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Communiceren met gebaren

- Wat is de meerwaarde van gebaren? 

- De Kwebl benadering. 

- Plenaire sessie: Hoe kun je dit zelf inzetten?



Gebaren als ondersteuning
- Concreter dan woorden 
- Middel tot communicatie bij (nog) niet sprekende kinderen 
- Vertraging en versimpeling van de gesproken taal 
- Benadrukken van de belangrijkste woorden uit de zin 
- Kleinere spreekafstand en oogcontact wordt uitgelokt 
- Gebaren kun je samen maken ( i.t.t. woorden) 
- Grovere motorische handeling dan spreken 
- Aansturen van de fijne motoriek van het spreken 
- Visuele vorm van communicatie voor kinderen met gehoorproblematiek 
- Stimuleert de ontwikkeling van symboolvorming als middel om te communiceren, 

net als de gesproken taal 
- Gebaren heb je altijd bij je!



Voorwaarden voor een succesvolle manier van communicatie

- De omgeving moet de gebaren begrijpen. 
- De omgeving moet de gebaren kennen en direct in de 

communicatie kunnen toepassen 
- De omgeving moet de gebaren gebruiken naar het kind. 
- Het kind moet de gebaren motorisch redelijk kunnen. 
- De gebaren moeten aansluiten bij de leefwereld van het kind. 
- Het kind moet uitgelokt worden om de gebaren ook als 

communicatiemiddel in te zetten.



Filmpje



Samen, spelenderwijs gebaren leren.



Kwebl ontwikkeld apps die jonge kinderen, 
hun ouders én professionals helpt bij het 

aanleren en gebruiken van gebaren.



Dit doen we samen met een steeds groter 
wordend netwerk van professionals in 

gebaren, (ortho)pedagogen en gezinnen.



Onze apps
Kwebl (eerste versie) 
Spel voor de tablet om samen 
met het kind gebaren te leren.

Gebarenboek 
Voor volwassenen met meer 
dan 500 kindergebaren videos.



Filmpje



Een nieuwe manier van leren: Mét en niet ván de tablet.

Gebaseerd op verschillende leerstijlen en lesmethodes.

Ouder en kind leren samen, tegelijkertijd en ieder op hun eigen niveau.

Wat wij anders doen…

Ouder en kind leren de gebaren sneller en beter door een slim algoritme.



Digitaal ondersteund leren.

Co-learning
Speciaal ontwikkeld om samen gebaren 
te leren, waardoor je sneller en op een 
leuke manier, van elkaar leert. Een echt 
persoon is immers het beste voorbeeld.

Beproefde methode
Gebaseerd op een combinatie van 
bewezen leerstijlen en lesmethodes 
(multi-sensory learning). Het maakt dus 
niet hoe je het beste leert.

Blijvend resultaat
Een app die échte waarde toevoegt 
in het leven van kinderen, ouders 
en pedagogisch professionals. 



…heel ‘open’ is en dus werkt voor ieder kind.  
…de ouder en het kind ondersteund bij het leren. 
…flexibel in te zetten is in de behandeling. 
…ouders ook eenvoudig thuis kunnen gebruiken.

Dit zorgt voor een oplossing die:



Demo



De app inzetten in de logopedie

- Ouders actief meenemen als communicatiepartner 
- Thuis, spelenderwijs samen nieuwe gebaren leren 
- Tijdens de behandeling als in-train moment 
- Middel om tot imitatie te komen
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- Meer activiteiten en interactie 
- Spaced Repetition System 
- Speciale versie voor professionals 

Wat komt er nog aan?
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