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1. Woord vooraf
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal (VGT) werd in het leven geroepen in 2008 na de erkenning van de
Vlaamse Gebarentaal in 2006. De commissie adviseert de Vlaamse overheid over alles wat te maken heeft met
Vlaamse Gebarentaal of wat een impact kan hebben op het gebruik ervan. Ze doet dit op eigen initiatief of op vraag
van de Vlaamse overheid.
Vanuit het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering hebben we geen vragen of voorstellen over Vlaamse
Gebarentaal ontvangen.
Het jaar 2020 was ook heel anders dan anders en dat geldt voor iedereen. Door de pandemie werden de
vergaderingen opgeschort tot half mei. Er werden nog nooit zoveel mails verzonden als toen.
Kleine videomeetings zijn de normaalste zaak voor gebarentaligen. Voor een videomeeting in een groep bestaande
uit gebarentaligen, tolken en niet-gebarentaligen was het toch even zoeken naar de juiste werkwijze.
In 2020 stonden Onderwijs en Media in de schijnwerpers. De pandemie bezorgde het project “Tweetalig onderwijs”
een forse vertraging.
Media was belangrijk vanwege de nieuwe beheersovereenkomst tussen Vlaanderen en de VRT. In de aanloop
daarvan had de commissie deelgenomen aan de stuurgroep VGT op VRT. Er was communicatie tussen de
Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en het kabinet van Minister Dalle, bevoegd voor Vlaamse media. Details uit
het rapport van het evaluatie-onderzoek en de standpunten van de Adviescommissie werden meermaals onder de
aandacht gebracht.
De meeste leden van de Adviescommissie waren gematigd positief over de beheersovereenkomst maar blijven
twijfels hebben over de betrouwbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van de projecten die uitgevoerd worden door de
openbare zender.
Door de pandemie kon de Adviescommissie de werking van de voorbije 4 jaar niet evalueren. We kennen reeds een
aantal werkpunten die we meenemen naar de nieuwe samenstelling. De nieuw samengestelde commissie gaat in
januari 2021 van start. Nog steeds heeft de commissie het gevoel dat de erkenning van Vlaamse Gebarentaal vooral
symbolisch is. We hopen hier verandering in te brengen in 2021.
Ik nodig u nogmaals uit om samen met ons na te denken hoe de Vlaamse Gebarentaal uw domein kan versterken.
We menen nog steeds dat Vlaamse Gebarentaal ook voor u iets kan betekenen!

Geert Dirickx
Voorzitter Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal 2016-2020
Mei 2021
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2. Opdracht
De samenstelling en de werking van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal worden geregeld op basis van het
decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal van 5 mei 2006 en het bijbehorende besluit van 7
september 2007.

De commissie heeft als opdracht: “adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren in verband met alle
aangelegenheden die betrekking hebben op of weerslag kunnen hebben op het gebruik van de Vlaamse
Gebarentaal en op de ontwikkeling en zichtbaarheid van de Dovencultuur. De commissie formuleert deze adviezen
en voorstellen op eigen initiatief, op aanvraag van het Vlaams Parlement of van de Vlaamse Regering.”1

Aangezien Vlaamse Gebarentaal (VGT) gebruikt wordt in alle mogelijke omgevingen waar men taal gebruikt, is het
werkingsdomein van de commissie erg uitgebreid. Hoewel de minister bevoegd voor cultuur belast is met de
uitvoering van het decreet, zijn er heel wat andere beleidsdomeinen waarbinnen VGT aan bod komt. Het beleid
binnen bijvoorbeeld de domeinen onderwijs, werk, media, welzijn en gelijke kansen kan van belang zijn voor het
gebruik van VGT.

De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal vervult haar decretale opdracht op verschillende manieren: via het
formuleren en uitbrengen van officiële adviezen, het beantwoorden van vragen, het toelichten van haar visie aan
politici of journalisten en deelname aan overlegmomenten zoals bijvoorbeeld de stuurgroepvergaderingen in het
kader van onderzoek.

Organisaties of een samenwerkingsverband van organisaties die een project, met sensibiliserend doel of bijdrage
tot de maatschappelijke verankering van VGT willen realiseren, kunnen een subsidie aanvragen.

1

Decreet Vlaamse Gebarentaal, artikel 3, §1.
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3. Werking
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste thema’s en initiatieven die in 2020 door de Adviescommissie
VGT werden behandeld en ondernomen.

