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Aan de tolken 

Het aanvragen van tolken, het zoeken naar tolken en het sturen van tolken wordt quasi 
volledig georganiseerd via de webapplicatie.  

U krijgt (heeft) van het CAB een gebruikersnaam en wachtwoord. Hierdoor kunt u oude en 
nieuwe tolkaanvragen vlug selecteren, bekijken en accepteren.  

Hoewel de applicatie eenvoudig in elkaar zit, is het voor nieuwe tolken vereist om rustig de 
tijd te nemen om de handleiding door te nemen. Anders loopt u het gevaar dat er fouten 
gebeuren. 

Ook voor tolken die reeds langere tijd tolken, kan deze handleiding nuttig zijn. Hierin worden 
namelijk ook de vernieuwingen aan onze webapplicatie verduidelijkt. 

 

Als u van het CAB de brief met uw persoonlijke gebruikersnaam (login) en wachtwoord 
ontvangen heeft, kunt u rechtstreeks bij het CAB aanloggen via www.tolkaanvraag.be. 

 

Deze handleiding werd aangevuld met updates in april 2016. Deze updates staan in het 
groen aangeduid. 

 

 

 

 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.cabvlaanderen.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
file:///C:/Users/nv/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.tolkaanvraag.be
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1. Inloggen, het tabblad “Laatste nieuws” en het scherm 
“Mijn gegevens” 

In de voorbeelden hieronder heten de fictieve tolken Karel Kaas en Paula Pauwels. 
Gebruikers van tolken zijn: Jan Janssen, Mark Martens en Mieke Mieters. 

1.1 Inloggen 

U ziet in Bijlage 1 hieronder waar u uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invullen.  

 Tip: als u de woorden op de bijlage (screenshot) hieronder niet duidelijk kunt lezen, 
vergroot dan het beeld van deze tekst (op de balk helemaal bovenaan uw 
computerscherm - klik op het tabblad “beeld” - vergroot naar 200 %).  

 

Bijlage 1: Aanmelden 
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1.2 Het tabblad “Laatste nieuws” 

Als u ingelogd bent, verschijnt een overzichtscherm en het tabblad “Laatste nieuws” staat 
open. U ziet dit hieronder in Bijlage 2, waar u als tolk Karel Kaas aangemeld bent.  

 

Bijlage 2: Laatste Nieuws 

In dit overzicht (Bijlage 2) ziet u onmiddellijk uw opdrachten van de komende 14 dagen en de 
afgelaste (toekomstige) opdrachten.  

De informatie in “Laatste nieuws” is een handig geheugensteuntje, maar niet alle 
tolkaanvragen worden hier getoond. Voor een volledig overzicht van tolkaanvragen klikt u 
beter op het tabblad “Tolkaanvragen” (zie hoofdstuk 2). 

 Tip: als u inlogt op de applicatie en u voert een tijd geen actie uit, is het mogelijk dat u de 
verbinding verliest met de applicatie. Dan dient u opnieuw uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in te geven, en u komt terecht op het scherm waar u laatst actief was.  
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1.3 Het scherm “Mijn gegevens” 

Wanneer u bovenaan de pagina naast uw naam klikt, komt u uit op het scherm “Mijn 
gegevens”. Klik op “Mijn gegevens” en controleer de persoonlijke informatie over uzelf 
(Bijlage 3). 

 

 

Bijlage 3: Mijn gegevens 

Indien u opmerkt dat het CAB niet over uw correcte gegevens beschikt, kunt u dit melden 
met een e-mail naar tolkaanvraag@cabvlaanderen.be. Let er vooral op dat uw mailadres 
correct is. Op dit mailadres zullen alle berichten, die vanuit de applicatie verstuurd worden, 
toekomen. 

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
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2. Het tabblad “Tolkaanvragen”  

Als u op het tabblad “Tolkaanvragen” klikt, dan ziet u een overzicht van alle tolkaanvragen 
van de voorbije 2 dagen en de volgende 45 dagen. Zie hieronder Bijlage 4. 

 

Bijlage 4: Het tabblad "tolkaanvragen" 

Als u oudere aanvragen of toekomstige aanvragen na 45 dagen wilt zien, dient u gebruik te 
maken van de filters. De lijst met tolkaanvragen wordt anders te lang wat niet gunstig is voor 
laadtijd van de webapplicatie. Naast punt 1 (zie rode pijl links) leest u hoe u één of meerdere 
tolkaanvragen snel kunt opzoeken. Aan de punten 2 en 3 hoeft u geen aandacht te 
besteden: die instructies zijn enkel nuttig voor de dove gebruikers.  

Wel nuttig voor tolken is de uitleg voor de gebruiker bij de vraag “Wat is status?”. Naast alle 
statussen die de gebruikers te zien kunnen krijgen, zijn er nog drie die de gebruikers nooit te 
zien krijgen, maar de tolken wel: de status “geaccepteerd” (voor meer uitleg hierover, zie 
hoofdstuk 3.2), de status prestaties ingevuld tolk en de status prestaties ingevuld CAB (voor 
meer uitleg hierover, zie hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9).  

Onder de kolom “Status” ziet u de actuele status van de tolkaanvragen.  
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In de kolom “Afstand” wordt een indicatie (op basis van de postcode) gegeven voor de tolk 
hoeveel de enkele reisafstand ongeveer bedraagt van thuis naar de tolkopdracht.  
Standaard staan de opdrachten chronologisch oplopend gerangschikt. Indien u de weergave 
op een ander wijze wilt sorteren, dan kan dit door te klikken op de desbetreffende kolom, bv.   
afstand. Een tweede keer klikken op dezelfde kolom keert de rangschikking om. 

Het gebeurt dat u links naast een tolkaanvraag één van de volgende icoontjes ziet: 

 = u bent “voorkeurtolk”  

 = het gaat om een “teamtolkopdracht”  

 = het betreft een “vlindertolkopdracht” (enkel voor tolken geregistreerd als vlindertolk) 

Als u meer wilt weten over een bepaalde tolkaanvraag, dan klikt u op het onderlijnde woord 
“Details” (zie rode pijl rechts in Bijlage 4 hierboven).  
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3. Het scherm “Detail Aanvraag” 

3.1 Detailweergave van de tolkaanvraag 

Een voorbeeld: de tolk Karel Kaas wil meer weten over tolkaanvraag 1361 en klikt op 
“Details”. Er verschijnt een nieuw scherm “Detail Aanvraag”, zie Bijlage 5: 

 

Bijlage 5: detail tolkaanvraag 
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Op dit scherm treft Karel een pak informatie aan: 

Bovenaan de tolkaanvraag ziet hij bij “gebruikersgegevens” de naam van de klant en ook het 
GSM- nummer van de klant. Het GSM- nummer van de klant is alleen zichtbaar indien er 
opdrachten werden toegekend aan de tolk en de klant hiervoor zelf toestemming heeft 
gegeven. 

