Een gesprek met een kinderdagverblijf dat
de waarde van VGT erkent
Het kinderdagverblijf Blydhove is een gewone kinderopvang in Assebroek, bij Brugge. Sinds een paar
jaar is er in deze opvang iets nieuws: ze gebruiken er
de Vlaamse Gebarentaal. De cel Belangenbehartiging
bezocht begin juli deze grote kinderopvang met 85
plaatsen voor kinderen van 0 tot 3 jaar oud en had
een gesprek met Lieveke Leutem, coördinator, en
Bram De Bree, medewerker.
Fevlado: Kunnen jullie vertellen waarom jullie de Vlaamse
Gebarentaal beginnen gebruiken zijn in dit kinderdagverblijf?
Blydhove: Een paar jaar geleden kwam er een dove baby van
10 maanden bij ons. We hebben toen samengewerkt met de
thuisbegeleidingsdienst van Spermalie om de omgang met deze
baby te vergemakkelijken. De moeder van het kind vroeg ons om
een cursus SMOG te volgen zodat de personeelsleden een aantal
basisgebaren zouden kunnen gebruiken met het kindje. 4 personeelsleden hebben die cursus toen gevolgd. Daarna kwam er een
andere dove baby, Manu, de zoon van Stefaan Breemersch en
Dana Theys. De thuisbegeleidingsdienst had hen aangeraden om
onze kinderopvang te contacteren, omdat wij al ervaring hadden met een doof kindje. Daarna kwam ook Basil Wheatley hier,
de zoon van Kathleen Vercruysse en Mark Wheatley. Kathleen
Vercruysse heeft onmiddellijk onze ogen geopend: onze aanpak
was niet helemaal correct en 2 jaar geleden zijn we dan met 2
medewerkers een opleiding Vlaamse Gebarentaal gaan volgen,
dit gedurende 4 uren per week.
Fevlado: Hoe gebruiken jullie de Vlaamse Gebarentaal in jullie kinderopvang?
Blydhove: Er zijn verschillende afdelingen in onze kinderopvang.
Intern hebben we enkele lessen gegeven aan onze collega’s van
de peuterafdeling. Nu gebruikt het personeel van deze afdeling
de Vlaamse Gebarentaal bij de dove peuters maar ook bij de
horende peuters. In het begin wisten we niet hoe we de Vlaamse

Bram De Bree en Lieveke Leutem
Gebarentaal in onze activiteiten konden gebruiken en we
durfden ook niet altijd de gebaren die we kenden te gebruiken.
Door de jaren heen hebben we ervaring opgebouwd. De steun
van de dove ouders is hierbij héél belangrijk geweest voor ons.
Ze gaven adviezen, tips en tijd om onze kennis van VGT uit te
breiden en correct te gebruiken bij de activiteiten. We zijn begonnen met liedjes te zingen in de Vlaamse Gebarentaal, daarna
ook verhaaltjes te vertellen met ondersteuning van gebaren, en
nu leren we aan de dove en horende peuters ook enkele nieuwe
gebaren rond thema’s zoals karnaval, kerst enz.
Fevlado: Waarom gebruiken jullie de Vlaamse Gebarentaal
ook bij de horende kinderen?
Blydhove: Wanneer er geen dove kindjes aanwezig zijn, blijft
ons personeel de Vlaamse Gebarentaal toch gebruiken tijdens

