
Wanneer een opdracht niet doorgaat dient u dit zo snel mogelijk
aan de tolk door te geven. Richtlijnen voor onder meer annuleringen
vindt u in de leveringsvoorwaarden van de tolk, of van de instantie
waarbij u een tolk heeft aangevraagd.

Bemiddelingsbureaus
Een actueel overzicht van de bemiddelingsbureaus voor tolken
gebarentaal vindt u op www.nbtg.nl

Recht op een tolk
Mensen met een auditieve beperking hebben recht op tolkuren.
De opdrachten in de leefsfeer, het onderwijs en werksituaties wor
den vergoed door de overheid. Kijk op www.nbtg.nl voor de meest
recente informatie over waar tolkuren kunnen worden aangevraagd.

Het Register
De Stichting RTG is een onafhankelijke stichting die de kwaliteit van
de geregistreerde tolken bewaakt en bevordert. Op de website van
de Stichting RTG vindt u een overzicht van alle geregistreerde
tolken in Nederland: www.stichtingrtg.nl

Klachtencommissie

Heeft u een klacht over het functioneren van een tolk gebarentaal
in een tolksituatie, dan kunt u contact opnemen met de landelijke
klachtencommissie. Voor contactgegevens en meer informatie:
www.dovenschap.nl

De opleiding
De vierjarige BA opleiding tot Tolk Nederlandse Gebarentaal wordt
gegeven in Utrecht: www.hu.nl

De beroepsvereniging
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal behartigt
de belangen van de aangesloten tolken en studenten gebarentaal.
Via haar website en verschillende publicaties informeert de NBTG
over het beroep tolk gebarentaal en over zaken die verband houden
met de beroepsgroep. Voor meer informatie: www.nbtg.nl
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Het beroep tolk gebarentaal
Wanneer mensen met elkaar willen communiceren maar elkaars

taal onvoldoende beheersen, kunnen ze een tolk inschakelen.
Een tolk vertaalt tussen twee talen, zodat informatie tussen de
gesprekspartners kan worden uitgewisseld. Bij gesproken talen
gebeurt dit vaak consecutief; de tolk wacht tot iemand klaar is met
praten voordat de tolk vertaalt. Een tolk gebarentaal vertaalt echter
vaak simultaan. Gebarentaal is een visuele taal, waardoor de uiting
in gebarentaal en de gesproken boodschap tegelijk kunnen worden
geuit zonder dat ze elkaar storen.

Gebarentaal

Gebarentaal is geen internationale taal, elk land heeft een eigen
gebarentaal of regionale dialecten, net zoals gesproken talen.
Gebarentaal is van veel dove mensen de natuurlijke taal.
De Nederlandse Gebarentaal maakt gebruik van mimiek, houding
en beweging en heeft een eigen grammatica. Net zoals het
Nederlands heeft de Nederlandse Gebarentaal ook accenten en

dialecten. Iemand uit Groningen gebruikt soms andere gebaren dan
iemand die in Den Haag woont.

Tolkmethodes

Een tolk gebarentaal tolkt tussen horende en dove, slechthorende,
plotsdove en doofblinde mensen. Afhankelijk van de wensen van
de klanten, kiest de tolk voor een bepaalde manier van tolken. Dove
mensen die vanaf hun geboorte doof zijn geven vaak de voorkeur
aan Nederlandse Gebarentaal. Mensen die op latere leeftijd doof
zijn geworden, geven vaak de voorkeur aan Nederlands ondersteund
met Gebaren (NmG). Bij NmG maakt de tolk Nederlandse zinnen
ondersteund met gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal.
Sommige dove mensen gebruiken hun eigen stem om te spreken.
Anderen vragen de tolk hun gebaren te vertalen naar het gesproken
Nederlands, dit noemt men stemtolken. Doofblinde mensen
hebben verschillende vormen van communiceren zoals onder meer

vierhandengebaren en vingerspeiling in de hand.

Beroepscode
Alle gediplomeerde tolken gebarentaal volgen een beroepscode.
Enkele regels daarvan zijn:
• Een tolk moet alles vertalen wat er gezegd wordt, ook dingen die

misschien niet direct voor de ander bestemd zijn, maar die wel
door iedereen gehoord kunnen worden.

• Een tolk heeft zwijgplicht over alles wat de tolk in de tolksituatie
ziet en hoort.

• De taak van een tolk is om de communicatie zo goed mogelijk te
laten verlopen.

Opdrachtinformatie
Om de tolkopdracht soepel te laten verlopen is het belangrijk dat de
tolk over de juiste informatie beschikt om zich voor te bereiden:
• Adres waar de opdracht plaatsvindt
• Begin- en eindtijd van de opdracht
• Beschrijving van de situatie (onderwijs, werk, enzovoort)
• Formele of informele situatie

• Modaliteit (NGT, NmG, stemtolken)

• Schriftelijke documenten ter voorbereiding (agenda, presentatie)

Tijdens de opdracht
Tolken is fysiek en mentaal een zwaar beroep. Een tolk heeft
gemiddeld elk half uur een korte pauze nodig om de spieren te
ontspannen en uit te rusten. Bij het plannen van de opdracht kunt
u hier al rekening mee houden. Indien de opdracht intensief is en
langer dan twee uur duurt, adviseert de NBTG twee tolken in te
schakelen.

De plaats waar de tolk zit of staat is belangrijk. In de meeste
situaties zit de tolk zo dicht mogelijk bij de spreker en in het
gezichtsveld van de dove persoon. Een goede verlichting is hierbij
belangrijk. De tolk moet bijvoorbeeld niet met de rug naar het
(buiten)licht zitten omdat de dove persoon het gezicht van de tolk
dan niet goed ziet.