Bij “omschrijving” staat meer info over de inhoud van de tolkopdracht.  

Daaronder ziet hij dat de tolkaanvrager of gebruiker oorspronkelijk eigenlijk één tolkaanvraag 
bij het CAB heeft ingediend, met daarin een hele reeks data (zie rode pijl links in Bijlage 5). 
Karel ziet dat aan de nummering: 1361 is het basisnummer van de tolkaanvraag of het  
aanvraagnummer, en per datum komt er een deel bij: 001, 002,… ( = opdrachtnummer). 

Hij merkt op dat het telkens om een voorkeurtolk opdracht voor hem gaat (icoontje “V”). 
Opgelet: er kunnen meerdere (andere) voorkeurtolken zijn, maar dat kan Karel niet zien. 

Onder de tijdstippen van de tolkaanvraag treft Karel praktische informatie aan, zoals het 
tolkadres en (ongeveer) de afstand van zijn woonplaats naar de tolkplaats. Ook het vereiste 
tolktype en de vereiste vaardigheden kan Karel hier bekijken. Enkel tolkaanvragen waarvoor 
de tolk het juiste tolktype heeft zijn zichtbaar. Er zijn 4 tolktypes: 

 Vlaamse Gebarentaal 

 Schrijftolk 

 Afstandstolken 

 International Sign  

Wat betreft het tolktype “Afstandstolk” kent het CAB dit type enkel toe aan tolken die via het 
CAB ervaring hebben met afstandstolken. Wat betreft het tolktype “International Sign” kent 
het CAB dit type enkel toe aan tolken die aan het CAB expliciet hebben laten weten dat zij 
international sign behoorlijk onder de knie hebben.  

Helemaal onderaan de pagina staat of de tolk een stagiaire mag meebrengen en bij 
opdrachten van meer dan 6 tolkuren staat er genoteerd of de tolk al dan niet moet doortolken 
tijdens de maaltijdpauzes. In ons voorbeeld in bijlage 5 duurt de opdracht slechts 1 uur en 
zal er dus geen informatie staan over een eventuele middagpauze. Bij opdrachten van meer 
dan 6 tolkuren zou Karel deze zin te zien krijgen: 

 

Meer over deze nieuwe informatielijn hieronder (halfweg pagina 11). 

Tenslotte ziet Karel rechts op zijn scherm nog enkele groene knoppen: 

 Met de knop “Prestaties” kan Karel de gepresteerde uren van de tolkopdracht invullen, 
wanneer deze opdracht voorbij is. (meer hierover in hoofdstuk 8) 

 Met de knop “Berichten” kan hij berichten sturen naar het CAB. 
Indien Karel bv. een opdracht van een ganse dag wel gedeeltelijk (bv. enkel in de 
namiddag) kan tolken; dan kan Karel deze boodschap via een bericht doorsturen naar 
het CAB. Bij het versturen van berichten moet telkens geselecteerd worden over welke 
opdracht het gaat. De eerste 100 karakters van het bericht worden bewaard in de 
berichtenhistoriek. Indien uw bericht niet zichtbaar is in de berichtenhistoriek (op 
hetzelfde scherm) dan werd het bericht niet succesvol verstuurd.  
Opmerking: Ook de gebruiker kan een heleboel wijzigingen via de actieknop berichten 
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meedelen aan het CAB. Het CAB zal – indien mogelijk -  deze wijzigingen meteen 
uitvoeren of - indien nodig - de wijziging eerst aan de tolk voorleggen. Berichten vanuit 
het CAB verstuurt, verlopen telkens via de mailtemplate “berichten”. Lees steeds goed de 
opmerkingen en vragen die het CAB toevoegt aan de algemene info van deze 
mailtemplates. 

 Met de knop “Afdrukken” kan Karel de aanvraag uitprinten 

 Met de knop “PDF” kan Karel het detail van de tolkaanvraag opslaan op zijn computer 

 Met de knop “Detail sluiten” keert Karel terug naar het tabblad “tolkaanvragen” en blijft  
de door hem ingestelde filter bewaard. Indien Karel na het bekijken van de 
detailweergave een andere filter wil toepassen, klikt hij beter rechtstreeks op het tabblad 
“tolkaanvragen”. De detailweergave wordt dan automatisch gesloten en het tabblad 
“tolkaanvragen” wordt getoond met blanco filters. De detailweergave van een aanvraag is 
consulteerbaar via verschillende tabbladen. Het sluiten van de detailweergave brengt je 
telkens terug naar het tabblad “Tolkaanvragen”. Vanuit de tabbladen “Openstaande 
aanvragen”, “Afgelasten” en “Prestaties” wordt daarom het detail geopend in een nieuw 
venster. Op die manier kunt u verschillende details naast elkaar bekijken alvorens te 
beslissen welke aanvraag u bv. wenst te accepteren. Om terug naar het laatst geopende 
tabblad te gaan, volstaat het om dit venster terug aan te klikken, of kunt u het nieuw 
geopende venster (“X” bovenaan rechts) sluiten. 

 

Doortolken tijdens de middagpauze? 

De klant kan in de aanvraag zelf aanduiden hoe lang de middagpauze zal duren en of de tolk 
al dan niet moet doortolken tijdens de middagpauze.   

De tijdstippen van de pauze worden op dit ogenblik nog niet meegenomen in de berekening 
van het totaal aantal tolkuren. Dit betekent dat er bij het ingeven van tolkopdracht, misschien 
meer uren worden opgegeven dan het aantal uren dat u zal tolken. Naargelang de situatie 
kunnen er verschillende berekeningen zijn i.v.m. de pauze.  

We geven hier 4 verschillende voorbeelden:  

 Voorbeeld 1  

U tolkt voor een klant tijdens een opleidingsdag op het werk. Er is een vrije lange pauze van 
één uur. Op het detail van de aanvraag ziet u dat er 7u worden gerekend voor deze 
tolkopdracht. Later, na de tolkopdracht vult u uw prestaties in op de webapplicatie:  

Voormiddag getolkt van: 09u00 tot 12u = 3u  

Namiddag getolkt van: 13u00 tot 16u00 = 3u  

Voormiddag + namiddag: 3u + 3u = 6u  

Afrondingsregel overheid toepassen: 6u getolkt, bij de definitieve afrekening wordt slechts 6u 
uitbetaald. 

