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Nieuw in 2013? 

 

Het registratiepasje komt te vervallen. Het pasje is uitsluitend in combinatie met de 

inschrijving bij het register geldig. Belangrijk argument om te stoppen met het uitgeven van 

dit pasje is dat het arbeidsintensief en kostbaar is. De inschrijving bij het register en het 

profiel op de website is voldoende om de tolkwerkzaamheden uit te voeren! Het 

registratiegeld voor 2013 wordt met € 10 verhoogd, de afgelopen twee jaar heeft geen 

verhoging plaats gevonden. Tolken worden twee weken voor het incasseren van € 155 per 

mail op de hoogte gebracht.                         

Aanmeldformulier nascholing 

 

Het aanmeldformulier voor nascholingen is vernieuwd! 

Het is uitgebreid en kan worden gebruikt voor het aanvragen van alle vormen van 

nascholing. Ook intervisie en persoonlijk aanvragen dienen met het nieuwe formulier te 

worden ingediend. Het nieuwe formulier zal het proces van het beoordelen van de 

nascholingsaanvragen versnellen. 

 

Meer nieuws 

 

Afloop nascholingsperiode  

Per 1 januari 2013 is voor een groot aantal tolken een nieuwe nascholingsperiode van vier 

jaar gestart. Deze periode is reeds geactiveerd. Tolken die niet voldoende punten hebben 

behaald, worden persoonlijk benaderd door het RTG. 

 

FAQ 

Op de website is sinds kort een rubriek met veel gestelde vragen toegevoegd. Mocht u nog 

een vraag hebben die er niet bij staat maar waarvan u denkt dat vast meer mensen die vraag 

hebben, laat het ons weten! 

 

Veranderingen  

Het registratie pasje komt te vervallen. Het pasje is uitsluitend in combinatie met de 

inschrijving bij het register geldig. Belangrijk argument om te stoppen met het uitgeven van 

dit pasje is dat het arbeidsintensief is en kostbaar is.  

 

Nieuw lid Commissie Permanente Educatie 

De CPE is uitgebreid met ingang van 1 november 2012 met Corline Koolhof. Corline is 

adjunct directeur van het Nederlands Gebarencentrum. In de loop van 2012 is een aantal 

vacatures ontstaan door het vertrek van Mirjam Walraven, Andre Potters- Kemp en Roelof 

van Deemter. De CPE bestaat op dit moment uit drie leden, Corline Koolhof, Jan Nijen 

Twilhaar en Onno Crasborn. Er wordt naar gestreefd dit aantal met een of twee leden uit te 

breiden 

 


