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Programma

1. Korte kennismaking

2. Taal en identiteit

3. Moedertalen inzetten in de klas

4. Communicatie met ouders via tolken



1. Korte kennismaking
- Wie zijn wij?

- Wie zijn jullie?



2. Taal en identiteit
-



Talen en jij?

Bruin = 
Arabisch

Groen = 
Tamazight

Geel = 
Nederlands



Kinderen over hun talen

“Als ik Spaans spreek, voel ik 
me trots, gelukkig, Spaans. De 
meester reageert slecht als ik 
Spaans spreek en noteert het, 
want hij denkt dat het tegen 
hem is.” (Tomas)

Het maakt Hanae wel eens 
boos dat ze zo vaak Nederlands 
moet gebruiken, terwijl ze 
liever Arabisch spreekt.

Voor Ikram is Nederlands eens 
van haar lievelingstalen.

“Ik vind het leuk om Arabisch te 
mogen praten. Het voelt zo 
speciaal aan.” (Hicham)

“Als ik het niet kan in het 
Nederlands, dan doe ik Turks 
en soms als ik Turks doe, dan 
helpt Nederlands.” (Ali)

“Als ge iets in Nederlands niet 
snapt en dan naar Turks verandert, 
dan kunt ge da wel begrijpen. Ja 
met twee talen is het makkelijker. 
Dat is beter dus he.” (Nuran)

“Als gij er zijt, mogen 
we Turks praten, dat 
voelt als thuis, maar 
Nederlands ook hoor.” 
(Nuran)

Twee Turkse jongens geven aan dat ze het 
helemaal niet leuk vinden als hun moeder 
Nederlands probeert te spreken. De ene jongen 
heeft het niet graag omdat dan precies iemand 
anders lijkt. De andere jongen schaamt zich 
omdat zijn moeder slecht Nederlands spreekt.



3.  Moedertalen inzetten in de 
klas

- Exploreren

- Exploiteren



Meertaligheid exploreren

Talige diversiteit zichtbaar maken en waarderen (= talensensibilisering)

= bijdragen tot het ontwikkelen van een open houding bij leerlingen. 

= de identiteit en het mens-zijn van de leerlingen waarderen. Dit draagt bij tot een 
sterke en positieve identiteitsvorming.

• Een positieve en open houding van de leerkrachten en de school ten aanzien van 
alle talen leidt tot meer betrokkenheid en participatie van alle leerlingen en 
ouders in de klas en in de school.

• Wetenschappelijk onderzoek geeft duidelijke aanwijzingen dat als de moedertaal 
van leerlingen positief benaderd wordt op school, het welbevinden van die 
leerlingen stijgt.

• Taalverwerving wordt heel sterk beïnvloed door emotionele drijfveren: een taal 
die je met positieve dingen associeert, leer je liever en gemakkelijker.



Meertaligheid exploreren: hoe?

• Richt je klas meertalig en intercultureel in: voorwerpen uit verschillende 
thuisculturen, boeken, kranten en tijdschriften in de thuistalen, muziek en 
instrumenten uit verschillende culturen…

• Laat interactie in de thuistaal toe bij informele momenten tussen 
kinderen. (Bv. bij het uiten van gevoelens, tijdens vrij spel, bij het binnen-
en buitengaan van de klas, tijdens de speeltijd, tussen opdrachten…)

• Spoor kinderen aan om regelmatig lievelingsliedjes mee te brengen (in hun 
thuistaal, andere talen, dialect…). Verzamel de liedjes in de luisterhoek 
en/of gebruik ze tijdens bewegingsactiviteiten, opruimmomenten…

• Maak een familiemuur met een verzameling van foto’s van de gezinnen 
van de kinderen in de klas. De foto’s maken de diversiteit zichtbaar en 
bespreekbaar op een gewone, dagelijkse manier.



Talensensibilisering in de praktijk



Meertaligheid exploiteren

T1 als steiger voor leren van T2 én leren in T2

• Cummins ‘Common underlying proficiency’

• Prof. dr. Van den Branden spreekt over tijdwinst: ‘Er gaat minder tijd 
verloren omdat de leerlingen minder in lessen zitten waarvan ze 
onvoldoende begrijpen of waarin ze weinig kansen krijgen om volop 
mee te doen.’



Meertaligheid exploiteren: hoe?