 Voorbeeld 2  

Het is ook mogelijk dat het ingeven van de pauze niets verandert aan het aantal tolkuren, 
zoals bij een korte pauze. U tolkt voor een klant tijdens een studiedag op het werk. Deze 
duurt van 09u tot 17u. Er wordt een aanvraag ingediend op www.tolkaanvraag.be, er werd 
aangeduid dat u niet moet tolken van 12u00 tot 12u45. Op het detail van de aanvraag ziet u 
dat er 8u gerekend wordt voor deze opdracht. Later, na de tolkopdracht vult u uw prestaties 
in:  

Voormiddag getolkt van: 09u00-12u = 3u  

http://www.tolkaanvraag.be/
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Namiddag getolkt van: 12u45-17u00 = 4u15  

Voormiddag + namiddag: 3u + 4u15 = 7u15  

Afrondingsregel overheid toepassen (= begonnen uur is gelijk aan vol uur): 7u15 getolkt 
wordt 8u uitbetaald.  

De pauze van de tolk geeft geen verschil voor het aantal uitbetaalde tolkuren.  

 Voorbeeld 3  

Het is mogelijk dat in de aanvraag werd aangeduid dat u niet moet doortolken tijdens de 
pauze. Op de dag van de opdracht zelf vraagt de werkgever van de klant plots of de klant 
tijdens de middagpauze een aantal zaken met hem kan bespreken. De klant zal dus graag 
hebben dat u tijdens de middagpauze plots wel doortolkt en vraagt dit ook aan u. Als dit kan 
voor u, vult u op het prestatieblaadje in: doorgetolkt tijdens de pauze. De klant ondertekent 
dit prestatieblaadje. U hebt doorgewerkt en wordt dan wel betaald tijdens de middagpauze. 
Bij het invullen van de prestaties mag u het aantal getolkte uren aanpassen.  

 Voorbeeld 4  

Het is ook mogelijk dat op de tolkaanvraag werd aangeduid dat u moet doortolken tijdens de 
maaltijdpauze. Op het ogenblik van de opdracht blijkt dat dit toch niet nodig is. De regel van 
de overheid zegt hierover: alle aangevraagde tijd wordt uitbetaald aan de tolk. U zal dus wel 
uitbetaald worden tijdens de maaltijdpauze. 

 

Dank zij deze informatie, weet u of u over de middag zelf pauze kan nemen. Indien de klant 
heeft aangeduid dat er moet doorgetolkt worden tijdens de pauze, dan moet dit niet meer 
aangeduid worden op het prestatieblaadje. 
Indien echter werd aangeduid dat de tolk niet moet doortolken, en ter plaatse blijkt dat er 
toch beter doorgetolkt wordt, dan moet u dit aanduiden op het prestatieblaadje en laten 
ondertekenen door de gebruiker. 

3.2 Een tolkaanvraag “Accepteren” via de detailweergave 

Wanneer Karel belangstelling heeft voor de opdracht of een deel ervan, dan kan hij bij het 
CAB zijn kandidatuur stellen. Hij doet dat door op het tabblad “Tolkaanvragen” of het tabblad 
“Openstaande opdrachten” (meer hierover in hoofdstuk 4) de gewenste tolkaanvraag op te 
zoeken. Hij klikt op “Details” bij tolkopdracht 1361-002 en ziet in Bijlage 6: 
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Bijlage 6: Het scherm “Detail Aanvraag” – tolkopdracht(en) accepteren 

Karel stelt zijn kandidatuur voor deze tolkopdracht bij het CAB door te klikken op het woord 
“Accepteren” (rood omcirkeld in Bijlage 6) naast de opdracht die hij wenst te tolken.  

 Tip: Accepteren wil nog niet zeggen dat de opdracht zeker voor hem is, want er kunnen 
nog andere tolken accepteren voor diezelfde opdracht. Pas wanneer de status van de 
tolkopdracht gewijzigd is naar “toegekend” mag de tolk zeker zijn dat de tolkopdracht aan 
hem bevestigd werd. (meer hierover in hoofdstuk 5) 

Als Karel alle tolkdata wil uitvoeren, dan klikt hij op de groene knop “Alles selecteren” (zie 
rode pijl in Bijlage 6), zodat iedere tolkdatum geselecteerd wordt. Maar het schiet Karel 
daarna te binnen dat hij enkel in de maand mei vrij is. In dat geval wist hij via de knop 
“selectie wissen”. Daarna selecteert hij manueel de overblijvende opdracht in mei waarop hij 
wel vrij is. Het is eveneens mogelijk om geselecteerde opdrachten te “deselecteren” door 
nogmaals op de betrokken selectie te klikken. Dan ziet hij in Bijlage 7: 
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Bijlage 7: Detail aanvraag - Selectie accepteren 

Karel klikt nu op “selectie accepteren” en ziet dat de status “goedgekeurd” van de 
geselecteerde data gewijzigd werd in “geaccepteerd”, zie Bijlage 8: 
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Bijlage 8: Detail aanvraag - status "geaccepteerd" 

 Tip: Als u een tolkopdracht accepteert die doorgaat op hetzelfde tijdstip als een andere 
tolkopdracht die aan u werd “toegekend” door het CAB, dan zal het zoeksysteem dit niet 
toelaten. Indien je een gedeeltelijke opdracht wil accepteren kan je dit via de actieknop 
berichten melden aan het CAB.  
Anderzijds laat het systeem wel onder voorbehoud toe dat u 2 “gelijktijdige” opdrachten 
“accepteert” (zolang er nog geen werd “toegekend”).  

Het is ook mogelijk dat de tolk zich achteraf bedenkt en zijn kandidatuur weer wil intrekken 
omdat hij een andere overlappende afspraak over het hoofd heeft gezien. De tolk kan zijn 
kandidatuur dan intrekken door de tolkopdracht te annuleren. Meer hierover in hoofdstuk 6. 

3.3 Een teamtolkopdracht “Accepteren” 

Het is mogelijk dat het CAB aan tolk Karel een teamtolkopdracht aanbiedt. Normaliter zal 
Karel dan in de lijst van tolkaanvragen 2 tolkopdrachten zien met het icoontje “T” erbij (zie 
Bijlage 9), tenzij al één van de teamtolkopdrachten weggekaapt werd door een collega. 
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Bijlage 9: Teamtolkopdracht 

Karel accepteert hier de beide teamtolkopdrachten.  

 Tip: het is best dat dezelfde tolk bij een teamtolkopdracht allebei de teamtolkopdrachten 
gelijktijdig accepteert. Dan heeft hij zekerheid dat het systeem en het CAB de 
teamtolkopdrachten goed met elkaar en met hem linken.  

