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Inleiding 

 

Het uiteindelijke doel van het KTT-project is dat er een kwalitatief goede dienstverlening van teletolken 

zal zijn. Dat doet KTT door het opstellen van kwaliteitscriteria voor teletolkdiensten. Die 

kwaliteitscriteria moeten worden onderbouwd en gebaseerd zijn op onderzoek en feiten. Enerzijds om 

een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in het werkveld voor teletolken; anderzijds om een stevig 

en praktisch kader te bieden voor een kwalitatief goede teletolkdienst. Daar heeft iedereen baat bij: de 

tolk, de dienstverlener, de financier, de horende en niet in de minste plaats de teletolkgebruiker zelf.  

Om de kwaliteitscriteria te kunnen formuleren op basis van feiten heeft het KTT-projectteam 

onderzoek gedaan. In dit verslag wordt een beschrijving gegeven van dit onderzoek en de gedane 

testen tot en met 1 mei 2013. De resultaten van dit onderzoek worden vervolgens – in een later 

stadium van het project – gebruikt om de kwaliteitscriteria mee te formuleren.  

  

De hoofdonderzoeksvraag is als volgt:  

 

Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een teletolksessie?  

 

Deze vraag is mede te beantwoorden door antwoorden te zoeken op enkele deelvragen. Wat zijn 

bijvoorbeeld geschikte situaties voor tolken op afstand en wat niet en waarom? Welke factoren 

bepalen de mate van geschiktheid en welke spelen geen rol? In hoeverre spelen zaken als ervaring of 

motivatie van tolken een rol? Is een ervaren tolk beter geschikt voor teletolken dan een onervaren 

tolk? Wat zijn de minimale technische randvoorwaarden van hardware en software om van teletolken 

een succes te maken?  

Het KTT-team ging met testen van verschillende teletolksituaties op onderzoek uit naar antwoorden 

op de hierboven genoemde vragen. Dit verslag beschrijft dit onderzoek. 

In Hoofdstuk 1 lichten we de onderzoeksmethode toe. De resultaten van de gedane testen en de 

resultaten van de vragenlijsten worden in Hoofdstuk 2 samengevat gepresenteerd. In Hoofdstuk 3 

beschrijven we onze analyse en geven we een aantal voorlopige en mogelijke criteria. In de conclusie 

tot slot vatten we een en ander samen en geven we antwoord op de onderzoeksvragen.  
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1 Methode 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het onderzoek is uitgevoerd. In 1.1 beschrijven we kort de 

onderzoeksopzet en in 1.2 lichten we de uitgevoerde testen toe. In 1.3 geven we informatie over de 

testdeelnemers en in 1.4 over de vragenlijsten. Tot slot lichten we in 1.5 toe hoe we de testgegevens 

hebben verwerkt voor en in dit onderzoeksverslag.  

1.1 Onderzoeksopzet 

Het onderzoek begon met het opstellen van een factorenlijst op basis van literatuuronderzoek en 

gesprekken met (ervarings)deskundigen in Nederland en Europa op het gebied van teletolken. De 

factorenlijst bestaat uit een lijst van mogelijke factoren die volgens de geraadpleegde literatuur en 

(ervarings)deskundigen van invloed kunnen zijn op een tolk-op-afstand (TOA) situatie. De lijst bevat 

onder andere factoren als het aantal jaren werkzaam zijn van een tolk, computerervaring, technische 

mogelijkheden, tijdsduur, werkhouding, enzovoorts. Wij benadrukken dat het gaat om factoren die 

specifiek van toepassing kunnen zijn op teletolksituaties. De factorenlijst is te vinden in bijlage A1, een 

overzicht van geraadpleegde literatuur staat in bijlage A2 en een lijst met bezochte 

(ervarings)deskundigen kunt u vinden in bijlage A3.  

 De factorenlijst vormde op haar beurt de basis voor een empirisch onderzoek door middel van 

vragenlijsten aan dove, slechthorende, horende en tolkende testdeelnemers van georganiseerde en 

grotendeels gecontroleerde testsituaties. Bijvoorbeeld een mogelijke factor als het aantal jaren 

werkervaring van een tolk is onderzocht door gesprekken te testen met ervaren en met onervaren 

tolken. Testdeelnemers, ook de tolken zelf, vulden vervolgens een vragenlijst in over deze 

gesprekken. Door een vergelijking van de antwoorden van de vragenlijsten kan de mate van invloed 

van de factor ‘werkervaringsjaren van de tolk’ op de geteste teletolksituaties worden bepaald. Op die 

manier is van elke mogelijke factor de daadwerkelijke invloed onderzocht.  

