
 

 

 

  
 
 
 
 

Onze Missie 
Gebarentaal als tweede taal van Nederland, 

toegankelijk en toepasbaar voor iedereen. 
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Iedereen is uniek en hoort erbij. 

Niemand is volmaakt en iedereen heeft recht 
op zijn eigen mogelijkheden. 

Samen zijn we compleet en hebben we een 
enorme potentie. 
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Visie 

Maatschappelijke ontwikkeling 
Onze maatschappij is in hoog tempo aan het veranderen:  

- Het aantal ouderen neemt toe en mensen worden steeds 
ouder. Naarmate we ouder worden neemt ons gehoor af. 

- Jongvolwassenen en veel muzikanten lopen gehoorschade 
op door het gebruik van oortjes en blootstelling aan harde 
muziek bij het uitgaan en concerten.  

De oplossing voor deze problemen wordt vaak gezocht in 
gehoortechnologie: met een gehoorapparaatje kunnen 
slechthorenden een deel van hun verloren gehoor terugvinden, in 
combinatie met bijvoorbeeld liplezen.  
 
De communicatie blijft hierdoor echter beperkt. Zeker indien 
communicatie anders plaatsvindt dan één op één, in grotere 
groepen en/of rumoerige omstandigheden, of wanneer het 
batterijtje op is, biedt technologie geen uitkomst. 
 
Met als gevolg dat: 

- veel ouderen en ook jongeren in een isolement raken en 
zich eenzaam gaan voelen 

- slechthorenden hun kwaliteiten niet meer volledig kunnen 
inzetten en daardoor minder mogelijkheden ervaren om 
zichzelf te ontplooien en hun bijdrage te kunnen blijven 
leveren aan de maatschappij. 

 
De gebarentaal die doven van jongs af aan leren (de Nederlandse 
Gebarentaal, NGT) biedt wèl uitkomst. Het door iedereen 
beheersen van (al is het maar een beetje) gebarentaal zorgt ervoor 
dat: 

- ook bij gehoorbeschadiging en of vermindering van gehoor 
communicatie mogelijk blijft; 

- eenzaamheid wordt voorkomen; 
- mensen flexibeler worden in de wijze van communiceren, 

naast auditief ook meer visueel, wat alle sociale contacten 
ten goede komt; 

- de contacten tussen doven en (slecht)horenden 
vergemakkelijkt worden; 

- talenten niet verloren gaan; 
- iedereen mee kan blijven doen in onze maatschappij. 

 
 

 

 

Door het massaal 
aanleren en 
gebruiken van 
gebarentaal,  
houdt iedereen een 
volwaardige plek  
in onze samenleving 
en kan daarmee 
zijn/haar bijdrage 
blijven leveren voor 
de maatschappij. 
 
Als iedereen 
gebarentaal kan 
gebruiken hoeft 
slechthorendheid 
geen reden meer te 
zijn om je eenzaam te 
voelen. 
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Daarom gebarentaal! 
 
Taalontwikkeling 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een 
tweetalige opvoeding bijdraagt aan het ontwikkelen van 
cognitieve vermogens, naast uiteraard het sociale en 
economische voordeel van het beheersen van meerdere talen 
op moedertaalniveau.  
 
Deze voordelen gelden ook voor gebarentaal: ook mensen die 
met een gesproken taal en een gebarentaal opgroeien, hebben 
een flexibeler brein dan ééntaligen. Net als mensen die van 
jongs af aan naast Nederlands ook Turks of Frans spreken, 
kunnen zij zich zonder obstakels in meerdere 
taalgemeenschappen bewegen. 
 
Het aanleren en beheersen van gebarentaal draagt niet alleen 
bij aan een betere ontwikkeling van de hersenen 
(taalvaardigheid en motoriek). Gebarentaal maakt het ook 
mogelijk voor ouders om al vanaf het allereerste prille begin 
met hun baby te kunnen communiceren: jonge kinderen zijn 
eerder in staat tot gebaren dan tot spreken. En tot slot zijn er 
kinderen voor wie spreken op de een of andere manier een 
groot probleem blijft, of het nou om motorische of psychische 
redenen is. Ook voor hen en hun ouders biedt gebarentaal een 
uitkomst. 
 
Op latere leeftijd gebarentaal leren is een hele opgave, net als 
het leren van een andere vreemde taal. Het unieke van 
gebarentaal is echter dat het gecombineerd kan worden met 
Nederlands (‘Nederlands met Gebaren’). Een tussenvorm van 
Nederlands en gebarentaal, die relatief snel aan te leren is, en 
een eerste stap kan vormen naar het beheersen van de NGT 
(Nederlandse Gebarentaal) zoals doven die gebruiken. 
 
