Beslissing overdracht tolkenvoorziening naar instellingen cluster 2
bij invoering van passend onderwijs, nog uitgesteld.
Voor het ministerie zijn de uitgaven voor de tolkenvoorziening een punt van zorg. De
uitgaven nemen jaarlijks toe, terwijl niet duidelijk is waarom dit zo is. Alles wat het
ministerie op één plek extra uitgeeft moet op een ander plek worden bezuinigd.
Het ministerie wil daarom het huidige systeem van de toekenning van tolkuren in het
onderwijs veranderen om zo meer greep te krijgen op de kosten die met deze
voorziening zijn gemoeid, terwijl de kwaliteit gehandhaafd moet blijven. De gedachte is
om een vast bedrag beschikbaar te stellen voor de tolkenvoorziening in het basis- en
voortgezet onderwijs en in het MBO. En bij de toekenning uit te gaan van het aantal uren
dat de leerling echt nodig heeft.
Om het aantal uren dat de leerling nodig heeft te kunnen bepalen, wordt aansluiting
gezocht bij de manier van werken van het speciaal onderwijs voor dove en slechthorende
leerlingen bij invoering van passend onderwijs.
Bij invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 wordt bij het toekennen van
extra ondersteuning uitgegaan van wat de leerling nodig heeft om het onderwijs te
kunnen volgen. De tolkenvoorziening past in de keten van ondersteunende maatregelen
voor de onderwijs- en communicatiebehoefte. De Commissies van Onderzoek van de
instellingen gaan ondersteuning toewijzen op grond van maatwerk. Deze systematiek
wordt gezien als een mogelijkheid om tolkuren toe te kennen met behoud en uitbreiding
van kwaliteit.
De besturen van de instellingen i.o. van cluster 2 willen de toewijzing van de tolkuren in
het basis en voortgezet onderwijs en het MBO alleen op zich nemen wanneer zij:
- de beschikbaarheid kan organiseren
- de kwaliteit kan garanderen
- en kan waarborgen dat de overdracht een meerwaarde oplevert vanuit het
perspectief van de cliënt.
Om hier meer zicht op te krijgen heeft Siméa een onderzoek laten uitvoeren. Uit het
onderzoek bleek onder andere dat er onvoldoende garantie is dat het budget dat het
ministerie beschikbaar wil stellen, toereikend is voor de taken die de instellingen i.o.
geacht worden op zich te nemen.
In het overleg met het ministerie van OCW is afgesproken dat het ministerie, samen met
de belangenorganisaties FODOK en Dovenschap en met Siméa verder onderzoek gaat
doen om meer zicht te krijgen op de inhoudelijke argumenten voor het noodzakelijke
budget.
In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek worden er verdere afspraken
gemaakt over de eventuele overdracht van de tolkenvoorziening naar Siméa.
Voorlopig verandert er aan de huidige situatie, namelijk uitvoering van de
tolkenvoorziening door het UWV, niets.
Siméa beseft dat betrokkenen graag duidelijkheid zouden willen over een eventuele
overdracht. Siméa ziet ook het belang van deze voorziening voor dove en ernstig
slechthorende leerlingen en streeft naar een zorgvuldige besluitvorming. Om een besluit
te kunnen nemen is meer tijd nodig.
Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.
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