Het CAB zorgt er dan uiteraard wel voor dat aan Karel slechts één van beide opdrachten 
toegekend wordt. Wanneer het CAB een 2e teamtolk heeft gevonden, verwittigt het CAB 
Karel en geeft het ook de naam van de teamtolk door. 
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4. Het tabblad “Openstaande opdrachten” 

Het accepteren van tolkaanvragen kan ook sneller (zonder het detail van de aanvraag te 
openen). Karel wil snel zien welke tolkopdrachten hij in de maand augustus kan accepteren. 
Hij klikt daarom op het tabblad “Openstaande opdrachten” en filtert op augustus 2014. Aldus 
ziet hij in Bijlage 10: 

 

Bijlage 10: Het tabblad "Openstaande opdrachten" 

Karel is veel vrij en wil zoveel mogelijk opdrachten accepteren. Dit is mogelijk door telkens 
op “Accepteren” te klikken. Karel is helaas wat te haastig en daardoor ziet hij over het hoofd 
dat 2 tolkopdrachten op hetzelfde ogenblik doorgaan (zie rode kader in Bijlage 10). Maar de 
webapplicatie verwittigt Karel (Bijlage 11): 
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Bijlage 11: Dubbele acceptatie 

Let echter goed op bij het snel accepteren. In de detailweergave kan heel wat belangrijke 
informatie staan (bv. schrijftolk of gebarentolk gevraagd). Pas dit systeem enkel toe indien u 
zeker bent dat u deze opdracht kunt uitvoeren. Bij twijfel klikt u toch beter op “details”, 
waardoor zich een nieuw venster zal openen met de detailweergave van de tolkaanvraag. 
Wanneer u de nodige informatie heeft vergaard, kunt u het venster gewoon sluiten.  

Door de grote hoeveelheid openstaande tolkopdrachten is het soms wat onoverzichtelijk om 
nieuw goedgekeurde tolkaanvragen terug te vinden tussen alle openstaande tolkopdrachten. 
Indien u bv. op 13 juni alle openstaande opdrachten bekeek en dit opnieuw doet op 18 juni, 
kunt u bij uw bezoek op 18 juni de filter “Datum goedgekeurd” vanaf 13 juni invullen (zie 
Bijlage 12). Zo krijgt u enkel de openstaande opdrachten te zien die na uw laatste bezoek 
aan de webapplicatie op 13 juni goedgekeurd werden. 

Deze werkwijze verkleint bovendien het aantal opgehaalde gegevens, waardoor de 
performantie verbetert (de actieknoppen zullen sneller reageren).  

Het is af te raden om doorheen verschillende pagina’s te gaan zoeken. De webapplicatie 
reageert sneller indien het aantal getoonde data beperkt wordt. 

U kan het aantal opgevraagde opdrachten ook verkleinen door de periode van de 
tolkopdracht (datum tolkopdracht van… tot...) te beperken en op deze wijze bv. week per 
week af te werken.  

 

Bijlage 12: Filteren op datum van goedkeuring 
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5. De status “Toegekend” 

5.1 Wanneer bent u toegekend voor een tolkopdracht? 

U heeft gezien hoe een tolk een tolkopdracht kan “accepteren”. Wanneer is de tolk nu zeker 
dat hij de opdracht mag uitvoeren, en niet een andere tolk?  

Daarvoor moet de tolk wachten tot het CAB de tolkopdracht aan hem heeft “toegekend”. 

Laat ons een voorbeeld nemen: Karel wil nagaan welke opdrachten hij zou willen accepteren 
en opent het tabblad “Openstaande opdrachten”. Hij ziet dat hij voorkeurtolk is (“V”-icoon 
naast tolkopdracht) bij tolkopdracht 1254-007 van gebruiker Mieke Mieters. Karel accepteert, 
zoals reeds uitgelegd. Hij gaat dan kijken op het tabblad “Tolkaanvragen” en ziet dat hij 
inderdaad heeft “geaccepteerd”. Zie Bijlage 13: 

 

Bijlage 13: Status “Geaccepteerd” 

Wat Karel niet weet, is dat de gebruiker Mieke Mieters de tolk Paula Pauwels heeft 
aangeduid als eerste voorkeurtolk en Karel Kaas als tweede voorkeurtolk. Ook tolk Paula 
heeft geaccepteerd. Omwille van de voorkeurvolgorde zal het CAB de opdracht dus 
toekennen aan de tolk Paula Pauwels. Paula ziet dan in Bijlage 14 in haar “Laatste Nieuws” 
dat de opdracht aan haar werd “Toegekend” (zie pijl), d.w.z. dat de opdracht voor haar is.  
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Bijlage 14: Status “Toegekend” 

Karel Kaas krijgt de opdracht niet en wat blijkt: de tolkopdracht is uit de lijst met 
tolkaanvragen van Karel verdwenen.  

 Tip: het is niet altijd even eenvoudig voor de tolk om op een lange lijst die tolkopdrachten 
te vinden die bijkomend aan hem zijn toegekend. Als ondersteuning doet het CAB zijn 
best om de tolk voor alle nieuw toegekende tolkopdrachten in de sectoren Werk – Welzijn 
- Derden een toekenningmail ter versturen. Dit verloopt slechts half automatisch, en het 
CAB kan niet garanderen dat dit in 100% van de gevallen gebeurt (wel voor 95 %). 
Daarom blijft het de eindverantwoordelijkheid van de tolk om hoe dan ook in te loggen en 
de webapplicatie zelf te checken. In de sector Onderwijs wordt geen extra 
toekenningbericht verstuurd. Er zijn zoveel tolkopdrachten dat dit niet werkbaar is. 

5.2 Toekenning via “Reeds afgesproken met de tolk” 

Wat doet u wanneer een gebruiker in zijn tolkaanvraag heeft genoteerd dat hij al heeft 
afgesproken met u als tolk?  

U hoeft als tolk niets te doen. Het CAB zal een dergelijke opdracht onmiddellijk aan u 
toekennen. Enkel wanneer u vaststelt dat u deze opdracht helemaal niet heeft afgesproken 
met de gebruiker, of er afwijkingen zijn in wat u had afgesproken en wat er in de toegekende 
opdracht wordt vermeld m.b.t. bv. het tijdstip, de locatie of de afspraakplaats dient u het CAB 
te verwittigen.  
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6. Het tabblad “Afgelasten” 

Via het tabblad “Afgelasten” kunt u snel tolkopdrachten - die aan u werden toegekend of door 
u werden geaccepteerd – afzeggen.  

Voorbeeld: Karel is toegekend om een reeks feesten te tolken voor Jan Janssen in augustus, 
maar beseft na het accepteren van de tolkopdrachten dat hij toch niet vrij is. Via het tabblad 
“Afgelasten” kan hij zijn aanwezigheid snel afzeggen voor alle tolkopdrachten aan hem 
toegekend en door hem geaccepteerd (Bijlage 15):  

 

Bijlage 15: Het tabblad "Afgelasten" 

Karel wil de betrokken tolkdata snel terugvinden en filtert op de naam van de gebruiker Jan 
Janssen en de maand augustus (Bijlage 16): 
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Bijlage 16: Het tabblad "Afgelasten" - Filters 

Karel klikt nu op “Afgelasten” (rood omcirkeld in Bijlage 16) bij de tolkdatum van 10/08/2014. 
Er verschijnt een dialoogbox waarin Karel de reden van zijn afgelasting noteert (Bijlage 17): 

 

Bijlage 17: Opdracht afgelasten 

Dan klikt Karel op de groene knop “Opdracht afgelasten”. Karel gaat terug naar het data 
overzicht en klikt op de tweede tolkdatum om af te gelasten. Nu verschijnt automatisch 
opnieuw de dialoogbox met daarin de reden, die hij vorige keer al ingetikt had. Karel herhaalt 
de procedure, tot alle 4 de data afgelast zijn. Het resultaat is dat alle data verdwenen zijn. 

