
 

Kentalis Academie - Opleidingen 

Globale inhoud van de modules die opleiden tot NGT niveau B1 

De opleiding wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht – Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies 
en duurt drie jaar. 

 
Inhoud Module NGT D: 

- Lexicon (reikwijdte): thema’s reizen, studie en 

opleiding, beroepsspecifiek lexicon, nieuws en 

geschiedenis. 

- Grammatica (nauwkeurigheid): expliciet aandacht 

voor het toepassen van perspectief, rolnemen en 

aspect (flexie). 

- Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende 

taalstroom): aandacht voor gebaren in een 

redelijk tempo. 

- Coherentie (verbanden leggen, structuur 

aanbrengen): expliciet aandacht voor het 

verbinden van gebeurtenissen en het plaatsen 

van gebeurtenissen in de tijd. 

- Interactie: aandacht voor het voeren van 

gesprekken met betrekking tot dagelijkse 

situaties en met betrekking tot werk- en 

studiegerelateerde zaken. 

- Begrip: aandacht voor het afzien van gesprekken 

met betrekking tot dagelijkse situaties. 

Inhoud Module NGT E: 

- Lexicon (reikwijdte): thema’s politie, justitie, 

jeugd, school en relaties. 

- Grammatica (nauwkeurigheid): expliciet aandacht 

voor toepassen van meervoud en classifiers. 

- Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende 

taalstroom): aandacht voor vloeiendheid van 

gebaren bij vertellen van een belevenis of 

verhaal. 

- Coherentie (verbanden leggen, structuur 

aanbrengen): expliciet aandacht voor het 

aanbrengen van verbanden (verbaal en non-

verbaal) bij het vertellen van een verhaal en bij 

procesbeschrijvingen. 

- Interactie: aandacht voor discussie in een 

informele situatie. 

- Begrip: aandacht voor het afzien van monologen 

van moedertaalgebaarders en het abstraheren 

van een ‘rode draad’ uit een monoloog van een 

moedertaalgebaarder. 

Inhoud Module NGT F: 

- Lexicon (reikwijdte): middelbare schoolvakken 

zoals biologie, aardrijkskunde, natuur- en 

wiskunde. 

- Grammatica (nauwkeurigheid): het toepassen van 

tijd en samenstellingen in NGT en het gebruik van 

de ruimte door middel van lokalisatie. 

- Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende 

taalstroom): aandacht voor vloeiendheid van 

gebaren bij vertellen van informatieve verhalen. 

- Coherentie (verbanden leggen, structuur 

aanbrengen): expliciet aandacht voor het 

aanbrengen van verbanden (verbaal en non-

verbaal) bij het vertellen van een informatief 

verhaal en bij procesbeschrijvingen. 

- Begrip: aandacht voor het afzien van monologen 

en dialogen en het begrijpen van een langer 

betoog. 

- Productie: het gebaren van een langer betoog. 

 

Inhoud Module NGT G: 

- Lexicon (reikwijdte): manieren van 

communiceren, vergaderen, landen en culturen 

en taalvariatie. 

- Grammatica (nauwkeurigheid): expliciet aandacht 

voor non manuele signalen en rolnemen van 

meerdere personen. 

- Vloeiendheid (tempo, gelijkmatigheid, vloeiende 

taalstroom): aandacht voor het voortbrengen van 

lange stukken tekst in een gelijkmatig tempo. 

- Coherentie (verbanden leggen, structuur 

aanbrengen): expliciet aandacht voor het geven 

van gedetailleerde beschrijvingen en het houden 

van een langer betoog. 

- Interactie: aandacht voor toepassen van formeel 

en informeel taalgebruik en aandacht voor het 

voeren van gesprekken met 

moedertaalgebaarders over een ingewikkeld 

thema. 

- Begrip: aandacht voor variatie in 

gebarentaalgebruik (het taalgebruik van ouderen 

en kinderen, het taalgebruik in de verschillende 

regio’s in Nederland, straattaal en fluisteren, slow 

motion en schreeuwen in de NGT) en het 

begrijpen van een langer betoog. 

 