• Leerlingen mogen tijdens groepswerk kortstondig overleggen in andere taal;

• Kleuters mogen eigen taal gebruiken tijdens spel;

• Leerlingen mogen betekenis van Ndl. woorden uitleggen in andere taal;

• Betrekken van andere talen in lessen taalbeschouwing;

• Leerlingen mogen info opzoeken op een anderstalige site;

• Leerlingen krijgen huiswerk dat (gedeeltelijk) in eigen taal kan gemaakt worden 
(bv. interviewen grootouders);

• Leerlingen lezen boeken, verhalen, prentenboeken, zingen liedjes, in eigen taal;

• Leerlingen leggen leerstof uit aan andere leerlingen in eigen taal.

• …



4. Communicatie met ouders via 
tolken

-



SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN
Toelichting werking Dienst Sociaal Tolken en Vertalen (Dienst STV)

November 2018



Vlaanderen en Brussel

• 42 284 aanvragen = 192 per werkdag

• In 71% van de aanvragen tolken ter plaatse (TTP) kon een tolk ter beschikking 
worden gesteld, telefoontolken (TT) 85% = gem. 78%

Vlaams-Brabant

Cijfers 2018

TTP TT

vraag 4.227 1.931

beantwoord 2.926 – 69% 1.625 – 84%

niet volbracht 902 181

annulatie dienstSTV of tolk 200 13

annulatie aanvrager 702 168

niet beantwoord 1.301 306

tolk/taal niet beschikbaar 1.098 270

andere reden 203 36



Sociaal tolken

• Het volledig, getrouw en neutraal omzetten van een 
mondelinge boodschap van een bron- naar een 
doeltaal in een context van sociale of openbare 
hulp- en dienstverlening.

Sociaal vertalen

• Het volledig, getrouw en neutraal omzetten van een 
geschreven boodschap van een bron- naar een 
doeltaal in een context van sociale of openbare 
hulp- en dienstverlening.

ALGEMENE DEFINITIE



DEONTOLOGISCHE CODE
http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/deontologische_code_sociaal_tolken.pdf

Discretie

Neutraliteit

Volledigheid

Transparantie

Professionele houding

http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/deontologische_code_sociaal_tolken.pdf


AANBOD SOCIAAL TOLKEN EN VERTALEN IN VLAANDEREN 
EN BRUSSEL

Welk aanbod zoek je? Waar? Bij wie kan je terecht?

Telefoontolken

Vlaams Gewest en 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Agentschap Integratie en Inburgering (inclusief 
huisartsen)

Brussel Onthaal vzw (aanvullend)

Tolken ter plaatse

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel Onthaal vzw

Vlaams Gewest 
exclusief Stad Antwerpen en districten en exclusief 
Groot-Gent

Agentschap Integratie en Inburgering

Stad Antwerpen en districten Atlas

Groot-Gent IN-Gent

Vertalen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel Onthaal vzw

Vlaams Gewest 
exclusief Stad Antwerpen en districten en exclusief 
Groot-Gent

Agentschap Integratie en Inburgering

Brussel Onthaal vzw (aanvullend)

Stad Antwerpen en districten Atlas

Groot-Gent IN-Gent

Webcamtolken Groot-Gent IN-Gent

Opleiding en certificering 
van sociaal tolken

Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Agentschap Integratie en Inburgering

http://www.agii.be/taxonomy/term/8319
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
http://www.agii.be/taxonomy/term/8319
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen
https://in-gent.be/voor-jouw-organisatie/sociaal-tolken-vertalen
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
http://www.agii.be/taxonomy/term/8524
http://www.sociaalvertaalbureau.be/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen
https://in-gent.be/voor-jouw-organisatie/sociaal-tolken-vertalen
https://in-gent.be/voor-jouw-organisatie/sociaal-tolken-vertalen
http://www.agii.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen/ik-wil-sociaal-tolk-worden


FOCUS

Gesprekken gekaderd in het 
inburgerings- en integratietraject 
van nieuw- en oudkomers en 
inburgeraars

Die omwille van belang, impact 
en/of complexiteit een 
rechtstreekse dialoog tussen 
gesprekspartner vereisen, waarbij 
boodschappen volledig, getrouw 
en neutraal worden omgezet van 
van bron- in doeltaal

Om een toegankelijke en 
kwaliteitsvolle dienst- en 

hulpverlening mogelijk te maken 
en te ondersteunen

STV is een instrument dat moet worden gekaderd in een ruimer taal- en 
communicatiebeleid
https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier

https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier


WIE KAN AANVRAGEN ?

