
Nederlandse Gebarentaal op cd-rom

Gebarentaal op cd-rom
Traditionele gebarenwoordenboeken 
bevatten tekeningen of foto’s van gebaren.  
In praktijk blijkt het echter moeilijk om 
een gebaar te leren op basis van een 
tekening of foto. 
De Nederlandse Stichting voor het Dove en 
Slechthorende Kind (NSDSK) is jarenlang 
op zoek geweest naar de beste manier om 
gebaren te visualiseren.  Zij vond deze 
uiteindelijk in de cd-rom technologie in 
combinatie met de software van BSL.  
Met behulp van deze technologie kunnen 
gebaren snel opgezocht en duidelijk 
gedemonstreerd worden. 

Bright Side of Life (BSL) heeft 
in samenwerking met de NSDSK 
en de Universiteit van Durham 
een gebarendatabase ontwikkeld 
(SignBase). Hierin kunnen zowel 
tekst- als beeldgegevens van gebaren 
worden opgeslagen. Op basis van deze 
samenwerking heeft BSL samen met de 
NSDSK een serie Nederlandse 
Gebarentaal (NGT) cd-rom producten 
ontwikkeld, speciaal voor de dove en 
slechthorende gebruikers. 

Gebruikers van de cd-roms kunnen:
•	 de	vertaling	van	een	Nederlands	woord	

in NGT kunnen zien en vice versa;
•	 een	gebaar	opzoeken	via	de	handvorm	

van het gebaar en/of de plaats waar het 
gebaar wordt gemaakt;

•	 een	gebaar	opzoeken	via	een	
Nederlands of Engels trefwoord;

•	 een	gebaar	opzoeken	via	een	thema;
•	 informatie	opzoeken	over	het	gebruik	

van een gebaar met behulp van 
voorbeeldzinnen;

•	 grammaticale	NGT	informatie	zien.

Drie cd-roms
De NGT serie bestaat uit drie cd-roms: 
‘Communiceren met dove kinderen 
thuis en op school’, deel 1, 2 en 3. 
Elke cd-rom bevat zo’n 1000 gebaren 
uit de Nederlandse Gebarentaal en de 
vertaling van deze gebaren naar het 
Nederlands. De cd-roms demonstreren 
het gebruik van gebaren in complete 
zinnen en bevatten voorbeeldzinnen 
en korte verhaaltjes waarin de gebaren 
te zien zijn. Een gebruikersvriendelijke 
woordenboekapplicatie, speciaal ontworpen 
voor zowel Windows als Apple computers, 
helpt de gebruiker snel gebaren te vinden op 
basis van tekst, handvorm of gebaarlocaties. 

NGT deel 1 is toegesneden op het gebruik 
van gebaren bij de communicatie met jonge 
dove kinderen. 

NGT deel 2 richt zich meer op oudere dove 
kinderen en volwassenen. 

NGT deel 3 heeft een geheel gereviseerde 
interface en bevat Gebarenquiz (een 
multimedia spel- en oefenprogramma) en 
bijna duizend extra gebaren.  
Met Gebarenquiz kan gebarentaal 
op interactieve wijze worden 
geleerd. Gebruikers kunnen een 
voorgeprogrammeerde of zelfgemaakte 
quiz spelen en zo hun kennis van NGT 
testen. Verschillende spelniveaus, een speels 
vormgegeven interface en een scorelijst 
zorgen dat kinderen, hun familie en 
hun vrienden gebarentaal in een leuke 
wedstrijdvorm kunnen leren. De gebruiker 
kan Gebarenquiz spelen met zowel de 
gebaren van NGT deel 3, als met de gebaren 
die op de delen 1 en 2 zijn verzameld. 

Voor wie
De cd-roms zijn te gebruiken door iedereen 
die geïnteresseerd is in de Nederlandse 
Gebarentaal: ouders, familieleden en 
leerkrachten van dove kinderen, tolken, 
hulpverleners, studenten en natuurlijk dove 
kinderen en volwassenen. De cd-roms zijn 
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BRIGHT SIDE OF LIFE

Bright Side of Life (BSL), 
opgericht in 1992, is een 
dynamisch en innovatief 
softwarehuis uit Breukelen. 
Wij ontwerpen en ontwikkelen 
geavanceerde Web 2.0, OS X  
en Windows toepassingen, 
vaak met behulp van Oracle, 
Sybase en MySQL databases, 
alsook intelligente zoek- en 
classificatietechnologie van 
Autonomy en Exalead. 
Daarnaast ontwikkelen we ook 
voor mobiele platformen zoals 
de iPhone/iPad en Android.

