
WAT IS EEN TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL (TOLK 
VGT) ? 

De tolk zorgt voor de communicatie tussen de dove 
of slechthorende leerling/student/cursist  en de 
leerkrachten/docenten in het voltijds dagonderwijs of 
het volwassenenonderwijs.   

De tolk VGT tolkt  in de klas elk gesprek tussen de 
horende en dove gebruiker(s): van gesproken 
Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd. 

De tolk tolkt eveneens andere auditieve informatie.   

De tolk heeft bij het halen van het diploma van tolk 
de beroepscode van tolken VGT ondertekend en 
respecteert deze code.    

WAT BEHOORT NIET TOT DE ROL VAN DE TOLK? 

De tolk is niet verantwoordelijk voor: 

- het gedrag van de dove leerling/student/ cursist 
in de klas (desinteresse, spieken, 
ongehoorzaamheid, onoplettendheid, ...) 

- het niet begrijpen van de inhoud van de leerstof 
door de dove leerling/student/ cursist. Het is de 
taak van de dove leerling/student/ cursist zelf om 
dit aan te geven en uitleg te vragen. De tolk zal 
hierbij steeds tolken. 

- voor het managen van de klas 

- voor het handhaven van de orde in de klas. 

De tolk kan de ouders niét informeren over het 
functioneren van hun kind/jongere in de klas. De 
verschillende items hierboven zijn 
verantwoordelijkheden van het leerkrachtenkorps 
binnen de school. 

De tolk kan het aantal tolkuren en de momenten in 
het uurrooster waarop een tolk nodig is, niét 
autonoom wijzigen.  Hiervoor is overleg met de 
contactpersoon binnen de onderwijsinstelling nodig 
(of met diegenen die de tolkprestaties betalen). 
De tolk heeft géén functie als leerkracht, raadgever of 
begeleider. Het is niet de rol van de tolk om 
instructies of toelichtingen te geven. De tolk maakt 
geen deel uit van het pedagogisch team dat de dove 
leerling/student/cursist begeleidt (wanneer het 
echter om het kleuteronderwijs gaat en het team 
acht het gezien de jonge leeftijd van het kind 
noodzakelijk dat de tolk aanwezig is, dan kan 
hiervoor een uitzondering gemaakt worden).   

PRAKTISCHE TIPS 

Veel achtergrondlawaai of door elkaar praten 
belemmert het tolkwerk. 

Een goede stoel en goede plaats is eveneens van 
groot belang. 

Bij het bekijken van een video is het goed dat de tolk 
zo dicht mogelijk bij het TV-scherm kan zitten, zo kan 
de dove leerling/student/cursist én de tolk én het 
beeld in één oogopslag waarnemen. Indien er geen 
Nederlandse ondertiteling is, zal de tolk de auditieve 
informatie (Nederlands of een andere taal) tolken in 
de Vlaamse Gebarentaal, tenzij anders afgesproken. 

Bij filmvoorstellingen of dia-projecties (waarbij de 
ruimte wordt verduisterd) is het belangrijk dat er 
toch voldoende licht op de tolk wordt gericht. 

Bij het aanspreken van de dove 
leerling/student/cursist houdt de leerkracht 
oogcontact met de dove leerling/student/cursist 
(zodat er een rechtstreekse communicatie is). 

Tijdens het lesgebeuren zelf wordt rechtstreekse 
communicatie tussen leerkracht en tolk het best 
vermeden (brengt verwarring teweeg). 

MAANDSTATEN 

De tolk moet bij elk tolkuur de maandstaat correct en 
chronologisch invullen en laten ondertekenen door 
de leerkracht van dat vak. Studenten/cursisten 
mogen de maandstaat zelf ondertekenen mits ze 
ouder zijn dan 18.  

WIJZIGINGEN 

Bij iedere wijziging (ziekte, afwezigheid, wijziging  
uurrooster, bijkomende tolkuren, activiteit waarbij 
géén tolk nodig is) moet het CAB onmiddellijk 
verwittigd worden.  Het CAB dient hiervan steeds een 
schriftelijke bevestiging te ontvangen. 

Opmerking: Organisatorisch probeert het CAB de 
tolken ten laatste op woensdag duidelijkheid geven 
over hun planning voor de komende week. Daarom is 
het van belang dat uw te voorziene wijzigingen i.v.m. 
te tolken vakken ons liefst voor woensdagmiddag 
(vóór de betrokken lesweek) bereiken.  

OPMERKINGEN - TIPS - KLACHTEN 

Indien er een tip, een opmerking of een klacht is over 
één van de partijen (tolk, dove 
leerling/student/cursist, onderwijsinstelling, CAB, 
leerkracht,...) kan men een OTK-formulier invullen en 
doorsturen (online via e-mail) of per post t.a.v. de 
directie van het CAB. 
 

 

http://www.cabvlaanderen.be/doc/Beroepscode%20tolken%20VGT%20vernieuwd%20sept%202013.pdf


DRINGENDE OF LAATTIJDIGE WIJZGINGEN 

Bij onverwachte afwezigheid of ziekte bv. kunt u altijd 
online (www.tolkaanvraag.be) uw opdracht 
afgelasten.  

Hebt u niet de mogelijkheid om dit meteen online te 
doen, dan kan u vlug een SMS sturen naar het CAB op 
0473/92 33 11 of u kan  tussen 8u30 en 17u00 
iemand laten telefoneren naar 09/228.28.08. 

Hebt u les buiten de kantooruren van het CAB en u 
bent plots onverwacht afwezig, dan kan u de 
opdracht online afgelasten. De tolk krijgt dan 
automatisch een mail over de afgelasting.  

Sinds 01/05/2014 werd de periode van gewaarborgd 
inkomen van tolken bij “te late afgelastingen” (TLA) 
van tolkopdrachten uitgebreid tot 48u (weekends en 
sluitingsdagen van het CAB niet inbegrepen). Alle 
details en voorbeelden van deze nieuwe regel leest u 
op de pagina’s documenten VGT en documenten NL 
van onze informatieve website 
www.cabvlaanderen.be 

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: 0473/92 33 11 (enkel sms) 
GSM NOOD : 0476/22 91 75 
 
E-mail voor Onderwijs:  
onderwijs@cabvlaanderen.be 
 
Openingsuren  
maandag t.e.m. vrijdag 
09u00-12u00 en 13u30-16u00 

 
Algemene informatieve website:  
www.cabvlaanderen.be 

 
Individueel aanloggen om tolkaanvragen te versturen 
of hun status te bekijken, en om stand tolkuren te 
raadplegen op: www.tolkaanvraag.be 
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Wat nu?   
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