De antwoorden van de vragenlijsten zijn verwerkt in spreadsheetdocumenten en met een 

speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld scoresysteem beoordeeld op een vijftal onderwerpen. Het 

scoresysteem is gebruikt als middel om het analyseren van de grote hoeveelheid testgegevens te 

vereenvoudigen. Verder is een selectie gemaakt van opvallende uitspraken die deelnemers in 

vragenlijsten hebben gedaan. Daarnaast hebben de KTT-onderzoekers zelf nog verslagen 

geschreven van de testdagen en van evaluatiegesprekken met testdeelnemers die plaatsvonden na 

een dag(deel) testen. Die evaluatiegegevens zijn niet specifiek in dit verslag verwerkt, maar wel als 

achtergrondinformatie gebruikt bij de analyse in Hoofdstuk 3. Uitgangspunt bij de analyse was 

namelijk het bepalen van de invloed van de factoren op basis van de testgegevens.  

1.2 Testen 
Er zijn 44 verschillende (soorten) testen gedaan tot 1 mei 2013. Zo waren er telecom- en tolk op 

afstand testen, videoconferencing gesprekken, met gebarentolken, met schrijftolken, met een of 

meerdere deelnemers, wisselend in opstelling en gebruik van apparatuur. Het doel van de testen was 

om te onderzoeken welke factoren van de factorenlijst in bijlage A1 van invloed zijn op de (beleving 
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van de) kwaliteit van de teletolksituaties. Bij vrijwel elke test waren twee projectmedewerkers van KTT 

aanwezig om uitleg te geven en ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van testen en het invullen 

van vragenlijsten. Ook vonden op de meeste testdagen evaluaties plaats nadat testen waren 

uitgevoerd; intervisiegesprekken met alle testdeelnemers. Hiervan zijn verslagen gemaakt met 

opvallende uitspraken van deelnemers. Iedere afzonderlijke testsituatie kreeg een eigen testcode en 

van iedere testcode is een korte beschrijving met een tekening gemaakt. In deze testcodes staan 

afkortingen en woorden waaruit kan worden afgeleid om wat voor soort test het gaat:  

 

Afkorting / woord Toelichting 

RTT- Real Time Tekst, gebruik van schrijftolk 

NGT- gebruik van gebarentolk (tolk NGT of tolk NmG) 

VC- Video Conferencing met Djanah, meerdere AB en H communiceren, en 

een tolk aanwezig (tot 1 mei 2013 alleen schrijftolken bij VC-testen) 

Relay/Telecom/Phone telecom tolken 

Mobiel- Djanah software op mobiele telefoon of tablet 

1-op-1 webdjanah AB en H samen 

vergadering tolksituatie in een vergadering setting 

 

Een totaaloverzicht van de testcodes is te vinden in bijlage C1. De korte beschrijvingen en 

afbeeldingen van de testsituaties zijn te zien in bijlage C2.  

1.3 Deelnemers  
Voor de testsituaties is onder andere via de nieuwsflits van Dovenschap, Facebook en persoonlijke 

contacten gezocht naar drie groepen testdeelnemers: doven en slechthorenden, horenden en tolken. 

Deelnemers konden zich vervolgens opgeven bij het KTT-projectteam. Op 1 mei 2013 hadden zich 51 

doven en slechthorenden, 8 horenden en 56 tolken aangemeld. Daarvan hebben 27 

doven/slechthorenden, 6 gebarentolken en 4 schrijftolken en 7 horenden daadwerkelijk meegedaan 

aan een of meerdere testen. Deze deelnemersaantallen moeten in perspectief worden gezien: er zijn 

in Nederland ongeveer 1,5 miljoen doven en slechthorenden waarvan er 7.000 gebruikmaken van een 

tolkvoorziening, 500 geregistreerde schrijf- en gebarentolken en 15 miljoen goedhorende mensen. 

Niet de testdeelnemers zelf zijn echter getest, maar de mogelijkheden en beperkingen van teletolken 

in de testsituaties en de factoren die daarop van invloed kunnen zijn.	   

