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Na het behalen van het diploma Tolk NGT aan het Instituut Gebarentaal en Dovenstudies (IGT&D) aan
Hogeschool Utrecht, kunnen tolken NGT bijgeschreven worden in het Register Tolken Gebarentaal en
Schrijftolken. Onder strikte voorwaarden is er tijdelijk een voorlopige registratie mogelijk voor kandidaat
Dove tolken NGT. Deze mogelijkheid is ontwikkeld om Dove tolken, die reeds als tolk werkzaam zijn, de
mogelijkheid te bieden tot registratie.
Voorwaarden voor voorlopige registratie
Om een kandidaat Dove tolk in te kunnen schrijven in het RTGS zijn de volgende voorwaarden aan deze
registratie verbonden:
 Inschrijving aan de Bachelor opleiding Tolk NGT van het Instituut voor Gebarentaal en
Dovenstudies aan de HU per uiterlijk 1 september 2022
 Beheersing NGT op minimaal niveau B2, aangetoond middels het bestaande NGT assessment
(NFA) van het IGT&D
 Beheersing tolkvaardigheden op een voldoende niveau, aangetoond middels het assessment
Tolkvaardigheden van het IGT&D1.
Kandidaat Dove tolken die in aanmerking willen komen voor voorlopige registratie kunnen een mail
sturen naar info@stichtingrtgs.nl om zich aan te melden en ontvangen vervolgens een mail met het
verzoek bepaalde informatie toe te sturen.
Kandidaat Dove tolken betalen bij inschrijving de dan geldende inschrijf- en registratiekosten.
Voorwaarden gedurende de voorlopige registratie
Gedurende de opleiding gelden de volgende voorwaarden:
-

-

-
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Gedurende de opleiding behaalt de kandidaat Dove tolk minimaal 10 ECTS per jaar. De
kandidaat Dove tolk stuurt jaarlijks voor 1 augustus een overzicht van de behaalde ECTS van het
afgelopen studiejaar per mail naar info@stichtingrtgs.nl
Kandidaat Dove tolken zullen deelnemen aan de verplichte intervisie-bijeenkomsten van de
opleiding òf organiseren zelf minimaal 4 intervisiebijeenkomsten per jaar onder begeleiding van
een door RTGS erkende intervisor. De kandidaat Dove tolk stuurt jaarlijks (voor 1 augustus) een
overzicht van de gevolgde intervisie-bijeenkomsten van het afgelopen studiejaar naar
info@stichtingrtgs.nl. Dit kan eventueel ook via het overzicht van de behaalde ECTS. In geval
van eigen intervisiebijeenkomsten overlegt de kandidaat Dove tolk een overzicht welke is
ondertekent door de kandidaat Dove tolk zelf èn de intervisor.
Gedurende de opleiding stuurt de kandidaat Dove tolk voor 1 augustus een bewijs van
inschrijving voor het daarop volgende studiejaar naar info@stichtingrtgs.nl.

Dit assessment bestaat uit een portfolio, een rollenspel én een criteriumgericht interview
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-

Tijdens de opleiding zijn kandidaat Dove tolken vrijgesteld van het behalen van het verplichte
minimaal aantal nascholingsuren, uiteraard kunnen vrijwillig nascholingsactiviteiten volgen.
Kandidaat-Dove tolken betalen jaarlijks de geldende registratiekosten.
Met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot de inschrijvingsvoorwaarden én de
nascholingsverplichting, zijn de overige bepalingen van het reglement van Stichting RGTS ook
van toepassing op de kandidaat Dove tolken.

Voorwaarden met betrekking tot beëindiging registratie
De voorlopige registratie vervalt/wordt beëindigd wanneer:
-

De opleiding niet vóór 1 september 2026 is afgerond
De kandidaat Dove tolk tussentijds de opleiding staakt. Het is expliciet de verplichting van de
kandidaat Dove tolk om direct door te geven wanneer hij/zij de opleiding heeft gestaakt.
De kandidaat Dove tolk geen 10 ECTS per jaar behaald .

Indien de opleiding tot tolk NGT wordt afgerond vóór 1 september 2026 wordt de voorlopige registratie
omgezet in een definitieve registratie. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. De
kandidaat Dove tolk dient hiervoor een kopie van het diploma te mailen naar info@stichtingrtgs.nl.
Hardheidsclausule
Indien de opleiding, vanwege zwaarwegende omstandigheden, niet (voor 1 september 2026) afgerond
kan worden, kan de kandidaat Dove tolk een beroep doen op de hardheidsclausule door uiterlijk vóór 1
september 2026 een gemotiveerd verzoek in te dienen via info@stichtingrtgs.nl. De directeur zal
vervolgens een besluit nemen óf er verlenging wordt gegeven of er aanvullende afspraken worden
gemaakt én onder welke voorwaarden.

Bilthoven, 17 december 2021
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