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INTRO 

studeren 

Websourd 3d ontwerper geautomatiseerde vertaling 



DILLEMA - brief doof of niet

NIET GEDAAN

maar wel gebarentaal bij talen 

Skypen? Met chat prima! 




UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

WW, WAO, WIA en Ziektewet

Wij doven hebben te maken met UWV 

tolkuren van UWV

UWV dagelijks met ons 





Doof doof 



doof

wordt gebruikt om een persoon 
 aan te duiden die ernstige 

gehoorproblemen heeft

Doof

wordt gebruikt om Dove mensen 
 aan te duiden die zichzelf 

identificeren als cultureel doof,
en een sterke 

dove identiteit hebben

culturele en linguïstiek perspectief

gebruiksvriendelijkheid voor doven willen verbeteren, moeten jullie eerst begrijpen 
hoe doofheid de webtoegangelijkheid beïnvloedt en andersom

wij niet gehandicapt 

taalkundig en culturele minderheidsgroep net als etnisch


hoe dof, verschillende manieren


niet erg




De gemiddelde 
persoon heeft 
5 zintuigen
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Wordt het dan 
minder? 

20% 20% 20% 20%

80%

0%



25% 25% 25% 25%
Het wordt 

gecompenseerd

100%

0%

5e of 6e zintuig? 




GEBARENTAAL is GEEN gebarende representatie van gesproken taal

VISUEEL-RUIMTELIJK zonder natuurlijke schriftelijke vorm

grammatica en syntax verschillend dan gesproken taal

gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal! 

stoere auto of een oud vrouw

dikke of dunne boom


3D ruimte 

EN TIJDSdimensie


Gebarentaal is 
vier- 

dimensionaal
TIJDRUIMTE



Gebarentaal is niet universeel

yes ja oui

NIET universeel

ook dialecten! in Nederland!


Daarom belangrijk ivm taal, om doofheid te zien als een cultuur dan als een 
handicap


Probleem is dus dan we tussen de horende en gehandicapte gemeenschap 
vallen. We hebben geen lichamelijke aanpassing nodig, rolstoel of 
blindegeleidehond. We zien onszelf niet als gehandicapt. 


dus meer culturele aanpassing



4 delen! verschillende tal



Grammatica van Nederlandse Gebarentaal


Heb jij zin om met mij te lunchen? 

Wij samen lunchen jij zin jij?

De gele bal ligt in de kast.

Kast bal geel aanwezig. 



meervoudig gehandicapt

Nederlands als tweede taal

gemiddelde taalvaardigheid

GEVARIEERDE groep = probleem


meervoudig gehandicapt, cognitieve beperking


tweede taal door gebarentaal 1e taal

opvoeding - later pas gebaren geleerd ivm ouders of niet weten doof 


kleine groep

zelfde niveau




Ontwerpen voor DovenEERST kijken wat probleem is. 

buitensluiting herkennen

DAN kijken naar Inclusive Design


WAT IS OPLOSSING? Geen een enkel oplossing




Schrijven voor het Webtips begin met schrijven voor web


ALISTAPART en usability.gov


leesbaarheid zou verbeteren, ook voor anderen buiten de doven


handig voor mensen die een snelle scan maken 

of anderen bijv turken die NL als tweede taal hebben


http://usability.gov


Gebruik kopjes en subkopjes 

Eén onderwerp per paragraaf
 
Gebruik korte regels: zeven tot tien woorden per regel
 
Gebruik opsommingen 



Gebruik eenvoudige taal

Schrijf als een journalist: maak je punt en leg het 
daarna uit

Gebruik de actieve werkwoordsvorm 

Vermijd jargon - dat levert extra mentaal werk op 
voor je publiek



Bijv medische of juridische terminologie. Gebruik dan simpele taal


Videos en plaatjes moeten je tekst ondersteunen


visuele rommel wordt minder en meer gestructureerd 

Veel specialistische woorden nodig? Voeg dan een 
woordenlijst bij

Gebruik afbeeldingen, diagrammen of multimedia voor 
een visuele vertaling van de ideeën in de content

