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Nienke Fluitman 

Nienke Fluitman begon drie jaar geleden met Wapperkids: met ouder en kind 

praten met gebaren erbij. Lezen met baby´s en jonge kinderen is leuker én 

interactiever met behulp van gebaren. Het bleek een groot succes, waar zij 

bevlogen en enthousiast over vertelt. 

Hoelang ben je al met gebarentaal bezig en vanuit 

welke achtergrond? 

Ik ben tien jaar geleden gestart vanuit de opleiding docent 

Nederlandse Gebarentaal. Ik miste toen een 

studievereniging, die ik - met nu mijn man Ramon en 

doventolk - heb opgericht. Al gauw werd bekend dat wij erg 

actief waren op het gebied van gebarentaal en veel mensen 

kenden met bepaalde specialismen. Wij zijn als eerst bedrijf 

commercieel aan de slag gegaan met gebarentaal in de 

horende wereld, horende mensen bleken ook veel interesse 

te hebben in gebarentaal. Bijvoorbeeld voor 

maatschappelijk verantwoorde teambuildingsworkshops in 

bedrijven, waarbij gebarentaal als leuk middel wordt 

gezien, of bij een bedrijf met dove werknemers om te integreren met de horende 

collega´s. 

 

Hoe ben je ertoe gekomen om Wapperkids in het leven te roepen? 

Ik kreeg regelmatig de vraag of ik ook iets deed met gebaren voor horende baby´s en 

kinderen. Toen ben ik begonnen met eens een keer een groepje ouders en hun kinderen 

op een kinderdagverblijf. Er was zoveel vraag dat ik in 2009 een bedrijfsplan heb 

gemaakt en Wapperkids als merk heb neergezet. In Amerika bestaat Baby Signs allang. 

Ik wilde een goed Nederlands product maken, juist omdat het hier zo onbekend was, 

wilde ik professionaliteit bieden. Ik maakte vijf boekjes met dvd´s, die nog steeds de 

basis vormen van Wapperkids. Nederlanders willen graag zelf aan de slag. 

 

Hoe ziet de organisatie van Wapperkids eruit?  

Mijn man, die in Wapperkids de papa-workshops doet, en ik vormen samen de directie. 

We hebben een orthopedagoog in dienst en iemand voor de back-office. Verder werken 

we met twaalf freelancers, allen HBO gediplomeerden docent Gebarentaal. Het werken 

met professionals is de kracht van Wapperkids. Dat het freelancers zijn, heeft onder 

meer als voordeel dat we het hele land kunnen bestrijken. Vooral tijdens De Nationale 

Voorleesdagen en de Kinderboekenweek is er veel vraag. 



 

Wat is de doelstelling van Wapperkids? 

Onze visie is dat praten met gebaren erbij leuk is voor iedereen. Onze missie is om 

zoveel mogelijk volwassenen en kinderen hiermee kennis te laten maken om de 

communicatie te bevorderen en de taalontwikkeling te stimuleren. We hopen dat baby´s 

en kinderen die ermee opgroeien geïnteresseerd blijven: jong geleerd, oud gedaan! Dit 

alles om bij te dragen aan een brug die geslagen wordt tussen doven en horenden.´ 

 

Hoe waren de reacties in het begin, toen gebarentaal voor horenden nog minder 

gewoon was? 

‘We kregen steeds dezelfde reacties: ‘Maar dat is toch voor doven?´. Doe maar normaal, 

dan doe je gek genoeg, is hier de cultuur. Inmiddels is het wat meer bekend, ook door de 

aandacht in de media. Maar ik moet het vaak toch nog even uitleggen: het is iets extra´s 

bij gesproken taal, het is geen moeten, daarom is het leuk. Je maakt gebaren bij het 

spreken! Gebaren zijn van ons allemaal. Gebarentaal zonder dat je daarbij praat is echt 

voor doven. Dat is een eigen losstaande taal met een eigen grammatica en bouwstenen. 

 

Jullie werken onder meer samen met BoekStart. Wat dragen gebaren bij aan 

voorlezen? 

Toen BoekStart van start ging als pilot in Noord-Brabant waren we vanaf het begin 

betrokken. Wij werkten bij baby´s al met knisperboekjes. Het geluid dat je met zo´n 

boekje maakt, vangt meteen de aandacht. Met tegelijkertijd praten houd je die aandacht 

vast; je maakt heen en weer gebaren tussen het boekje, de baby en jezelf. Het geeft 

plezier, het betekent een verrijking bij de taalontwikkeling en het helpt bij het opbouwen 

van de band tussen ouder en kind. Je maakt persoonlijk contact, je moét wel naar elkaar 

kijken. Het kind leert dat dan van jongsaf aan. Door workshops aan te bieden via de 

bibliotheek, kunnen ouders er gratis gebruik van maken. We werken ook samen met 

organisaties die zich bezighouden met gezinnen met taalachterstanden.  

 

Zijn er speciale babygebaren? 

Deze term gebruiken we voor de eerste gebaren die nodig zijn om te kunnen 

communiceren. Wapperkids maakt daar een bewuste keuze in: welke woorden hebben 

kinderen en ouders nodig om een band op te bouwen? Door het expertisecentrum op het 

gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een thema-gebarenboek uitgegeven met 

1500 gebaren die voor jonge kinderen van belang zijn. Voor één woord bestaan vaak wel 

drie of vier gebaren. Wij kiezen daaruit het meest praktische en bruikbare gebaar, dat 

aansluit bij ons doel ‘het communiceren met gebaren erbij voor horende kinderen´, en 

juist die gebaren die de gesproken taal ondersteunen. 

 

 

 



Krijg je leuke reacties? 

Het mooiste is om kinderen gebaren te laten maken. Bij workshops in bibliotheken storen 

ouderen zich er wel eens aan dat ze dan bijvoorbeeld niet rustig kunnen lezen. Maar als 

ze zien wat er gebeurt genieten ze ervan en merken ze dat het heel bijzonder is: zelfs de 

grootste sikkepit krijg je aan het lachen! 

 

Kijk hier om Nienke in actie te zien tijdens een workshop met ouders en baby´s. 

Kijk voor voorlezen en gebarentaal ook hier. 

 

De boekjes met dvd zijn onder meer verkrijgbaar in de boekhandel en via de webwinkel 

van Wapperkids. 

 

(JH)  

 

http://www.knowhowshowhow.net/?p=455
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php?hm=1&sm=2&forward=5&id=4868
http://www.wapper.nu/

