550 gebaren geleerd.
Bij minimale aanwezigheid van 8 lessen wordt een bewijs van deelname NGc uitgereikt. Bij het 
behalen van de toets wordt een certificaat van het NGc uitgereikt.
Voor deze module is een werkboek en een online leeromgeving vereist, welke door Veldman & 
Wouters besteld worden bij het NGc. Per bijeenkomst geldt 1 tot 2 uur zelfstudie.

Organisatie en kosten
Veldman & Wouters verzorgt de cursussen bij voorkeur op een locatie, door de opdrachtgever 
georganiseerd. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 14 personen. In overleg met opdrachtgever 
worden data bepaald. Voorkeur gaat uit naar het plannen van een tweewekelijkse bijeenkomst.
Voor iedere cursus geldt een totaalprijs voor de gehele groep. De factuur moet worden voldaan 
voor aanvang van een cursus. Voor huiswerkmaterialen gelden de actuele kosten van het NGc 
(www.gebarencentrum.nl). Deze worden doorbelast aan de opdrachtgever.
Wanneer u gebruik wenst te maken van onze cursussen, maken we een gespecificeerde, volledige 
en vrijblijvende offerte voor u. Hierin zullen ook eventuele reiskosten zijn opgenomen.
Op al onze cursussen zijn Algemene Voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website.

Overige scholingsmogelijkheden en contact
Behalve scholing in modules van het NGc, heeft Veldman & Wouters ook eigen gebarencursussen 
en workshops NmG ontwikkeld. Deze vindt u in de brochure “Scholingsaanbod Veldman & Wou-
ters”.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passend aanbod of meer informatie.
Contactgegevens:

info@veldmanwouters.nl
T. 06-12926341 of 06-38436044
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Nederlands met Gebaren voor het onderwijs, module 2
Deze module is het vervolg op module 1 en ontwikkeld voor slechthorende kinderen en kinderen 
met taalontwikkelingsstoornissen, in de leeftijd van 5 – 12 jaar. De module is geschikt voor ieder-
een die vaardig wil worden in het communiceren met ondersteunende gebaren. 
De module bestaat uit 12 bijeenkomsten van 2 uur en kan worden afgesloten met een toets (niet 
verplicht).
In module 2 komen o.a. de volgende thema’s aan bod: boodschappen, lente, vakantie, zomer, ge-
voelens, verkeer en klokkijken Ook tellen komt aan bod. In totaal worden ongeveer 700 gebaren 
geleerd en diverse grammaticale aspecten die bruikbaar zijn in NmG. Bij minimale aanwezigheid 
van 10 lessen wordt een bewijs van deelname NGc uitgereikt. Bij het behalen van de toets wordt 
een certificaat van het NGc uitgereikt.
Voor deze module is een werkboek en een online leeromgeving vereist, welke door Veldman & 
Wouters besteld worden bij het NGc. Per bijeenkomst geldt 1 tot 2 uur zelfstudie.
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