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Module “Nederlands met Gebaren met Peuters”
Deze module, ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentrum, is geschikt voor de jeugd- en gezinspro-
fessional die vaardig wil worden in het communiceren met ondersteunende gebaren en is ontwikkeld voor 
kinderen in de leeftijd van 0 - 3 jaar. Module “Nederlands met Gebaren met Peuters” is ontwikkeld door 
het Nederlands Gebarencentrum en is bedoeld voor kinderen met een auditieve beperking of taalontwik-
kelingsstoornis. De inhoud is echter ook geschikt voor kinderen met communicatieve beperkingen in het 
algemeen.
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 behan-
deld worden zijn; familie, knuffels en dieren, familie in de tuin, kleding, het lichaam, in bad, ontbijt, aan ta-
fel, 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). 
Voor deze module is huiswerkmateriaal vereist, welke door Veldman & Wouters besteld wordt bij het NGc. 
De totale studiebelasting betreft 24 uur. Na deelname aan de module ontvangt de cursist een certificaat. 
De module is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Veldman & Wouters biedt diverse modules Nederlands met Gebaren (NmG).

Deze modules zijn als geheel, maar ook los van elkaar, te volgen. De modules worden aangeboden door 
erkende en gecertificeerde gebarendocenten NmG door het Nederlands Gebarencentrum.
De modules in dit overzicht zijn allen geschikt voor jeugd- en gezinsprofessionals. Een specifieke vooroplei-
ding is niet vereist. 
Veldman & Wouters biedt ook andere modules Nederlands met Gebaren aan voor zorg-/onderwijsprofessio-
nals, ouders of andere belangstellenden. 

Door het volgen van een module NmG leert u communiceren in ondersteunende gebaren over alledaagse 
thema’s in de belevingswereld van een kind. De leerdoelen zijn vooral gericht op het begrijpen en produce-
ren van ondersteunende gebaren in de interactie en het toepassen daarvan in de praktijk. Er wordt echter 
ook een theoretisch kader geschetst tijdens de modules betreffende het doel en indicaties van NmG en het 
belang van ondersteunende gebaren voor diverse doelgroepen.

Module “Gebaar met het jonge kind”
Deze module is geschikt voor de jeugd- en gezinsprofessional werkzaam in de (reguliere) kinderopvang 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt aandacht besteed aan de talige en communica-
tieve ontwikkeling van jonge, horende kinderen en hoe hierop kan worden aangesloten met ondersteunen-
de gebaren. Tijdens de bijeenkomsten reiken we een basisgebarenschat aan die passend is bij de alledaag-
se communicatie met jonge kinderen. We bespreken theorie, zoals het belang van (baby)gebaren en het 
voorlezen in gebaren. Er worden ongeveer 150 gebaren geleerd.
Bij de cursus wordt een (digitale) reader verstrekt. Het is wenselijk om het gebarenboekje ‘Gebaren met je 
baby’ aan te schaffen en/of een abonnement te nemen op het online basiswoordenboek het Gebarencen-
trum. Dit is niet verplicht. De totale studiebelasting betreft 12 uur. Na deelname ontvangt de cursist een 

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



Organisatie en kosten
Veldman & Wouters verzorgt de cursussen bij voorkeur incompany en op een locatie, door de opdracht-
gever georganiseerd. Een cursusgroep bestaat uit maximaal 14 personen. In overleg met opdrachtgever 
worden data en, voor de cursus op maat, de inhoud 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 aan-
vang van een module. Voor huiswerkmaterialen voor NmG met Peuters, gelden de actuele kosten van het 
NGc (www.gebarencentrum.nl). Deze worden doorbelast aan de opdrachtgever.
Wanneer u gebruik wenst te maken van onze modules, maken we een gespecificeerde en vrijblijvende 
offerte voor u. 
Op al onze cursussen zijn Algemene Voorwaarden en het Privacyreglement van toepassing zoals vermeld op 

de website.

Overige scholingsmogelijkheden en contact
Naast de genoemde modules biedt Veldman & Wouters nog andere modules Nederlands met Gebaren, 
zoals NmG voor het onderwijs. Een overzicht hiervan is te vinden op onze website. Behalve aanbod voor de 
jeugd-en gezinsprofessional richt Veldman & Wouters zich ook op overige zorgprofessionals, onderwijspro-
fessionals, ouders en algemeen belangstellgenden.

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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© Veldman & Wouters
Voor Algemene Voorwaarden en Privacyreglement zie www.veldmanwouters.nl

Module “Nederlands met Gebaren op maat”
Deze module is geschikt voor de jeugd- en gezinsprofessional werkzaam met kinderen met een beperking. 
Een op-maattraject omvat 5 bijeenkomsten van 2 uur. De inhoud is afhankelijk van de vraag en gebaarvaar-
digheid van de totale cursistengroep en de doelgroep waarvoor men NmG inzet. Gebarenschat/-thema’s en 
grammaticale aspecten NmG worden aangepast aan de vraag en in overleg bepaald.
Theoretische onderdelen kunnen zijn: ‘wat is NmG, hoe wordt NmG ingezet bij kinderen (met een beper-
king)’, maar ook ‘uit welke basiselementen bestaan gebaren en welke gebaren kun je vervoegen?’ Er wor-
den ongeveer 200 gebaren geleerd. 
Bij de cursus wordt een (digitale) reader verstrekt. We adviseren om bij deze cursus een gebarenwoorden-
boek aan te schaffen en/of een abonnement te nemen op het online basiswoordenboek NGT van het Geba-
rencentrum. Dit is niet verplicht. De totale studiebelasting betreft 15 uur. Na deelname ontvangt de cursist 
een certificaat. De module is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).