Lokale besturen

• Stedelijke en 
gemeentelijke diensten

• Ocmw-werking

Voorzieningen 
Vlaamse 
beleidsdomeinen

• Welzijn

• Gezondheid

• Onderwijs

• Werk

• Integratie en 
Inburgering

• Werk

Voorzieningen 
federale 
beleidsdomeinen

• Justitie

• Asiel



WIE KAN NIET AANVRAGEN ?

• Particulieren

• Bedrijven

• Rechtbanken

• Gezondheidsverstrekkers in privépraktijk (met 
uitzondering van huisartsen voor telefoontolken) 



ONZE TOLKEN EN VERTALERS

criteria

Certificaat 
sociaal 

tolk/vertaler

Positief 
advies na 
feedback-

gesprek met 
dienst 

Certificering

statuut

Zelfstandige

Vrijwilliger

voorwaarden
Samenwerkings-

overeenkomst
Deontologischecode



AANBOD STV
Telefoontolken

* Korte gesprekken (gesprekken van minder dan 45’ uur  altijd TT, tenzij expliciete motivering)

* Neutrale gesprekken

* Adhoc gesprekken, crisis

* Bij gebrek aan alternatief of als bewuste keuze van de HV

Tolken ter plaatse

* Lange gesprekken (min 45’ à 1 uur)

* Complexe gesprekken

* Gesprekken waarbij non-verbale communicatie belangrijk is voor een goed begrip

* Gesprekken waarbij documenten worden gebruikt

* Gesprekken met slechthorenden of meerdere gesprekspartners tegelijk

Vertalen

* Documenten die kaderen in een inburgerings- en integratietraject

* Informatieve documenten : folder, …

* Officiële documenten (meestal beëdigd) : identiteitspapieren, akten, rijbewijs, diploma, …

* Individuele documenten ter ondersteuning van de HV-context : brief, medisch dossier, …

TT

TTP

SV



VORMING

Demo “werken met tolken”

•Vorming op maat van de organisatie
•Aanvragen via STV@integratie-inburgering.be

Communicatiewaaier

• Alle info op https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier

mailto:STV@integratie-inburgering.be
https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier


BASISREGELS WERKEN MET EEN TELEFOONTOLK
Wanneer kies je een telefoontolk?

• Voor korte gesprekken (20 tot 45minuten)

• die emotioneel minder beladen zijn

• waar geen documenten bij te pas komen

• In een crisissituatie

introductie

• Je geeft de tolk de tijd om zichzelf te introduceren en de spelregels uit te leggen aan zowel jezelf als de anderstalige persoon: de tolk 
vertaalt alles wat wordt gezegd, is volledig en neutraal en heeft discretieplicht.

Respect voor de spelregels

• De tolk vertaalt alles: wat niet moet worden vertaald, moet niet worden gezegd.

• De tolk is volledig en getrouw: de tolk voegt niets toe, laat niets weg en is getrouw aan boodschap en boodschapper in woordgebruik en 
spreekstijl. Notities ondersteunen het geheugen om de volledige omzetting van de boodschap te garanderen en kunnen nergens anders 
voor worden gebruikt.

• De tolk is neutraal : de tolk geeft geen advies, geeft geen mening. Je richt je rechtstreeks tot jouw gesprekspartner, de tolk gebruikt de ik-
vorm.

• De tolk heeft discretieplicht: de inhoud van het tolkgesprek of andere tolkgesprekken wordt met niemand gedeeld.

• De tolk kan het gesprek stoppen ingeval gewetensconflict, belangenconflict, of andere reden waardoor de kwaliteit van de tolkprestatie in 
het gedrang komt.

Context

• Je gebruikt een toestel met voldoende geluidskwaliteit, bij gebruik van GSM zorg je dat de batterij voldoende is opgeladen en er
voldoende bereik is.

• Je gebruikt de speaker enkel indien deze kwaliteitsvol werkt, de tolk kan vragen toch de hoorn door te geven ingeval de geluidskwaliteit te 
wensen overlaat.



BASISREGELS WERKEN MET EEN TOLK TER PLAATSE
Wanneer laat je een tolk ter plaatse komen?

