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Aan de contactpersoon van leerlingen / studenten / 
cursisten die gebruik maken van tolken in het onderwijs  

De tolkaanvragen, het zoeken van tolken en het sturen van tolken wordt sinds september 
2010 quasi volledig georganiseerd via de webapplicatie.  

U krijgt van het CAB een gebruikersnaam en wachtwoord. Daardoor krijgt u meer 
mogelijkheden: 

 zien hoeveel tolkuren de leerling, student of cursist nog over heeft 

 vlugger een tolkaanvraag ingeven 

 bekijken wat het CAB gedaan heeft met uw tolkaanvragen en welke tolken geboekt 
werden 

 oude tolkaanvragen bewaren, terugvinden of kopiëren 

 

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

 

  

mailto:tolkaanvraag@cabvlaanderen.be
http://www.cabvlaanderen.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
http://www.tolkaanvraag.be/
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1. Aanmelden met uw naam 

In de voorbeelden hieronder heet de fictieve contactpersoon “An Anders”. Zij werkt in de 
“Middenschool” en haar fictieve leerlingen zijn “Mieke Mieters” en “Mark Martens”. 

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

 Opgelet: als u de woorden op de bijlage (screenshot) hieronder niet duidelijk kan 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 

Als u aangemeld bent, verschijnt een overzichtscherm en het tabblad: “Laatste nieuws” staat 
open. U ziet dit hieronder in Bijlage 2: 

 

Bijlage 2: Het tabblad “Laatste nieuws” 
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U kunt op dat scherm ook een keuze maken om andere schermen (tabbladen) te zien. Maar 
kijk eerst bovenaan rechts naar de pijl. Daar staat uw naam. Daarnaast staat “Mijn 
gegevens”.  

Klik op “Mijn gegevens” en controleer de persoonlijke informatie over uzelf. Zie Bijlage 3 
hieronder: 

 

Bijlage 3: Het scherm “Mijn gegevens” 

Als uw gegevens niet juist zijn, verwittig het CAB met een gewone e-mail via 
onderwijs@cabvlaanderen.be . 

Klik daarna terug op “Laatste Nieuws”. U kunt nu verder kijken op dat scherm. Of u kunt naar 
andere schermen klikken (door te klikken op “Tolkaanvragen” of “Aanmelden als”). 

1.1 Het tabblad “Laatste Nieuws” 

Als u even op het overzicht  “Laatste nieuws” blijft (zie opnieuw Bijlage 2) ziet u onmiddellijk 
opdrachten van uw leerlingen: 

 die veranderd zijn  

 van de komende 14 dagen 

 waarvoor nog geen tolk gevonden is.  

De info in “Laatste nieuws” kan regelmatig vanzelf veranderen (bijvoorbeeld omdat u 
ondertussen extra aanvragen hebt verstuurd, of omdat het CAB de status van uw 
tolkaanvraag heeft gewijzigd). 

Wanneer u de situatie en aanvragen van één leerling zorgvuldiger wilt bekijken, dan klikt u 
straks best op “Aanmelden als” om daar in te loggen met de naam van die leerling. Meer 
hierover in hoofdstuk 2. 

mailto:onderwijs@cabvlaanderen.be
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1.2 Het tabblad “Tolkaanvragen”  

Als u op “Tolkaanvragen” klikt, dan ziet u een overzicht van al uw aanvragen namens uw 
verschillende leerlingen. Zie Bijlage 4: 

 

Bijlage 4: Het tabblad “Tolkaanvragen” 

Als u veel aanvragen hebt, dan kunt u een aanvraag snel zoeken door een bepaald woord, 
naam, datum of cijfer in te typen in de balkjes en dan op de groene knop “zoeken” (links) te 
klikken. 

U ziet verder dat er verschillende soorten tolkuren bestaan.  Voor u zijn alleen de O uren of 
VO uren belangrijk.  

 L = tolkuren in leef/privé situatie        

 A = tolkuren in arbeid/werk situatie 

 S = tolkuren bij het solliciteren           

 B = tolkuren beroepsopleiding 

 VO = volwassenenonderwijs             

 O =  onderwijs voltijds   
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 D =  derden  (tolkuren die niet toegekend worden aan personen in Welzijn, Werk of 
Onderwijs) 

Onder de kolom “status” leest u wat er gebeurd is met uw aanvragen (zie onderste rode pijl). 
U leest wat die statussen betekenen (zie bovenste rode pijl). 