Het leren en gebruiken van gebarentaal neemt hindernissen 
weg. Het is een taal die voor iedereen die kan zien en zijn 
handen kan gebruiken toegankelijk en handig is. 
 

Het leren van een 
nieuwe taal 
 
Gebarentaal bouwt 
voort op wat wij zelf 
al doen tijdens het 
communiceren,  
dus: 
het leerproces voor 
gebarentaal is 
makkelijker en 
sneller dan voor een 
voor ons volstrekt 
vreemde taal als  
Frans, Chinees of 
Arabisch.  
 
Gebarentaal maakt 
mensen meer 
bewust van:  
 
• visuele middelen 

om te 
communiceren, 

 
• het gebruik van 

beelden om iets te 
vertellen,  

 
• het belang van 

oogcontact in het 
contact met 
anderen,  

 
• congruent zijn in 

wat je zegt en wat 
je uitstraalt. 

 
Gebarentaal maakt 
(ook horende) 
mensen tot betere 
gesprekspartners. 
 



 

Beleidsplan 2018-2022 | Gebarentaal voor iedereen 4 

 
Diversiteit 

Een belangrijk speerpunt voor onze samenleving anno 2019 is 
diversiteit. De overheid stimuleert op vele manieren het erkennen 
en ruimte geven aan verschillen en ieders unieke mogelijkheden. 
 
Gebarentaal leren doet ook recht aan diversiteit: het zorgt ervoor 
dat ook voor mensen voor wie horen en zich mondeling 
uitdrukken niet vanzelfsprekend is, communicatie mogelijk is en zij 
zich een volwaardig onderdeel kunnen (blijven) voelen van onze 
samenleving. 
 
Inclusie 

Het erkennen van diversiteit is één ding, de volgende stap is het 
nemen van al die verschillen als uitgangspunt en samen te werken 
aan een bloeiende samenleving waarin ieders talent ruimte kan 
krijgen bij te dragen aan een mooiere en betere leefwereld voor 
iedereen. 
 
Het op grotere schaal beheersen en toepassen van gebarentaal 
draagt bij aan de mogelijkheid van inclusiviteit en dus 
daadwerkelijk volledige en brede participatie van een steeds 
groter wordende groep doven en slechthorenden. 
 
In een samenleving die naast met spraak ook visueel kan 
communiceren, is er ook voor hen die zich in gesproken taal niet of 
niet meer verstaanbaar kunnen maken, ook dan een plek om hun 
bijdrage te (kunnen blijven) leveren, hun talenten te benutten en 
ambities waar te maken. 

  

 

Het nieuwe 
“normaal” 

 

Een levendige 
effectieve 
samenleving waarin 
iedereen erbij hoort, 
volop visueel wordt 
gecommuniceerd en 
iedereen in staat is 
zijn talenten te 
benutten en een 
bijdrage te leveren 
aan onze 
gezamenlijke 
kwaliteit van leven.  
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Algemene informatie over gebarentaal 
 
De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is de moedertaal van de 
dovengemeenschap in Nederland. We weten dat de taal in ieder 
geval bestond sinds de start van het speciaal onderwijs aan het 
eind van de achttiende eeuw, en mogelijk al daarvoor. 
 
Zowel in het onderwijs als in de maatschappij is gebarentaal lang 
niet serieus genomen. Doven werden niet voor vol aangezien, 
omdat ze anders communiceerden. Pas na het midden van de 
twintigste eeuw werd door taalkundigen ingezien dat 
gebarentalen volwaardige talen zijn, met dezelfde rijkdom en 
mogelijkheden als gesproken talen. Ondanks dit inzicht is 
gebarentaal in de ogen van sommigen nog een beperking voor 
doven. De huidig heersende opvatting is om hen in de horende 
maatschappij te laten integreren.  
 
Vanuit de medische invalshoek gebeurt dit met behulp van 
technische ingrepen zoals hoorapparaten in alle soorten en 
maten. Deze invalshoek is nog gebaseerd op de oude gedachte 
dat gebarentaal het integreren in de horende wereld zou 
belemmeren.  
 
Gelukkig is de wereld veranderd en is dit vandaag de dag niet 
meer opportuun, zeker met de wetenschap dat inmiddels 
wereldwijd meertaligheid de norm is en we ons richten op 
diversiteit en inclusie voor alle leden van onze samenleving.  
 
Doven zijn al geïntegreerd in de samenleving, maar ze zouden 
zichtbaarder zijn en een makkelijker leven hebben als veel meer 
mensen hun prachtige taal zouden leren.  
 
