
HET AANVRAGEN VAN TOLKUREN  BIJ 
HET VOLGEN VAN DE LESSEN IN: 

 Een integratieschool (voltijds onderwijs)   

 Een opleidingscentrum (volwassenonder-
wijs)  

Het Ministerie van Onderwijs en Vorming 
(AGODI) voorziet dat dove 
leerlingen/studenten/cursisten in het voltijds 
basis, secundair en hoger onderwijs en in 
het volwassenenonderwijs een beroep kunnen 
doen op tolkondersteuning.  Het kan gaan om 
ondersteuning van een tolk VGT of van een 
schrijftolk.  

AGODI publiceert hierover jaarlijks 
omzendbrieven (te vinden op onze website 
www.cabvlaanderen.be).   

Hierin worden de medische voorwaarden 
beschreven en wordt ook uitgelegd hoe, waar en 
wanneer men een aanvraag kan doen.   

Hoe aanvragen ?  

Officieel moet een aanvraag gebeuren door de 
school (in overleg met thuis en met je 
begeleiders). Om recht op tolkuren in onderwijs 
te bekomen is het belangrijk tijdig je aanvraag te 
doen! Raadpleeg de omzendbrieven van 
AGODI. 

Je kan ook rechtstreeks informatie opvragen: 

Cel Speciale Onderwijsleermiddelen 

Mevr. Cindy Vanitterbeek  

Adres: Hendrik Consciencegebouw, Koning 
Albert II-laan 15, 1210 Brussel 

Tel: 02/553.99.07 

Mail: 
speciale.onderwijsleermiddelen.agodi@vlaanderen.be    

 

Je kan eventueel ook naar de website van het 
Ministerie van Onderwijs surfen. 

Daar klik je op ‘edulex’, en dan zoek je verder 
onder het woord “doventolk”.  

Twee jaar geleden werd het CAB ook 
verantwoordelijk voor de coördinatie van 
schrijftolken.  

Uiteraard kan het CAB het huidige tekort aan 
schrijftolken niet zomaar wegtoveren, daarom 
wordt zoals voorheen gevraagd aan de 
gastscholen en andere betrokkenen om zelf mee 
schrijftolken  te zoeken. Het CAB zal er wel 
geleidelijk aan voor zorgen dat gemotiveerde 
freelance ST de weg vinden naar een veel 
breder aanbod van werk als ST, en dat 
gastscholen meer ondersteund worden bij het 
zoeken naar ST.  

In september verloopt het puzzelen van tolken 
en lessenroosters moeizaam omdat de scholen 
zelf vaak de uur -en lessenroosters veranderen.   

Het gevolg is dat je tijdens de eerste school-
maand (voor een bepaald vak) verschillende 
tolken kan krijgen.   

Rond half oktober verbetert de situatie en krijg je 
meestal een vaste tolk voor een bepaald lesuur. 

Uiteraard heb je als leerling/student je eigen 
mening inzake het inschakelen van tolken.  
Soms zal jij zelf sneller beseffen wanneer een 
tolk wél of niet nodig is, of wanneer een tolk 
eens extra moet komen.   

Toch is het in het basis -  en secundair onderwijs 
nodig dat je dit eerst met de contactpersoon of 
met zijn medewerker bespreekt, zodat deze 
persoon de juiste informatie aan het CAB kan 
bezorgen.  

 

Deze werkwijze voorkomt misverstanden en 
administratieve problemen bij de uitbetalingen 
van de tolken. 

Alle integratiescholen en opleidingscentra 
hebben bij de start van de cursussen  een 
toekenningsbrief ontvangen.   

In deze brief staat hoeveel tolkuren de 
leerling/student/cursist maximaal mag 
gebruiken.   

Verder staan daar ook een aantal 
onderrichtingen van het Ministerie van  
Onderwijs in.  Deze onderrichtingen dienen door 
de scholen, opleidingscentra en de 
leerlingen/studenten gerespecteerd te worden. 

DE ROL VAN DE TOLK IN DE KLAS 

Voor informatie over de rol van de tolk verwijzen 
we graag naar onze website (deontologische 
code van de tolk VGT   of 
engagementsverklaring  van de schrijftolk ) en 
naar onze folder ‘Een tolk VGT in mijn klas, wat 
nu?’.   

Daar staat beschreven wat de taak van de tolk 
wel en wat de taak van de tolk niet is.   

Op de website vind je nog informatie over 
administratieve regeltjes waar je als leerling / 
student / cursist moet op letten bij het gebruik 
van een tolk.  Er wordt ook uitgelegd wat het 
verschil is tussen tolkuren Welzijn (Vlaams 
Agentschap), tolkuren Werk (VDAB) en tolkuren 
Onderwijs. 
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OPMERKINGEN - TIPS – KLACHTEN 
(OTK) 

Het is mogelijk dat men als dove student, als 
school, als tolk of als andere betrokken partij 
een opmerking, tip of klacht wil formuleren over 
de tolkenwerking.   

Men kan bijvoorbeeld ontevreden zijn over een 
administratieve beslissing, over de school, over 
het CAB of over de leerling.   

In al deze gevallen kan men het Nederlandstalig 
OTK- formulier gebruiken.  Men vult het 
formulier in en men kan het automatisch 
verzenden naar de directie van het CAB.  

Het is ook mogelijk dat je als leerling/student erg 
ontevreden bent over de tolk en dit wilt 
doorgeven.  Hiervoor kan je een ander OTK- 
formulier invullen. Dit formulier is in VGT 
beschikbaar. Het wordt ook automatisch gericht 
aan de directie van het CAB. 

Je vindt de 2 OTK- documenten terug op  
www.cabvlaanderen.be (in de rubriek 
“Opmerking- Tip- Klacht”). 

Binnen de maand ontvang je een antwoord van 
de directie. 

LEES OOK ONZE FOLDER :  

7. Een tolk VGT in mijn klas. Wat nu? 

 

 

 

 

 

 

CONTACTGEGEVENS  

Naam: CAB, vzw Vlaams Communicatie-
Assistentie-Bureau voor Doven 

Adres: Dendermondesteenweg 449 
9070 Destelbergen 

Tel:  09/228.28.08 

Fax:  09/228.18.14 

GSM CAB (enkel SMS) : 0473/92.33.11 

GSM nood:  0476/22.91.75 

E-mail: voor Welzijn en Werk: 
 tolkaanvraag@cabvlaanderen.be  

voor Onderwijs: 
onderwijs@cabvlaanderen.be  

voor Afstandstolken: 
afstandstolk@cabvlaanderen.be 

Openingsuren: 

maandag t.e.m. vrijdag: 

09u00-12u00 en 13u30-17u00 

Algemene informatieve website:  

www.cabvlaanderen.be 

 

Individueel aanmelden om tolkaanvragen te 
versturen of hun status te bekijken, en om de 
stand van tolkuren te raadplegen op: 

www.tolkaanvraag.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzw Vlaams Communicatie- 
Assistentie- Bureau voor Doven 

       

6 

 
 

HEB IK RECHT OP 

TOLKUREN IN MIJN  

KLAS ? 
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