Als u meer wilt weten over een ingediende aanvraag, dan klikt u op de onderlijnde knop 
“Details”: zie groene pijl rechts naast de aanvraag.  

1.3 Detail Aanvraag 

Er verschijnt een nieuw scherm zie Bijlage 5: 
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Bijlage 5: Detail Aanvraag 

In dit detailscherm ziet u rechts bovenaan 6 handige groene knoppen: 

 Met de knop “Wijzigen” kunt u een tolkaanvraag, die u al heeft opgestuurd, nog 
veranderen (bv. wanneer de datum of het tolkadres plots gewijzigd werden). U laat veel  
gegevens staan en verandert alleen dat wat u wil veranderen.   

 Met de knop “Kopiëren” kunt u een oude aanvraag kopiëren om vlug een nieuwe 
aanvraag te maken met veel gelijkaardige gegevens (zie verder hoofdstuk 4). 

 Met de knop “Berichten” kunt u een bericht over deze tolkaanvraag versturen naar het 
CAB 

 Met de knop “Afdrukken” print u de aanvraag uit. 

 Met de knop “PDF” kunt u de tolkaanvraag opslaan op uw computer als PDF-document. 

 Met de knop “Detail afsluiten” keert u terug naar het vorige scherm. Indien u eerder een 
filter had ingevuld op het scherm “Tolkaanvragen”, blijft deze staan. 

N. b.  De aandachtige kijker zal bovenaan rechts (zie kleine verticale pijltje) ook zien dat hij 
nu eigenlijk toch al een inzicht krijgt zoals men aangelogd is met de naam van de leerling 
zelf. Daarover meer in de hoofdstukjes hieronder. 
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2. Aanmelden met de naam van uw leerling 

Hieronder ziet u in Bijlage 6 het tabblad “Aanmelden als…“. U vult de naam van de leerling in 
en klikt op de groene knop “Aanmelden”. 

 Als u even twijfelt aan de precieze schrijfwijze van de naam van de leerling, dan is dat 
geen probleem: u tikt de eerste letters in en wacht even… de naam van de leerling 
verschijnt, en u kunt de naam aanklikken. 

 

Bijlage 6: Het tabblad “Aanmelden als” 

Nu verschijnt een nieuw overzichtscherm, zie Bijlage 7 hieronder. In de hoek bovenaan ziet u 
nu inderdaad onder uw naam ook de naam van uw leerling.  

Centraal op het scherm hebt u misschien de indruk alsof u de naam van de leerling nu nog 
een tweede keer dient in te vullen. Maar dit is niet nodig. U kunt meteen de tabbladen 
“Laatste nieuws”, “Tolkaanvragen”, “Tolkuren” of “Opdrachten afgelasten” aanklikken. 

 

Bijlage 7: Aangemeld als uw leerling 
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2.1 Het tabblad “Laatste nieuws” 

Indien u nu op “Laatste nieuws” klikt, dan ziet u Bijlage 8:  

 

Bijlage 8: Aangemeld als uw leerling, het tabblad “Laatste nieuws” 

Misschien denkt u dat u nu hetzelfde scherm ziet als op Bijlage 2. Maar dat klopt niet.  

U ziet nu in “Laatste nieuws” inderdaad opnieuw een overzicht van opdrachten:  

 van de komende 14 dagen 

 waarvoor nog geen tolk gevonden is 

Maar nu ziet u alleen een overzicht van die ene leerling wiens naam u hebt ingetikt. Nog 
eens samengevat:   

 als u alleen met uw eigen naam van contactpersoon bent aangemeld, dan ziet u in 
“Laatste nieuws” een overzicht van al uw leerlingen (voor wie tolkaanvragen gebeurd 
zijn). Dit geldt ook voor het tabblad “Tolkaanvragen”. 

 als u na het aanmelden met uw eigen naam daarna ook de naam van een bepaalde 
leerling intikt (bij “aanmelden als…), dan ziet u in “Laatste nieuws” uitsluitend informatie 
van die bepaalde leerling. Dit geldt ook voor het tabblad “Tolkaanvragen”. 
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 Tip voor de contactpersoon: als u verantwoordelijk bent voor maar 1 of 2 leerlingen, dan 
zal het vaak handiger zijn om na het aanmelden met uw naam meteen daarna/daarin ook 
aan te melden met de naam van een bepaalde leerling. Dan heeft u direct zicht op zijn 
dossier, kunt u zien of er al tolken voor die leerling gevonden zijn, kunt u tolkaanvragen 
voor de leerling maken en kunt u de stand van het tolkuren verbruik van die leerling zien. 

