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1 Omzendbrief en richtlijnen AGODI 

AGODI paste de pandemiescenario’s en de algemene richtlijnen en draaiboeken die werden uitgewerkt en 
gelden voor het onderwijs in het algemeen toe op de tolkenwerking in de diverse studieniveaus.  Ook tijdens 
het schooljaar 2020-2021 blijft live tolken de norm, maar afhankelijk van de fase (kleurcodes) waarin een 
bepaalde regio zich bevindt,  wordt de nodige flexibiliteit (op afstand en/of uitgesteld tolken) aan de 
dag  gelegd zodat  leerlingen met een auditieve functiebeperking ook in deze tijdelijke en uitzonderlijke 
omstandigheden maximaal toegang blijven hebben tot het vervangende, aangeboden onderwijsleerproces.  

Uitzonderlijk wordt uitgesteld tolken en vanop afstand tolken tijdens de coronamaatregelen in bepaalde 
studieniveaus en pandemiescenario’s toegelaten. Lees de richtlijnen hierover in de pandemiescenario’s 
m.b.t. tolkondersteuning in onderwijs. Deze zullen eerstdaags door AGODI worden  toegevoegd aan de 
bijlagen van de omzendbrieven van onderwijs en de webpagina over corona op de website van Onderwijs 
Vlaanderen.  

Alle scholen starten in september 2020 op in code geel. 

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase oranje. De 
onderwijsminister beslist over de overschakeling. De lokale besturen informeren de scholen op hun 
grondgebied over de genomen maatregelen. 

Om de richtlijnen van AGODI te lezen: Open hiervoor de omzendbrief   en klik vervolgens onderaan in de 
bijlagen op  ‘Richtlijnen bij het gebruik van tolkuren’. 

Omzendbrieven :  

 omzendbrief voor basis- en secundair onderwijs  

 omzendbrief voor hoger onderwijs  

 omzendbrief voor volwassenenonderwijs  

Specifiek voor VGT gebruikers: zie ook filmpje in VGT 

2 Hoe tolken aanvragen 

2.1 In het basis- en secundair onderwijs 

Aanmelden met de logingegevens van uw kind: u klikt op de startpagina op ‘Mijn tolkuren’. Het overzicht 
van de actieve uren van uw kind verschijnt. Klik op O-uren om onder andere het actueel saldo van de 
tolkuren van uw zoon/dochter te kennen.   

Aanmelden met uw eigen login als dove/slechthorende ouder :  Als u aanmeldt met uw eigen login en u 
heeft met uw login toegang tot het dossier van uw kind, dan kan u het overzicht van de tolkuren van uw kind 
gemakkelijk terug vinden op de pagina ‘Tolkuren’ in de balk bovenaan. Aarzel niet om het CAB te 
contacteren indien u hiermee problemen ondervindt. 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nl/coronavirus
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14091
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Speciale-onderwijsleermiddelen-hoger-onderwijs.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14092
https://www.facebook.com/CABVlaanderen/videos/1395410063874481/
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U kan op de pagina ‘Opdrachten’ zien of een tolk werd toegekend voor de ingediende tolkaanvragen (kolom 
Status tolk), en welke naam die tolk heeft. In de kalender hebt u een duidelijk, maar beknopter overzicht 
dag, per dag. U kan steeds doorklikken naar de tolkopdracht. 

Ouders en leerlingen vragen normaliter geen tolken aan. De tolkaanvragen moeten ingediend worden door 
de contactpersoon (of zijn vervanger) op school, tenzij de contactpersoon schriftelijk aan het CAB heeft laten 
weten dat een ouder tolken mag aanvragen. In dat uitzonderlijk geval moet erover gewaakt worden dat het 
CAB geen tegenstrijdige informatie over aanvragen ontvangt vanwege de school enerzijds, en de ouder 
anderzijds. 

Tip: lees zeker eens de handleiding voor tolkgebruikers. 