Opgelet: als Karel afgelast, ontvangt de betrokken (dove) gebruiker rechtstreeks een e-mail 
die hem verwittigt over de afgelasting. De reden van afgelasting wordt automatisch door de 
webapplicatie naar het CAB verstuurd, maar kan niet gelezen worden door de (dove) 
gebruiker. 
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7. De status “Afgelast door gebruiker” 

Ook de gebruiker kan een tolkopdracht “Afgelasten”. Een voorbeeld illustreert dit. Gebruiker 
Mieke Mieters heeft tolkaanvraag 1169-001 ingediend en het CAB heeft de opdracht 
toegekend aan Karel Kaas. Mieke Mieters zegt echter af. Tolk Karel ziet op Bijlage 18: 

 

Bijlage 18: Status “Afgelast door gebruiker” 

 Tip: De toegekende tolk ontvangt van elke afgelasting door gebruiker ook een mail in 
zijn/haar mailbox. De reden van de afgelasting door gebruiker is zichtbaar voor de tolk. 
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8. Het tabblad “Prestaties” 

Sinds oktober 2012 betaalt het CAB de getolkte opdrachten maandelijks via een 
maandoverzicht. Daarom moet u als tolk zelf uw tolkuren en reisafstanden (= prestaties) per 
tolkopdracht controleren en corrigeren via de website. Hiervoor kunt u op het tabblad 
“Prestaties” klikken.  

Het is handig dat deze tolkprestaties zo snel mogelijk na de tolkopdracht worden ingevuld. 

Opmerking:  de tolken die schrijftolken voor (een) vaste leerling(en)  in onderwijs en 
waarvoor de school/student geen opdrachten indient in de webapplicatie, zien per maand en 
per leerling slechts 1 fictieve aanvraag op de laatste dag van de maand. Deze fictieve 
aanvraag  heeft het onderwerp  “ST – maand” . Alle  gepresteerde uren worden 
geregistreerd op deze fictieve opdracht. De tolkopdracht werd toegekend aan de tolk, zodat 
de tolk op de laatste dag van de maand zelf zijn/haar prestaties online kan invullen. 

De prestaties van de tolkopdrachten kunnen ten laatste ingevuld worden tot 8 uur de 5e dag 
van de volgende maand. Daarna verwerkt de boekhouding de ingevulde prestaties voor 
uitbetaling. We staven dit met een aantal voorbeelden. 

8.1 Voorbeeld 1: vóór de 5e dag van de volgende maand 

Hieronder het voorbeeld van tolk Karel Kaas. Karel heeft een hele maand geen tijd gehad 
om zijn prestaties in te vullen. Op 2 augustus 2014 heeft hij tijd gevonden en opent hij het 
tabblad “Prestaties” op de webapplicatie (Bijlage 19). Zonder een filter in te stellen ziet hij 
alle tolkopdrachten met status toegekend van de vorige maand (juli 2014) tot en met 
vandaag (in dit voorbeeld 2 augustus 2014, maar Karel heeft geen tolkaanvragen meer 
gehad na 16/07/2014). 

 Tip: Prestaties van TLA’s (te late afgelastingen) worden meteen door de CAB- 
bemiddelaar ingevuld. Deze vindt u terug in het extra tabblad “Afgewerkte opdrachten” 
(zie hoofdstuk 9). Indien bij een TLA nog kilometers moeten toegevoegd worden, kan u 
dat via de Berichten- knop (vanuit detail) doorgeven aan de CAB- bemiddelaar. 
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Bijlage 19: Het tabblad “Prestaties” – voorbeeld 1 

Om de prestaties van de afgelopen tolkopdrachten in te vullen, kan Karel naast de gewenste 
tolkopdracht het onderlijnde woord “Prestaties” aanklikken. Karel doet dit voor de 
tolkaanvraag met referentienummer 1253-001, waardoor hij volgend scherm ziet (Bijlage 20): 

 

Bijlage 20: Prestaties beheren 

Enkel de betrokken opdracht van de aanvraag wordt getoond. Karel kan nu zijn gepresteerde 
uren en afgelegde kilometers voor deze tolkopdracht invullen (Bijlage 21): 
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Bijlage 21: Prestaties beheren - invullen 

De daguitstap was een kwartier vroeger gedaan en Karel heeft moeten doortolken tijdens de 
maaltijdpauze. Hij noteert in het vak “commentaar” dat hij heeft doorgetolkt tijdens de 
maaltijdpauze (dit moet ook genoteerd worden op het prestatieblad indien dit niet was 
aangeduid op de oorspronkelijke tolkaanvraag). Het vak “commentaar” is zowel voor Karel 
als voor de CAB-bemiddelaar zichtbaar.  

Hij vult het werkelijke begin- en einduur in en daarnaast ook het aantal tolkuren. Dit moet 
genoteerd worden in uren en minuten en niet in decimalen. De tolk moet zelf de juiste 
afronding maken (afronding in alle sectoren per begonnen  uur). Daarnaast vult hij het totaal 
aantal afgelegde kilometers in (heen en terug). Hij vinkt ook de checkbox “Tolk akkoord?” 
aan.  

Hierna klikt hij op de knop “Bewaren”, waardoor zijn prestaties bewaard worden in het 
systeem. De status van de opdracht wijzigt naar “Prestaties ingevuld tolk”. 

Opmerking: Indien u de ingevulde tolkprestaties wenst op te slaan op uw computer, dan kan 
dit via de groene knop “PDF” (omcirkeld rechts bovenaan in Bijlage 21). Opgelet: op dat 
ogenblik werd de ingevulde prestatie nog niet bewaard. Bewaren kunt u daarna doen via de 
actieknop “Bewaren” (zie rode pijl). 

Karel kan de tolkprestaties na het bewaren niet meer wijzigen! Mogelijke vergissingen 
kunnen steeds rechtgezet worden via een bericht, gemakkelijk te versturen vanuit detail, 
groene actieknop “Berichten”. De CAB- bemiddelaar kan op basis van dit bericht de foutief 
ingevulde gegevens aanpassen. 

Na het bewaren van de ingevulde prestaties, keert het scherm automatisch terug naar het 
tabblad “Prestaties” en Karel ziet nu de geregistreerde opdracht niet meer staan in het 
overzicht (Bijlage 22). 
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Bijlage 22: Het tabblad “Prestaties” – verwerkte prestaties verdwenen 

 Tip: De kilometers moeten telkens overschreven worden aangezien de reeds ingevulde 
kilometers slechts een indicatie geven voor de tolk hoeveel de enkele reisafstand 
ongeveer bedraagt van thuis naar de tolkopdracht. Deze indicatieve berekening gebeurt 
op basis van de postcodes.  