2.2 Het tabblad “Tolkuren” 

U merkt ook op dat u op het overzichtscherm van de leerling bovenaan meer 
keuzemogelijkheden (tabbladen) heeft dan in het geval u enkel met uw eigen naam had 
ingelogd. U kunt nu ook het tabblad “Tolkuren” aanklikken (zie Bijlage 9 voor een voorbeeld 
van de tolkuren in 2010), zodat u de stand van de tolkuren van de leerling kunt raadplegen.  

 

Bijlage 9: Aangemeld als uw leerling, het tabblad “Tolkuren” 

U ziet o.m.:  

 of er tolkuren werden teruggegeven of bijkomende tolkuren werden aangevraagd bij de 
overheid: naast het woord “extra”  

 hoeveel tolkuren in totaal al werden opgebruikt: naast het woord “Totaal”  

 hoeveel tolkuren de leerling nog over heeft: naast de woorden “Rest tolkuren”   
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3. Een tolkaanvraag indienen 

U maakt en verstuurt als contactpersoon tolkaanvragen naar het CAB in naam van een 
bepaalde leerling. Hoe doet u dat? Ofwel maakt u een geheel nieuwe aanvraag, maar dat is 
tijdrovend. Ofwel gebruikt u een bestaande aanvraag, die u kopieert en lichtjes wijzigt (zie 
later hoofdstuk 4). Maar laat ons hier even aannemen dat u een geheel nieuwe aanvraag wil 
maken. 

3.1 Nieuwe aanvraag livetolk 

(Als u nog niet aangelogd bent:) u logt aan met uw eigen login en wachtwoord (zie opnieuw 
Bijlage 1 en Bijlage 2 bij de start van deze handleiding).    

U klikt daarna op het tabblad “Aanmelden als”. U ziet opnieuw het scherm van Bijlage 6 van 
de handleiding.  

U vult de naam van de leerling in en klikt op de groene knop “Aanmelden”. U ziet nu opnieuw 
Bijlage 8 van de handleiding: het overzichtscherm van de leerling.  

Nu klikt u op het tabblad “Tolkaanvragen”. U ziet dan een overzicht van alle reeds bestaande 
aanvragen voor de leerling van 2 dagen geleden tot en met 45 dagen in de toekomst (zie 
Bijlage 10). 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. Ook wanneer u veel aanvragen hebt, dan kunt 
u een aanvraag snel zoeken door een bepaald woord, naam, datum of cijfer in te tikken in de 
witte balkjes en dan op de groene knop “zoeken” (links) te klikken. 
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Bijlage 10: Nieuwe aanvraag livetolk 

Rechts ziet u nu de groene knop “Nieuwe aanvraag livetolk” (over de 2e groene knop meer in 
hoofdstuk 3.2). Als u voorheen al hebt geprobeerd om dit tabblad te bekijken zonder de 
naam van een leerling in te typen, dan stonden deze groene knoppen er niet. 

U klikt de knop aan en ziet nu het scherm zoals op Bijlage 11: 
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Bijlage 11: Nieuwe aanvraag livetolk, stap 1/5 

U ziet “stap 1/5”. Hier vult u een nieuwe tolkaanvraag in. Items met een rood sterretje 
moeten verplicht ingevuld worden. Anders kunt u niet verder met de aanvraag. 
In het vak “Omschrijving” (meer info over het onderwerp…) meldt u bij voorkeur de naam van 
de leerkracht en indien reeds gekend het lokaal waar de les doorgaat alsook de 
studierichting + jaar en (en evtl. klas) van de leerling. 
In het vak “Omschrijving voor toegekende tolk” tolk meldt u de naam van de contactpersoon 
en het telefoonnummer van de school - zodat een tolk de school snel kan verwittigen indien 
zij bv. te laat zal arriveren wegens een onverwachte file - en evtl. extra informatie zoals 
parkeermogelijkheden voor de tolk.  