Op dit moment gebruiken zo’n 25.000 doven en hun omgeving de 
Nederlandse Gebarentaal. Voor een klein deel van hen is 
gebarentaal echt de moedertaal, veel doven hebben gebarentaal 
pas in de loop van hun kindertijd of zelfs daarna geleerd, net als 
horende ouders van dove kinderen en de meeste tolken. 
 
De Nederlandse overheid is al sinds eind jaren ’90 aan het 
twijfelen over de officiële erkenning van Nederlandse 
Gebarentaal. Op dit moment wordt een initiatiefwetsvoorstel van 
de Tweede Kamerfracties van ChristenUnie en PvdA herzien, en 
naar verwachting later in 2019 voor behandeling aan de Tweede 
Kamer voorgelegd. 

In Nederland zijn ca. 
25.000 mensen doof 
die ook gebarentaal 
gebruiken, en naar 
schatting 1,7 
miljoen mensen 
(oud en jong) 
slechthorend. 
 
Dit aantal neemt 
jaarlijks toe met mi-
nimaal het percen-
tage van vergrijzing. 
Als we uitgaan van 
1,7 miljoen slecht-
horenden en we 
nemen even aan dat 
iedere slechthorende 
in nauw contact staat 
met, c.q. afhankelijk 
is van zes personen 
om hem/haar heen 
(familie, vrienden, 
verzorgers, etc.), dan 
betekent dat dat in 
Nederland ca. tien 
miljoen mensen al 
dan niet dagelijks 
aanlopen tegen 
communicatie-
problemen als 
gevolg van 
slechthorendheid. 
 
Met gebarentaal 
wordt contact 
maken weer 
makkelijk en neemt 
de kwaliteit van 
leven direct weer 
toe. 
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Dovencultuur 

Doven die van jongs af aan met gebarentaal opgroeien, vormen 
een levendige taalgemeenschap. We spreken ook wel over 
‘dovencultuur’: gebaarders (of: gebarentaligen) delen veel 
bijzondere ervaringen en hebben een rijk cultureel erfgoed op het 
gebied van o.a. sport en theater. De laatste jaren wordt er vaak 
gesproken over ‘deaf gain’, de gedachte dat er in de dovencultuur 
elementen zitten waar de hele samenleving van kan leren en 
profiteren. Dat geldt zeker voor gebarentaal. 

Het dagelijkse leven  

Hoewel doven in Nederland een beroep kunnen doen op tolken en 
in enige mate gebarentaal in het (speciaal) onderwijs kunnen 
gebruiken, zijn er in het algemeen maar weinig mensen in hun 
omgeving die gebarentaal gebruiken en is de toegang tot het 
onderwijs en de arbeidsmarkt nog beperkt. De worstelingen om 
erbij te kunnen horen zijn groot. 
 
De heersende opvatting op dit moment is om doofheid te 
medicaliseren gericht op oplossen van het fysieke probleem, 
waarbij geen recht wordt gedaan aan de eigen cultuur van de 
doven. 
  
Door de aandacht te richten op het laten aanpassen van de doven 
aan de “gewone” wereld en veel energie te steken in het 
stimuleren van de gehoorfunctie en het leren spreken, gaat er veel 
energie verloren voor dingen die voor alle mensen 
vanzelfsprekend zouden moeten zijn, zoals een onbezorgde jeugd 
voor kinderen, een fijn en warm contact waarbij je elkaar goed 
kunt begrijpen met degenen die je dierbaar zijn, jezelf ontwikkelen 
en leren op allerlei gebieden, maar ook dagelijkse dingen als 
veiligheid bij bijvoorbeeld nationale rampen. 
 
 
 

  

Het leven van een 
doof kind en zijn 
ouders bestaat vanaf 
de geboorte uit  
vele ziekenhuis-
bezoeken, belastende 
onderzoeken en 
operaties: vele 
zorgen en een 
emotionele zoektocht  
voor ouders naar 
ondersteuning. 
 
Helaas is in de 
meeste gevallen in 
die periode weinig 
tot geen aandacht 
voor het communi-
ceren met hun baby 
in gebarentaal. iets 
wat in zo’n 
sterssvolle periode 
juist belangrijk is. 
Oorzaken: Deels,       
* omdat ouders 
hierover niet worden 
geïnformeerd 
* niet wetend :  
dat communicatie in 
gebarentaal al na een 
paar maanden 
mogelijk is met alle 
babies, doof en 
horend! 
* dat vroeg starten 
met gebarentaal de 
hersenontwikkeling 
van de baby positief 
stimuleert. 
• waar zij terecht 
kunnen. 
 