 Tip: Wanneer u als tolk met de trein naar de tolkopdracht bent gereden, dient u de 
kilometers op de webapplicatie als volgt in te vullen: u vermenigvuldigt de kost van het 
treinticket met 4. Bijvoorbeeld: U heeft een treinticket van 8 euro gekocht voor de 
tolkopdracht. U vult dan 32 (8x4) in bij het aantal kilometers op de applicatie. 
U kunt in het vakje “commentaar” de prijs van het treinticket vermelden, zodat ook het 
CAB kan nakijken of u het treinticket heeft omgezet in het correcte aantal kilometers. 

Wil hij de ingevulde prestaties toch nog eens bekijken, dan klikt hij op het tabblad 
“Afgewerkte opdrachten”. Meer informatie over dit tabblad in hoofdstuk 9. 

8.2 Voorbeeld 2: na de 5e dag van de maand 

Laten we nu een ander voorbeeld nemen. We zijn vandaag 23 juli 2014 en Karel Kaas wenst 
de correcte uren en kilometers van zijn gepresteerde tolkopdrachten in te vullen. Aangezien 
we reeds voorbij de 5e dag van de maand juli zijn, kan Karel enkel nog de prestaties invullen 
van de tolkopdrachten uit de huidige maand (in dit geval juli). Karel opent het tabblad 
“Prestaties” en zonder het instellen van de filters, ziet hij alle opdrachten met status 
toegekend van de huidige maand tot en met vandaag (in dit geval 23/07/2014) zoals in 
Bijlage 23: 
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Bijlage 23: Het tabblad “Prestaties” – voorbeeld 2 

Karel kan de prestaties van de tolkopdrachten invullen zoals ook in het vorige voorbeeld 
omschreven.  

8.3 Enkele opmerkingen  

 Bij een tolkopdracht wordt in alle sectoren een begonnen uur afgerond tot een vol uur. 
Vb. 0u50 = 1u00, 1u05 = 2u00 .  

 Als het gaat om een tolkopdracht rechtstreeks door het gerecht of een “derde” 
(organisatie,…) aan de tolk betaald, dan vult u geen kilometers, noch uren in op de 
applicatie. Een CAB- bemiddelaar zal de uren en kilometers op nul zetten (aangezien de 
betaling niet via het CAB verloopt). 

Als het gaat om een schrijftolkopdracht in het kader van Onderwijs (O- of VO- uren), 
overschrijft u het aantal kms met het cijfer 0. Er is geen kilometervergoeding voor 
schrijftolkopdrachten in onderwijs. 
 

Als u een aan u toegekende opdracht niet getolkt hebt, vult u geen prestaties in, maar stuurt 
u een bericht naar het CAB 
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9. “Afgewerkte opdrachten” 

9.1 Het tabblad “Afgewerkte opdrachten” 

In het eerste voorbeeld uit hoofdstuk 8 (waarin de tolkprestaties werden ingevuld van 
opdracht 1253-001) werd reeds omschreven dat, na invullen van de tolkprestaties, de 
tolkopdracht niet meer zichtbaar is in het tabblad “Prestaties”, maar wel in het tabblad 
“Afgewerkte opdrachten”. Wanneer Karel dit tabblad opent, krijgt hij zonder de filter in te 
stellen alle tolkopdrachten te zien met status “prestaties ingevuld tolk”, “prestaties ingevuld 
CAB” en “Prestaties aanvaard” van de vorige 45 dagen tot en met vandaag 23 juli 2014 
(Bijlage 24): 

 

Bijlage 24: Het tabblad “Afgewerkte opdrachten” 

Opmerking: indien u echter alle “afgewerkte opdrachten” of specifieke “afgewerkte 
opdrachten” wenst te bekijken, kunt u gebruik maken van de filters. 

In dit tabblad worden tolkopdrachten met verschillende statussen getoond, hieronder een 
woordje uitleg over de status: 

 Prestaties ingevuld Tolk: de tolk heeft de prestaties (uren en kilometers) ingevuld voor de 
tolkopdracht, zoals omschreven in hoofdstuk 8. 

 Prestaties ingevuld CAB: het CAB heeft de prestaties (uren en kilometers) ingevuld voor 
de tolkopdracht. De prestaties werden nog niet aanvaard. Bijvoorbeeld omdat een 
handtekening ontbreekt op het prestatieblaadje, of omdat er extra informatie moet 
opgevraagd worden. 

 Prestaties aanvaard: het CAB heeft de tolkuren en kilometers gecontroleerd en 
goedgekeurd, aan de hand van het prestatieblad of de maandstaat.  

Opmerking: ook deze pagina kan bewaard worden op de computer door op de groene knop 
“PDF” te klikken. 
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9.2 Geregistreerde opdrachten en verschillen tussen gegevens 

Op dit overzicht ziet u ook hoeveel uren en kilometers geregistreerd werden en of er een 
verschil is tussen de gegevens die werden ingevuld door de tolk en de gegevens die 
uiteindelijk door het CAB mogen uitbetaald worden (volgens de richtlijnen van de 
verschillende ministeries). 

Afhankelijk van het tijdstip van de registratie wordt ook vermeld hoe groot het verschil is, met 
wat reeds uitbetaald werd. 

 Indien de registratie van het prestatieblaadje of de maandstaat gebeurt voor de 5de van 
de volgende maand, m.a.w. voor de boekhouding de tolk heeft uitbetaald, dan wordt er 
door de CAB- bemiddelaar enkel een verduidelijking van de wijziging genoteerd in het 
vak “commentaar” en de prestaties worden overschreven met de juiste gegevens. 

 Indien de registratie van het prestatieblaadje of de maandstaat gebeurt na de 5de van de 
volgende maand, dan heeft de boekhouding reeds betaald aan de tolk op basis van de 
door de tolk ingevulde prestaties. In dat geval gaat de CAB- bemiddelaar de checkbox 
“verschil tolk” aanvinken en naast de verduidelijk in het vak “commentaar” ook effectief 
invullen hoeveel het verschil is met de uitbetaalde en de geregistreerde tolkuren en/of 
kms. Deze 2 velden (verschil TU en verschil kms) noemen we de “verschillenstaat”. Deze 
verschillenstaat zal gebruikt worden voor de tussenafrekening en de eindafrekening. 