3.1. Advies Content4All
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal maakte op 29
november 2017, tijdens een infosessie van de VRT, kennis met
het project Content4All. Dit is een driejarig Europees
onderzoeksproject onder het ‘Innovative action’-programma
van Horizon 2020. Het wordt uitgevoerd door een consortium
van verschillende Europese partners uit Zwitserland, GrootBrittannië, Duitsland en België (VRT), en krijgt een Europese
subsidie van 3,5 miljoen euro. Tijdens het project wordt een 3Dmodel van een tolk gebarentaal gebouwd (een ‘avatar’), en dit
onder andere op basis van VGT-data die worden verzameld en geanalyseerd met machine-learning, om bepaalde
content op televisie om te zetten via een virtuele tolk-avatar.

De VRT stapte mee in het project met als doel meer ‘content’ toegankelijk te maken voor Vlaamse dove
Gebarentaligen door op deze manier (op lange termijn) een geautomatiseerde vorm van gebarentaalvertaling te
voorzien. Het 3D-model dat gebouwd wordt, lijkt idealiter op een menselijke tolk en zou ingezet kunnen worden
voor verschillende televisie-uitzendingen zoals het nieuws, het weerbericht of verslaggeving bij noodsituaties.

De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal had bezorgdheden over het opzet en de doelstellingen van dit project
en formuleerde hiertoe een advies. De Adviescommissie erkent dat er praktische toepassingen mogelijk zijn voor
avatars. Geautomatiseerde vertalingen door avatars naar Vlaamse Gebarentaal voor kritische uitzendingen zoals
nieuwsberichten en uitzendingen in noodsituaties op de openbare omroep zijn, gezien de complexiteit van
vertaalprocessen, echter niet realistisch. De Adviescommissie betreurt dat er geen belanghebbende organisaties
met expertise in gebarentalen bevraagd en als projectpartner betrokken werden bij de ontwerpfase van het project.
De beoogde doelstellingen van het project Content4All sluiten niet aan op de reële wensen en noden van Vlaamse
Gebarentaligen met betrekking tot media, namelijk programma’s in VGT die het gebruik van VGT echt promoten en
bevorderen en gemaakt en gepresenteerd worden door dove mensen zelf.

De Adviescommissie is van oordeel dat VGT op een gelijkwaardige manier aan bod moet komen als het Nederlands.
Vaak komen de tolken echter in een klein vakje in beeld. Dat is een drempel, zeker voor slechtzienden. Hierover zou
een bevraging gelanceerd worden. Er was een werkgroep actief met vertegenwoordigers uit 5 landen, maar er is
geen verder informatie doorgesijpeld. Hoewel VRT-innovatie gevraagd werd om een stand van zaken, kwam er
weinig tot geen reactie. De Adviescommissie blijft dit project en eventuele daaruit volgende projecten verder
opvolgen.
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3.2. Visietekst meertaligheid - VGT
Visietekst Vlaamse Gebarentaal als basis voor de ontwikkeling van dove kinderen

Midden 2016 nodigde Kind en Gezin de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal uit tot het gezamenlijk schrijven
van een visietekst rond meertaligheid (met VGT) voor dove kinderen. De veralgemeende neonatale gehoorscreening
schept de mogelijkheid tot vroege interventie, die - indien optimaal ingezet - de ontwikkeling van dove kinderen
op alle domeinen in zeer positieve zin kan beïnvloeden. Internationale richtlijnen halen in dit kader onder meer het
belang van juiste en volledige informatie aan en van een vroeg en rijk taalaanbod, zowel in gebarentaal als in de
landstaal (geschreven en/of gesproken). Kind en Gezin is zich hiervan bewust, alsook van het feit dat zo’n visietekst
in de huidige Vlaamse hulpverleningscontext nodig is. Kind en Gezin zag de parallel met de visietekst die ze eerder
schreven over meertaligheid met gesproken talen en nam het initiatief om vanuit die visie, een visietekst over
meertaligheid – VGT te schrijven. Onderzoek heeft immers aangetoond dat een positieve kijk op meertaligheid
gunstige effecten heeft op de ontwikkeling van het kind. Kind en Gezin baseert zich op deze vaststelling om de
komende jaren een gepast aanbod opvoedingsondersteuning voor meertalige gezinnen te ontwikkelen. Het
ondersteuningsaanbod wordt opgebouwd rond twee pijlers, namelijk VGT als taal enerzijds en het leren van
Nederlands anderzijds.

