
Vaardigheden van de tolk
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Communicatie

Verkeerd begrepen

Slecht gehoord

Verkeerde omzetting / foute
keuze

Lapsus/slechte uitspraak



Kennis en basisvaardigheden

Vaardigheden

(kunnen)
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Kennis en basisvaardigheden

Kennis Vaardigheden houding

Talen (actief) Goed geheugen Rustig

Cultuur Goede concentratie Professioneel (op tijd, niet 

roddelen)

Algemene kennis Empathie (inlevingsvermogen) Neutraal

Kunnen tolken Nieuwsgierig (willen bijleren)

Goede spreker Assertief

Voorbereiding



Kennis en basisvaardigheden

TIPS

Horen/Luisteren

• Actief luisteren radio/tv

• Treingesprekken

• Liedjes



Begrijpen/onthouden

• Geheugenoefeningen (telefoonnummers, 

nummerplaten, poëzie, liedjes). Ook oefeningen in 
omstandigheden die niet ideaal zijn (achtergrondlawaai)

• Radio/tv-berichten beluisteren + 
reconstrueren

• Notitiesysteem ontwikkelen

Kennis en basisvaardigheden



Tolken

• Vertaling van het blad

• Veel lezen in beide talen (artikels, boeken)

Deutsche Welle

News in your language - BBC News

• TV kijken in beide talen (verschillende accenten, dialecten)

• Schaduwen

• Overleggen/discussiëren met collega’s

• Registers herkennen

Kennis en basisvaardigheden

https://www.dw.com/en/top-stories/s-9097
https://www.bbc.co.uk/ws/languages
https://www.youtube.com/watch?v=X5zMdMDIrnI


Formuleren

• Lees luidop en neem jezelf op. Vraag
feedback aan native speakers.

• Terminologie

• Oefen met synoniemen, antoniemen, 
kruiswoordraadsel

• Spreken voor een publiek

• Idiomatisch woordgebruik (ik heb een kikker in de keel)

Online vertaaltools: Reverso Context - Vertalen met DeepL Translate

Kennis en basisvaardigheden

https://context.reverso.net/vertaling/
https://www.deepl.com/translator


Definitie

Sociaal tolken: 

⮚Het omzetten van mondelinge boodschappen

⮚Van brontaal naar doeltaal

⮚Op neutrale en getrouwe wijze

⮚ In een sociale context

≠ asieltolken
≠ gerechtstolken (beëdigde tolken)
≠ conferentietolken Tolktechnieken

https://www.youtube.com/watch?v=ypE3wFhGYMY&gl=BE


Tolktechnieken



• Tolkvorm

• Vormelijke aspecten

• Inhoudelijke aspecten

Tolktechnieken



Tolkvorm

Simultaan: 

https://www.youtube.com/watch?v=2vfpRO2mw9k

Fluistertolken (chuchotage):

https://www.youtube.com/watch?v=twCpijr_GeQ

Consecutief: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6aK_QsnmsM

https://www.youtube.com/watch?v=2vfpRO2mw9k
https://www.youtube.com/watch?v=twCpijr_GeQ
https://www.youtube.com/watch?v=X6aK_QsnmsM


Tolktechnieken

⮚Fysieke en vormelijke aspecten (non-verbal en 
paraverbaal)

⮚ Inhoudelijke aspecten (verbaal)



Fysieke aspecten

Houding



Houding



Fysieke aspecten

Ademhaling



Fysieke aspecten

Ademhalingstechniek

⮚borstademhaling

⮚Buikademhaling

4-6

inademen

uitademen



Fysieke aspecten

Stem



Stemhygiëne

Hoe je stem verzorgen?

• Drank: goed/slecht?

• Eten: goed/slecht?

• Kamertemperatuur

• Hoesten/keel schrapen

• Roepen/fluisteren

• Resonantieoefeningen Moo-noo-oom-oon

• Opwarmingsoefeningen

• Ontspanningsoefening (open ogen)



Fysieke aspecten

ADEMHALING

HOUDING

STEM

Ik ben blij hier vandaag 

aanwezig te zijn 



Vormelijke aspecten

Stemgebruik



Vormelijke aspecten

Stemgebruik :

• Correct volume

• Gepaste intonatie

Mijn man is overleden. 
Hij gaat met de fiets naar het werk

• Juiste klemtoon (lepel/ politie gaat vakantiehuizen
controleren)

• Gepast ritme (! Telefoontolken/webcamtolken)

• Articulatie



Vormelijke aspecten

Oefening articulatie

Asielaanvraag

Zorgcoördinator

Maatschappelijk werker

Titularis

Opvangcentrum

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Smartschool



Tongbrekers

Als jou tekkel mijn tekkel tekkelt, tekkelt mijn 
tekkel jou tekkel terug

Jeukt jouw jeukerige jeukneus net zoals mijn 
jeukerige jeukneus jeukt?

