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Enkele nieuwe afspraken over de inzet van tolken in onderwijs vanaf het 
schooljaar 2018-2019 

Tijdens de voorbije maanden heeft de sector enkele nieuwe afspraken gemaakt met het Ministerie van 
Onderwijs over de inzet van tolken in Onderwijs. Wat is er veranderd?  

1 Reisonkostenvergoeding van tolken VGT  

Vroeger kregen de tolken VGT alleen een reisonkostenvergoeding wanneer zij zich verplaatsten in 
Vlaanderen of tot in Brussel. Nu wordt het verplaatsingsgebied vergroot: de tolken kunnen nu een 
reisonkostenvergoeding krijgen wanneer de verplaatsing verder is, bv. tot over de Nederlandse grens of tot 
in Wallonië. De reisverplaatsing mag nu maximaal 300 km (= heen en terug samen) bedragen.  

De officiële kilometers worden nu ook berekend volgens “Google Maps” en niet meer volgens “Mappy”.  

2 Tolken in middagpauzes bij uitstappen  

Bijna alle scholen organiseren jaarlijks verschillende uitstappen. Die uitstappen duren soms een hele dag. 
Vroeger moest een tolk tijdens de middagpauze altijd een verplichte pauze van een uur nemen. Soms was 
dat erg vervelend, omdat de leerling of de school het belangrijk vond dat er tijdens de middagpauze verder 
getolkt werd. Nu is beslist dat een tolk moet kunnen verder tolken tijdens de middag als de leerling en 
school dat vragen. Het totale aantal tolkuren van zo’n uitstap wordt nu berekend zoals in de andere sectoren 
welzijn en werk.  

3 O- uren of L- uren  

Vroeger mochten onderwijstolkuren alleen gebruikt worden in activiteiten die een deel vormden van het 
verplicht lesprogramma. Nu wordt dit uitgebreid: als de school zelf een activiteit organiseert die niet 
verplicht is in het lesprogramma, dan mag de leerling toch deelnemen met een tolk die betaald wordt met 
onderwijstolkuren.  

Vb. een horeca opleiding organiseert een wijnproeverij buiten het officieel lesprogramma. De school 
organiseert, dus de leerling kan deelnemen met onderwijstolkuren. Opgelet: als de leerling zelf de activiteit 
organiseert buiten het lesprogramma, dan kan de tolk niet betaald worden met onderwijstolkuren.  
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Vb. een dove student in de studierichting architectuur besluit zelf om een modern nieuw gebouw te 
bezoeken, zonder dat zijn opleiding dit aanbiedt of vraagt. Aangezien er geen verband is met de 
schoolorganisatie kunnen hier geen onderwijstolkuren gebruikt worden.  

4 Maximum aantal tolkuren per schooljaar  

Door de nieuwe afspraken kunnen studenten, cursisten en leerlingen nu soepeler tolken inzetten. Het 
Ministerie van Onderwijs vraagt wel dat iedereen er op let dat niet meer tolkuren ingezet worden dan het 
maximum aantal lesuren in de studierichting.  

Bv. Een studierichting telt 1008 lesuren. Dat wil zeggen dat maximum 1008 tolkuren ingezet mogen worden. 
De gebruiker kan in dat voorbeeld wel voor een bepaald moeilijk vak 2 tolken in plaats van 1 tolk inzetten, 
maar hij moet opletten dat hij daardoor op het einde van het jaar niet het maximum overschrijdt. 
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