In 2017 heeft de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal meegewerkt aan het concretiseren van deze visietekst. Een
subcommissie ‘taalverwerving’, waarin een afgevaardigde van Doof Vlaanderen als expert is opgenomen, nam deze
taak op zich en koppelde telkens terug naar de gehele Adviescommissie.

Ook in 2018 bleef de samenwerking bestaan, hoewel de verdere ontwikkeling van de visietekst even on hold werd
gezet door personeelswisselingen en reorganisaties binnen Kind & Gezin.

In 2019 pikten we de draad terug op met een grotendeels vernieuwd team van Kind en Gezin.

Begin 2020 zaten Doof Vlaanderen en de Adviescommissie opnieuw samen met Kind en Gezin. Het vernieuwde
team van Kind en Gezin werd op de hoogte gebracht van de samenwerkingsgeschiedenis rond de visietekst en er
werd nieuw leven in geblazen. De conclusie: het idee van het samen schrijven van een visietekst die alle partners
(Kind en Gezin, Doof Vlaanderen, de Adviescommissie maar ook alle leden van de WAG (Wetenschappelijke
Adviescommissie Gehoorscreening)) konden onderschrijven ging aan zijn doel voorbij gezien het tot oeverloze
aanpassingen, nuanceringen en discussies leidde.
Doof Vlaanderen en de Adviescommissie stelden voor om zelf een visietekst uit te schrijven, los van Kind en Gezin,
met steun van Doof & Jong en Doof & Gezin. Deze tekst zou aan de andere betrokken partners gepresenteerd
worden en van daaruit kon de inhoudelijke dialoog verder opgebouwd worden. Kind en Gezin stond hier helemaal
achter en nadat de tekst was afgewerkt en voorgesteld aan Kind en Gezin, gaf Kind en Gezin de Adviescommissie
en Doof Vlaanderen de kans deze tekst te presenteren voor de WAG. De tekst werd voorzichtig positief onthaald
en Kind en Gezin gaf openlijk de steun om dit blijvend op de agenda te zetten.
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Kind en Gezin nam het standpunt in dat ze de taak hebben een optimale opvoeding en ontwikkeling voor dove
kinderen te stimuleren en als er redenen zijn tot twijfel, zoals uit de visietekst naar voren komt, zij de
verantwoordelijkheid nemen hier een dialoog over op te zetten met alle betrokkenen. Voorwaarde is natuurlijk wel
dat de argumenten die hierin aan bod komen wetenschappelijk onderbouwd zijn.
In 2021 zal vanuit deze visietekst vertrokken worden om, onder leiding van Kind en Gezin, een wetenschappelijk
onderbouwde dialoog aan te gaan met de WAG over het belang van meertalige opvoeding met VGT voor dove
kinderen en hun gezinnen. De Adviescommissie volgt de verdere evolutie van nabij op.

3.3. Tweetalig onderwijs
De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal pleit voor volwaardig tweetalig onderwijs (Vlaamse Gebarentaal en
Nederlands) voor dove kinderen en voor horende kinderen van dove ouders. Op 25 januari 2018 kwam dit thema
aan bod tijdens een hoorzitting over tweetalig onderwijs in VGT en Nederlands. Maartje De Meulder van de
Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en Marieke Kusters van Doof Vlaanderen vzw lichtten de wens toe van meer
dan 30 ouders met dove en horende kinderen, namelijk tweetalig onderwijs, aan de commissies Onderwijs en
Cultuur van het Vlaams Parlement.

Ook in 2019 bleef de commissie het thema opvolgen. Doof Vlaanderen nam het initiatief om tweetalig onderwijs
concreter te maken door overleg met het Ministerie van Onderwijs, AgODi en overleg met de ouders van wie de
kinderen mogelijk in het project zouden stappen.

De minister van Onderwijs gaf in het overleg op 20 januari 2020 zijn steun aan het model van tweetalige klassen
om dit voor altijd mogelijk te maken.

Door het gewicht van het project werd beslist om af te stappen van de piste met “proeftuin” en werd september
2021 als startdatum vooropgesteld. Ondertussen zou de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal zich samen met
Onderwijs en Doof Vlaanderen buigen over het oplossen van verschillende vraagstukken.

