Competenties

Permanente Educatie
Vanaf 1 maart 2022 gaat het RTGS werken met een nieuwe opzet voor

Tolk NGT, Schrijftolk

60 nascholingsuren per periode (4 jaar)

Combitolk

75 nascholingsuren per periode (4 jaar)

Permanente Educatie voor tolken gebarentaal, schrijftolken en combitolken.
De Permanente Educatie van tolken moet altijd betrekking hebben op één

We gaan werken met twee

of meer competenties van het beroep (interpersoonlijk, tolktechnisch,

categorieën van deskundigheids-

vakinhoudelijk en organisatorisch competent, samenwerken met omgeving

bevorderende activiteiten: categorie 1

en met collega’s, reflectie en ontwikkeling). Tolken gebarentaal en schrijf-

Scholingsactiviteiten en categorie 2 Overige

tolken moeten nog altijd 60 nascholingsuren perperiode van 4 jaar halen.

activiteiten. Van de nascholingsuren moet minimaal 50% in de

Voor combitolken geldt dat zij 75 nascholingsuren per periode van

categorie scholingsactiviteiten behaald worden. De overige uren

4 jaar moeten halen.

kunnen naar eigen keuze verdeeld worden.

Categorie 1:
Scholingsactiviteiten

-

Training / scholing / cursus onder begeleiding van een deskundige
Begeleide intervisie
Supervisie
Coaching
Congres
Symposium

Zelfstudie uren
Toetsing
Evaluatie

Categorie 2:
Overige activiteiten

Mentorschap

Deelname beroepsgerelateerde
commissie

Hoe: door een ondertekend formulier met een
overzicht van 10 begeleidingsmomenten en
een reflectieformulier aan te leveren.

Hoe: door een ondertekend formulier met informatie
over het aantal uren en de inhoud van de
werkzaamheden aan te leveren.

Uren: 2 uur per verslag

Uren: aantal contacturen van bijeenkomsten /
vergaderingen

Maken en uitbrengen
(wetenschappelijke) publicatie

Bijeenkomsten georganiseerd voor en
door de verschillende doelgroepen

Literatuurstudie

Hoe: aanvragen via de website en uploaden van
een publicatie.

Hoe: via een verslag met daarin onder andere de
opgedane ervaringen en inzichten van de tolk.

Hoe: door het aanleveren van de gelezen artikelen
en een verslag met daarin een analyse van die artikelen.

Uren: 1 tot 4 uur per 500 woorden, afhankelijk van
de taal en wel / geen review

Uren: 2 uur per verslag

Uren: 1 uur per 6 of 7 pagina’s artikel

Persoonlijke reflectie via
collegiale consultatie

Het ontwikkelen van
scholingsactiviteit

Hoe: via een reflectieverslag na een observatiemoment
met een collega.

Hoe: door, na goedkeuring van de scholingsactiviteit,
via de website het formulier van deze activiteit in te
vullen en op te sturen.

Uren: 2 uur per verslag
Uren: 2 x aantal contacturen

Kijk voor meer informatie op:
www.stichtingrtgs.nl/organisatie/reglement