Gebarentaal helpt bij 
de bonding tussen 
ouder en kind ! 
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De potentie van gebarentaal  

Voor de samenleving als geheel is de potentie van het massaal 
kunnen toepassen van gebarentaal evident:  
 
• Er zijn op dit moment 1,7 miljoen doven en slechthorenden 
die nog slechts beperkt hun bijdrage aan de samenleving kunnen 
leveren en hun talenten niet optimaal kunnen (blijven) benutten.  
 
• Doordat ook communicatie met geliefden en vrienden steeds 
moeizamer gaat raken zij langzaam maar zeker in een isolement 
met allerlei psychische klachten tot gevolg.  
 
• Voor deze, jaarlijks groeiende, grote groep mensen (1,7 mln.) 
ligt eenzaamheid op de loer. 
 
Het serieus werk maken van gebarentaal maakt onze totale 
samenleving in vele opzichten rijker, levendiger, effectiever en 
minder eenzaam. 
 
Het kunnen communiceren in gebarentaal is voor deze grote 
groep mensen een uitkomst om hun bijdrage te kunnen (blijven) 
leveren en hun levensgeluk te behouden. Daarom is het van 
belang dat er meer mensen in hun omgeving ook gebarentaal 
beheersen.  
 
Bovendien draagt gebarentaal wanneer het op grotere schaal 
wordt gebruikt bij aan de bestaande maatschappelijke wens tot 
het bieden van ruimte aan diversiteit en het zorgen voor 
inclusiviteit doordat met het op grotere schaal benutten van 
gebarentaal, daadwerkelijk erbij horen en participatie door 
doven en slechthorenden in de maatschappij mogelijk wordt. 
 
Dit is precies wat de stichting beoogt te bereiken. 
 

   Gebarentaal voor iedereen! 
 
  

Doelgroep 

 

25.000 Doven 
+ 

1,7 mln. 
slechthorenden 

x 
minimaal 6 direct 

betrokkenen 
= 

Meer dan 10 miljoen 
Nederlanders 

 
Daarnaast zijn er 
aanwijzingen dat 
gebarentaal ook voor 
andere groepen de 
communicatie zal 
kunnen 
vergemakkelijken.  
Bijvoorbeeld voor 
mensen met: 

Down-syndroom 

Autisme 

Dyslexie 

Afasie 

Spraakstoornissen 

Dementie 

Licht verstandelijk 
gehandicapten 

Anderstaligen 

 

En ook voor 
horenden zorgt 
gebruik van 
gebarentaal tot meer 
werkelijk contact bij 
communiceren. 
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Doel en aanpak 

De stichting wil met haar activiteiten de kracht en potentie van 
diversiteit meer benutten door gebarentaal toegankelijk en 
toepasbaar te maken voor iedereen. Dat doen we op drie 
manieren: 

1. Het geven van informatie en voorlichting over de kracht 
en potentie van gebarentaal voor de samenleving als 
geheel. 

 
2. Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van 

materialen die het makkelijker maken om gebarentaal te 
leren en te integreren in de Nederlandse samenleving. 
 

3. Partijen en betrokkenen met elkaar te verbinden, door het 
stimuleren van onderling contact en het gesprek en de 
discussie aan te gaan. 

 
Zo wordt het niet alleen voor bestaande dove en slechthorende 
mensen makkelijker om hun leven te leiden, ook de aankomende 
generaties doven en slechthorenden en de mensen om hun heen 
zullen profijt hebben van deze nieuwe manier van communiceren. 
 
Voor de maatschappij als geheel betekent dit dat: 
• Doven en slechthorenden zich meer onderdeel van de zijn 

samenleving zullen voelen, waardoor zij minder eenzaam 
zullen; 

• ook doven en slechthorenden beter en langer kunnen 
meedraaien in het arbeidsproces; 

• aankomende generaties zullen profiteren van de positieve 
ontwikkeling van de hersenen door tweetaligheid te 
stimuleren vanaf de geboorte; 

• ouders van dove kinderen hun kind makkelijker tweetalig 
kunnen laten opgroeien. 

• Slechthorenden hun bijdragen kunnen blijven leveren aan de 
maatschappij, hun talenten kunnen benutten en hun ambities 
makkelijker kunnen waarmaken. 

Is Nederland er wel 
klaar voor? 
 
Enkele voorbeelden: 
• Veel kinderdag-

verblijven werken 
inmiddels standaard 
met gebaren 

• Bij het Eurovisie 
Songfestival 2019 
zond de NPO ook de 
gebarentolken en 
sign dancers uit. 