Indien u zelf de aanvragen indient voor uw zoon of dochter vanuit uw eigen account (als dove of 
slechthorende ouder), kan u de handleiding voor tussenpersonen over tolkaanvraag 2.0 raadplegen. 

2.1.1 Tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT) 

Het zoeken, bevestigen en inzetten van tolken VGT wordt gecoördineerd door het CAB en alle tolkaanvragen 
worden online ingegeven op www.tolkaanvraag.be. Dankzij dit platform kunnen de tolkaanvragen opgevolgd 
worden door de tolkgebruikers, ouders, contactpersonen, tolken en CAB. 

2.1.2 Schrijftolken (ST) 

Behalve in het hoger onderwijs werken beginnende schrijftolken als freelance tolken rechtstreeks met het 
CAB samen en worden zij rechtstreeks door het CAB betaald. Er bestaat wel nog een overgangsperiode, 
waarbij reeds actieve schrijftolken desgewenst in hun ander statuut kunnen blijven verder werken.  

Net zoals de vorige jaren, maar ook indien uw kind voor het eerst met schrijftolken werkt, coördineert de 
school zelf de planning van het uurrooster met haar “vaste” schrijftolken. Met “vaste” schrijftolken wordt 
bedoeld: de schrijftolken die de school zelf rechtstreeks heeft aangesproken en met wie de school vaste 
afspraken heeft gemaakt voor het ganse schooljaar. 

Alle tolkopdrachten (afgesproken met vaste tolk of tolk gezocht) worden ingediend op de webapplicatie 
www.tolkaanvraag.be.  

Zelfstandige schrijftolken en tolken VGT die (naast hun tolkwerk VGT) ook wensen te schrijftolken, kunnen 
de online ingediende, openstaande aanvragen voor schrijftolken zien en desgewenst accepteren.  

Indien u of de onderwijsinstelling aan het CAB opdracht geeft een tolk te zoeken, primeert de aanvraag in 
de webapplicatie. Maar als u zelf een schrijftolk vindt voor deze openstaande opdracht, dient de naam 
van deze schrijftolk meteen aan het CAB gemeld te worden zodat dubbele boeking van schrijftolken 
uitgesloten wordt. 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
https://docs.google.com/document/d/1Iyf6m5zSgunC-aiI3VE91NCbhM6ZrTjnl7MmQnLwaRs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1yA0TAkLxHOIyX8BK-UDe1rAAHXpNaYLhCiiGJi6adCM/edit#heading=h.gjdgxs
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
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2.2 In het hoger - en volwassenenonderwijs  

2.2.1 Tolken Vlaamse Gebarentaal (VGT)  

Het zoeken, bevestigen en inzetten van tolken VGT voor het hoger – en volwassenonderwijs wordt 
gecoördineerd door het CAB en gestuurd via het web.  

Langs www.tolkaanvraag.be kan u zien hoeveel tolkuren u nog over heeft voor de rest van het academiejaar. 
U kan tevens zien of het CAB al een tolk gevonden heeft, en welke naam die tolk heeft.  

U  mag zelf tolken aanvragen, op voorwaarde dat de contactpersoon hiervoor schriftelijk toestemming heeft 
gegeven (via de inlichtingenfiche aan het CAB). Indien u zelf de aanvragen indient, kan u hiervoor de 
handleiding voor tolkgebruikers raadplegen. Deze handleiding kan je gebruiken, zowel om tolken in 
Onderwijs aan te vragen, als om tolken te vragen in de privé- situatie (of eventuele werksituatie). Het is 
belangrijk om die handleiding grondig te lezen. 

Sommige studenten/cursisten gebruiken www.tolkaanvraag.be (nog) niet om hun tolkaanvragen 
rechtstreeks te boeken bij het CAB. Zij sturen via mail of via andere schriftelijke kanalen hun tolkaanvragen 
door naar het CAB. Door deze handelingen verklaren deze studenten/cursisten zich eveneens akkoord met 
het privacybeleid (voor versie in VGT: klik hier) en de gebruiksvoorwaarden en te betalen prestaties.  