De testdeelnemers zijn verwerkt in ID-lijsten; dove en slechthorende teletolkgebruikers met 

code IDab-xx (ab = auditief beperkte), horenden met code IDh-xx en tolken met IDt-xx. Hier staat xx 

staat voor het nummer van de corresponderende ID-persoon. In dit verslag worden vanwege de 

privacy (alleen) de ID-codes van de testdeelnemers vermeld; alleen de KTT-projectmedewerkers 

weten precies om wie het gaat. Naast NAW-gegevens, mailadres, leeftijd en telefoonnummer zijn van 

tolken bijvoorbeeld het registratienummer, hoeveel jaar een tolk al werkzaam is en de ervaring met 

teletolken vastgelegd. Van auditief beperkten bijvoorbeeld kunnen we de communicatievoorkeuren 

(schrijftolk en/of gebarentolk) in de ID-lijst terugvinden.  
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1.4 Vragenlijsten 

De factorenlijst (in bijlage A1) is vertaald naar vragen over de mogelijke invloed van factoren. Het doel 

van de vragenlijsten is om te onderzoeken of en in hoeverre verschillende situaties volgens 

testdeelnemers geschikt zijn voor teletolken en welke factoren volgens hen van invloed zijn op de 

situatie. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat ervaring van een tolk een bepalende factor is bij TOA werd 

vertaald naar de vraag ‘Hoeveel ervaring heeft u met het live tolken van deze situatie?’ De potentiele 

factor dat een tolk maar een maximaal x aantal minuten zou kunnen tolken, resulteerde in vragen over 

(ingeplande) tijdsduur aan tolken en tolkgebruikers.  Of de factor dat bepaalde vaardigheden van de 

tolk vereist zijn specifiek voor TOA, kwam terug in de vragen ‘Welke specifieke vaardigheden heeft u 

nodig voor deze situatie?’ en ‘Zijn er, terugkijkend op de situatie, andere vaardigheden nodig geweest 

dan van tevoren ingeschat?’ Zo zijn we ook te werk gegaan bij het opstellen voor de vragenlijsten aan 

auditief beperkten en aan horenden.  

  Deelnemers vulden na een testsituatie een vragenlijst in via internet. Doven en 

slechthorenden, de auditief beperkten, werd gevraagd dit met de ‘Vragenlijst Teletolk 

gebruikerservaring’ voor elke testsituatie te doen (bijlage B1). Horenden vulden de ‘Vragenlijst 

ervaringen van Horende bij teletolk situatie’ in (bijlage B2). De tolken via ‘vragenlijst tolken bij teletolk 

situatie’ (bijlage B3). De antwoorden werden automatisch verwerkt in overzichtelijke 

spreadsheetdocumenten. Tot 1 mei 2013 zijn 129 vragenlijsten ingevuld door de Auditief Beperkten 

(de Teletolkgebruikers), 42 door tolken en 34 door horenden. Vier tolken maakten daarnaast eigen 

algemene verslagen, die ook zijn gebruikt voor de analyse.  

 Auditief beperkten werd onder andere gevraagd naar een oordeel over de gebruikte 

apparatuur, wat ze vonden van de tekst- en beeldkwaliteit, een waardering voor de tolksituatie en hoe 

de communicatie verliep. Vragenlijsten van tolken concentreerden zich op de communicatie en het 

eigen inzicht van de tolk met betrekking tot de geteste situatie. Tolken werd bijvoorbeeld gevraagd wat 

ze anders hadden willen doen of welke factoren afleidend waren. Horende deelnemers werd gevraagd 

of ze waren voorbereid, hoe het gesprek verliep en of er een verschil was tussen een gewone tolk en 

een Teletolk. Doel van de vragenlijsten was om vast te kunnen stellen of situaties geschikt zijn voor de 

inzet van teletolken en welke factoren daar een belangrijke rol bij spelen.  