Op 24 januari 2020 nodigde de Adviescommissie de heer Luc Van Beeumen, adviseur bij het departement Onderwijs
uit, samen met Marieke Kusters van Doof Vlaanderen vzw en Hannes De Durpel van VGTC voor een eerste
bespreking en eventuele rolverdeling. Aanvankelijk werd september 2021 ook hier als startdatum aangehouden
maar dit bleek omwille van het vele werk algauw niet haalbaar. Hoewel het inrichten van een dergelijk onderwijs
wordt gesubsidieerd, moeten de financiën voor de middelen (zoals bijv. leerpakketten) ergens anders worden
gevonden. Ook blijkt dat de kinderen van de reeds geëngageerde ouders inmiddels niet meer tot de doelgroep
behoorden. De vooropgestelde streefdatum wordt verlegd naar september 2022-2023. De Adviescommissie volgt
dit via de werkgroep Tweetalig onderwijs verder op.
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3.4. Evaluatie-onderzoek naar het gebarentaalaanbod op VRT
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media liet een evaluatieonderzoek uitvoeren naar het aanbod Vlaamse
Gebarentaal op de VRT. De Adviescommissie VGT nam hiervoor samen met de administratie van het Departement
de eerste stappen om de nodige middelen te voorzien en verleende inhoudelijke ondersteuning bij de opzet van
het onderzoek.

De Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal ijvert reeds jaren om een evaluatie uit te voeren naar het
gebarentaalaanbod op de VRT. In 2016 publiceerde de commissie haar aanbevelingen naar aanleiding van de
beheersovereenkomst met de VRT voor 2017-2020. In 2019 herhaalde de commissie de aanbevelingen naar
aanleiding van de verkiezingen en de vernieuwing van de beheersovereenkomst VRT.

Op heden worden tolken Vlaamse Gebarentaal ingezet bij nieuws- en duidingsprogramma’s van de openbare
omroep. Dat zou niet de norm mogen zijn. De commissie adviseert om die programma’s rechtstreeks in VGT uit te
zenden. Dat wil zeggen niet via tolken VGT, maar gepresenteerd door een dove presentator en geproduceerd
door een doof-geleid en gespecialiseerd productiehuis. Daarnaast onderstreept de commissie het belang van
interculturele kleuter- en kinderprogramma’s in Vlaamse Gebarentaal, ook direct in VGT en niet via tolken.

Er werd een stuurgroep opgericht voor de opvolging van het onderzoek. In deze stuurgroep zat een
vertegenwoordiger van de Adviescommissie VGT, net als een vertegenwoordiger van

het Vlaams

GebarentaalCentrum vzw, van Doof Vlaanderen vzw en van de VRT.

De resultaten van het onderzoek en het rapport werden in mei 2020 met sterke vertraging opgeleverd.
De commissie nam hiervan kennis en bezorgde op 5 juni 2020 een briefadvies aan bevoegd Minister Dalle. Daarin
steunt ze het format zoals beschreven in het onderzoek staat ze open voor dialoog en pleit ze voor een constructieve
medewerking aan een efficiënt aanbod voor Vlaamse Gebarentaligen.

Op 9 juli 2020 ontving de Adviescommissie een schrijven van Minister Dalle als antwoord op dit briefadvies. Hoewel
de commissie verheugd is met dit schrijven, mist ze nog de bevestiging van de participatie en twijfelt ze of het
concept wel goed begrepen werd. Daarom richtte zij op 30 augustus 2020 nogmaals een schrijven aan de minister.
Hoewel de Adviescommissie aanvankelijk goeie hoop koesterde, stelt zij op vandaag echter vast dat op de vraag
om betrokken te worden niet werd ingegaan. Ze stelt daarom voor om dit dossier ook tijdens het mandaat van de
volgende Adviescommissie inhoudelijk verder op te volgen.
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3.5. Evaluatie van het decreet VGT
Een evaluatie van het decreet VGT dringt zich al een tijdje op om van de Adviescommissie een nog efficiënter
instrument te maken. In 2020 werd een werkgroep Evaluatie decreet opgericht die het decreet VGT in het komende
mandaat 2021-2024 zal evalueren en een ontwerp van decreetswijziging zal opstellen.

