Informatiegids

Inleiding
In deze informatiegids vindt u een overzicht van alle cursussen en workshops die worden
aangeboden door Onderwijs Met gebaren. Per cursus of workshop worden de inhoud, de
duur en de kosten vermeld. Als er voorwaarden van toepassing zijn om de cursus of
workshop te kunnen volgen dan staat dat ook in het overzicht vermeld.
Naast cursussen en workshops is het ook mogelijk om Onderwijs Met Gebaren te boeken om
te komen voorlezen met gebaren op locatie en om een informatieavond te verzorgen voor
ouders en belangstellenden.

Cursus en workshop overzicht:
Basisonderwijs
- Workshop “De kracht van gebaren!”
- Workshop “Interactief voorlezen met gebaren”
- Cursus “Gebarenkracht in groep 1 t/m 8)
- Cursus NmG1 (Nederlands Gebarencentrum)
- Coaching traject “Gebaren in het basisonderwijs”
Kinderdagverblijf en VVE
- Workshop “Gebaren met baby’s”
- Workshop “Gebaren met peuters”
- Workshop “Interactief voorlezen met gebaren”
- Cursus “Gebaarplezier van 0 tot 4”
- Implementatietraject “Gebaarplezier van 0 tot 4”
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Workshop “De kracht van gebaren!”

Duur

De workshop duurt 1,5 uur en wordt op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 10 en maximaal 25.

Kosten

Gratis

Materialen

nvt

Studiebelasting
Voorwaarden

nvt
nvt

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking met het werken met ondersteunende gebaren
in het basisonderwijs. Naast wat achtergrondinformatie over gebaren en gebarentaal ga je
ook praktisch aan de slag. Met de aangeleerde gebaren in de workshop kun je aan de slag in
de praktijk om zelf te gaan ervaren wat de inzet van gebaren kan betekenen voor jouw
onderwijs. Deze workshop is geschikt voor iedereen die werkzaam is in het basisonderwijs
en nog geen ervaring heeft met en kennis heeft van ondersteunende gebaren.

Workshop “Interactief voorlezen met gebaren”

Duur

De workshop duurt 2 uur en wordt op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 14.

Kosten

De kosten bedragen € 65,- p.p. inclusief materialen.

Materialen

Je krijgt een hand-out en het prentenboek “Tim zoekt een
walvis”

Studiebelasting

nvt

Voorwaarden

nvt

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking op het werken met gebaren ter ondersteuning
van het voorlezen of te uitbreiding van de gebarenwoordenschat en vaardigheid. Het is dus
niet nodig om gebarenkennis te hebben.
Tijdens deze workshop doet u theoretische kennis op over interactief voorlezen en over
gebaren en gebarentaal. Met behulp van het prentenboek “Tim zoekt een walvis” leren we
de gebaren die bij dit boek horen en oefenen we door middel van praktische werkvormen.

Cursus “Gebarenkracht in groep 1 t/m 8”
Duur

De cursus bestaat uit 7 lessen van 2 uur en wordt desgewenst
verzorgd op locatie.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12

Kosten

De kosten bedragen dan € 675,- p.p. inclusief materialen en
certificaat.

Materialen

Werkboek “Gebarenkracht in groep 1 t/m 8” en 1 jaar toegang
tot het kenniscentrum van Onderwijs Met Gebaren. Na dit jaar
is het lidmaatschap te verlengen met een jaar. De kosten voor
een jaarabonnement bedragen € 27,50 per persoon. Het
abonnement komt na een jaar automatisch te vervallen.

Studiebelasting

7 x 2 uur les en ongeveer 2 uur aan huiswerkopdrachten.

Voorwaarden

Voor de opleiding gaan we uit van een MBO4 of HBO werk- en
denkniveau. Dat betekent niet dat een opleiding op dit niveau
noodzakelijk is, maar een abstract denkniveau of ervaring met
onderwijs is wel wenselijk.

Tijdens deze cursus doet u basiskennis en vaardigheden op over gebaren binnen het
basisonderwijs. Middels verschillende praktische werkvormen en een praktijkopdracht leert
u de gebaren meteen in te zetten in de praktijk. Tijdens deze cursus leert u gebaren bij de
thema’s algemeen, schoolactiviteiten, begroetingen en het weer, dagen van de week en
binnen en buiten spelen. Na het volgen van de cursus ontvangt u een certificaat van
deelname door Onderwijs Met Gebaren.

Cursus NmG1 (Nederlands Gebarencentrum)
Duur

De cursus bestaat uit 14 lessen inclusief toetsles van 2 uur en
worden desgewenst op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12

Kosten

De kosten bedragen dan €850,-p.p. inclusief materialen en
certificaat.

Materialen

Werkboek NmG1 Onderwijs, jaarabonnement op de ELO
(elektronische leeromgeving) en het online woordenboek.