Werkend met de nieuwste 
technologieën staat BSL 
synoniem voor “flexibiliteit 
en innovatie”. Onze ervaring 
heeft BSL stevig in het zadel 
gezet in de snel veranderende 
wereld van Web 2.0 ontwerp- 
en applicatie-ontwikkeling. 
U kunt op BSL vertrouwen 
wanneer het gaat om het 
snel afleveren van web- of 
werkstationoplossingen op het 
platform van uw keuze.

BSL is tevens een leverancier 
van oplossingen voor het 
beheer, online opvragen, 
publiceren en distribueren 
van multimedia assets zoals 
digitale beelden, video, audio, 
afbeeldingen, brochures (PDF) 
en MS Office-documenten. 
Onze unieke en flexibele FRS 
technologie kan uw gebruikers 
voorzien van veilige en snelle 
toegang tot vrijwel elk type 
van digitale informatie.

Bright Side of Life BV
the brighter side of software
De Corridor 21G
3621 ZA  Breukelen
tel:  +31 (0)346 552700  
fax: +31 (0)346 552425

email: sales@brightside.nl 
website:  www.brightside.nl

tweetalig: NGT/Nederlands en Nederlands/
NGT. Daardoor zijn de cd-rom’s bij uitstek 
geschikt om via het Nederlands iets over de 
Nederlandse Gebarentaal te leren. Maar ook 
andersom; wie al gebaren kent, kan dankzij 
de cd-rom’s meer te weten komen over het 
Nederlands. De inhoud van de cd-rom’s sluit 
aan op de stof die behandeld wordt in de 
gebarentaalcursussen van het Nederlands 
Gebaren Centrum te Amsterdam. 
De NSDSK is verantwoordelijk voor de 
inhoud van de cd-roms.

NSDSK
De Nederlandse Stichting voor het Dove 
en Slechthorende Kind houdt zich op 
vele manieren bezig met dove kinderen, 
bijvoorbeeld in de vorm van een 
gezinsbegeleidingsdienst, een audiologisch 
centrum en vroegtijdige opsporing van 
gehoorproblemen. Tevens doet zij onderzoek 
naar taalontwikkeling van jonge kinderen, 
naar de Nederlandse Gebarentaal en naar 
de wijze waarop ouders zo vaardig mogelijk 
worden in het gebruiken daarvan.  
Daarnaast houdt de NSDSK zich bezig met 
het inventariseren, beschrijven en vastleggen 
van gebaren uit de NGT. Zo zijn er onder 
meer voorleescursussen, een videocursus 
‘Nederlands met gebaren voor ouders’ 
en gebarenwoordenboeken voor speciale 
doelgroepen gemaakt. 

BSL
Wij hebben met de NSDSK samengewerkt 
om het NGT Gebarentaal woordenboek, 
dat op alle cd-rom’s staat, te ontwikkelen. 
Hetzelfde geldt voor de Gebarenquiz die 
we tegelijk met deel 3 van de cd-rom 
serie introduceerden. Ook de database die 
door de NSDSK wordt gebruikt voor het 
beheer van de op de cd-rom’s gebruikte 
gebarentaaldata (waaronder tekst, beelden en 
filmfragmenten), is door BSL ontwikkeld. 

Financiële steun
De ontwikkeling van deze cd-rom’s is mede 
mogelijk gemaakt door de steun van het 
Nationaal Revalidatie Fonds, de NSDSK, 
de Stichting Kinderpostzegels Nederland, 
de Stichting Fondsenwervingsacties 
Volksgezondheid en het VSB Fonds.

Meer informatie?
Tijdens een oriënterend gesprek en 
desgewenst met een demonstratie die 
is toegespitst op uw organisatie laten 
wij u graag zien wat BSL voor u zou 
kunnen betekenen.

U kunt contact met ons opnemen 
via sales@brightside.nl of bellen op 
0346 - 55 27 00. Bezoekt u ook eens onze 
website voor meer informatie over ons, onze 
producten of onze andere brochures.


