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Nascholingen aanmelden 

Zowel geregistreerde tolken als externe aanbieders (met inloggegevens) kunnen 

nascholingen aanmelden via het aanmeldformulier op de website.  

Nascholingsactiviteiten kunnen tot maximaal een maand na de einddatum van de activiteit 

worden aangemeld. 

Belangrijk is dat de informatie op het aanmeldformulier heel volledig en duidelijk in de juiste 

vakken wordt ingevuld, omdat de CPE leden op basis van deze informatie de aanmelding 

moeten beoordelen. Tevens moet de tekst zich goed lenen voor publicatie op de website!  

Alle aanvragen dus ook intervisie en coaching worden via het aanmeldformulier aangemeld. 

Aanmeldingen via de e-mail worden niet in behandeling genomen. 

  
 
Nascholingen beoordelen 

De commissie Permanente Educatie (CPE) beoordeelt of een aanvraag voor nascholing aan 

de gestelde kwaliteitscriteria voldoet die in het Reglement van RTG van 1 juni 2012 zijn terug 

te vinden. Dit reglement zal in het tweede kwartaal van 2014 worden bijgesteld. 

Naast het beoordelen van nascholingen vergadert de CPE circa vijf keer per jaar. 

Terugkerend onderwerp is het reglement, het bespreken van aanvragen en het signaleren 

van knelpunten zoals bijvoorbeeld het tekort aan aanbod in de categorie doelgroepen. 

De CPE is met de komst van Richard van Royen en Wim Poort sinds november jongstleden 

weer compleet. De heren worden momenteel ingewerkt en stellen zich binnenkort op de 

website voor. 

Per 1 september is een nieuwe werkwijze gestart, deze wordt door alle betrokkenen als zeer 

efficiënt en plezierig ervaren. Steeds twee leden van de CPE beoordelen binnen 10 

werkdagen de aanmelding voor nascholing. 

De aanvrager krijgt binnen deze termijn een goed of afkeuring of er worden verduidelijkende 

vragen gesteld.  

In het eerste kwartaal van 2014 zullen aanpassingen in het (CMS) systeem worden 

doorgevoerd waardoor de werkzaamheden van alle betrokkenen nog efficiënter kunnen 

worden uitgevoerd. 

In de periode van 1 september tot 1 december zijn in totaal 111 nascholingen aangemeld, 

waarvan 57 nieuwe aanvragen, 30 intervisieaanvragen, 24 eerder goedgekeurde 

nascholingen. 

 

Jaarrekening op de website 

Tijdens de Raad van Toezicht vergadering van 12 november is besloten dat de 

jaarrekeningen op de website van RTG zullen worden geplaatst. Te starten met de 

jaarrekening van 2012, deze is op 11 december jl. op de website geplaatst. 

 

RTG wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014 