Studiebelasting

14 keer 2 uur les en ongeveer 28 uur aan huiswerkopdrachten.

Voorwaarden

Voor de opleiding gaan we uit van een MBO4 of HBO werk- en
denkniveau. Dat betekent niet dat een opleiding op dit niveau
noodzakelijk is, maar een abstract denkniveau of ervaring met
onderwijs is wel wenselijk.

Tijdens deze uitgebreide cursus doet u kennis en vaardigheden op over het gebruik van
ondersteunende gebaren in het onderwijs. Bij de meest voorkomende schoolsituaties leert u
de gebaren en hoe u ze effectief in kunt zetten. Denk hierbij aan de onderwerpen dagritme,
spellen, rekenen, de kalender en klokkijken, emoties, situaties rondom het binnen en buiten
spelen, feestdagen etc. Aan het eind van deze cursus wordt u kennis en vaardigheid
getoetst. Bij een voldoende ontvangt u het certificaat NmG1 onderwijs vanuit het
Nederlands Gebarencentrum. Mocht u de toets niet halen of ervoor kiezen de toets niet te
doen dan ontvangt u een certificaat van deelname.

Coaching traject “Gebaren in het basisonderwijs”
Duur

Dit traject bestaat uit 2 praktijkbezoeken van 45 min en 30 min
nabespreken.

Aantal deelnemers

nvt

Kosten

De kosten bedragen dan € 225,- p.p. inclusief verslag.

Materialen

Er zijn geen materialen nodig voor dit traject. Er wordt van ieder
bezoek een verslag gemaakt en toegezonden via mail.

Studiebelasting

2 bezoeken van 45 minuten en 30 min nabespreken dus 23,5
uur in totaal.

Voorwaarden

U heeft de cursus “Gebarenkracht in groep 1 t/m8” gevolgd.

Dit traject is bedoeld om extra ondersteuning en coaching te bieden bij het inzetten van
gebaren in de praktijk. Tijdens deze coaching bezoeken, kijk ik mee in de klas hoe en welke
gebaren je inzet in welke situatie en op welke manier. Hierop krijg je persoonlijk feedback,
tips en adviezen. Dit alles wordt ook in een verslag vastgelegd en toegezonden per mail.

Workshop “Gebaren met baby’s”
Duur

De workshop duurt 2 uur en wordt op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12.

Kosten

De kosten bedragen dan € 375,- per groep.

Materialen

1 jaar toegang tot het kenniscentrum van Onderwijs Met
Gebaren. Na dit jaar is het lidmaatschap te verlengen met een
jaar. De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 27,50 per
persoon. Het abonnement komt na een jaar automatisch te
vervallen.

Studiebelasting

Deze workshop duurt 2 uur.

Voorwaarden

Voor de opleiding gaan we uit van een MBO4 of HBO werk- en
denkniveau. Dat betekent niet dat een opleiding op dit niveau
noodzakelijk is, maar een abstract denkniveau of ervaring in de
kinderopvang is wel wenselijk.

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking met het werken met ondersteunende gebaren
met baby’s. Naast achtergrondinformatie leert u basisgebaren bij het dagritme op een
babygroep en hoe deze in te zetten.

Workshop “Gebaren met peuters”
Duur

De workshop duurt 2 uur en wordt op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12.

Kosten

De kosten bedragen dan € 375,- per groep.

Materialen

1 jaar toegang tot het kenniscentrum van Onderwijs Met
Gebaren. Na dit jaar is het lidmaatschap te verlengen met een
jaar. De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 27,50 per
persoon. Het abonnement komt na een jaar automatisch te
vervallen.

Studiebelasting

Deze workshop duurt 2 uur.
Voor de opleiding gaan we uit van een MBO4 of HBO werk- en
denkniveau. Dat betekent niet dat een opleiding op dit niveau
noodzakelijk is, maar een abstract denkniveau of ervaring in de
kinderopvang is wel wenselijk.

Voorwaarden

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking met het werken met ondersteunende gebaren
met peuters. Naast achtergrondinformatie leert u basisgebaren bij het dagritme op een
peutergroep en de belevingswereld van peuters en hoe deze in te zetten.

Workshop “Interactief voorlezen met gebaren”

Duur

De workshop duurt 2 uur en wordt op locatie verzorgd.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12.

Kosten

De kosten bedragen € 65,- p.p. inclusief materialen.

Materialen

Je krijgt een hand-out en het prentenboek “Tim zoekt een
walvis”

Studiebelasting

nvt

Voorwaarden

nvt

Deze workshop is bedoeld ter kennismaking op het werken met gebaren ter ondersteuning
van het voorlezen of te uitbreiding van de gebarenwoordenschat en vaardigheid. Het is dus
niet nodig om gebarenkennis te hebben.
Tijdens deze workshop doet u theoretische kennis op over interactief voorlezen en over
gebaren en gebarentaal. Met behulp van het prentenboek “Tim zoekt een walvis” leren we
de gebaren die bij dit boek horen en oefenen we door middel van praktische werkvormen.