Enkele bolletjes zijn voor het voltijds onderwijs of volwassenenonderwijs al op voorhand juist 
aangeklikt, namelijk bij “Ander thema”, bij “Eén dove persoon” en bij “Geen teksten”. U hoeft 
daar niets meer mee te doen.   
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Kijk even onderaan naar de rode  pijl: u dient wel uw school te selecteren in het balkje naast 
het type tolkuur.  

Tenslotte klikt u onderaan op de groene knop “Volgende”. 

Zo komt u op een nieuw scherm met “Stap 2/5” (zie Bijlage 12). 

 

Bijlage 12: Nieuwe aanvraag livetolk, stap 2/5 

U vult verder in.  Als uw tolkaanvraag uit 2 of 3 data bestaat, dan kunt u verschillende keren 
de groene knop “Nog een tijdstip toevoegen” gebruiken. Maar als u een aanvraag wilt 
indienen waarbij een vak gedurende vele weken terugkomt, dan kunt u beter de knop 
“herhalen” (rode pijl) gebruiken. Voor uitleg over deze knop zie hoofdstuk 3.3.   

Heeft u zich in één van de data vergist, of valt één van de herhaalde data in een verlofweek,  
dan kunt via de groene knop “Verwijderen” de datum schrappen (zie groene pijl). Er moet 
altijd minstens 1 datum blijven staan in de tolkaanvraag. 

Als u ook de plaatsgegevens van de opdracht op het blad ingevuld hebt, klikt u onderaan op 
de groene knop “Volgende”. U ziet op Bijlage 13 een nieuw scherm met: “stap 3/5”.  
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Bijlage 13: Nieuwe aanvraag livetolk, stap 3/5 

U vinkt het vierkantje “Tolk Vlaamse Gebarentaal” of “Schrijftolk” aan, naargelang het type 
tolk dat gezocht word. Eventueel kunt u een of enkele extra vaardigheden voor de tolk 
aanvinken (bij “Noodzakelijke vaardigheden”). 

Het bolletje bij de rubriek “Voorkeurtolk” staat al juist aangevinkt: zie onderste pijltje. De 
opties aangaande “Voorkeurtolk” zijn niet van toepassing in het regulier onderwijs (wel 
mogelijk in hoger onderwijs en volwassenenonderwijs).  
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 De opties met voorkeurtolken zijn op de eerste plaats mogelijk in de sectoren Werk en 
Welzijn. Daar gaat het immers veelal om niet wekelijks terugkerende opdrachten, zodat 
het vinden van tolken wat gemakkelijker is. In het secundair onderwijs is het helaas door 
de grote tolkschaarste onmogelijk om rekening te houden met voorkeurtolken. Wat het 
hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en basisonderwijs betreft mogen namen van 
voorkeurtolken aan het CAB doorgegeven worden, maar het is helemaal niet zeker dat 
op de wensen kan ingegaan worden, aangezien er moet over gewaakt worden dat iedere 
leerling/student/cursist/school  een minimum aan tolken ontvangt.  

Onderaan de pagina kan u ook aanduiden of de tolk een stagiaire mag meebrengen en of de 
toegekende tolk het GSM-nummer van de leerling mag zien. Als de leerling/student/cursist 
omwille van privacy  niet wenst dat zijn/haar gsm nummer doorgegeven wordt, vinkt u het 
vakje beter niet aan.  

Als alles ingevuld is, klikt u opnieuw op de groene knop “Volgende”. U ziet op Bijlage 14 een 
nieuw scherm met “stap 4/5”.  

 

Bijlage 14: Nieuwe aanvraag livetolk, stap 4/5 

U schrijft eventueel iets in het veld van de Opmerkingen. U vinkt zeker het vierkantje bij 
“Gebruiksvoorwaarden” aan. Als u meer wilt weten over die betalingsvoorwaarden, dan klikt 
u op de tekst “Klik hier om de gebruiksvoorwaarden te bekijken”. 
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Tot slot klikt u op de groene knop “Aanvraag indienen” om uw tolkaanvraag te versturen naar 
het CAB.   

