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Hier is een korte nieuwsbrief RTGS met een aantal onderwerpen die we vanuit 

het RTGS met jullie willen delen.  

Nieuws vanuit “Amersfoortsestraat 70-D” 

De Raad van Toezicht heeft in februari het Jaarplan RTGS 2019 schriftelijk 

vastgesteld. Dit is op onze website geplaatst.  Uiteraard is er tijdens de laatste 

vergadering in januari uitgebreid teruggekeken op het mini-symposium RTGS 

van 30 november jl.  Het RTGS is heel tevreden, zowel over de organisatie als 

de inhoud, vooral omdat gebleken is dat tolkgebruikers zich meer betrokken 

voelen bij de kwaliteit van tolken. Momenteel wordt er gewerkt aan de 

verslaglegging van dit mini-symposium, dit zal binnenkort verspreid worden naar 

deelnemers en andere belangstellenden. 

Over de Route naar het RTGS 3.0, die op dit symposium werd gepresenteerd, 

zijn op het stakeholdersoverleg eind januari jl. aantal opmerkingen en vragen 

gesteld door belangenorganisaties van tolkgebruikers en de 

beroepsverenigingen. Hierover zullen de leden van Raad van Toezicht, 

Commissie Permanente Educatie en directeur en bureaumedewerker zich op de 

Heidag III begin maart verder beraden. 

Vanwege de stopzetting van Tolknet per 30 juni a.s. zal onze facilitaire 

samenwerking na bijna vijf jaar helaas beëindigd worden. Momenteel wordt 

gezocht naar een nieuwe samenwerkingspartner. Inmiddels zal er binnenkort 

afscheid genomen worden van Janieke Gritter, die de afgelopen jaren bij 

afwezigheid van Alie een aantal taken voor het RTGS heeft uitgevoerd. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de afronding van een reglementswijziging voor 

herintredende tolken, die per 1 april zal ingaan. Na deze datum dienen deze 

tolken, die door o.a. emigratie naar het buitenland, keuze van een andere 

beroepsrichting e.d. eerder zijn uitgeschreven, bij herinschrijving een 

assessment doen bij de Hogeschool Utrecht - IGT&D, om aan te tonen of ze 

http://www.stichtingrtgs.nl/Portals/0/2019jaarplanRTGSdef.pdf


nog aan de eindkwalificaties van deze opleiding voldoen. Ook zal het reglement 

worden aangepast met betrekking tot de zogenaamde "dubbele" punten voor 

combitolken. 

 

Incasso registratiegelden RTGS 2019  

Op 25 februari zullen wij het jaarlijkse registratiegeld van je rekening 

incasseren. Het bedrag is na kleine verhoging vastgesteld op € 170,==.  

Het RTGS heeft vele jaren de registratiegelden niet geïndexeerd. Thans 

ontkomen we er niet aan om de registratiegelden wel te verhogen. Daar zijn in 

hoofdzaak twee redenen voor: de leukste is, dat we ons als RTGS op grond van 

de tijdens ons symposium bij tolken en tolkgebruikers gebleken animo 

aangesproken voelen om vaart te zetten in de gewenste kwaliteitsslag van het 

register.  

In de begroting hebben we daarom enige extra ruimte gereserveerd voor zowel 

de verbetering van de website als voor activiteiten om de Route 3.0 verder te 

ontwikkelen. Daarnaast ziet het RTGS zich geplaatst voor hogere 

organisatiekosten door het wegvallen van de samenwerking met Tolknet. Wij 

moeten op zoek naar andere huisvesting en/of verbinding met een andere 

organisatie. In alle gevallen moeten we voorbereid zijn op hogere kosten. In 

totaal beloopt de begroting 2019 van RTGS aldus € 109.000,==. Op dat bedrag 

is de hoogte van de registratiegelden gebaseerd. RTGS ontvangt geen 

middelen uit andere bronnen. 

Verder ons dringende verzoek of je nog wil controleren of je rekeninggegevens 

bij ons nog correct zijn en of het saldo voldoende is? Volgens ons 

incassocontract met de bank kunnen we sinds vorig jaar nog maar één keer per 

jaar geld van je rekening incasseren. Dus mocht het geïncasseerde bedrag 

worden gestorneerd, wilt je dan zelf voor betaling zorgen? Ons rekeningnummer 

is NL19 ABNA 0499 1749 25.  