•De initiatiefwet 
voor de erkenning 
van NGT die in 2016 
door PvdA en 
ChristenUnie is 
geschreven. 

• Veel horende 
ouders volgen een  
cursus 
‘babygebaren’ 

•Grote bedrijven als 
hebben een 
coffecorner met 
dove barrista’s 

•Maatschappelijke 
discussie over de 
inzet van 
gebaretolken bij 
nationale rampen 

•Maatschappelijke 
doelstelling over-
heid: Diversiteit en 
Inclusie, voorkomen 
van eenzaamheid. 

 
De stichting Groots 
Gebaar zet zich in 
voor bewustwording 
van de voordelen van 
gebarentaal in de 
hele maatschappij, 
horend, slechthorend 
en doof. 
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• Horenden hun communicatierepertoire kunnen 
uitbreiden wat het elkaar daadwerkelijk begrijpen in vele 
situaties makkelijker maakt. 

• Horenden met hun slecht(er)horende geliefden gewoon 
kunnen blijven communiceren  

 

Doelgroepen 

 
Stichting Groots Gebaar richt zich op uiteenlopende doelgroepen 
en hun directe omgeving:  
 
1. Gezinnen met dove kinderen 
2. Schoolgaande kinderen 
3. Slechthorenden 
 

 

Om deze groepen goed te kunnen bereiken en bedienen, is het 
ook nodig om aandacht te hebben voor de context waarin hun 
leven betekenis krijgt: de mensen in hun leven (van 0 tot 100), 
scholen, sport en spel, zorgverleners, werkgevers, bedrijven, 
regelgeving, verzekeringsmaatschappijen, et cetera.  

 

  

 

Waar de medische 
wetenschap gericht is 
op het ‘normaliseren’ 
van mensen, laat het 
leren van gebarentaal 
zien dat ‘diversiteit’ 
de norm is.  
 
Doven en slecht-
horenden kunnen 
soms geholpen 
worden met 
gehoortechnologie, 
maar tegelijkertijd 
zijn zij ook deel van 
de samenleving zoals 
ze zijn: mensen die 
liever of makkelijker 
visueel 
communiceren. 
 
Stichting Groots 
Gebaar wil niet 
mensen gewoon 
maken, maar hun 
taal. 
 
Als iedereen een 
beetje gebarentaal 
beheerst, is een 
gehoorprobleem 
ineens een veel 
kleiner probleem. 
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Gezinnen met dove kinderen 
 
De meeste dove en slechthorende kinderen hebben horende 
ouders. Ouders die van de ene op de andere dag terecht komen in 
een wereld die voor hen totaal onbekend is, met alle zorgen en 
angsten die daarbij horen. Voor de ontwikkeling van deze dove 
kinderen is het belangrijk om vanaf de wieg gebarentaal om zich 
heen te zien. Een taal die voor hun ouders meestal totaal onbekend 
is. 
 
Voor de (horende)ouders is dat een enorme uitdaging, die vanuit 
de zorg- en onderwijssector op dit moment nog niet optimaal 
wordt ondersteund.  
 
Gelukkig is er bij steeds meer kinderdagverblijven interesse in het 
werken met babygebaren. Een fantastische ontwikkeling! 
Ondersteuning aan ouders bij het leren van gebarentaal stopt na 
het basisniveau.  
 
Tegen de tijd dat kinderen naar school gaan, wacht er een nieuwe 
uitdaging: welke schoolomgeving is het beste voor een kind dat 
niet alleen van spraak afhankelijk kan zijn? 
Taalondersteuning voor ouders /gezinnen wordt dan niet meer 
geboden. 
 
Tweetalig onderwijs in Nederlands en Nederlandse Gebarentaal is 
maar zeer beperkt beschikbaar. 

 
 
De Stichting Groots Gebaar wil ouders ondersteunen door o.a.: 

• Informatie en kennis te delen over gebarentaal in relatie 
tot de ontwikkeling van het dove kind. 

• Gebarentaal makkelijker toegankelijk en toepasbaar te 
maken. 

• Een platform te bieden voor ontmoeten en leren van en 
met elkaar,  als het gaat om het begeleiden en opvoeden 
en tot bloei laten komen van dove kinderen. 

  

 
Wie wijst jou de 
weg?  
En HOE… 
 
• deal je als ouder  

met je zorgen en 
angsten? 

• leer je je kind een 
taal die jouzelf 
compleet vreemd 
is? 

• vind je 
aansluiting bij de 
dovengemeen-
schap, een 
rolmodel en dove 
vriendjes voor je 
kind? 

