
 

Verdiepingscursus tot Gebarencoach 

Wil jij ook graag gebaren implementeren in jouw organisa4e en 
werken met de lesmethode ‘Gebaren met Lo:e & Max’, maar weet je niet hoe je dit het beste kunt 
inze:en? 

Volg dan onze nieuwe verdiepingscursus tot Gebarencoach! We hebben een verdiepingscursus 
ontwikkeld die in eerste instan4e bedoeld is voor scholen/kinderdagverblijven die ons traject 
“Gebarenles met Lo:e & Max” hebben gevolgd. Maar zelfstandigen, logopedisten, gastouders, 
ouders, leerkrachten en andere gebarentaalvaardige mensen kunnen ook deelnemen aan deze 
mooie cursus, mits ze in het bezit zijn van basiskennis over het gebruik van gebaren. We hebben 
deze ontwikkeld met als doel kennis te borgen en organisa4es te ondersteunen zelf succesvol 
gebaren in te ze:en. 

De cursisten hebben het scholentraject: Gebarenles met Lo:e & Max” gevolgd, het KDV-
programma doorlopen of zijn in het bezit van basiskennis over het gebruik van gebaren en 
eventueel het gebruik van de poppen. 

Met deze verdiepingscursus leer je de methodiek gebarenles met Lo:e & Max. Je wordt niet 
opgeleid tot gebarentrainer, maar je leert wel hoe je de gebaren kunt inze:en in je organisa4e en 
hoe je nieuwe medewerkers kunt begeleiden in de methodiek. 

We willen organisa4es ondersteunen om nog succesvoller te worden in het inze:en van 
ondersteunende gebaren. Het is handig om iemand binnen het team aan te wijzen die deze taak 
op zich neemt. We besteden aandacht aan het vormen van visie en leren je hoe je je collega’s kunt 
begeleiden in de werkwijze. Uiteraard gaan we 4jdens deze cursus heel veel gebaren leren die je 
weer kunt inze:en in je organisa4e. 
Een greep uit de onderdelen van deze cursus: 
Handvormen, mimiek en drama, NGT/NmG, voorlezen met gebaren, afzien, Dovencultuur, heel 
veel nieuwe lexicon, coaching, dagelijkse rou4nes, poppenspel, klassenmanagement, visie 
ontwikkeling, plan van aanpak etc. 

Programma: 
Dagdeel 1: Verdieping van dagrou4ne gebaren. Spelenderwijs toepassen in de groep. Inzet van 
poppenspel als pedagogisch hulpmiddel. Nut en voordelen kunnen uitleggen, schoolse gebaren, 
omgangsvormen en emo4es. 
Docenten: Judith Duijn, Lindai Boogerman. 

Dagdeel 2: Dovencultuur, ar4cula4e, NmG/NGT in combina4e met nieuwe woordenschat. 
Ruimtegebruik classifiers, zinnen, 4jd, persoon, bouwstenen, voorlezen en rolnemen. In 
combina4e met nieuwe woordenschat. 
Docenten: Frida van der Meijden, Orissa Oldenburger 



Dagdeel 3: Zelf toepassen & coach je collega, plan van aanpak! 
Docenten: Sebas4aan Boogaard, Judith Duijn 
Programma onder voorbehoud, onderdelen kunnen nog verschuiven. 

Data 2022 

Gebarencoach cursus online (15.30 - 17.30 uur) 
Dag 1: Do 12 mei 2022 
Dag 2: Do 19 mei 2022 
Dag 3: Do 2 juni 2022 
Dag 4: Do 9 juni 2022 
Dag 5: Do 16 juni 2022 
Dag 6: Do 23 juni 2022 

Gebarencoach Op loca4e; omgeving Arnhem 13.00 uur - 17.00 uur 
Dag 1: Wo 14 september 2022 
Dag 2: Wo 28 september 2022 
Dag 3: Wo 12 oktober 2022 

Inschrijving en algemene voorwaarden 

Voorwaarden: 
Bij deelname aan de gebarencoach cursus is een Lo:e of Max pop nodig. 
Deze zijn eventueel te koop voor €50,- of te huur voor €15,- (excl. verzendkosten). 

Voorafgaand moeten er vragenlijsten ingevuld worden en de gebarenschat worden opgehaald. 
Tijdens de cursus dienen er ook huiswerkopdrachten gemaakt te worden. 

Cer?ficaat: 
Bij volledige aanwezigheid ontvang je na afloop een Cer4ficaat voor Gebarencoach. 

Kosten: 
Gebarencoach cursus op loca4e: €400,- excl. BTW. Inclusief koffie/thee/water, fruit en wat lekkers. 
Gebarencoach online: €350,- excl. BTW 

Aanmelden: 
Mail het volgende naar gebarenles@lo:emax.nl 
Data: 
Naam: 
Organisa4e: 
Telefoonnummer: 
Emailadres: 
Factuurgegevens: 
 

Procedure  

https://mailto:gebarenles@lottemax.nl/


Na aanmelding voor deze cursus, ontvang je, nadat wij de aanmelding in ons systeem hebben 
verwerkt, een beves4ging via e-mail. Circa 10 dagen voor de cursus ontvang je een uitnodiging per 
e-mail met alle relevante informa4e. 

Annulering  
Tot twee weken voor aanvangsdatum kun je uitsluitend schriqelijk annuleren. Wij brengen 
daarvoor €45,- (excl. btw) administra4ekosten in rekening. Bij annulering binnen twee weken voor 
de datum van de cursus brengen wij het volledige bedrag in rekening. Het is wel mogelijk om een 
plaatsvervanger te sturen. 
 
Indien het aantal (minimaal 8) deelnemers onvoldoende is om de cursus doorgang te laten vinden, 
zullen de cursisten daarvan uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte gesteld 
worden. Het betaalde cursusgeld zal binnen 10 werkdagen retour gezonden worden. We zullen 
al4jd in overleg kijken naar een andere datum om de cursus te laten plaatsvinden. 