  

Aantal tolken per 2019  

Bij het begin van het nieuwe jaar staan er 614 tolken in het RTGS 

ingeschreven.  

Dit zijn 487 tolken NGT, 90 schrijftolken, 35 combitolken en 1 ASL tolk. Feitelijk 

zijn er 2 ASL tolken, maar een hiervan is zogenaamde “combitolk NGT/ASL”. 

In 2018 zijn er in totaal 20 tolken bijgekomen.  

Deze toename is veroorzaakt door het feit dat er 39 tolken zijn ingeschreven; 16 

tolken hebben zich laten uitschrijven om de volgende redenen: persoonlijke 



 

omstandigheden zoals ziekte, een jong gezin emigratie, werkzaam in andere 

sector; bij 3 tolken betreft het een wijziging van tolkmodaliteit, b.v. uitschrijven 

als schrijftolk/ inschrijving als combitolk.   

Het RTGS hoopt dat de stijging van het aantal tolken een bijdrage levert aan het 

oplossen van het toenemende tekort aan tolken. Meer informatie over de 

kengetallen staat op de nieuwspagina van de website. 

 

Commissie Permanente Educatie (CPE) 

De CPE heeft op 23 januari vergaderd. 

Hierbij zijn de volgende onderwerpen besproken:  

- Kengetallen RTGS: hieruit blijkt dat de beoordelingstermijn van nieuwe 

nascholingen is verkort, een goede ontwikkeling voor zowel 

nascholingsaanbieders als tolken die zo eerder geïnformeerd kunnen worden 

over voor hen interessante nascholingen.  

- Uitbreiding doelgroepcategorie: inmiddels zijn er al verschillende verslagen 

aangeleverd. Hieruit blijkt dat het niet voor iedereen duidelijk is wat er wordt 

verwacht. Daarom is er een template gemaakt wat gepubliceerd is op de 

website. Zo is vooraf duidelijk waaraan het verslag moet voldoen.  

- Pilotproject webinars: dit is geëvalueerd. De resultaten zijn goed en op basis 

hiervan is besloten om ook het achteraf bekijken van webinars met punten te 

waarderen mits er een evaluatieformulier is ingevuld. 

- SIGV: inmiddels volgen verschillende tolken hier een opleiding. Hiervoor is een 

nieuwe nascholing gemaakt. 

- Take-home tentamen nascholing ‘Aflezen van mimiek en tolken naar het 

gesproken Nederlands’ nr. 23462: Om achteraf te kunnen beoordelen of de 

beoogde leerdoelen zijn behaald, moeten de tolken verplicht een opdracht 

maken. Voor dit tentamen worden 0,4 punten toegekend.  

- Op de website staan ook de uitvoeringsregels gepubliceerd. Hieraan zullen 

nog de volgende regels worden toegevoegd: Vanuit een aanbieder kwam de 

vraag of er voor congressen zoals Efsli/Ecos standaard punten kunnen worden 

toegekend. Uiteindelijk is besloten om geen standaard verdeling te hanteren bij 

dergelijke bijeenkomsten. Dit is niet in lijn met het Reglement. 

- Bepalend voor de toekenning in categorieën is de inhoud van een workshop; 

het maakt niet uit of de trainer doof of horend is. Een dove trainer leidt dus niet 

automatisch tot doelgroeppunten. 

https://www.stichtingrtgs.nl/Home/Nieuws
https://www.stichtingrtgs.nl/Portals/0/2018%20criteria%20verslag%20Categorie%20Doelgroepen%20voor%20Tolken%20Gebarentaal%20(2).pdf
http://www.stichtingrtgs.nl/Portals/0/2017-10ToelichtingreglementRTGS.pdf


 

 

Nascholingsaanbod in de komende periode 

Inmiddels zijn er diverse nascholingen geaccrediteerd en er worden weer veel 

verschillende trainingen aangeboden door het hele land. 

Het aanbod tot en met 24 april vind je in dit document. Uitgebreide informatie 

over deze en andere nascholingen is te vinden op de website. 

Tot slot 

De volgende nieuwsbrief zal in april verschijnen. 

 

Alie Larkworthy en Benny Elferink 
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