Gebruik witruimte



Ondertiteling

GOED oplossing YES 

Maar probleem is TAAL 

synoniemen, woordspelingen, woordgrapjes NOPE

moeilijk

Schriftelijke vertaling van een taal voor een taal zonder een schriftelijke vorm

PROBLEEM

info over te brengen is belangrijker dan letterlijk vertalen


TRANSCRIPS is wel een oplossing maar probleem doven laaggeletterdheid




Multimedia-
oplossingen

vertalen door DOVE

is wel volledig en gesynchroniseerd 

tijdrovend en kostbaar

als er iets verandert dan alles opnieuw opnemen

zelf geen behoefte omdat ik liever snel lees


is wel GOEDE oplossing voor doven

voorbal bij belangrijke info. Bijv verzekeringen, juridische medische 

veel info met moeilijke woorden



Multimedia-
oplossingen



Bied meerdere 
contact-

mogelijkheden



Structuur

Contrast

Simpel taalgebruik

Let op achterliggende informatie

zelfde als met autisten


en laaggeletterdheid 


veel doven missen nuance



Disability

Personal
Health

Condition

Disability

Mismatched
Human

Interactions
bron: World Health Organization

Microsoft heeft een mooi onderzoek gedaan naar wat Inclusive Design betekent. 


Dit betekent het betrekken en leren van mensen met verschillende perspectieven. Inclusief ontwerpen betekent niet dat je een ding 
maakt voor alle mensen. Je ontwerpt verschillende manieren voor iedereen om op een normale manier deel te kunnen nemen aan 
de maatschappij maar ook digitaal. Veel mensen kunnen dat niet. 


Begrijpen waarom en hoe mensen niet deel kunnen nemen geeft ons bruikbare stappen te nemen richting inclusief ontwerpen. 


Toegankelijkheid is een eigenschap en inclusive design een methode is. het proces van inclusive design is je producten 
toegankelijk maken, het is niet een proces om het voldoen aan alle toegangelijkheidsnormen.


 Idealiter. die twee werken samen om ervaringen die niermensen belemmeren maar echt open zijn voor letterlijk iedereen. 



Herken buitensluiting
Uitsluiting gebeurt als we problemen met onze vooroordelen gaan oplossen. Je moet deze 
uitsluiting opzoeken en ze gebruiken als een kans voor nieuwe ideeën en inclusive design.


Soms is buitensluiting tijdelijk. Omdat je een korte termijn letsel hebt of een situaties 
waarop mensen omgaan met de omgeving, zoals kijken naar een fel licht, het dagen van 
een mitella, het bestellen van eten in een vreemd land. Soms betreft het een situianoneel 
situatie. In een disco kan je elkaar niet horen, in de auto kan je niet alles zien, of nieuwe 
ouders doen hun taken met een hand. 



 Leer van verschillen tussen 
mensen

Mensen zijn de echte experts om zich aan te passen aan 
diversiteit. 

Inclusie design plaatst de gebruiker centraal vanaf het begin 
van het proces. 


Deze frisse en verschillende perspectieven zijn de sleutel tot 
ware inzicht. 




Los het op voor één, 
breid het uit voor velen

Iedereen heeft mogelijkheden, en men bepekt zich tot 
hun eigen mogelijkheden. Ontwerpen voor mensen 
met een permanente handicap resulteert in ontwerpen 
die mensen universeel ten goede komen. Bijv 
ondertiteling is er omdat doven en slechthorenden tv 
willen kijken maar ze kunnen overal gebruikt worden, 
bijv het ondertitelingen van videos op een drukke 
vliegveld, het leren van kinderen hoe ze kunnen lezen. 





‘Ik heb het nog nooit gedaan, 

dus ik denk dat ik het wel kan.’ 
— Pippi Langkous



Nothing for us,
without us.

Het is onze verantwoordelijkheid als ontwerpers om te begrijpen hoeveel 
impact de interacties hebben die wij voor de gebruikers ontwerpen. Wij 
maken onze designs waarbij we datgene omarmen dat ons menselijk 
maakt.

Dat is wat ons beweegt om een wereld te creëren die onze levens beter 
maakt. En het resultaat is inclusieve technologie.
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