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Voorwaarden voor Coaching van tolken 
Coaching wordt erkend als nascholing door het RTGS als wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

▪ De coaching is gericht op de beroepspraktijk van tolken. Hieronder wordt verstaan dat de 

coaching gericht moet zijn op het verbeteren van tolkvaardigheden en/of het ondersteunen 

van een tolkhouding, waardoor de tolk in de veelzijdige beroepspraktijk professioneel kan 

functioneren. Coaching kan ook worden gebruikt ter ondersteuning bij een  

reintegratie-traject 

▪ Coaching is individueel gericht en er moet voldoende tijd en ruimte zijn voor de coachee 

▪ Sessies kunnen plaatsvinden in groepjes met maximaal 3 tolken. 

▪ Alleen contacturen met de coach komen in aanmerking voor nascholingspunten, niet 

eventuele huiswerkopdrachten.   

▪ Problematiek die niet (alleen) werk gerelateerd is, maar de oorzaak heeft in privé 

gerelateerde situaties en middels coaching kan worden begeleid, komt niet in aanmerking 

voor nascholingspunten. De coach dient hiertoe eventueel de tolk eerst door te verwijzen 

naar een andere hulpverlener en in tweede instantie de coachee te begeleiden in het werk. 

▪ Mindfullnes, yoga, meditatie, of soortgelijke begeleiding komt niet in aanmerking voor 

nascholingspunten.  

▪ De coaching dient bij een door RTGS erkende en geaccrediteerde coach te worden gevolgd. 

(zie verder onderstaand).  

▪ Coaching kan één of meerdere sessies of een coachtraject omvatten. In de beroepspraktijk 

kan een tolk meerdere keren coaching volgen om competenties te verbeteren, te 

differentiëren en te specialiseren. Hierdoor zal hij/zij professioneel in het gevarieerde 

werkveld staan. Nascholingspunten worden aan het einde van het coachtraject toegekend na 

het inleveren van het ‘Formulier toekennen van nascholingspunten voor coaching’.   
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Criteria voor Coaches 
Een coach kan door de Stichting RTGS worden geaccrediteerd als hij/zij voldoet aan de 

volgende criteria: 

Ten eerste: Ervaring in en bekendheid met het werkveld 

▪ De coach heeft minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als tolk in uiteenlopende 

tolksituaties, zodat hij de coachee kan ondersteunen in diverse zaken waar deze tegenaan 

loopt. 

  Ten tweede: Gebarentaalvaardigheid 

▪ Alleen coaches met een gebarentaalvaardigheid op ERK-niveau C mogen coachen op het 

gebied van taal- en tolkvaardigheid. 

▪ Voor het coachen op het gebied van houding/attitude geldt de C-eis niet. 

Ten derde: Coachopleiding en praktijkervaring als coach 

▪ De coach moet een opleiding tot coach, counselor of therapeut met goed gevolg hebben 

afgerond, waarbij hij/zij praktijkervaring en kennis over verschillende coachmethodes heeft 

opgedaan en er sprake is van reflectie op eigen kunnen. Concreet houdt dit het volgende in: 

▪ Intensieve praktijktrainingen o.l.v. een gediplomeerde praktijktrainer , minimaal 200 

uur. 

▪ Praktijkervaring door het coachen van echte cliënten – minimaal  160 uur, in minimaal 5 

verschillende coachtrajecten. 

▪ Reflectie op deze coachervaring middels scriptie, praktijkbegeleiding, intervisie en 

supervisie. Minimaal 20 uur Supervisie en 40 uur begeleide groepsintervisie. 

▪ De coach dient zelf te hebben ervaren hoe het is om gecoacht te worden, minimaal 20 

uur. 

Kandidaten die zich willen aanmelden voor registratie als coach kunnen per e-mail (zie Contact) 

een ingevuld 'Profielformulier coach' indienen bij het bureau van de Stichting RTGS. 

 

 

 

http://www.stichtingrtg.nl/contact