• Voor lange gesprekken (langer dan 45’)

• Voor gesprekken die emotioneel zeer beladen zijn of zeer complex

• Voor gesprekken waarbij  het overlopen of invullen van documenten bij te pas komt

• Voor gesprekken met meerdere personen

introductie

• Je geeft de tolk de tijd om zichzelf te introduceren en de spelregels uit te leggen aan zowel jezelf als de anderstalige: de tolk 
vertaalt alles wat wordt gezegd, is volledig en neutraal en heeft discretieplicht.

Respect voor de spelregels

• De tolk vertaalt alles: wat niet moet worden vertaald, moet niet worden gezegd.

• De tolk is volledig en getrouw: de tolk voegt niets toe, laat niets weg en is getrouw aan boodschap en boodschapper in 
woordgebruik en spreekstijl. Notities ondersteunen het geheugen om de volledige omzetting van de boodschap te 
garanderen en kunnen nergens anders voor worden gebruikt.

• De tolk is neutraal : de tolk geeft geen advies, geeft geen mening. Je richt je rechtstreeks tot jouw gesprekspartner, de tolk 
gebruikt de ik-vorm.

• De tolk heeft discretieplicht: de inhoud van het tolkgesprek of andere tolkgesprekken wordt met niemand gedeeld.

Context

• Je vermijdt contact tussen tolk en anderstalige voor en na het gesprek.

• Je laat de tolk zo plaatsnemen dat die jou en de anderstalige persoon recht kan aankijken.

• Je zorgt voor een rustige omgeving.

• Je last op tijd een pauze in bij langere gesprekken.



NOG ENKELE TIPS

Vermeld de naam van de tolk niet. Zorg indien mogelijk voor een aparte wachtruimte voor 
de tolk. Laat tolk en anderstalige na het gesprek liefst ook niet samen vertrekken.

Bereid het gesprek voor. Zorg ervoor dat de tolk bij aanvraag alle nodige informatie krijgt 
om zich voor te bereiden of de locatie te vinden. In bepaalde gevallen kan het aangewezen 
zijn een voorgesprek te houden met de tolk (zeer complexe materie, slechtnieuwsgesprek) 
Vermeld dat bij aanvraag. De dienst STV bekijkt in hoeverre daarop kan worden ingegaan

Zorg voor een “triadische” opstelling. 

De tolk zit best zo dat hij/zij alle gesprekspartners kan aankijken.

Laat elke nieuwe tolk waarmee je werkt de introductie doen ook al ken je die via andere
tolken. Indien de tolk de introductie niet doet, doe het dan gerust zelf.

tolk

A B



Richt je niet tot de tolk, maar spreek de anderstalige rechtstreeks aan. Kijk die persoon ook
rechtstreeks aan.

NIET Vraag haar eens hoe het met haar gaat.

WEL Hoe gaat het met je?

Vraag de tolk niet bepaalde dingen niet te tolken. Spreek duidelijk en gestructureerd. 
Spreek niet te snel. Spreek niet in losse zinnen, maar maak een idee af. Onderbreek de tolk
niet, ook al denk je de boodschap reeds begrepen te hebben.

Vermijd vakjargon en/of afkortingen, of leg die meteen uit.

Las indien nodig een pauze in. Tolken vergt een hoge graad van concentratie.



De anderstalige persoon is jouw enige bron van informatie. De regie van het gesprek blijft
ten allen tijde bij de Nederlandstalige professional.

Vraag de tolk niet naar diens mening. Vraag de tolk niet om culturele duiding. Vraag de 
tolk niet om te overtuigen. Laat niet toe dat tolk en anderstalige persoon onderling met 
elkaar beginnen te discussiëren. Normaal gaat de tolk dat zelf ook vermijden.

Vraag de tolk niet om documenten in te vullen. 

Vraag de tolk niet de anderstalige persoon ergens naartoe te brengen of vergezellen. 

Laat tolk en anderstalige niet alleen.

Feedback aan de tolk over de prestatie kan. Breng alleszins de tolkendienst steeds op de 
hoogte indien het gesprek niet verliep zoals verwacht of gewenst.



Bedankt voor jullie aandacht! 



Meer info? 

Ellen Smits
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

Ellen.Smits@kuleuven.be – 016 32 90 65

www.cteno.be

Nima Jebelli

Dienst Sociaal Tolken en Vertalen (Agentschap Integratie en Inburgering)

STV@integratie-inburgering.be - 0484 60 46 87

www.integratie-inburgering.be

mailto:Ellen.Smits@kuleuven.be
http://www.cteno.be/
mailto:STV@integratie-inburgering.be
http://www.integratie-inburgering.be/