3.6. Varia
3.6.1. Werkbezoek CJSM-commissie
Op 7 februari 2020 brachten de commissieleden CJSM van het Vlaams Parlement een werkbezoek aan het
Departement CJM. Ze bezochten Sport Vlaanderen, de SARC en maakten kennis met de hoofden van het
Departement.
Als lid van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Sport, Jeugd en Media, informeerde de secretaris van de
Adviescommissie de commissieleden via een presentatie over de historiek en de werking van de Adviescommissie
Vlaamse Gebarentaal.
3.6.2. Taaldiscriminatie
De Adviescommissie boog zich met een werkgroep over het feit dat een tolk LSFB niet kan ingezet worden in
onderwijssituaties. Volgens art. 7 van het BVR en de daarin opgenomen diplomavoorwaarden was het enkel
mogelijk om een tolk Vlaamse Gebarentaal in te zetten.
De Adviescommissie vroeg aan AgODi om haar standpunt hierover mee te delen.
AgODi deelde mee dat ze er zich van bewust waren dat het in bepaalde situaties nuttig of nodig is om een tolk LSFB
of een buitenlandse gebarentolk in te zetten. In samenspraak met het beleidsdomein Welzijn werkte AgODi een
aanpassing in de regelgeving uit die inmiddels werd doorgevoerd. Nu mogen er tolken LSFB worden ingeschakeld
bij de lessen Frans.

3.6.3. Tekort aan tolkenuren
Sintia Farah, beleidsmedewerker Thema Handicap, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering, Team Gelijke
Kansen van het Agentschap Binnenlands Bestuur zou met de Adviescommissie over het tekort aan tolkenuren van
gedachten wisselen. Omdat een gezamenlijk tijdstip moeilijk te vinden was, bezorgde ze uiteindelijk een vragenlijst
die op 20 maart door de Adviescommissie beantwoord werd, zie V&A tekort aan tolkenuren.

3.6.4. Doof&Migratie
Op 28 april was de Adviescommissie vertegenwoordigd op de beleidswerkgroep Doof&Migratie. Het
gelijkekansenproject dat in 2019 van start ging, liep tot en met eind juni 2020.
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Alle organisaties (Doof Vlaanderen, AC VGT, VGTC, VO Gelijke Kansen, VO Cultuur, VAPH, AgODi, AgII, Atlas
Antwerpen en CVO Crescendo) besloten nadien om een beleidswerkgroep op te richten. Deze beleidswerkgroep
kwam samen op 15 oktober en had als agendapunten de bespreking van de resultaten, beleidsaanbevelingen en
het bepalen van een toekomstperspectief. Na de vergadering nam VO Gelijke Kansen de perspectieven mee voor
verdere opvolging.
De Adviescommissie besluit dit verder van nabij op te volgen met het oog op een eventueel advies.

3.6.5. Opleidingscheques en VOV
Voor het volgen van de cursussen VGT konden deelnemers voorheen gebruik maken van enkele incentives van de
Vlaamse Overheid nl. opleidingscheques en/of Vlaams Opleidingsverlof (de vervanger van het vroegere betaalde
educatief verlof) De opleiding Vlaamse Gebarentaal werd eind 2019 echter geschrapt op de lijst van opleidingen
die in aanmerking komen voor VOV en opleidingscheques.
Voor de tolkenopleiding kunnen wel nog VOV en opleidingscheques verkregen worden. De reden of motivatie
hierachter is niet echt duidelijk bij de instellingen/organisatoren van cursussen, noch bij de Adviescommissie.
De Adviescommissie bekijkt wat kan worden ondernomen en volgt dit verder op.
3.6.6. Toegankelijkheidsoverleg VRT
Ook dit jaar was de Adviescommissie op dit overleg op 9 november 2020 vertegenwoordigd waar er een korte
presentatie werd gegeven over de interne werking en het aanbod voor kinderen en volwassenen. VGT in de
beheersovereenkomst VRT werd niet besproken
3.6.7. Inschaling BKD Tolk Vlaamse Gebarentaal (niveau 7 academisch Master)
Het BKD (Beroepskwalificatiedossier) Tolk Vlaamse Gebarentaal is door een onafhankelijke jury ingeschaald op
niveau 7 (academische master) en werd bij besluit van 18 september 2020 door de Vlaamse Regering officieel
goedgekeurd. Vanaf academiejaar 2021-2022 wordt er opgeschaald van hogeschoolniveau naar universitair niveau
(niveau 5 naar 7). Deze opschaling heeft veel gevolgen die op dit moment nog niet volledig voorspeld kunnen
worden.
De CVO-opleidingen in Gent en Mechelen kunnen nog tot 2022-2023 opleidingen organiseren. Ze kunnen ook zelf
beslissen om de opleidingen vervroegd stop te zetten.
De Adviescommissie is zich bewust van het gevaar dat studenten niet slagen omwille van een slechte kennis van
een andere taal (bijvoorbeeld slechte scores voor Engels maar goed in VGT). Zo zullen tolken soms niet slagen
omdat bepaalde talen voor hen niet haalbaar zijn.
De Adviescommissie volgt dit verder op.
3.6.8. Hersamenstelling Adviescommissie VGT
De deadline voor het indienen van de kandidaturen voor de Adviescommissie voor het mandaat 2021-2024 liep af
op 30 oktober 2020. Bij de start van de Adviescommissie in 2008 waren er ongeveer 40 kandidaten. Nu zijn er slechts
12 en zijn bepaalde profielen niet echt vertegenwoordigd.
De Adviescommissie is ontgoocheld over het aantal ingediende kandidaturen (12) en buigt zich in een volgend
mandaat over de reden van deze daling en hoe dit kan worden opgelost.
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4. Projecten VGT
4.1. Projectoproep 2020
Eind 2019 adviseerde de Adviescommissie VGT om voor de projectoproep 2020 geen specifiek thema voorop te
zetten zodat iedere organisatie die een project met sensibiliserend doel of bijdrage tot de maatschappelijke
verankering van VGT wou realiseren, een subsidieaanvraag kon doen.
Projectoproep Vlaamse Gebarentaal 2020