Als alles goed ingevuld en verstuurd werd naar het CAB, verschijnt een nieuw scherm 
Bijlage 15 met “stap 5/5”.  

 

Bijlage 15: Nieuwe aanvraag livetolk, stap 5/5 

Uw aanvraag is nu verstuurd naar het CAB. Als u wilt, kunt u klikken op de tekst “Navigeer 
naar het detail van de aanvraag” om uw aanvraag te herlezen. 

 Opgelet: 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 even opnieuw uw login en 
wachtwoord in te geven, en u komt terecht op het scherm waar u laatst actief was.  

3.2 Nieuwe aanvraag reservatie afstandstolken 

In de sectoren Welzijn en Werk wordt sedert 2012 geëxperimenteerd met afstandstolken.  
Afstandstolken worden in de sector Onderwijs nog maar nauwelijks gebruikt. Toch kan dit 
wel eens nuttig blijken, bv. wanneer een dove leerling wekelijks in de praktijkles een 
kwartiertje uitleg nodig heeft en er geen live tolk kan gevonden worden. In dat geval kunt u 
hier een afstandstolk aanvragen. Maar het is best om hierover eerst met het CAB telefonisch 
te overleggen.  

3.3 Herhalen  

Zelfs als de contactpersoon aanvragen kopieert, dan nog blijft het in de sector Onderwijs een 
zware dobber om via “kopiëren” aanvragen voor ieder vak gedurende vele schoolweken in te 
dienen. Daarom kunt u de knop “herhalen” gebruiken.   

Laat ons het voorbeeld bekijken van het vak Nederlands, dat Mieke Mieters telkens op 
donderdag moet volgen vanaf 23 oktober 2014 tot en met 18 december 2014. U kan hier de 
eerste lesdatum en uur invullen, en dan de groene knop “herhaal” hanteren (zie Bijlage 16) .  
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Bijlage 16: Knop “Herhaal”, deel 1 

Hierna kan u in de dialoogbox “8” (of desgewenst nog een hoger getal) invullen (naargelang 
het benodigde aantal schoolweken): 

 

Bijlage 17: Knop “Herhaal”, deel 2 

Als u dan na het toevoegen van het getal 8 klikt op “herhaling toevoegen”, dan ziet u het 
overzicht zoals op Bijlage 18: 



 

19/35 

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven, vzw 

v. juni 2015 

 

Bijlage 18: Knop “Herhaal”, deel 3 

 Tip: als er een opdracht gedurende bv. 10 lesweken moet uitgevoerd worden, dan is het 
best om het getal 9 in te vullen in de dialoogbox van “herhalende opdracht”, anders heb 
je een datum te veel.  

Maar u weet dat er een lesdatum zal wegvallen, namelijk 30/10/14 in de herfstvakantie. U 
kunt die datum eenvoudig verwijderen via de knop “verwijderen” naast de datum die je wenst 
te verwijderen. Hierdoor is uw lijst correct. Zie in Bijlage 19 bij de pijl: de foute data zijn 
verdwenen.  
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Bijlage 19: Knop “Herhaal”, deel 4 

Opgelet: de knop “herhalen” kan uiteraard alleen gebruikt worden wanneer alle gegevens 
van de tolkaanvraag, behalve de data, dezelfde blijven. Als in ons voorbeeld de les 
Nederlands vanaf vrijdag 20/11 op een ander adres doorgaat, dan is het aangewezen om 
een nieuwe tolkaanvraag in te dienen vanaf 20/11. 
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4. Een tolkaanvraag kopiëren 

Vooral in de sector Onderwijs moeten heel veel tolkaanvragen ingediend worden bij het 
CAB. Het is te tijdrovend voor de contactpersoon om iedere aanvraag opnieuw te maken. 
Daarom kunt u beter bestaande aanvragen kopiëren en lichtjes wijzigen. Hoe doet u dat?  

U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de leerling in (zie terug hoofdstuk 2). 

U klikt het tabblad “Tolkaanvragen” van de leerling aan: zie hieronder Bijlage 20. Dan ziet u 
aanvragen die u al vroeger hebt ingediend.  

