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Training: Communiceren met gebaren 
 
Je bent doof of slechthorend en hebt vaak het gevoel dat je partner, je kind of je 
familie je niet goed begrijpt. Jullie willen graag goed contact hebben, maar je 
gehoorbeperking maakt dat moeilijk. Dan is een individuele training Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) een oplossing 
voor jullie. 
 
Ervaren en deskundige docenten van Bureau DDS komen bij je thuis om deze 
training te geven. In een vertrouwde omgeving leer je beter communiceren. Je oefent 
met je horende partner, kind of een ander persoon die je goed kent. Ook in het 
contact met andere doven en slechthorenden kun je de gebarentaal gebruiken.  
Voor Nederlands met Gebaren (NmG) en Nederlandse Gebarentaal (NGT) bestaan 
ook groepscursussen. Daarover kun je meer informatie krijgen bij Bureau DDS.  
Deze folder gaat alleen over onze individuele trainingen. Die zijn bedoeld voor 
mensen voor wie de groepscursussen niet zo geschikt zijn. Bijvoorbeeld omdat ze uit 
een ander land komen en het Nederlands nog niet goed genoeg beheersen. Of 
omdat ze extra steun nodig hebben bij het leren. 
 
Individueel 
De inhoud en het tempo van de individuele training NGT of NmG worden helemaal 
afgestemd op de deelnemers. DDS heeft daarvoor gediplomeerde docenten in 
dienst. Zij werken met lesmateriaal dat afkomstig is van deskundigen van het 
Nederlands Gebarencentrum. Maar de docent kan ook zelf lessen ontwikkelen. Als 
persoonlijk communicatietrainer weet hij (of zij) welke lesstof het beste bij je past. 
Belangrijk is dat je tijdens de lessen alles goed kunt volgen. Behalve gebarentaal 
gebruikt de docent soms ook kaarten met plaatjes om de communicatie te 
vergemakkelijken.  
 
Verschillend  
Tussen de Nederlandse Gebarentaal en Nederlands met Gebaren bestaat een groot 
verschil. NGT is de natuurlijke taal voor doofgeboren mensen. Het is een hele andere 
taal dan het Nederlands. NGT heeft een eigen systeem, eigen 'woorden' (gebaren) 
en uitdrukkingen.  
NmG is een bijzondere vorm van het Nederlands. NmG wordt meestal gebruikt in de 
communicatie met mensen die vroeger wel (goed) hebben kunnen horen. Het 
Nederlands is voor hen de moedertaal. Nu ze de gesproken taal slecht of helemaal 
niet verstaan, wordt het Nederlands zichtbaar gemaakt. Degene die spreekt, doet dat 
door tegelijkertijd gebaren te maken. 
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Meer informatie 
Deelname aan de cursus wordt geheel vergoed uit de AWBZ. Je hebt daarvoor wel 
een indicatie nodig. Wij kunnen die voor je aanvragen. Wie meer informatie wil over 
de cursus of zich wil aanmelden, kan terecht bij GGMD voor Doven en 
Slechthorenden:  
 
Telefoonnummer: 0800 – 337 4857  
Teksttelefoon: 0800 – 337 4667  
E-mail: contact@GGMD.nl 
 
 
 
GGMD voor Doven en Slechthorenden   
GGMD voor Doven en Slechthorenden houdt zich over een breed terrein bezig met 
hulp- en dienstverlening op maatschappelijk, psychisch en sociaal gebied. 
GGMD werkt in heel Nederland. De gegevens van onze vestigingen vindt u op onze 
website www.GGMD.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bureau Dienstverlening aan Doven en Slechthorenden (DDS) 
Bureau DDS houdt zich over een breed terrein bezig met hulp- en dienstverlening op 
persoonlijk en maatschappelijk gebied. 
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In totaal heeft DDS elf vestigingen waar zo'n tachtig professionals werken.  
Meer informatie is te vinden op: www.bdds.nl. 
 