5. Enkele cijfers
2020 was het 12de werkingsjaar van de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal en meteen ook het eindjaar van
het 3de mandaat. In het voorbije werkingsjaar kwam de plenaire vergadering van de Adviescommissie Vlaamse
Gebarentaal slechts zes keer samen nl. een keer fysiek op 24 januari en vervolgens, omwille van corona en het
verbod op fysiek vergaderen, online op 15 mei, 5 juni, 18 september, 30 oktober, en 4 december 2020.
Tijdens de laatste vergadering werden de voorzitter, alle leden, de administratie en de secretaris bedankt voor hun
gedreven engagement tijdens het voorbije mandaat en ontvingen hiervoor een kleine attentie.
In totaal werd er 9.586,52 euro aan werkingsmiddelen besteed:
•

2.638,94 euro voor presentiegelden en reiskosten vergadering 24 januari voor de commissieleden;

•

4.098 euro voor tolkprestaties in de Adviescommissie

•

204,90 euro voor tolkprestaties stuurgroep VGT op VRT

•

2.644,68 euro voor vertalingen (o.a. de projectoproep)

11

6. Samenstelling
Bij de samenstelling van de commissie wordt met een aantal elementen rekening gehouden.2 Naast de klassieke
regeling voor de man-vrouwverhouding die bepaalt dat maximaal 2/3 van de commissieleden van hetzelfde
geslacht mogen zijn, dient minstens de helft uit dove Vlaamse Gebarentaligen te bestaan. Het is ook verplicht
minstens één vertegenwoordiger uit elk van volgende categorieën te benoemen:
-

verenigingen van dove Vlaamse Gebarentaligen;

-

ouders die Vlaamse Gebarentaal een plaats geven in de opvoeding van hun kind;

-

personen met expertise op het vlak van onderwijs en opvoeding aan dove kinderen die gebruik maken
van Vlaamse Gebarentaal;

-

lesgevers Vlaamse Gebarentaal;

-

personen met expertise op het vlak van tolken Vlaamse Gebarentaal-Nederlands en Nederlands-Vlaamse
Gebarentaal;

-

onderzoekers met expertise op het vlak van Vlaamse Gebarentaal;

-

onderzoekers met expertise op het vlak van Deaf Studies;

-

personen met expertise op het vlak van artistiek gebruik van gebarentaal, Dovencultuur of
gebarentaalmedia.

De Adviescommissie VGT is in 2020 als volgt samengesteld:
NAAM

Expertise

Geert Dirickx (voorzitter)

Doof, ICT-coördinator en
administratieve medewerker in het
onderwijs. Bestuurslid bij verschillende verenigingen
zoals Piramime vzw en Lamp-aan vzw.
Neemt actief deel aan diverse projecten zoals het
ontwikkelen van e-books in VGT.