In het kader van het gelijke kansen beleid wordt aan de onderwijsinstelling/student gevraagd om indien 
mogelijk snel een concrete tolkplanning te maken voor het ganse semester/academiejaar. Indien dit omwille 
van diverse omstandigheden niet kan, helpt u de globale tolkplanning vooruit door duidelijk te 
communiceren met de CAB bemiddelaar. Geef bv. door op welke tijdstippen alvast geen tolk nodig is, zodat 
deze tijdstippen vrij komen voor de tolkplanning van andere leerlingen.  

2.2.2 Schrijftolken (ST) 

Normaliter werken beginnende  en reeds actieve freelance schrijftolken rechtstreeks samen met het CAB.  

In het hoger onderwijs bestaat echter nog een uitzondering: er wordt nog toegelaten dat ‘nieuwe’ 
schrijftolken onder andere statuten worden aangesteld. Deze soort van tolken wordt niet rechtstreeks door 
het CAB betaald, maar het CAB betaalt wel aan de betrokken onderwijsinstelling. 

Net zoals de vorige jaren, maar ook indien u voor het eerst met schrijftolken werkt, coördineert de 
onderwijsinstelling/student/cursist zelf de planning van het uurrooster met haar “vaste” schrijftolken. Met 
“vaste” schrijftolken wordt bedoeld: de schrijftolken die de onderwijsinstelling/student/cursist rechtstreeks 
heeft aangesproken en met wie de onderwijsinstelling/student/cursist vaste afspraken heeft gemaakt voor 
het ganse schooljaar. 

Alle tolkopdrachten (afgesproken met vaste tolk of tolk gezocht) worden ingediend op de webapplicatie 
www.tolkaanvraag.be.  

Zelfstandige schrijftolken en tolken VGT die (naast hun tolkwerk VGT) ook wensen te schrijftolken, kunnen 
online ingediende, openstaande aanvragen voor schrijftolken zien en desgewenst accepteren.  

U mag als student/cursist zelf tolken aanvragen, op voorwaarde dat de contactpersoon hiervoor schriftelijk 
toestemming heeft gegeven (via de inlichtingenfiche aan het CAB). Indien u zelf de aanvragen indient, kan u 
hiervoor de handleiding voor tolkgebruikers raadplegen. Deze handleiding kan je gebruiken, zowel om tolken 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/
https://docs.google.com/document/d/1Iyf6m5zSgunC-aiI3VE91NCbhM6ZrTjnl7MmQnLwaRs/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1Iyf6m5zSgunC-aiI3VE91NCbhM6ZrTjnl7MmQnLwaRs/edit#heading=h.gjdgxs
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.cabvlaanderen.be/doc/PrivacyverklaringCAB-2019.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/f_nieuws.aspx?pag=nieuws#211
https://www.tolkaanvraag.be/node/224185
http://www.tolkaanvraag.be/
https://docs.google.com/document/d/1Iyf6m5zSgunC-aiI3VE91NCbhM6ZrTjnl7MmQnLwaRs/edit#heading=h.gjdgxs
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in Onderwijs aan te vragen, als om tolken te vragen in de privé- situatie (of eventuele werksituatie). Het is 
belangrijk om die handleiding grondig te lezen.  

Sommige studenten/cursisten gebruiken www.tolkaanvraag.be (nog) niet om hun tolkaanvragen 
rechtstreeks te boeken bij het CAB. Zij sturen via mail of via andere schriftelijke kanalen hun tolkaanvragen 
door naar het CAB. Door deze handelingen verklaren deze studenten/cursisten zich eveneens akkoord met 
het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden en te betalen prestaties. 