 
 
Een prachtig beeld 
over het opgroeien 
en opvoeden, de 
behoeften, 
worstelingen en 
mogelijkheden van 
een doof kind,  
wordt geschetst in de  

 
documentaire 
“Doof Kind” 

 
van  Alex de Ronde 
en zijn zoon Tobias. 
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Schoolgaande kinderen 
 
De meeste kinderen zijn niet doof of slechthorend. Toch biedt 
gebarentaal ook voor hen een enorme toevoeging aan het 
leven. Het verbreedt hun mogelijkheden om te communiceren, 
ook als spraak geen optie is. Door Nederlandse Gebarentaal te 
leren op een leeftijd dat taal op speelse wijze verworven kan 
worden, ontstaat er een sociale omgeving die ook voor dove en 
slechthorende kinderen aantrekkelijk en stimulerend is. 
Bijkomend voordeel:  
• Het wordt voor scholen en hun leerkrachten makkelijker om 
passend onderwijs te bieden aan de groep kinderen die gebaat 
is bij gebarentaal. 
• Op latere leeftijd, als hun eigen gehoor of dat van hun 
omgeving achteruit gaat, biedt gebarentaal een onmisbare en 
vanzelfsprekende oplossing. 
 
Op alle niveaus is er al positieve ervaring met gebarentaal in het 
onderwijs. In het eerste levensjaar kunnen kinderen zich al uiten 
met gebaren voordat hun spraakmotoriek daar klaar voor is. Op 
kinderdagverblijven maakt het kinderen communicatiever en 
socialer, en reageren kinderen enthousiast op het gebruik van 
gebaren. Op basisscholen waar veel dove kinderen zitten kan 
gebarentaal een vanzelfsprekende tweede taal zijn. En in het 
middelbaar onderwijs zijn er zelfs speciale methodes ontwikkeld 
om vreemde talen te leren middels gebarentaal; de gebaren 
helpen bij het leren van nieuwe woorden in bv. het Frans. 
 
Schoolgaande kinderen tot 18 jaar, vormen de maatschappij van 
de toekomst. 
 
Door Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan het standaard 
lespakket toe te voegen zorgen we ervoor dat we over 10 jaar 
met elkaar deel uitmaken van een samenleving waar diversiteit 
en inclusie werkelijk betekenis krijgt als het gaat om de steeds 
groter wordende groep slechthorenden die dan als 
vanzelfsprekend hun talenten en maatschappelijke bijdrage 
kunnen blijven inzetten. 
 
De Stichting Groots Gebaar ondersteunt scholen bij het 
gebruiken van gebarentaal, door o.a.: 
• voorlichting te geven; 
• contacten te leggen met onderwijsinstanties, 

schoolbesturen en docenten; 
• de ontwikkeling van lesmateriaal. 

 

Gebarentaal in 
elk klaslokaal 

Met deze actie (in 
samenwerking met 
gebaren.nl) hebben 
we in de laatste 
maanden van 2018  
ca. 5.000 kinderen 
bereikt met een les 
gebarentaal in hun 
eigen klaslokaal.  

Deze lessen werden 
gegeven door hun 
eigen juf of meester 
en door vrijwilligers, 
zoals ouders van 
dove kinderen, 
gebarentolken in 
opleiding, doven. 

De lessen waren een 
daverend succes, de 
kinderen en 
leerkrachten waren 
enthousiast en er was 
veel media-
aandacht. 

Een mooi begin! 

 

Vanzelfsprekend 
zetten we deze actie 
ook in 2019 verder 
voort.  

 

www.gebarentaali
nelkklaslokaal.nl 
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Slechthorenden 
 
Veel mensen in Nederland zijn slechthorend geworden na hun 
jeugd. Soms door lawaai of harde muziek, soms door een 
natuurlijk proces van veroudering. Vaak gaat dit zo geleidelijk 
dat men zich niet eens bewust is van hoeveel lastiger 
communiceren is geworden. Voor ouderen geldt dit voor een 
heel grote groep. Zeker op latere leeftijd lijkt het leren van een 
nieuwe taal buiten bereik, ook al zijn er aanwijzingen dat het 
leren van een nieuwe taal dementie kan helpen uitstellen. Maar 
het mooie van gebarentaal is dat ook een beperkte toepassing 
van Nederlandse Gebarentaal in de vorm van het ondersteunen 
van je spraak met gebaren al heel veel toevoegt aan de 
kwaliteit van leven.  
 
Denk aan: 

• de mensen in de thuiszorg die met ondersteunende 
gebaren kunnen praten en meer gezichtsexpressie 
gebruiken, en daardoor voor de slechthorende beter te 
begrijpen zijn; 

• collega’s op het werk die met elkaar een cursus NmG 
(Nederlands met Gebaren) gaan volgen om ook met 
een dove collega beter van gedachten te kunnen 
wisselen; 

• vrienden van de sportclub; 
• de arts die met ondersteuning van gebaren beter kan 

uitleggen wat er met je aan de hand is. 
 