Cursus “Gebaarplezier van 0 tot 4”
Duur

De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur en wordt desgewenst
verzorgd op locatie.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12.

Kosten

De kosten bedragen dan € 375,- p.p. inclusief materialen en
certificaat.

Materialen

Werkboek “Gebaren met baby’s” en 1 jaar toegang tot het
kenniscentrum van Onderwijs Met Gebaren. Na dit jaar is het
lidmaatschap te verlengen met een jaar. De kosten voor een
jaarabonnement bedragen € 27,50 per persoon. Het
abonnement komt na een jaar automatisch te vervallen.

Studiebelasting

3 x 2 uur les en ongeveer 2 uur aan huiswerkopdrachten.

Voorwaarden

Voor de opleiding gaan we uit van een MBO4 of HBO werk- en
denkniveau. Dat betekent niet dat een opleiding op dit niveau
noodzakelijk is, maar een abstract denkniveau of ervaring in de
kinderopvang is wel wenselijk.

Tijdens de cursus leert u naast de theorie over ondersteunende gebaren en gebarentaal
ruim 60basisgebaren behorend bij het dagritme en de belevingswereld van het (zeer) jonge
kind. Met behulp van interactieve werkvormen en een praktijkopdracht leert u de gebaren
effectief in te zetten. Na het volgen van deze cursus ontvangt u een certificaat van deelname
van Onderwijs Met Gebaren. Aanvullend is er het implementatietraject die coaching en
begeleiding biedt bij het succesvol implementeren van gebarenondersteuning op de groep.

Implementatietraject “Gebaarplezier van 0 tot 4”
Duur

Dit traject bestaat uit 4 praktijkbezoeken van 1 uur incl
verslaglegging (15 min). En 2 toets momenten van 20 min.

Aantal deelnemers

nvt

Kosten

De kosten bedragen € 300,- p. p. inclusief verslag.
De kosten voor de toetsing bedragen € 50,- p.p. per toets.

Materialen

Voor de toetsing heb je de gebaren nodig uit het werkboek bij
de cursus “Gebaarplezier van 0 tot 4” Er wordt van ieder bezoek
een verslag gemaakt en toegezonden via mail.

Studiebelasting

4 bezoeken van 1 uur en 2 x toetsing van 20 min

Voorwaarden

U heeft de cursus “Gebaarplezier van 0 tot 4” gevolgd.

Dit traject is bedoeld om het gebruik van ondersteunende gebaren binnen een
kinderdagverblijf te implementeren. Het traject kan afgenomen worden in combinatie met
de cursus “Gebaarplezier van 0 tot 4”. Elke deelnemende groep van uw organisatie zal 4 x
bezocht worden. Tijdens dit bezoek wordt er op de groep meegekeken hoe en wanneer de
gebaren worden ingezet. Hierop word meteen feedback en tips gegeven. Dit komt in een
verslag te staan die zowel naar de deelnemende groep als de leidinggevende gemaild zal
worden. Ook vindt er 2x een gebarenvaardigheidstoets plaats. Deze toetst de gebarenkennis
en vaardigheid van de medewerkers op de groep. Tijdens de eerste toets, toetst de 60
basisgebaren van de cursus en de tweede toets, toetst de aanvullende gebaren uit het
werkboek van eerdergenoemde cursus. Bij het behalen van beide toetsen heeft de
cursist/deelnemer het certificaat Gebaarplezier van 0 tot 4 behaald. Tijdens het vierde
praktijk bezoek zal aan de hand van de gestelde criteria zoals vermeld in het werkboek
behorende bij de cursus, beoordeeld worden of de groep van de deelnemende vestiging
voldoet aan de criteria. Indien dat het geval is zal die groep/vestiging vermeld worden op de
website van Onderwijs Met Gebaren als vestiging/groep die ondersteund wordt door
Onderwijs Met Gebaren.

Toetsing
Aan enkele cursussen en het implementatietraject gebaarplezier van 0 tot 4 en
Gebarenkracht in groep 1 t/m 8 zit toetsing verbonden. Voor alle toetsen geldt indien de
toetsing niet behaald wordt er een herkansing plaatsvindt. Samen met de cursist of
deelnemende groep/vestiging wordt gekeken welke onderdelen nog meer aandacht nodig
hebben en indien nodig zal Onderwijs Met Gebaren extra coaching/training aanbieden om
het gewenste niveau te behalen. Indien er extra coaching/training nodig blijkt dan zijn hier
extra kosten aan verbonden. In overleg zal Onderwijs Met Gebaren een passend en haalbaar
plan opstellen.

