
 

 
 
 
 

Profielschets lid Specialisatiecommissie  
 
Inleiding 
 
In het voorjaar van 2019 heeft de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) - in nauwe 
samenwerking met de stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) - een 
literatuuronderzoek uitgevoerd naar specialisatie voor tolken Nederlandse Gebarentaal. Daarin is 
uitgewerkt hoe specialisaties voor tolken NGT inhoud kunnen krijgen en vormgegeven kunnen worden.  
Op basis van dit onderzoek heeft de NBTG aan haar leden twee modellen voor een specialisatiesysteem 
voorgelegd waaruit een keuze voor een van beide is voortgevloeid. RTGS heeft vervolgens besloten om 
een specialisatiesysteem te gaan uitwerken. Daarvoor zal een specialisatiecommissie worden opgezet.  
Inmiddels heeft ook de NSV aangegeven zich ook te willen committeren aan en te participeren in dit 
traject.  
  
Het specialisatiesysteem houdt in dat werkgroepen van tolkgebruikers en tolken een proces doorlopen om 
een specialisatie erkend te krijgen. 
 
Om het specialisatiesysteem uit te werken wordt een specialisatiecommissie ingesteld met de volgende 
taken: 
 

- Stelt een algemene definitie van specialisatie op en stelt de eisen en criteria op voor de 

erkenning van specialisaties aan de hand van de bevindingen van het literatuuronderzoek; 

- Stelt richtlijnen en procedureregels op voor de werkgroepen, waarin algemene (minimum) 

eisen aan een erkennings- en certificeringsproces voor specialisten worden gesteld;  

- Beoordeelt verzoeken van werkgroepen om erkenning van een specialisatie op basis van de 

hierboven genoemde vastgestelde criteria;  

- Stelt richtlijnen op voor de wijze waarop werkgroepen de competenties voor de 

desbetreffende specialisatie kunnen omschrijven;  

- Stelt richtlijnen en procedureregels op voor de Toezichthouder/ Toetsingscommissie 

accreditatie; 

- Stelt criteria op, op basis waarvan een opleiding/nascholing geaccrediteerd kan worden.  

Deze criteria vloeien voort uit het advies van de specialisatiewerkgroepen aan de 

Specialisatiecommissie;  



- Stelt een Toezichthouder/ Toetsingscommissie in die toezicht houdt en daarnaast opleidings-

/trainingsprogramma’s en nascholingen accrediteert op basis van vooraf, door de 

Specialisatiecommissie, geformuleerde criteria.  

 

De Specialisatiecommissie bestaat uit 5 leden. De leden worden geselecteerd op basis van 
deskundigheid. In de samenstelling van de specialisatiecommissie wordt een balans gezocht tussen 
tolkgebruikers en tolken. Kandidaten mogen geen (neven)functies vervullen die onverenigbaar zijn 
met de onafhankelijke positie van een lid van de specialisatiecommissie. Inmiddels zijn er kandidaten 
vanuit de tolken NGT, de schrijftolken en de tolkgebruikers NGT geselecteerd. Op dit moment zijn we 
nog op zoek naar een lid vanuit de tolkgebruikers van schrijftolken. 
 
Functie-eisen lid Specialisatiecommissie 

- is expert op het gebied schrijftolken, de tolkvoorziening en/of educatie in schrijftolken 
- heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen van richtlijnen en procedures 
- kan op een constructieve wijze met anderen samenwerken 
- heeft een HBO- of universitair werk- en denkniveau. 

 
De Specialisatiecommissie is een onafhankelijk orgaan dat bij de organisatie van het RTGS is 
ondergebracht. De directeur van het RTGS houdt toezicht op het functioneren van de 
Specialisatiecommissie.  
 
Alle leden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Zij treden af volgens een door 
de Specialisatiecommissie op te stellen rooster van aftreden; een volgens rooster aftredend lid is 
éénmaal herbenoembaar.  
 
De Specialisatiecommissie vergadert in principe vier keer per jaar. Aangezien de commissie nieuw is, 
zal er in het begin van deze periode meer tijd gevraagd worden van de commissieleden voor 
inrichting en start van de werkzaamheden. 
 
Leden van de Specialisatiecommissie ontvangen voor hun werkzaamheden vacatiegelden voor de 
vergaderingen en vergoeding van de gemaakte reiskosten op basis van OV of kilometervergoeding 
van € 0,19. 
 
Meer informatie/ solliciteren  
Nadere informatie kan worden verkregen bij Markell Gremmen, directeur RTGS 
m.gremmen@stichtingrtgs.nl  
 

 

mailto:m.gremmen@stichtingrtgs.nl

