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Cursus 'Omgaan met doven en slechthorenden 
voor horenden' 
 
GGMD voor Doven en Slechthorenden richt zich op educatie en maatschappelijke 
dienstverlening aan doven en slechthorenden. Het gaat hierbij om diensten die direct aan 
de dove of slechthorende persoon worden geleverd, maar ook om activiteiten die zich 
richten op de horende omgeving van de dove of slechthorende. Deze activiteiten komen 
indirect ten goede aan het welzijn en het functioneren van  doven omdat ze tot doel 
hebben het wederzijds begrip en de communicatie te verbeteren.  
 
De cursus 'Omgaan met doven en slechthorenden' is een programma dat zich richt op 
de horende omgeving van dove en slechthorende mensen. 
 
Waarom? 
 
De omgang tussen een dove of slechthorende en een horende verloopt vaak niet zo 
gemakkelijk. De communicatie levert soms problemen op, waardoor het contact tussen 
horenden en doven of slechthorenden  vaak oppervlakkig blijft. Daardoor kunnen dove en 
slechthorende mensen zich geïsoleerd voelen, ook als hun horende omgeving het idee 
heeft dat de communicatie goed gaat. Het is voor horende mensen heel moeilijk om echt 
te begrijpen wat het betekent om doof of slechthorend te zijn. Want doof of slechthorend 
zijn betekent niet alleen dat je niet of minder kunt horen. Het betekent ook dat je 
verstoken bent van veel informatie, dat je taalontwikkeling heel anders is dan bij horenden 
en dat je samen met andere doven of slechthorenden eigen tradities, gewoonten, normen 
en waarden hebt. 
 
De cursus 'Omgaan met doven en slechthorenden' is ontwikkeld met het doel om het 
wederzijds begrip tussen doven, slechthorenden  en horenden te bevorderen en horenden 
instrumenten aan te reiken om de communicatie met doven en slechthorenden te 
verbeteren. Het uitgangspunt hierbij is dat mensen niet gelijk zijn maar wel gelijkwaardig 
en dat een goed contact tussen doven, slechthorenden  en horenden ten goede komt aan 
het functioneren van alle betrokkenen. 
 
Voor wie? 
 
De cursus 'Omgaan met doven en slechthorenden' is bedoeld voor alle horenden die in 
hun directe omgeving te maken hebben met één of meer doven of slechthorenden en die 
zich in willen zetten voor een beter contact met elkaar. Bijvoorbeeld: 

• collega’s en leidinggevenden 
• personeelsfunctionarissen en arbeidsbemiddelaars 
• hulpverleners in de gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening 
• docenten en groepsbegeleiders 
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Waarover? 
 
In deze cursus kunnen verschillende thema’s worden behandeld: 

• Wat is doofheid en slechthorendheid? 
• Hoe klinkt slechthorendheid? 
• Doof of slechthorend zijn: hoe voelt dat? De rollen omgedraaid. 
• Waarom is lezen en schrijven voor dove mensen moeilijker dan voor 
 horenden? 
• Welke communicatievormen gebruiken doven? 
• Hoe communiceer je met doven en slechthorenden: mimiek en articulatie 
• Hoe lossen we lastige situaties in de samenwerking met elkaar op? 

 
 
Het programma wordt wat betreft duur en inhoud afgestemd op de vraag van de 
opdrachtgever. 
Zo is het mogelijk het programma toe te spitsen op  ouders van dove of slechthorende 
kinderen, docenten van dove of slechthorende kinderen en volwassen cursisten, 
hulpverleners van dove en slechthorende patiënten of cliënten, collega's  en 
leidinggevenden van dove en slechthorende werknemers, groepsbegeleiders van dove en 
slechthorende mensen met  verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen e.d.  
In overleg met de opdrachtgever wordt het programma op maat samengesteld. 
 
Desgewenst is het mogelijk in de cursus een ‘Basisgebarenschat’ op te nemen. Hierbij 
leren de deelnemers een aantal veelvoorkomende gebaren.  
 
 
Door wie? 
 
Het programma wordt altijd verzorgd door een ervaringsdeskundige dove of 
slechthorende docent, die zo nodig vergezeld wordt van een tolk Nederlandse 
Gebarentaal. 
 
Deze cursus wordt verzorgd voor een groep in de organisatie die de cursus heeft 
aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om u als individuele persoon op te geven 
voor deze cursus. 
 
Wanneer u meer wilt weten over de cursus 'Omgaan met doven en slechthorenden' kunt 
u contact opnemen met: 
 
GGMD voor Doven en Slechthorenden 
Afdeling Opleiding en Ontwikkeling t.a.v. Marty Langendoen 
Rechterstraat 55 
5280 AW Boxtel 
 
telefoon:    0800-337 4667 
teksttelefoon: 0800-337 4857 
fax:     0182-549 196 
email:     contact@ggmd.nl 
website    www.ggmd.nl 