Indien de onderwijsinstelling/student/cursist aan het CAB opdracht geeft een tolk te zoeken, primeert de 
aanvraag in de webapplicatie. Zodra de onderwijsinstelling/student/cursist zelf (zonder CAB) een 
schrijftolk vindt voor deze openstaande opdracht, dient de naam van deze schrijftolk meteen aan het CAB 
gemeld te worden zodat dubbele boeking van schrijftolken wordt uitgesloten. 

Als u aanmeldt op www.tolkaanvraag.be, dan klikt u op de startpagina op ‘Mijn tolkuren’. Het overzicht van 
uw actieve uren verschijnt. Klik op O-uren om onder andere het actueel saldo van uw  tolkuren te kennen.   

U kan op de pagina opdrachten ook zien of een tolk werd toegekend voor de ingediende tolkaanvragen 
(kolom Status tolk), en welke naam die tolk heeft.    

3 Een nieuwe of bijkomende schrijftolk zoeken? 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1) www.tolkaanvraag.be: openstaande aanvragen online indienen  

2) U kunt samen met de school online kijken op de zoekfilter , waar tolken (VGT en/of ST) – indien ze dat 
wensen – hun gegevens publiek zetten. U kan deze tolken contacteren over uw vaste en regelmatig 
terugkerende tolkaanvragen en uw tolkaanvraag dan in www.tolkaanvraag.be indienen 

3)  Indien u nog geen vaste schrijftolk heeft, geeft u aan het CAB door op welke momenten u een schrijftolk 
wenst. In het begin van het schooljaar kan u de tolkaanvragen eventueel nog via mail aan het CAB 
bezorgen. Na enkele weken geeft u de tolkaanvragen zelf in op www.tolkaanvraag.be. 

4 Hoe kies je voorkeurtolken (VGT) ? 

4.1 In het basis -, hoger - en volwassenenonderwijs 

De oplossingsgraad in sommige onderwijsniveaus is tijdens de vorige jaren gestegen. Vandaar dat in het 
basis -, hoger – en volwassenenonderwijs meer rekening kan gehouden worden met eventuele 
voorkeurtolken die gebruikers doorgeven aan het CAB.  

Opgelet: indien meerdere voorkeurtolken, dan houdt het CAB altijd rekening met de doorgegeven 
rangorde van de voorkeurtolken (tenzij de student/cursist/ouder/school meldt dat er geen rangorde is).  

Indien de student/cursist/ouder/school zelf voorkeurtolken wenst, dan zal het CAB eerst deze 
voorkeurtolken bevragen.  

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.cabvlaanderen.be/doc/PrivacyverklaringCAB-2019.pdf
https://www.tolkaanvraag.be/node/224185
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.cabvlaanderen.be/f_zoekTolk.aspx?pag=zoekEenTolk
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
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Hier kan eventueel wel eens van afgeweken worden, bv.:  

 Indien een voorkeurtolk antwoordt dat hij slechts één of een paar keer kan tolken in het kader van een 
ganse reeks opdrachten bij hetzelfde vak, dan zal het CAB aan de student/cursist vragen of de voorkeurtolk 
voor deze enkele opdrachten wordt toegekend, dan wel of de student/cursist verkiest dat het CAB eerst 
verder zoekt naar iemand die meer opdrachten uit de reeks kan tolken.  

 Indien blijkt dat student/cursist A steeds een voorkeurtolk ontvangt en cursist/student/leerling B uit 
dezelfde regio nauwelijks/niet een tolk ontvangt, dan zal het CAB bijsturen (door bv. te vragen aan de 
betrokken voorkeurtolk om ook voor B te tolken). 

Het CAB probeert indien mogelijk om het regelmatig wisselen van (andere) tolken voor leerlingen in het 
basisonderwijs te vermijden. 

4.2 In het secundair onderwijs 

Gezien het tolkentekort is het in een aantal situaties nog onmogelijk om op al de wensen naar 
voorkeurtolken van leerlingen/scholen in het omvangrijke secundair onderwijs in te gaan. Indien 
organisatorisch mogelijk, houdt het CAB hier wel mee rekening. Helaas kan dat niet altijd, anders ontstaat 
een situatie waarbij enkele scholen/leerlingen veel tolken binnenhalen, en andere leerlingen te weinig.  

