
De Vlaamse dovengemeenschap is een hechte 
en diverse groep, die voornamelijk bestaat 
uit doven. Daarnaast zijn er vele horende 
‘bond-genoten’ die - om tal van redenen - deel 
uitmaken van de gemeenschap. Vooral de taal is 
een bindende kracht, de Vlaamse Gebarentaal 
(VGT). Na een jarenlange strijd van de Vlaamse 
dovengemeenschap werd de VGT op 26 april 
2006 erkend door de Vlaamse regering.

De Vlaamse dovengemeenschap kent een lange 
geschiedenis van onderdrukking en 
paternalisme. Het is maar sinds de late 
jaren negentig dat de Vlaamse dovengemeen-
schap als taalminderheid langzaam maar zeker 
op het voorplan komt.  

Deze lange onderdrukking en strijd voor eigen 
rechten, heeft als vanzelfsprekend een enorme 
invloed op de cultuur binnen de dovengemeen-
schap. Deze cursus geeft hierop een interessante 
inleiding. Zowel de Vlaamse dovengemeen-
schap, als de internationaal bloeiende en zeer 
hechte dovengemeenschap komen aan bod. 
Naast een historisch overzicht, wordt er  
ingegaan op enkele actuele tendensen.

cursus  
Inleiding 

dovencultuur

Deze cursus wordt gedoceerd in Vlaamse Gebarentaal. Een tolk 
VGT zal instaan voor het tolken van VGT naar Nederlands,  
en omgekeerd.

Voor meer informatie over Fevlado-Diversus:  
http://www.fevlado.be 

Over de lesgever 
Maartje De Meulder is Doof en studeerde orthopedagogiek aan 
de Universiteit Gent en Deaf Studies aan de Universiteit van 
Bristol, waar ze op dit moment Visiting Fellow is.  
Ze werkt momenteel als medewerker belangenverdediging bij  
Fevlado, de Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, en als  
educatief medewerker bij Fevlado-Diversus.  
Voor Fevlado-Diversus ontwikkelt zij onder meer  
cursusmateriaal, waaronder deze cursus Dovencultuur.  
Ze is erg actief in de Vlaamse en internationale Dovengemeen-
schap, en was één van de drijvende krachten achter de recente 
erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Wanneer
6 maandagen vanaf 13 november, telkens van 16u tot 18u30

Plaats
Stadscampus, Lokaal D.015, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
        
Kosten
25 euro (inclusief syllabus en leerbewijs) 

Inschrijven
Slechts 25 studenten/personeelsleden  
kunnen inschrijven. Wees dus snel en  
maak vóór 8 november een afspraak voor  
een intakegesprek op: 

Studentgerichte Diensten                       
Dienst Studieadvies en Studentenbegeleiding
Hoek Vekestraat – Grote Kauwenberg
T 03 220 48 72 
stip@ua.ac.be