De groep slechthorenden is zeer divers qua leeftijdsopbouw en 
daarmee ook qua interesses en behoeften. 
 
Om te zorgen dat voor deze grote groep met relatief kleine 
inspanning in een relatief korte tijd een groot effect kan 
worden bereikt is het van belang om naast de slechthorenden 
zelf ook hun omgeving met gebarentaal in aanraking te laten 
komen.  
 
De Stichting Groots Gebaar ondersteunt slechthorenden, 
werkgevers, zorgsector, andere betrokken 
(overheids)instanties en de samenleving als totaal door o.a.: 

• het geven van voorlichting  
• gerichte communicatie en acties om de bekendheid 

met en het gebruik van gebarentaal te stimuleren  
• het ondersteunen van de ontwikkeling van 

lesmateriaal speciaal voor beroepsgroepen in de zorg. 

Dinner Table 
Syndrome 

Iedereen aan tafel 
lacht, en jij moet 
telkens opnieuw 
vragen wat er is 
gezegd. Mensen 
doen hun best, maar 
het blijft lastig om 
rekening te houden 
met je slechthorend-
heid of doofheid,  
gevolg… ”je zit erbij”.. 
bijvoorbeeld aan de 
kersttafel bij je eigen 
familie thuis. 

Deze ervaring wordt 
door veel doven en 
slechthorenden 
gedeeld: de mensen 
waarbij je je het 
meest thuis zou 
willen voelen, 
vormen ongewild 
toch niet zo’n warm 
nest als je zou willen.  

Als iedereen in je 
familie op zou 
groeien met 
gebarentaal, is het 
wisselen van spreken 
naar gebaren even 
vanzelfsprekend als 
eerst je mond leeg 
eten voordat je 
begint met praten. 
Dan kunnen alle 
gezinsleden 
meedoen, ongeacht 
hun gehoorstatus. 

Hoe mooi zou dat 
zijn!!! 
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Professionalisering en samenwerking beroepsgroepen 
 
Verspreid over Nederland bestaan veel mooie initiatieven 
rondom het uitdragen van gebarentaal. Ook zijn er vele 
Stichtingen en (overheids)instanties actief om Doven al 
dan niet met gebarentaal te ondersteunen op allerlei 
levensgebieden (zorg, school, vrije tijd, werk, etc.). 
  
De ambitie om gebarentaal op grote schaal toegankelijk 
en toepasbaar te maken voor iedereen in Nederland 
vraagt ook om aandacht voor onderlinge samenwerking 
en het verder professionaliseren van de bestaande groep 
instanties en professionals op het gebied van gebarentaal. 
 
Ook is aandacht nodig voor samenwerking met de 
stakeholders in het politieke en maatschappelijke 
krachtenveld om gebarentaal hoog op de agenda te 
krijgen. 
 
 
 
De Stichting Groots Gebaar ondersteunt professionals op het 
gebied van gebarentaal door o.a.: 
• het bieden van een platform voor informatie- en 
kennisuitwisseling, netwerken, bevorderen onderlinge 
samenwerking; 
• ondersteuning in verdere professionalisering en uitbreiding 
van het werkveld d.m.v. gerichte (landelijke) communicatie en 
acties om de bekendheid met en het gebruik van gebarentaal 
te stimuleren; 
• het bijdragen aan een infrastructuur voor de ontwikkeling 
van (les)materiaal. 

  

 

 

 

 

Alleen  

loop je hard,  

SAMEN 

Kom je verder! 
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Bestuur 

Bestuursleden (onbezoldigd, onkostenvergoeding) 
Voorzitter  : prof. dr. O.A. Crasborn 
Penningmeester : drs. E.M.M. Koster 
Secretaris  : mr. A.P.M. Weekers 

 

RSIN: 859181200 

Financiële middelen 

Voor het realiseren van onze ambities zullen we fondsen werven 
en samenwerking zoeken met maatschappelijke partners. 
 

Fondsenwerving 

De volgende activiteiten worden ondernomen om fondsen te 
werven: 

• ANBI-status aanvragen bij de belastingdienst. 
• In eerste instantie worden giften van particulieren 

geworven rond de oratie van prof. dr. Onno Crasborn aan 
de Radboud Universiteit op 12 oktober 2018.  

• Op de website wordt duidelijk gemaakt hoe mensen 
donaties aan de stichting kunnen doen. 