5 Wijzigingen, afgelastingen en te late afgelastingen (TLA)  

Het engagement van tolken VGT en schrijftolken die onder het zelfstandig statuut tolken, houdt een risico in. 
Om het statuut van freelancer aantrekkelijk  te maken, behouden deze tolken in sommige gevallen ook een 
recht op betaling als ze niet getolkt hebben, zoals wanneer zij te laat verwittigd worden in geval van 
afwezigheid van de leerling/student/cursist of lesgever waardoor zij geen andere tolkopdracht meer kunnen 
aanvaarden.  

De periode tijdens dewelke tolken toch betaald worden bij erg ‘late afgelastingen van tolkopdrachten’ (= 
TLA) is 48u (weekends en sluitingsdagen van het CAB niet inbegrepen). 

 Bekijk het  VGT informatie-filmpje over de TLA-regels  

 Of u leest hier de Nederlandstalige versie van de TLA-regels    

Een ‘te late afgelasting’ is zowel nadelig voor de overheid als voor de leerling/student/cursist. De tolk wordt 
immers betaald, terwijl er feitelijk niet getolkt wordt, terwijl op datzelfde ogenblik – door het tolkentekort – 
andere leerlingen die een tolk wensen, zonder tolk blijven.  

Daarom is het belangrijk dat u bij onverwachte afwezigheid zo snel mogelijk online op 
www.tolkaanvraag.be de tolkopdrachten afgelast (de toegekende tolk krijgt dan meteen een mail dat hij 
niet moet gaan tolken). Indien u niet online kan afgelasten, kan u de afwezigheid ook melden via het gsm 
nummer 0473/92.33.11 of via e-mail : onderwijs@cabvlaanderen.be. Graag ook zo snel mogelijk 
duidelijkheid geven over de duur van afwezigheid. 

 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://player.vimeo.com/video/93790175
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Nieuwe%20regels%20bij%20te%20late%20afgelasting%20tolkopdrachten%20vanaf%20%2001-05-2014.pdf
http://www.tolkaanvraag.be/
mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
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Opgelet: voor afwezigheden zonder overmacht kunnen de tolkuren van de leerling/student/cursist niet 
aangewend worden om de freelance tolk te betalen. Studenten, cursisten en ouders van kleuters moeten 
zelf een schriftelijk bewijs (bv. doktersattest) aan het CAB bezorgen. Leerlingen uit het leerplichtonderwijs 
dienen een afwezigheid in functie van de uitbetaling van een tolkprestatie te wettigen aan de 
onderwijsinstelling via een schriftelijk bewijs. De onderwijsinstelling laat binnen 10 dagen na de 
tolkopdracht aan het CAB weten of het al dan niet een gewettigde afwezigheid betreft.  

 
AGODI geeft extra uitleg over de mogelijke duur van een tolkopdracht:  

“Pauzes mogen naargelang de keuze van de leerling, student of cursist al dan niet mee opgegeven worden, 
maar een tolkopdracht van eenzelfde tolk bij eenzelfde leerling voor aaneengesloten lestijden, al dan niet 
onderbroken door een kleine pauze (speeltijd) wordt beschouwd als één tolkopdracht. De reële middagpauze 
in de school schort altijd de berekening van de tolkuren op. Dit betekent dat de voormiddagprestatie aan de 
middagpauze stopt en daar wordt afgerond. De namiddagprestatie begint na de middagpauze en wordt 
eveneens afgerond. Ook hier gelden de afrondingsregels per uur”. 

 Concreet voorbeeld: een student heeft op vrijdag een tolkopdracht van 2 vakken in de voormiddag 
die door dezelfde tolk getolkt worden. Het 1ste vak “chemie” start om 8u45; het 2de vak “biologie” start om 
10u.  De student wil de tolkopdracht van biologie afgelasten. Om deze tolkopdracht tijdig af te gelasten 
moet de student het vak biologie ten laatste afgelasten op woensdag om 8u44. 

