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AAnmelding

Voor nadere informatie of aanmelding  
kunt u een mail sturen naar  
info.logopedie@detwentsezorgcentra.nl

BAsisgeBAren volgens 
WeerklAnkmethodiek
doelgroep: ouders/verzorgers van jongeren of 
volwassenen met een ontwikkelingsachterstand 
en/of een verstandelijke beperking
ontWikkelingsleeftijd: vanaf 2 jaar
Bijeenkomsten: 3 × 1,5 uur
Avond 1 en 2: 55 gebaren uit de NGT. Uitleg 
over Totale Communicatie
Avond 3: 25 gebaren uit de NGT, waarbij u zelf 
kunt aangeven welke gebaren specifiek voor  
uw gezinssituatie van belang zijn
themA’s: activiteiten, huishouden, persoonlijke 
verzorging, personen
kosten: € 50,- bij deelname door één ouder of 
verzorger. € 75,- bij deelname door beide ouders 
of twee verzorgers
AAntAl deelnemers: maximaal 16, plaatsing 
op volgorde van aanmelding

geBArencursus op mAAt
Heeft u specifieke wensen voor uw kind of 
cliënt? De logopedisten/trainers denken  
graag met u mee. 

De twentse zorgcentra

Gebarencursussen



Cursusaanbod
kindergeBArencursus
doelgroep: ouders/verzorgers van kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand en/of een 
verstandelijke beperking
ontWikkelingsleeftijd: 0-4 jaar
Bijeenkomsten: 3 × 1,5 uur
Avond 1 en 2: 52 gebaren uit de NGT
Avond 3: 25 gebaren uit de NGT, waarbij u zelf 
kunt aangeven welke gebaren specifiek voor uw 
gezinssituatie van belang zijn
themA’s: personen, eten & drinken, 
oudergebaren, dieren, activiteiten
toepAssingen: liedjes zingen, boekjes lezen, 
spelen
kosten: € 50,- bij deelname door één ouder of 
verzorger. € 75,- bij deelname door beide ouders 
of twee verzorgers
AAntAl deelnemers: maximaal 16, plaatsing 
op volgorde van aanmelding

Communiceren met gebaren
Bij mensen met een ontwikkelingsachterstand 
en/of een verstandelijke beperking is de 
handmotoriek vaak wel beter ontwikkeld. 
Daardoor kan het gebruik van gebaren een goed 
hulpmiddel zijn om de communicatie op gang te 
brengen en te verbeteren. 
Bij jonge kinderen die nog volop in ontwikkeling 
zijn, wordt de taal- en spraakontwikkeling 
gestimuleerd door het gebruik van gebaren 
die de taal tijdens de dagelijkse omgang 
ondersteunen. 
Bij het gebruik van gebaren is het van groot 
belang dat iedereen rondom het kind of de 
volwassene de gebaren op dezelfde manier 
maakt en gebruikt. Om dit te leren zijn er 
speciale gebarencursussen.

Gebarencursussen
De Vakgroep Logopedie van De Twentse 
Zorgcentra biedt gebarencursussen aan, voor 
ouders/verzorgers van zowel kinderen als 
volwassenen met een ontwikkelingsachtersand 
en/of verstandelijke beperking. 
Alle logopedisten zijn opgeleid tot Trainer 
Gebaren volgens de Weerklankmethodiek. Zij 
leren u de standaardgebaren uit de Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) toe te passen op het 
communicatieniveau van uw kind/cliënt. 
De cursussen zijn interactief waarbij theorie 
en praktische gebarenoefeningen elkaar 
afwisselen.

Communicatie is essentieel
Communicatie is een essentieel onderdeel van 
ons leven. Met taal en spraak onderhouden wij 
contact met de wereld om ons heen en kunnen 
wij de ander iets duidelijk maken. 
Wij staan er niet bij stil, maar (verstaanbaar) 
spreken is niet altijd zo vanzelfsprekend. 
Kinderen en volwassenen met een 
ontwikkelingsachterstand en/of een 
verstandelijke beperking kunnen beperkt 
worden in hun communicatie, omdat 
de ontwikkeling van de spraakmotoriek 
vertraagd verloopt of verstoord is. Om te 
kunnen communiceren moeten dan andere 
mogelijkheden aangewend en ontwikkeld 
worden. 


