
 .1  /  3 
 

 

 

 
OPROEP   /  HET  AGE NTSCHAP INTE G RATIE  EN  I NBURGE RI NG  I S  OP ZOEK NAA R  

KANDIDATEN SOCIAAL TOLKEN 

VOOR DE OPLEIDING TOT GECERTIFICEERD SOCIAAL TOLK 
  

De dienst Certificering Sociaal Tolken van het Agentschap Integratie en Inburgering leidt kandidaat-sociaaltolken 

op en organiseert trainingen voor taalhulpen. Gezien de huidige situatie in Oekraïne komt er mogelijk een grotere 

instroom vluchtelingen. Om deze instroom op te vangen doen wij een actieve oproep naar kandidaten die in een 

opleidingstraject tot sociaal tolken willen stappen én de taal Oekraïens beheersen.  

Is sociaal tolken iets voor jou? 

• Je wil je graag inzetten voor anderen die problemen hebben in hun communicatie met hulp- en dienst-

verleners omdat ze geen of onvoldoende Nederlands spreken. 

• Je beheerst vlot het Nederlands en daarnaast nog een of meer andere talen (minimum een niveau B2 van 

het Europees Referentiekader). Momenteel zijn we specifiek op zoek naar kandidaten die Oekraïens be-

heersen. 

• Je staat achter de deontologische principes van het sociaal tolken. 

• Je bent bereid te leren tolken of je hebt misschien al enige ervaring. 

• Je hebt interesse in het sociale werkveld. 

Hoe ziet het leven van een sociaal tolk eruit? 

• Je bent mobiel. 

• Je bent stipt: Je komt afspraken na en je komt op tijd. 

• Je bent bereikbaar: de hele dag kunnen diensten voor sociaal tolken en vertalen je opdrachten doorgeven. 

Je schakelt tijdens een opdracht je mobieltje uit, of zet het op stil, maar je belt of mailt zo snel mogelijk te-

rug. 

• Je bent georganiseerd: je houdt je opdrachten bij in een elektronische of papieren agenda. Je houdt reke-

ning met de minimale tolktijd en met de verplaatsingstijden. Je laat vóór het gesprek aan de hulpverlener 

weten of je tijd al dan niet beperkt is. 

• Je hebt een afwisselend beroep: je komt in veel verschillende sectoren terecht en je werkt in heel uiteenlo-

pende situaties. Soms heb je het druk, soms niet. 

• Je hebt mensenkennis en eelt op je ziel. Je krijgt met heel verschillende mensen en verhalen te maken. 

Emotionele eeltvorming is onvermijdelijk. 

Wat je ook doet, je vergeet je notitieboekje niet. Het notitieboekje is je belangrijkste werktuig. Noteren is 

een uitstekende manier om je geheugen aan te vullen zodat je de boodschap volledig en getrouw kan tol-

ken. 

Je statuut en verloning 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 
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• Een zelfstandige activiteit (in hoofd- of bijberoep). Sociaal tolken is vrijgesteld van BTW. Dit geldt voor de 

opdrachten die je uitvoert via de erkende sociaal tolk- en vertaaldiensten. De tolkuurprijs voor gecertifi-

ceerde sociaal tolken bedraagt €48/uur + vervoerskosten. 

• Een vrijwillige activiteit. Je mag als vrijwilliger per dag en per jaar slechts een beperkte vergoeding krij-

gen.  

Hoe word je sociaal tolk?  

Als je sociaal tolk wenst te worden en het certificaat wenst te behalen, moet je deelnemen aan ons oplei-

dingstraject. Iedereen moet dit traject volgen, ook mensen die al ervaring hebben als tolk of over een diploma 

beschikken.  

Als je slaagt voor het hele traject, krijg je een certificaat en kan je aan de slag als sociaal tolk bij een van onze 

tolkendiensten. 

Het ziet het opleidingstraject eruit? 

 

 

 

Meer informatie over ons opleidingstraject vind je op onze website. 

Nog belangrijk om te weten 

• Om te starten heb je een niveau B2 voor Nederlands nodig. 

• Alle opleidings- en testactiviteiten gebeuren overdag en op weekdagen. 

• Tijdens de opleiding moet je 80% aanwezig kunnen zijn. 

• Je kan geen educatief verlof aanvragen voor de opleiding 

Interesse? 

 Voor verdere informatie over deze oproep en het opleidingstraject tot sociaal tolk kan je mailen naar 

info@sociaaltolkenenvertalen.be  

 Abonneer je op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze planning. 

https://integratie-inburgering.be/nl/wil-je-een-opleiding-volgen-tot-enof-werken-als-sociaal-tolk
mailto:info@sociaaltolkenenvertalen.be
https://www.agii.be/abonneer-je-op-onze-nieuwsbrieven
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Wie zijn we? 

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat zich inzet voor een samenle-

ving waar herkomst geen beslissende rol speelt.  

We ondersteunen lokale besturen, organisaties en burgers om beter om te gaan met de uitdagingen van migra-

tie.  

Hoe? Via een kwaliteitsvol aanbod op het vlak van integratie, inburgering, vreemdelingenrecht en internationaal 

familierecht, Nederlands leren, sociaal tolken en vertalen.  

Zo voeren we het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid uit, samen met de stedelijke agentschappen Gent 

en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel.  

Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be en http://www.agii.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen.  

 

 

Agentschap Integratie en Inburgering 
private stichting 
Tour & Taxis — Koninklijk Pakhuis 
Havenlaan 86C bus 212 
1000 Brussel 
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