Voorbeeld: Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 1100-001 vroeger hebt ingediend 
(vak Griekse Cultuur 19/09/2014). U wilt voor dezelfde data, maar voor een ander vak 
(Aardrijkskunde) en een ander tijdstip een gelijkaardige tolkaanvraag indienen. Hoe doet u 
dat dan?  

Om die aanvraag te kopiëren klikt u eerst op “Details” (zie rode pijl). 

 

Bijlage 20: Aanvraag kopiëren 

U ziet dan hieronder Bijlage 21. U klikt dan op de groene knop “Kopiëren” (zie pijl). 
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Bijlage 21: Aanvraag kopiëren – detail aanvraag 

U ziet nu Bijlage 22.  U merkt dat u terug in “Stap 1/5” van de oorspronkelijke tolkaanvraag 
zit. Via de groene knop “Volgende” bladert u naar het deel van die aanvraag dat u wil 
veranderen.  
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Bijlage 22: Aanvraag kopiëren, Stap 1/5 

In ons voorbeeld is dat het onderwerp in “Stap 1/5” en een deel van de extra omschrijvingen  
en het tijdstip in “Stap 2/5”. Oorspronkelijk stonden 5 data in de tolkaanvraag, zie Bijlage 23 
hieronder. 

Overschrijf het onderwerp 
naar het vak voor de nieuwe 
aanvraag: “Aardrijkskunde” 

Overschrijf in de extra info 
de naam van de leerkracht 
en het lokaal. 
Studierichting blijft hetzelfde 

Deze info blijft hetzelfde 
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Bijlage 23: Aanvraag kopiëren, Stap 2/5 

Het vak wordt op dezelfde dag gegeven als het vak van de oorspronkelijke tolkaanvraag. U 
past het tijdstip van de tolkaanvragen aan voor het vak aardrijkskunde (zie rode pijl). Doe dit 
voor alle data. Indien u nog data wenst toe te voegen kan u dit doen via de groene knop 
“Nog een tijdstip toevoegen” of via de knop “Herhaal” (meer over deze knop in hoofdstuk 
3.3). Indien u een datum wil schrappen, kan u dit doen via de groene knop “Verwijderen”.   

U kunt met de procedure hierboven behalve de data uiteraard ook andere gegevens wijzigen 
bij het kopiëren van een aanvraag.  
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5. Een tolkaanvraag wijzigen 

U logt aan met uw naam. Daarna typt u de naam van de leerling in in het tabblad 
“Aanmelden als …” (zie terug hoofdstuk 2). 

U klikt op het tabblad “Tolkaanvragen” van de leerling: zie hieronder Bijlage 24. Dan ziet u 
aanvragen die u al vroeger hebt ingediend.  

Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 1258-001 hebt ingediend (vak geschiedenis 
02/09/2014), dat u de info van deze aanvraag wilt behouden maar de naam van het vak wilt 
veranderen in “fysica”, en dat ook ergens wilt noteren dat er een vervangende leerkracht 
komt. Hoe doet u dat dan? 

Om die aanvraag te wijzigen klikt u nu eerst op “Details”. 

 

Bijlage 24: Het tabblad “Tolkaanvragen” 

U ziet nu de details van de oude aanvraag (Bijlage 25) en klikt nu op de groene knop 
“Wijzigen”.   
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Bijlage 25: Aanvraag wijzigen - Detail aanvraag 

U wist nu in het vak “onderwerp” het vak geschiedenis en u schrijft “fysica”. In het vak 
“omschrijving” wist u de naam van de leerkracht en vult u in “vervangende leerkracht” (zie 
Bijlage 26).  
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Bijlage 26: Aanvraag wijzigen, Stap 1/5 

Als u dat gedaan hebt, kunt u onderaan de groene knop “Volgende” gebruiken om verder te 
bladeren in de aanvraag. Indien u nog andere gegevens wenst te wijzigen in deze aanvraag, 
kan u dit ook nu doen. 