Bijvoorbeeld: Karel Kaas heeft de tolkopdracht van 7 juli 2014 ingevuld met resultaat 1 
tolkuur en 20 km. Wanneer een CAB- bemiddelaar het prestatieblad ontvangt, zal zij de 
gegevens op het prestatieblad en op de webapplicatie met elkaar vergelijken. In dit 
voorbeeld staat op het prestatieblad dat de tolkopdracht inderdaad 1 uur heeft geduurd, 
maar de tolk heeft op het prestatieblad genoteerd dat de kms heen en terug 40 km zijn. De 
CAB- bemiddelaar zal de gegevens aanpassen 

In Bijlage 25 ziet u een voorbeeld waarbij de gegevens nog niet werden uitbetaald door de 
boekhouding van het CAB (d.w.z. voor de 5e dag van de volgende maand).  

De CAB- bemiddelaar zal de ingevulde prestaties van de tolk overschrijven. Indien u wilt 
controleren met wat u zelf had ingevuld, is het aangeraden om meteen na het invullen van 
de prestaties een PDF op te slaan van het tabblad afgewerkte opdrachten, met de filters 
ingesteld op status: “ingevuld tolk” en datum tolkopdracht: de periode waarvoor u net de 
prestaties hebt ingevuld.  

In het vak “Commentaar” zichtbaar voor de tolk zal de CAB- bemiddelaar het verschil 
verduidelijken. 

 

Bijlage 25: Prestaties registreren door CAB - voorbeeld 1 

In het tweede voorbeeld (Bijlage 26: Prestaties registreren door CAB – voorbeeld 2) zijn de 
gegevens wel al aan de boekhouding van het CAB doorgegeven (we zijn dus voorbij de 5e 
dag van augustus).  
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De CAB- bemiddelaar zal de gegevens van de tolk overschrijven, én het verschil van het 
aantal tolkuren en/of kms  invullen bij Verschil TU, resp Verschil km. De bemiddelaar zal ook 
in dit geval het verschil in uren en/of kilometers verduidelijken in het vak “Commentaar” 
zichtbaar voor de tolk. En hij zal ook de checkbox “verschil tolk” aanvinken 

 

Bijlage 26: Prestaties registreren door CAB – voorbeeld 2 

De CAB- bemiddelaar zet de status van de prestatie hierna op “Geregistreerd/Verwerkt”. 

Wanneer Karel nu gaat kijken naar het tabblad “Afgewerkte tolkopdrachten”, ziet hij dat de 
status van de tolkopdracht met referentienummer 1253-001 gewijzigd is naar “Prestaties 
aanvaard” (omcirkeld in Bijlage 27).  

 

Bijlage 27: Status “Prestaties aanvaard” 

Karel kan in dit overzicht zien dat het CAB een verschil heeft opgemerkt tussen wat Karel 
had ingevuld op de webapplicatie en wat op zijn prestatieblad stond (zie groene pijl):  

 Het vakje “Verschil tolk” is aangevinkt 

 In de kolom “Verschil km” ” staat 20.0, wat wil zeggen dat er 20 km moet toegevoegd 
worden aan het aantal kilometers dat Karel had ingevuld en door de boekhouding aan 
Karel werd uitbetaald. Hierdoor komt het totaal op 40 km. 

 Indien er een verschil in het aantal uren is tussen wat de tolk heeft ingevuld en wat op het 
prestatieblad staat, komt het verschil in uren in de kolom “Verschil TU” te staan (indien de 
prestaties reeds aan de boekhouding doorgegeven zijn). 
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9.3 Overzicht prestaties via het scherm “Detail aanvraag” 

Karel kan nog steeds het detail van een tolkaanvraag bekijken en dit kan hij ook doen vanuit 
het tabblad “Afgewerkte opdrachten” door te klikken op het onderlijnde woord “Detail” naast 
de tolkopdracht. Hierdoor opent zich de detailweergave van de tolkopdracht (Bijlage 28).  

 

Bijlage 28: Detailweergave tolkaanvraag 

Wanneer u op de groene actieknop “Prestaties” klikt, krijgt u een overzicht te zien van de 
prestaties van alle tolkopdrachten onder dat referentienummer (Bijlage 29). In dit overzicht 
worden de tolkopdrachten met volgende statussen getoond: toegekend, prestaties ingevuld 
tolk, prestaties ingevuld CAB, prestaties aanvaard en afgelast door gebruiker.  
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Bijlage 29: Overzicht prestaties via detailweergave 

Indien de prestaties niet meer kunnen ingevuld worden, bv. we zijn reeds voorbij de 5de van 
de volgende maand; prestaties werden reeds ingevuld door de tolk; status is afgelast door 
gebruiker, dan wordt de actieknop “wijzigen” uitgegrijsd. De prestaties zijn dan enkel 
informatief raadpleegbaar. 
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10. Het invullen van het prestatieblad in Welzijn & Werk  

Sinds oktober 2015 is er een nieuwe versie van het prestatieblad in omloop. De oude versie 
van het prestatieblad mag ook nog gebruikt worden. 

  

Bijlage 30: Prestatieblad: oud - nieuw 

10.1 Wat is er veranderd? 

10.1.1 Nieuwe kolom “totaal aantal tolkuren”  

Deze kolom is vooral interessant voor de tolkgebruiker. Hier ziet hij meteen hoeveel tolkuren 
na de tolkopdracht worden afgetrokken van zijn urencontingent. 

Alle gevraagde uren worden uitbetaald aan de tolk, ook als de opdracht vroeger gedaan is. 
Wanneer een opdracht meer dan een uur vroeger gedaan is (en u voor alle geboekte uren 
wenst uitbetaald te worden), dan vult u wel het werkelijke einduur in, maar bij totaal aantal 
uren noteert u het aantal uren dat vooraf geboekt werd. 

Bv. uw tolkopdracht was gepland van 12u tot 18u. De opdracht duurt in werkelijkheid maar 
tot 16u15. Er werd dus voor 6u geboekt, maar in werkelijkheid maar 4u15 getolkt. Bij het 
werkelijke einduur noteert u 16u15, bij het totaal aantal tolkuren noteert u 6u. 

Oude versie Nieuwe versie 



 

35/40 

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw 

v. april 2016 

10.1.2 Duur van de maaltijdpauze 

Aan de vraag  “doorgetolkt tijdens de maaltijdpauze: ja/neen” werd  “van … tot 
…” toegevoegd. U kan nu aanduiden of u heeft moeten doortolken tijdens de maaltijdpauze. 
Indien u niet heeft moeten doortolken, noteert u tevens start- en einduur van de 
maaltijdpauze.  

10.1.3 “Reisvergoeding ter plaatse ontvangen” is niet meer van toepassing 

Aangezien ook voor opdrachten op L-uren de klant niet langer zelf de reisvergoeding moet 
betalen, zal het niet meer voorkomen dat de tolk de reisvergoeding ter plaatse ontvangt. 
Deze vraag wordt niet meer vermeld op het nieuwe prestatieblaadje 

10.2 Woordje uitleg bij de ongewijzigde zaken 

10.2.1 Referentienr. en kolom “opdrachtnummer” 

Hoe moeten de referentienummers genoteerd worden op het prestatieblad?  

