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Reglement   

 

Het aangepaste Reglement van het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTG) 

staat op de website!  

Drie reglementen zijn samengevoegd tot één Reglement.  

Vanaf 1 juni zullen op basis van dit reglement alle aanvragen worden beoordeeld.    

Over het onderdeel nascholing is het afgelopen jaar veelvuldig gesproken met de Commissie 

Permanente Educatie (CPE) en de Raad van Toezicht. Het onderdeel nascholing is in april 

jongstleden ook met alle aanbieders van nascholing van RTG besproken. 

Het resultaat is één samengevoegd en aangescherpt Reglement. Wij raden jullie aan het 

reglement goed door te lezen. Het reglement is te vinden onder downloads op de website 

van RTG! 

De eerder verzonden nieuwsbrieven van december,  januari en maart zijn ook op de website 

onder downloads te vinden! 

 

Hoofdlijnen Reglement 

 Het aanmelden van een nascholingsactiviteit is mogelijk tot maximaal een maand na 

de einddatum van desbetreffende activiteit 

 De aanmelding nascholing wordt uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier 

Nascholing” ingediend 

 Aanmeldingen intervisie dienen voorzien te zijn van de naam van de intervisor 

 Punten worden toegekend aan de hand van het formulier “Verzoek toekenning  

nascholingspunten”, te vinden bij downloads op de website 

 Dit formulier dient uiterlijk binnen zes weken na de einddatum in het bezit te zijn van 

RTG voorzien van het nascholingsnummer en de handtekeningen van de deelnemers 

met naam en registratienummer  

 Voor dezelfde/vergelijkbare nascholing kan een tolk slechts eenmaal punten 

toegekend krijgen   

 

Tolken ingeschreven bij BBTV en RTG 

 

Ongeveer 100 tolken staan zowel bij het Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTG) 

ingeschreven als bij het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (RBTV). Vanaf januari 2014 

zal voor een groot aantal gebaren- en schrijftolken de nascholingsperiode bij RBTV aflopen. 

Wij zijn met RBTV in gesprek over de mogelijkheid om de punten die gebaren- en 

schrijftolken bij RTG hebben behaald ook voor RBTV te laten gelden. In de volgende 

nieuwsbrief meer hierover.  

 

 

 