Wanneer er geen dove kindjes aanwezig zijn,
blijft ons personeel de Vlaamse Gebarentaal toch
gebruiken tijdens de activiteiten. De reden daarvoor is simpel: sommige horende kindjes zijn ook
visueel ingesteld en kunnen zich gemakkelijker
uitdrukken door middel van gebaren.
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de activiteiten. De reden daarvoor is simpel: sommige horende
kindjes zijn ook visueel ingesteld en kunnen zich gemakkelijker
uitdrukken door middel van gebaren. In het begin merkten we
onmiddellijk de voordelen als we ook bij de horende kindjes gebaren combineerden met gesproken taal; hun taalontwikkeling
gaat sneller vooruit. Ook kunnen ze makkelijker met de dove
kindjes communiceren. De ouders van de horende kindjes zijn
meestal positief over onze aanpak en steunen ons in het gebruik
van gebaren met hun kindjes. Soms zien ze dat hun horend kind
zich thuis in gebarentaal uitdrukt en wekt dat hun nieuwsgierigheid, want ze begrijpen hun kindje niet. Daarom krijgen we ook
vaker de vraag om cursussen Vlaamse Gebarentaal voor ouders
hier in onze kinderopvang te voorzien. We zijn nu bezig met de
dove ouders om te bekijken hoe we dat best kunnen doen.
Fevlado: Hoeveel dove kinderen zijn er nu bij jullie en wat is
jullie ambitie?
Blydhove: Momenteel hebben we 4 à 5 dove kindjes bij ons en
2 daarvan komen enkel naar de vakantieopvang. Daar werken
vaste personeelsleden maar ook jobstudenten. Net voor de
zomervakantie hebben de jobstudenten tijdens een voorbereidingsweekend de mogelijkheid gekregen om een basis Vlaamse
Gebarentaal te leren. In de praktijk blijven ze ook nieuwe gebaren bijleren, van de 2 dove kindjes die ze begeleiden.
Onze ambitie is om de Vlaamse Gebarentaal ook in andere
afdelingen te gebruiken, en daarom zullen enkele andere
personeelsleden een cursus Vlaamse Gebarentaal volgen vanaf
september 2013. We willen de Vlaamse Gebarentaal ook verder
blijven gebruiken, zelfs als er geen dove kindjes in de afdelingen
zijn.

Fevlado: Hebben jullie ook contacten met de Dovengemeenschap?
Blydhove: Dat is inderdaad een grote stap voor ons. We hebben regelmatig contacten met de vier dove ouderparen en
onze dove docent Vlaamse Gebarentaal. We hebben ook een
dove kok, Ann Somers, die hier al een paar jaar werkt en die in
Vlaamse Gebarentaal met de dove en horende kindjes communiceert. Dat is een groot voordeel want ze is een doof rolmodel
voor alle kindjes maar ook voor het personeel. We zouden graag
meer contacten hebben met de Dovengemeenschap en daarom
nodigen we de dove mensen die we ontmoet hebben uit op
onze jaarlijkse barbecue in augustus. We komen ook zeker naar
WereldDovenDag en we zijn nu aan het denken om een dove
jobstudente aan te werven voor de vakantieopvang.
Fevlado: Bedankt voor dit interview! Fevlado vindt jullie
aanpak zeer positief en hoopt dat jullie andere organisaties
voor kinderopvang in Vlaanderen zullen inspireren!
Het interview met het kinderdagverblijf en sfeerbeelden van
de activiteiten in Vlaamse Gebarentaal zijn beschikbaar op de
website http://www.mijnbabyisdoof.be, die op de WereldDovenDag gelanceerd wordt. Op WDD zal het kinderdagverblijf
een posterpresentatie geven tijdens de workshop van 13u tot
15u, en aan de geïnteresseerde ouders en professionelen verder
uitleg geven indien gewenst.

BLYDHOVE kinderdagverblijf
Generaal Lemanlaan 145
8310 Assebroek
050 / 35 30 12
postbus@blydhove.be
www.blydhove.be

Nieuwe Cursus: “Leren Visueel Communiceren met
dove baby’s en peuters”
De eerste cursusreeksen voor ouders en familie van dove baby’s in het voorjaar van
2010 waren een succes en de vraag naar het inrichten van meer cursussen bleef
bestaan. Daarom zijn we blij te kunnen meedelen dat in het najaar nog een aantal
nieuwe cursusreeksen zullen worden ingericht. Daarvoor slaan ’t Signaal vzw en
Fevlado-Diversus vzw de handen in elkaar met steun van verschillende Rotary Clubs
en de NVSG.
Tijdens zo’n cursusreeks leert de horende omgeving van een doof kind (ouders, familieleden, kinderopvang …) sensitief en respectvol in te spelen op de visuele ingesteldheid van het dove kind. Er wordt ook een basis VGT aangereikt, met een gebarenschat
die volledig afgestemd is op baby’s en peuters.
Meer informatie over de cursussen zal binnenkort te lezen zijn op www.tsignaal.be en
www.fevlado.be en vanaf 28 september ook op de website www.mijnbabyisdoof.be,
die dan gelanceerd wordt.
Tijdens de workshops op WereldDovenDag zal dit initiatief ook gepresenteerd worden
en is er ruimte voor vragen.
Heeft u interesse?
Laat ons dan nu al iets weten op volgend mailadres, en wij houden u op de hoogte:
info@mijnbabyisdoof.be
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