Bij “Stap 4/5” moet u de gewijzigde gegevens omschrijven (zie rode pijl in Bijlage 27). 
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Bijlage 27: Aanvraag wijzigen, Stap 4/5 

Er bestaat wel een logische beperking bij het “Wijzigen” van uw tolkaanvraag. Wanneer u 
probeert om een reeds bestaande tolkaanvraag te wijzigen, die al de status “Toegekend” 
heeft, dan kunt u die niet meer wijzigen, omdat het CAB hiervoor reeds een tolk gevonden 
heeft en de datum met de tolk afgesproken heeft. Als u die opdracht echt nog wilt wijzigen, 
dan kan u beter de wijziging omschrijven in een bericht dat u naar het CAB kan sturen via de 
actieknop berichten. U hoeft enkel de betrokken opdracht aan te vinken. Indien de wijziging 
voor alle opdrachten geldt, vinkt u 1 opdracht aan en meldt u dat deze wijziging voor alle  
opdrachten van de aanvraag mag aangepast worden. Hieronder in Bijlage 28 een voorbeeld 
van wat er verschijnt als u zo’n al toegekende tolkopdracht toch nog wilde wijzigen. 
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Bijlage 28: Aanvraag wijzigen – status “toegekend” 
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6. Eén of meerdere tolkaanvragen afgelasten 

6.1 Een tolkaanvraag afgelasten 

U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de leerling in (zie terug hoofdstuk 2). 

U klikt de rubriek “Tolkaanvragen” van de leerling aan. Dan ziet u aanvragen die u al vroeger 
hebt ingediend.  

Laat ons veronderstellen dat u de aanvraag 1100-001 hebt ingediend (vak “Griekse Cultuur” 
05/09/2014) en dat u die aanvraag wilt afgelasten. Hoe doet u dat dan? 

Om die aanvraag af te gelasten klikt u nu eerst op “Details” (zie Bijlage 29). 

 

Bijlage 29: Het tabblad “Tolkaanvragen” - Details 

U ziet nu Bijlage 30 en u klikt op het onderlijnde woord “Afgelasten”. 
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Bijlage 30: Aanvraag afgelasten – Detail aanvraag 

Er verschijnt een wit vak, waarin u de reden van de afgelasting invult (zie Bijlage 31). Klik 
daarna op de groene knop “Afgelasten”. 
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Bijlage 31: Aanvraag afgelasten – Reden opgeven 

Er verschijnt een pop-up venster “Bent u zeker dat u deze opdracht wil afgelasten?”. U klikt 
op de knop “OK”.  

U hebt dit goed afgewerkt en ziet in het detail van de tolkaanvraag dat de status van de 
tolkaanvraag gewijzigd is naar “Afgelast door gebruiker” (zie Bijlage 32). U klikt nu op de 
groene knop rechts “Detail sluiten”. 
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Bijlage 32: Aanvraag afgelasten – Status “Afgelast door gebruiker” 

6.2 Meerdere tolkaanvragen afgelasten 

U logt aan met uw naam. Daarna tikt u de naam van de leerling in (zie terug hoofdstuk 2). 

U klikt nu op het tabblad “Afgelasten” van de leerling.  

Stel dat de leerling ziek is vanaf 16 september tot en met 26 september. In dat geval vult u 
de data van de eerste en laatste opdracht - die afgelast moet worden - in bij de vakken 
“Datum tolkopdracht”. Daarna klikt u op de groene knop “Zoeken” (zie Bijlage 33).  
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Bijlage 33: Het tabblad “Afgelasten” 

U klikt op “afgelasten” bij de eerste datum die moet afgelast worden. U vult in de dialoogbox 
de reden van afgelasting in en klikt op de groene knop “Opdracht afgelasten” (zie Bijlage 34). 

 

Bijlage 34: Het tabblad “Afgelasten” – Reden opgeven 
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Daarna klikt u op “afgelasten” bij de 2e datum. In de dialoogbox verschijnt automatisch 
dezelfde reden, die u bevestigt (desgewenst kunt u ook de reden overschrijven met een 
andere reden). Zo gaat u verder tot de reeks afgehandeld is. 

Dan gaat u terug naar de rubriek “Tolkaanvragen” van de leerling en u ziet dat alle 
tolkopdrachten in het overzicht inderdaad afgelast zijn (ze hebben de status “afgelast door 
gebruiker”): 

 

Bijlage 35: Status “Afgelast door gebruiker” 

 

  

 