Dr. Lies Franssens (ondervoorzitter)

Doof, doctor in de bio-ingenieurswetenschappen,
werkzaam op UA bij departement Onderzoek &
Innovatie. Was in het verleden vaak actief bij
verschillende organisaties o.a. dovenverenigingen.

Dr. Maartje De Meulder

Doof, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit
van Namen, vakgroep Meertaligheid.

Filip Verstraete

2

Doof, adjunct-directeur van Doof Vlaanderen,
expertise rond toegankelijkheid, tolken,
Dovencultuur en dovenonderwijs en voorzitter
Toerisme voor Doven.
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Kathleen Vercruysse

Doof, BA in Deaf-studies & sociologie
(Gallaudet Universiteit, Washington DC), journaaltolk
VGT voor Karrewiet, Ketnet bij VRT, superexpert VGT
bij SELOR, bestuurslid van DOV - Dove Ouders
Vlaanderen, kinderclub de Dolfijntjes
Brugge, Nowedo Brugge en Gebarencommissie VGT
Brugge.

Andre Lathouwers

Doof, jarenlang voorzitter/bestuurder van diverse
dovenorganisaties zoals Fevlado, KSKD Brugge,
European Union of the Deaf (EUD), Vlaamse
Dovensportbond, Belgische Dovenfederatie, Vlaamse
liga Gehandicaptensport, GRIP (Gelijke rechten
iedere persoon met een handicap),
Gehandicaptenadviesraad Blankenberge, Welzijns
Advies doven. In 2020 voorzitter van Nowedo vzw en
van het Vlaams Gebarentaalcentrum, AV-lid van
Doof Vlaanderen, Jurylid Fonds Beeckman (Koning
Boudewijnstichting), voorzitter legal commission
Belgische Dovensport en Awards jury. Expertise rond
beleidsvoering, management, financieel beleid.
Sociale dienstverlening aan doven.

Liesbeth Matthijs

Horend, thema vroegtijdig VGT-aanbod voor
horende ouders van dove kinderen.

Andy Van Hoorebeke

Doof, ICT-expert en Smartcities bij VVSG, AV-lid van
Doof Vlaanderen en Doof Vlaanderen Vorming. AVlid van VGTC.

Serge Vlerick

Doof, medewerker bij het uitwerken van de leerlijnen
VGT, docent VGT in de tolkenopleiding van de
VSPW te Gent en te Mechelen, acteur en TV-tolk bij
Karrewiet.

Hugo Platteau

Doof, drukker, bestuurslid van
VGTC, DovenActieGent en secretaris van Doof
Verleden.

Thomas De Coninck

Expertise op het vlak van doofblinden en jeugd.
Sterk nationaal en internationaal netwerk.
Sterk verenigingsleven. Vrijwilligerswerk:
Lesgever VGT, Voorzitter Doofblind Vlaanderen,
Ondervoorzitter Nowedo RvB en AV,
Coördinator Nowedo Fundraising, Coördinator
Nowedo Jeugdwerk, Secretaris Blauwe Valken,
Secretaris DovenActie Aalter, AV-lid Doof
Vlaanderen, AV-lid Doof&Jong Vlaanderen.

Taissa Cruciani

Doof, student BA-leerkracht Lager Onderwijs,
werkzaam op KOCA-dovenschool als Dove
Medewerker Dovencultuur (MFC) en leerkracht
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BuSO, lesgeefster VGT aan ouders van dove baby’s
en kinderen en medewerkers. Adviesgever voor
instellingen m.b.t. opname dove cliënten. Actief lid
binnen de dovengemeenschap en jarenlang actief
bestuurslid binnen verschillende organisaties. Op dit
moment lid van de RvB en de AV van VGTC en
actieve deelnemer aan verschillende projecten op
vrijwillige basis. Expertise rond de domeinen
onderwijs en welzijn, gelijke kansen en
toegankelijkheid.
Het secretariaat van de algemene vergadering van de Adviescommissie wordt sinds september 2019 gedeeld
opgenomen door het Team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media
(o.a. verantwoordelijke voor de projectsubsidies) en een medewerker van de Strategische Adviesraad voor Cultuur,
Jeugd, Sport en Media (SARC). Het secretariaat staat in voor de administratieve, logistieke en inhoudelijke
ondersteuning van de Adviescommissie VGT.
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www.adviesvgt.be
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