 

Uitzondering hierop: tolkuren voor extra muros en activiteiten anders dan de gewone lessen worden anders 
berekend. 

6 Waar ziet u of er wel of niet een tolk voor u gevonden is? 

Via www.tolkaanvraag.be  kan u rechtstreeks zien of een tolk toegekend werd voor de online ingediende 
tolkaanvragen.  In de kalender heb je een handig overzicht van openstaande, geaccepteerde en toegekende 
opdrachten. 

Alleen tijdens de maand september, waarin zoveel instellingen hun lessenrooster zelf meerdere keren 
wijzigen en het hoger onderwijs daarna de planning opnieuw beïnvloedt, kan het CAB wegens tijdsgebrek 
dergelijke informatie niet altijd beloven en wordt aanvullend nog op andere manieren gecommuniceerd.   

Opgelet: zelfs indien u ’s avonds ziet dat er voor de tolkopdracht van de volgende dag geen tolk gevonden 
werd, is het mogelijk dat er de volgende dag plots wel een tolk aanwezig is (bv. omdat een andere opdracht 
niet doorgaat). 

Als er geen tolk gevonden werd en je (of jouw kind) beslist om niet naar de les te gaan, dan moet je de 
opdracht dringend afgelasten: bij voorkeur online op www.tolkaanvraag.be, of via SMS naar 
0473/92.33.11.  

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/


 

 

   09/228 28 08     onderwijs@cabvlaanderen.be     0473/92 33 11 

Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven vzw - Dendermondesteenweg 449, 9070 Destelbergen 

Ondernemingsnummer: 0445.491.009 - IBAN: BE61 4494 6251 9117 - BIC: KREDBEBB 
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7 Uw contactpersonen  

7.1 Uw contactpersoon in de onderwijsinstelling 

De contactpersoon is de persoon die in de onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor de opvolging van 
gebruik van uw tolkuren of de tolkuren van uw zoon/dochter. Uw contactpersoon op school krijgt van het 
CAB een eigen login voor www.tolkaanvraag.be.  

De naam van de contactpersoon wordt vermeld in het aanvraagformulier voor tolkuren dat naar AGODI 
verstuurd werd en dat door de ouders (of meerderjarige student of cursist) ondertekend werd. Uiteraard 
kan u deze informatie altijd opvragen bij de onderwijsinstelling of het CAB. 

7.2 Uw contactpersoon in het CAB 

De contactgevens en openingsuren van het CAB vindt u op onze informatieve website 
www.cabvlaanderen.be.   

Afhankelijk van de provincie waarin uw school (of de school van uw kind) gevestigd is, kan u zich bij het CAB 
richten tot een vaste contactpersoon: 

 Antwerpen: Monia Laffargue 

 Limburg: Monia Laffargue 

 Oost-Vlaanderen: Karine Bornauw 

 Vlaams Brabant en Brussel: Karine Bornauw 

 West-Vlaanderen: Femke Wulgaert  

Je kan ons via mail bereiken op onderwijs@cabvlaanderen.be. Deze mailbox wordt opgevolgd door alle 
onderwijsbemiddelaars. Je kan ons telefonisch bereiken op 09/228.28.08 en vragen naar de bemiddelaar in 
jouw regio. 

8 Meer informatie 

8.1 Folders 

Hieronder alvast enkele folders over een tolk in de klas: 

Een tolk gebarentaal in mijn klas, wat nu? 

Een schrijftolk in mijn klas, wat nu? 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.cabvlaanderen.be/f_main.aspx?pag=contact
http://www.cabvlaanderen.be/
mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Folder%207%20-%20Een%20tolk%20gebarentaal%20in%20mijn%20klas.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Folder%209%20-%20tolk%20ST%20in%20mijn%20klas.pdf