• Via de website wordt in 2019 expliciet gemaakt hoe 
mensen via een legaat de stichting kunnen steunen. 

• Voor 2019 wordt een plan ontwikkeld voor het aantrekken 
van langdurige ondersteuning en sponsoring door 
particulieren en bedrijven. 

 

Beheer en besteding van vermogen 

Het beheer van het vermogen is in handen van de penningmeester 
van de stichting. Het vermogen wordt besteed aan het organiseren 
van activiteiten zoals in dit beleidsplan genoemd en aan de 
onkosten van de stichting en haar bestuur, met in achtneming van 
de wettelijk toegestane kostenpercentages voor organisaties 
zonder winstoogmerk die goede doelen dienen. De bestuursleden 
zijn onbezoldigd en ontvangen enkel een onkostenvergoeding. 
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Activiteitenplan 2018 

Opstartfase resultaat 
Augustus - Oprichting stichting 

- Ontwerp logo 
- Eerste website ontwikkelen 

- Website www.grootsgebaar.nl 
 

September - Communicatieplan opstellen  
- Gimmick ontwerpen en produceren 
- Fondsen werven 
- Plan van Aanpak 

 
- Gebarenslinger 
- Fondsenoverzicht in beeld 
- Inventarisatie gestart 

 
 

Eerste activiteiten  
Oktober - Oratie 

- sponsoring 
 
 
Activiteiten:  

- www.geabrentaalinelkklaslokaal.nl 
  
 
 

- NGT-lessen Hogeschool Arnhem-
Nijmegen 

 
 

- Brainstormsessie ouders van dove 
kinderen en experts; doel: netwerken 
ontsluiten en behoeften peilen 
 

- Mediacontacten 
 
 

- 350 Bezoekers 
- € 2000 giften 
- € 600 web-actie 

 
 

- 2500 horende kinderen NGT-
lessen basisschoolklassen 
 

 
- 60 studenten uit paramedische 

hoek kennis gemaakt met 
gebarentaal. 
 

- Wensen en Tips voor op te 
pakken activiteiten 2019. 
 

 
Media aandacht: 

- Radio; Met het oog op morgen 
- TV: Hart van Nederland, 

Jeugdjournaal 
- Krant:  

NRC paginagroot artikel, AD 
Landelijk, Gelderlander 

 
  

 
 activiteiten 
2019 Lobby voor Funding: 

- Aanvragen ANBI-status 
- Plan fondsenwerving opstellen 
- Benaderen bedrijven, fondsen, instellingen, serviceclubs 

 
Communicatie: 

- Stimuleren bewustwording nut en noodzaak gebarentaal 
- Boegbeeld : Bekende Nederlander  
- aanvraag SIRE reclame, campagne kerst 2019 Dinner Table Syndrome 
- publiciteit middels interviews op radio en TV , artikelen in kranten en 

tijdschriften 
- presentaties serviceclubs 
- voorlichting scholen, huisartsen, zorgcentra. 
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- Website professionaliseren 
- Samenbrengen professionele instanties  
- Actie fondswerving 

 
Gezinnen met dove kinderen: 

- workshop cyclus Tweetalig hoe!? 
- stimuleren babygebaren meer en verdeeld over NL,  

 
Schoolgaande kinderen: 

- actie www.gebarentaalinelkklaslokaal.nl 
- ondersteuning onderwijsontwikkeling gebarentaal 

 
Slechthorenden: 

- workshop nut en noodzaak gebarentaal voor huisartsen pratijken, incl. 
logopedisten (Nijmegen) december 2019 

- meedenken m.b.t. curriculum nascholingsopleiding voor huisartsen 
Nijmegen. 

- Promo filmpjes werkvloer succesvolle dove rolmodellen  
 
Professionalisering en samenwerken met Beroepsgroep: 

- ontwikkelen ledencampagne, jaarlijkse inleg in ruil voor 
ontwikkelplatform 

- in kaart brengen gebaren aanbod verschillende doelgroepen 
- organiseren netwerk bijeenkomst okt/dec 2019 

 
2020 -  
 - Onderhouden contacten sponsors en donateurs  

- Benaderen bekende Nederlanders als boegbeeld 
- Ondersteuning Doofgewoon.nl; gerelateerde bijeenkomsten voor 

ouders en (zorg)professionals 
- Ondersteunen gebarentaalonderwijs middels videoplatform 
- Scholen overtuigen om gebarentaal in lespakket op te nemen 
- Voorlichting en onderwijs in de zorgsector 
- Bij voldoende middelen: aanstellen directeur die fondsenwerving en 

activiteiten kan initiëren en coördineren 
 
 
 