Nemen we het voorbeeld van de tolk Paula Pauwels die op 1/05/2012 en de 3 dinsdagen 
erna ging tolken voor Jan Janssen (zie Bijlage 31):  

 

Bijlage 31: Referentienummers tolkaanvragen 
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Op het prestatieblad van Paula Pauwels (Bijlage 30) zijn links de opdrachtnummers 001, 
002, 003 en 004 toegevoegd, omdat Paula 4 keer op rij is gaan tolken (zie de nummers 001, 
002, 003, 004 hierboven naast het nummer 1177).  

Dat is niet zonder belang, want het had ook gekund dat Paula van de serie van 4 opdrachten 
maar twee keer is gaan tolken, bv. voor opdracht 1177-003 en opdracht 1177-004. In dat 
geval moest Paula op haar prestatieblad enkel 003 en 004 vermelden, en niet 001 en 002. 

10.2.2 Twee doorslagen 

Het origineel prestatieblad moet aan het CAB bezorgd worden. Het roze doorslagje is voor 
de tolk en het gele voor de gebruiker. 

10.2.3 Vak voorbehouden voor de boekhouding 

Ook op de oude versie van het prestatieblad was er een vak voorzien voor de boekhouding. 
Er waren echter sommige tolken die toch hun reisonkosten hier invulden. Er is duidelijk 
genoteerd welk deel van het prestatieblad voorbehouden is voor de boekhouding en dus niet 
mag ingevuld worden door de tolk. 
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11. Het invullen van de maandstaat in Onderwijs 

Naar analogie met de sectoren Welzijn en Werk heeft de BVGT in 2014 het idee gelanceerd 
om een nieuw model van maandstaat te ontwerpen, waarbij de tolk per 
leerling/student/cursist maandelijks zo’n apart document zou gebruiken. De tolk zou dit 
document dan ook zelf bijhouden.   

Aan het concept van de BVGT zijn voor de tolk verschillende voordelen verbonden:  

 De tolk houdt het document bij zich en bespaart dus tijd bij het laten ondertekenen  

 De tolk heeft zelf een extra bewijs over zijn/haar prestatie 

 Bij extra muros activiteiten heeft de tolk altijd een document klaar op zak.  

Na overleg tussen de BVGT, het Ministerie van Onderwijs en het CAB, hebben de 3 partijen 
een consensus bereikt over het nieuwe model en over enkele nieuwe afspraken.  

Het model is als Word- document op www.cabvlaanderen.be gepubliceerd (bij rubriek 
Documenten NL), zodat u het kan uitprinten, ook nadat u eventueel namen hebt ingevuld.  

Aangezien het CAB sinds september 2015 ook de inzet van schrijftolken in onderwijs 
coördineert, werd de maandstaat aangepast. De tolk moet voortaan aanduiden of hij/zijn een 
tolk VGT of een schrijftolk is.  VGT-tolken die voor bepaalde leerlingen hoofdzakelijk VGT 
maar sporadisch ook een schrijftolkopdracht uitvoeren, kunnen dit bijkomend aanduiden in 
de opmerkingen. 

Een voorbeeld van een ingevulde maandstaat ziet u in Bijlage 32. 

Iedere getolkte en te laat afgelaste opdracht in onderwijs wordt op de maandstaat genoteerd 
Bij een TLA noteert u bij “opmerking” of het ging om een TLA LLN (te late afgelasting door 
afwezigheid van de leerling) of om een TLA LKR (te late afgelasting door afwezigheid van de 
leerkracht). Wanneer er onverwachts bv. studie is, waardoor u niet kan tolken, vult u dat ook 
in bij de opmerking.  

Tijdige afgelastingen of opdrachten waarvoor je bevestigd was,  maar die je  uiteindelijk toch 
niet hebt kunnen tolken worden  niet op de maandstaat genoteerd. 

http://www.cabvlaanderen.be/
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Bijlage 32: Ingevulde maandstaat O 
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11.1.1 Aangepaste afspraken sinds de maandstaten door de tolken worden 
bewaard:     

 De handtekening van de leerkracht in het kleuter/lager/secundair onderwijs volstaat. In 
het hoger en volwassenenonderwijs mag de student/cursist zelf ondertekenen, mits hij/zij 
18 jaar oud is 

 Het is dus niet meer nodig om de maandstaat op het einde van de maand te laten 
ondertekenen door de contactpersoon 

 De tolk bezorgt aan het CAB een aparte maandstaat per leerling/cursist/student. De 
werkwijze met meer aparte maandstaten bezorgt het CAB extra administratief werk. 
Daarom moeten die aparte maandstaten zeker uiterlijk de 15e van de maand, die volgt op 
de prestatie, aankomen bij het CAB. Is dat niet het geval, dan krijgt de tolk een 
herinnering. Worden de ontbrekende documenten dan nog niet bezorgd, dan wordt de 
betaling van de prestaties van de maand, volgend op de betrokken maand, opgeschort.  

Bv.: De onderwijstolk presteert in oktober. Hij/zij wordt daarvoor uitbetaald in de 2e week 
van november. Maar op 15 november heeft hij/zij de maandstaten van oktober niet 
ingediend. De tolk krijgt een herinnering. Indien hij/zij op 1 december de ontbrekende 
maandstaat van oktober nog steeds niet heeft ingediend, dan wordt zijn/haar uitbetaling 
voor de prestaties in november opgeschort.  

 De tolk moet het CAB meteen verwittigen wanneer zich onverwacht een TLA (te late 
afgelasting) voordoet, bv. wanneer de student of leerkracht plots afwezig is. Zo kunnen 
opeenvolgende, en dus door het Ministerie van Onderwijs niet aanvaarde, TLA’s 
vermeden worden (bv. leerkracht is afwezig, maar is 3 dagen later ook nog steeds ziek). 
Bovendien kan het CAB dan efficiënt en sneller een vervangingsopdracht zoeken.   
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12. Ongewenste tolken 

De gebruiker kan bij voorbaat aangeven dat hij een bepaalde tolk niet meer wenst in te 
zetten. De gebruiker moet dan het tabblad “Ongewenste tolken” aanklikken. Hieronder een 
voorbeeld waarbij gebruiker Mark Martens de tolk Paula Pauwels heeft ingevuld als 
ongewenste tolk en Bijlage 33 ziet: 

 

Bijlage 33: Gebruiker – Lijst met ongewenste tolken 

Gebruiker Mark moet nu nog klikken op de groene knop “Toevoegen” en ziet de naam van 
de ongewenste tolk Paula Pauwels verschijnen in zijn lijst met ongewenste tolken. Nu kan 
Paula geen tolkaanvragen meer zien van Mark.  

Mark kan nog andere tolken toevoegen aan deze lijst, maar kan anderzijds ook die tolken 
later weer activeren. 