Trillend trippelde tante Tiny tandloos naar de 
treiterende tandarts toe

Zeven schotse scheve schaatsers schaatsen scheef



Vormelijke aspecten

ADEMHALING HOUDING

STEM

STRESS



Vormelijke uitingen van stress

Stress 
• Houding, gebaren

Ademhaling (sneller –

borstademhaling)

• Blozen
• Nerveus lachen

• Blik (oogcontact)

• Stem (hoger, trillen, 

slechter articuleren)

Geen stress

NON-VERBAAL 

PARAVERBAAL



Sociaal tolk en stress

?





Vormelijke aspecten

Stress

⮚Taalwissel

⮚Alleen

⮚Fysieke nabijheid

⮚Statusverschil

⮚ Informatiekloof

⮚Vertaalbare eenheden

⮚Omgeving



Inhoudelijke aspecten

VERBAAL



Inhoudelijke aspecten

 Tolkstrategie

 Empathie en visualiseren

 Anticiperen

 Decalage

 Deverbaliseren

 Synthetiseren

 Herformuleren + parafraseren

 Geheugen



Tolkstrategie

Doel? een tolkgesprek tot een goed einde
brengen

Hoe? Via tolktechnieken

Winnen? De communicatie tussen twee
personen werd op een efficiënte
manier tot stand gebracht



Empathie en visualisatie

Podcasts, meditatie, …



Anticiperen

= voorspellen

Groot 
inlevingsvermogen

Algemene kennis van 
de wereld

ANTICIPATIEVERMOGEN



Anticiperen

De verkozen ………………………………..president 
Joe………………………….heeft een ontmoeting
gehad met Donald …. .

Dries Mertens in …. na blessure. 
Hij ……. het ….. van de pijn. Hij voelde iets
knakken in de enkel en wist meteen hoe …. 
het was.



Anticiperen

Nu het hoogtepunt van de storm
………………………..is, wordt de schade 
stilaan………………………….: omgewaaide bomen, 
hekken en kranen en afgewaaide
dakpannen……………………….de meeste hinder. 
Drie mensen raakten…………………….., onder
wie een 17-jarige scoutsjongen die onder een
boom……………………………… .



Decalage

= tijd tussen begin van gesproken stukje en het 
begin van het de getolkte versie of het begin
van de notities

Gesproken tekst

Getolkte versie/notities



Decalage

Simultaan tolken:

http://www.youtube.com/watch?v=J7v7Gr_uidI

Vertaling van het blad

http://www.youtube.com/watch?v=J7v7Gr_uidI


Deverbaliseren

= doordringen tot de onderliggende betekenis
van de woorden

Schilderij

Beslissing CGVS



Synthesetechniek

= ballast overboord gooien

• Stopwoorden

• Pleonasme : witte sneeuw/nat water

• Tautologie: exact en precies, vast en zeker
https://www.youtube.com/watch?v=1emH48hfU-Y

• Herhalingen
- herhalen

- idee slechts 1 keer weergeven (maar feedback!)

https://www.youtube.com/watch?v=Oohh64djcKU
https://www.youtube.com/watch?v=lwHcmGrYEuc
https://www.youtube.com/watch?v=1emH48hfU-Y


Herformuleren

= salamitechniek

Passief - actief

Het boek werd geopend door Paul…

Paul opende het boek



Herformuleren

Betrekkelijke bijzin hoofdzin

De vluchtelingen die uren in een een klein vaartuig
hadden gezeten zonder drinkbaar water en voedsel, 
kwamen uitgeput en verzwakt aan.

De vluchtelingen waren uitgeput en verzwakt. Ze
hadden uren op een klein vaartuig gezeten zonder
drinkbaar water of voedsel.



Herformuleren

Open vraag – gesloten vraag

Vertel eens wat er gebeurd is? (open vraag)

Kun je me eens vertellen wat er gebeurd is? (ja/nee vraag)



Parafraseren

Betrekkelijke bijzin hoofdzin

De vluchtelingen die uren in een klein vaartuig hadden
gezeten zonder drinkbaar water en voedsel, 
kwamen uitgeput en verzwakt aan.

De vluchtelingen waren doodop en verzwakt. Ze
hadden uren op een kleine boot gezeten en hadden
niets om te drinken en te eten.



Parafraseren

Termen uitleggen (oefening)

Zeg het anders:

De uiterste termijn voor het indienen van 
verlofaanvragen is 15 maart.

Laat er geen gras over groeien.



Synoniemen
en antoniemen

Synoniemen
Aandachtig

Voortdurend

Kletsen

Slopen

Zelden

Antoniemen

gooien – afwezig – schuldig



Geheugen

Korte termijngeheugen (tijdens een tolkopdracht)

Lange termijngeheugen (over verschillende

tolkopdrachten heen)



Communicatie

5%

15%

50%

30%

context

Verbaal

Non-verbaal

Paraverbaal



Presentatieoefening

https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4

https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4


Presentatieoefening

Meest voorkomende problemen

– Geen oogcontact

– Haperend en traag spreken

– Niet luid genoeg

– Monotoon 

– Gezichtsuitdrukking 


