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Vlaamse overheid breidt ondersteuning van dove leerlingen door
tolken Vlaamse Gebarentaal en schrijftolken fors uit
Het recht op inclusief onderwijs voor dove of slechthorende kinderen en jongeren wordt
vanaf dit schooljaar uitgebreid. Voortaan kan ook een leerling in het basisonderwijs
ondersteuning krijgen van een tolk Vlaamse Gebarentaal, een schrijftolk of een combinatie
van beiden. Dat was voorheen enkel het geval voor het secundair, hoger onderwijs en
volwassenenonderwijs. Bovendien is het aantal tolkuren voor het tweede schooljaar op rij
gevoelig uitgebreid.
Vroeger werd er automatisch van uitgegaan dat kinderen in het basisonderwijs onvoldoende
gebarentaal kennen om les te volgen met behulp van een tolk. Daarom was het tot hiertoe niet
mogelijk om een beroep te doen op doventolken. De regelgeving is nu aangepast om ook in het
basisonderwijs doventolkondersteuning te voorzien. De voorwaarde is wel dat de leerling in kwestie
voldoende kennis van de Vlaamse Gebarentaal (bij tolkuren Vlaamse GebarenTaal) of van het
Nederlands (bij schrijftolkuren) aantoont, zodat de tolk ook effectief als tolk ingezet kan worden. En
niet als leraar gebarentaal.
Hiermee is de regelgeving rond tolken Vlaamse Gebarentaal en schrijftolken voor heel het onderwijs
verder in overeenstemming gebracht met het VN-verdrag over de rechten van personen met een
handicap uit 2006 dat voorziet in een recht op redelijke aanpassingen voor leerlingen met een
handicap.
De minister van Onderwijs is tevreden met de nieuwe regelgeving. “Ik geloof in het principe ‘inclusief
onderwijs waar het kan, exclusief waar het moet’. Met de nieuwe regels zorgen we ervoor dat dove
en slechthorende leerlingen effectief de keuze hebben om naar het gewoon onderwijs te gaan met
ondersteuning van een tolk”, aldus Pascal Smet.
Uitbreiding Tolkuren
Door een verhoging van het budget tot 1,5 miljoen euro is ook het aantal tolkuren Vlaamse
Gebarentaal fors kunnen stijgen van 16.210 uren in het schooljaar 2010-11 naar 40.000 uren in het
schooljaar 2013-14. Vorig schooljaar waren 32.600 uren ondersteuning beschikbaar waarmee alle
aanvragen volledig konden worden ingewilligd, ook van de leerlingen en cursisten die tijdens 100 pct
van de lestijd ondersteuning hebben gevraagd.

Deze uitbreiding biedt onrechtstreeks ook betere werkomstandigheden voor de tolken doordat de
tolken meer uren en grotere pakketten en blokken uren na elkaar kunnen tolken. Ook het loon van
de tolken is in de loop van de jaren gestegen: van 32,88 euro per uur (in schooljaar 2010-11) naar
36,31 euro per uur voor het schooljaar 2013-14. Er is nog ruimte om verder aan het statuut te
sleutelen in overleg met alle betrokken beleidsdomeinen (Werk, Welzijn en Onderwijs) en met de
sector en de gebruikers zodat het statuut over de verschillende domeinen hetzelfde is.
De Federatie van Vlaamse DovenOrganisaties (Fevlado) is ook blij met de nieuwe regelgeving. “Het is
een grote stap vooruit die vandaag wordt gezet. We zijn een enthousiaste partner om in de toekomst
verder mee na te denken over kwaliteitsvol onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en
jongeren”, aldus André Lathouwers van Fevlado.

