
Wat is een schrijftolk? 

De tolk zorgt voor de communicatie tussen de dove of 
slechthorende leerling/student/cursist (verder in de 
folder ‘leerling’) en de lesgever in het voltijds 
dagonderwijs of het volwassenenonderwijs. 

De schrijftolk tolkt in de klas elk gesprek tussen de 
horende en dove personen: van gesproken taal naar 
geschreven taal. Hij noteert eveneens andere auditieve 
informatie. 

De schrijftolk gebruikt voor het tolkwerk een computer 
(en eventueel een beamer). 

De tolk heeft bij zijn erkenning als schrijftolk de 
engagementverklaring voor schrijftolken in onderwijs 
ondertekend en respecteert deze code. 

Wat behoort tot de rol van de schrijftolk? 

- De schrijftolk dient zich vóór de eerste tolkopdracht in 
contact te stellen met de contactpersoon van de 
onderwijsinstelling van de leerling (voor zover de tolk 
over contactgegevens beschikt). 

- De schrijftolk is paraat voor de start van de les van 
zodra het tekstverwerkingsprogramma is opgestart en 
pen en papier klaar liggen in geval van nood. 

- De schrijftolk noteert alles wat er gezegd wordt en 
gebeurt, ook de interactie tussen de leerlingen en de 
lesgever (voor zover de interactie voor de tolk zelf 
verstaanbaar is). 

- Wanneer tijdens het notuleren de schrijftolk niet meer 
in staat is om zijn werk tot een goed einde te brengen, 
dan geeft hij dit aan.  

- Wanneer de schrijftolk de informatie onvoldoende 
hoort, dan vraagt hij om herhaling. 

- Als de schrijftolk bij zichzelf een fout vaststelt tijdens 
het werk, zet hij deze fout onmiddellijk recht (door aan 
te geven “tolkfout”). 

- De schrijftolk respecteert de zelfstandigheid en de 
verantwoordelijkheid van de leerling en toont dit in zijn 
houding. 

- De schrijftolk is neutraal, onpartijdig en is nooit 
persoonlijk betrokken bij de inhoud van de 
communicatie en het verloop van de les/activiteit.  

- De schrijftolk is gehouden aan het beroepsgeheim. 
- De schrijftolk kan waar nodig informatie geven over de 

taak, werk en de engagementsverklaring van de 
schrijftolk. 

- Indien de schrijftolk afwezig zal zijn, communiceert hij 
dit zo snel mogelijk (zeker vóór de aanvang van de 
lessen) door de tolkaanvraag af te gelasten op 
www.tolkaanvraag.be. 

Wat behoort niet tot de rol van de schrijftolk? 

De tolk is niet verantwoordelijk voor: 

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

- het niet begrijpen van de inhoud van de leerstof door 
de leerling. Het is de taak van de leerling zelf om dit aan 
te geven en uitleg te vragen aan de lesgever. 

- het informeren aan de onderwijsinstelling en 
medeleerlingen over de communicatienoden en de 
communicatiesituatie van de leerling.  

De tolk kan de ouders niét informeren over het 
functioneren van hun kind 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. 

De tolk heeft géén functie als lesgever, 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 begeleidt. 

Praktische tips 

- Al het gesprokene moet duidelijk hoorbaar zijn voor de 
tolk. Veel achtergrondlawaai of door elkaar praten 
belemmert het professionele tolkwerk. 

- Leerling, lesgever en schrijftolk kunnen onderling 
overleggen waar de schrijftolk best kan zitten tijdens de 
tolkopdracht en hoe men tot een optimale 
toegankelijkheid van de communicatie in die concrete 
onderwijsleersituatie kan komen.  

- De schrijftolk beschikt idealiter over de lesvoorbereiding 
en/of het lesmateriaal van de les en heeft een zicht op 
de doelstellingen van de les/activiteit. 

- Bij het aanspreken van de dove leerling houdt de 
lesgever oogcontact met de dove leerling (zodat er een 
rechtstreekse communicatie is). 

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

- Omwille van de huidige privacywetgeving kan de 
schrijftolk zelf voor de terbeschikkingstelling van de 
tolktekst een overeenkomst (met daarin de 
modaliteiten) voorleggen voor akkoord. 

- Ernstige en/of aanhoudende problemen m.b.t. de 
communicatie en het uitvoeren van de tolkopdracht zal 
de tolk in eerste instantie bespreken met de leerling 
en/of betrokken lesgever. In tweede instantie kan de 
tolk zich met medeweten van de leerling en lesgever 
richten tot de ondersteuner, de contactpersoon van de 
onderwijsinstelling en/of het aanspreekpunt studenten 
met functiebeperking (in het hoger onderwijs). Voor het 
overige communiceert de tolk niet over de leerling. 

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.  

http://www.cabvlaanderen.be/doc/Engagementsverklaring%20schrijftolken%20Onderwijs%202015%20-%20layout%20aangepast%20dd%20150902.pdf
http://www.cabvlaanderen.be/doc/Engagementsverklaring%20schrijftolken%20Onderwijs%202015%20-%20layout%20aangepast%20dd%20150902.pdf


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 te voorziene wijzigingen i.v.m. te tolken 
vakken ons liefst voor woensdagmiddag (vóór de 
betrokken lesweek) bereiken.  

Dringende of laattijdige wijzigingen 

Bij onverwachte afwezigheid of ziekte bv. kan men altijd 
online (www.tolkaanvraag.be) de opdracht afgelasten.  

Is men niet in de mogelijkheid om dit meteen online te 
doen, dan kan een SMS gestuurd worden naar het CAB op 
0473/92 33 11 of tussen 9u en 12u en tussen 13u30 en 
16u gebeld worden naar 09/228 28 08. 

Gaat het om een les buiten de kantooruren van het CAB 
en is de leerling  plots onverwacht afwezig, dan kan de 
opdracht online afgelasten worden. De toegekende tolk 
krijgt dan automatisch een mail over de afgelasting.  

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

Opmerkingen, tips, klachten? 

Indien er een tip, een opmerking of een klacht is over één 
van de partijen (tolk, student, onderwijsinstelling, CAB, 
lesgever, e.a.) kan men een OTK-formulier invullen en 

doorsturen (online) of per post opsturen t.a.v. de directie 
van het CAB. 

Ruimte voor de lesgever 

Gegevens schrijftolk(en): 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

Contactgegevens 

Naam:  CAB vzw (Vlaams Communicatie-Assistentie-
Bureau voor Doven vzw) 

Adres:  Dendermondesteenweg 449 
 9070 Destelbergen 

Telefoon:  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:   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 de stand van uw tolkuren 
te raadplegen? Zie www.tolkaanvraag.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een schrijftolk in mijn 
klas… 

 

Wat nu?   

 
 

 

 

 

 

 

Informatieve folder – versie 2021 

Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven 
vzw 

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