1.5 Verwerking van testgegevens 

Om de antwoorden van de vragenlijsten overzichtelijk te verwerken is een scoresysteem ontwikkeld 

waarbij per deelnemer per testsituatie punten worden gegeven voor de volgende vijf onderwerpen 

(met daarachter de afkortingen):  

1. Techniek (TK)   

2. Taal- en tolkvaardigheden (TV) 

3. Communicatie (CO) 

4. Tevredenheid (TD)  

5. Mate van geschiktheid TOA (TOA) 

 

Techniek gaat onder andere over geluids- en beeldkwaliteit en de werking van de apparatuur. Punten 

voor taal- en tolkvaardigheden betreffen bijvoorbeeld het aantal jaren werkervaring of antwoorden en 
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uitspraken van deelnemers over tolken. Het onderwerp communicatie richt zich voornamelijk op de 

vraag of het gespreksdoel is gehaald en of men elkaar heeft begrepen. Tevredenheid gaat over de 

vraag in welke mate tolk, auditief beperkte en horende tevreden zijn over de situatie, apparatuur en 

elkaar. Bij het vijfde onderwerp kijken we naar in hoeverre een situatie volgens de testdeelnemers 

geschikt is voor Tolken Op Afstand (TOA). TK staat voor Techniek, TV voor Tolk- en 

taalvaardigheden, CO voor Communicatie, TD voor Tevredenheid en TOA over de mate van 

geschiktheid van de situatie voor tolk op afstand. OS betekent de optelsom als een gemiddeld 

eindoordeel over de situatie.  

 

Op basis van de antwoorden van de vragenlijsten geven we met het volgende scoresysteem een cijfer 

per onderwerp:  

-2 rood = heel slecht 

-1 oranje = slecht 

0 wit = neutraal / geen oordeel 

+1 blauw = goed 

+2 = heel goed 

 

De gemiddelde beoordeling van bijvoorbeeld het hoofdonderwerp ‘Techniek’ kan dus zeer slecht, 

slecht, neutraal/weet niet, goed of zeer goed zijn. Per testsituatie worden per deelnemer alle vijf 

hoofdonderwerpscores bij elkaar opgeteld. De opgetelde score geeft per testsituatie een algemeen 

samengevat oordeel. De optelsom kan met dit systeem tussen -10 en +10 komen te liggen.  

Op dit scorebereik is één uitzondering: voor de horenden is de score voor techniek altijd een 0, omdat 

aan hen hierover geen vragen zijn gesteld. Het uitgangspunt hierbij was dat de doven en 

slechthorenden met de tolken de techniek organiseren. In hoeverre kun je van een (vreemde) horende 

verwachten dat hij of zij de techniek en apparatuur kent en beheert? Bovendien wordt het automatisch 

geconstateerd door de tolken en/of de auditief beperkten wanneer de audio niet werkt of dat er in het 

algemeen een probleem is met de techniek, omdat het gesprek dan wordt verstoord. Wel was er voor 

de horenden met een open vraag naar aanvullende opmerkingen ruimte om problemen met techniek 

te benoemen. Het maximale scorebereik voor horenden is daarom -8 t/m +8.  

Van de optelsomscore is de volgende onderverdeling gemaakt:  

 

Van de drie verschillende vragenlijsten is een bij het onderwerp 

passende selectie van antwoorden/vragen gemaakt. 

Onderwerp ‘Techniek’ betreft bijvoorbeeld vragen 10, 11, 14, 

etc. van de vragenlijst voor auditief beperkten. In de 

spreadsheets met automatisch verwerkte antwoorden van 

vragenlijsten is de nummering vervangen door kolommen met 

-10 t/m -6 = rood (heel slecht) 

-5 t/m -1 = oranje (slecht) 

0 = wit (neutraal / geen oordeel) 

+1 t/m +5 = blauw (goed) 

+6 t/m +10 = groen (heel goed) 
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hoofdletters. Kolommen kunnen op meerdere hoofdonderwerpen betrekking hebben. Voor de 

puntentoekenning voor de vijf hoofdonderwerpen is gebruik gemaakt van een selectie van kolommen. 

De selectie van kolommen voor de drie groepen vragenlijsten is te vinden in bijlage D. 

In bijlage E staan twee voorbeelden van hoe de punten met het scoresysteem zijn gegeven, 

een voor de auditief beperkte testdeelnemers en een voor de tolken. De scoremethode is voor elke 

ingevulde vragenlijst op dezelfde manier toegepast. De scores zijn te lezen als een gemiddeld oordeel 

over het onderwerp en de optelsomscore is een gemiddeld oordeel over de totale situatie. De 

complete ingevulde en ingekleurde scorelijsten zijn te vinden in bijlage F1 en F2 (auditief beperkten), 

G1 (tolken) en H (horenden).    

Tot slot is er een selectie van opvallende uitspraken in de vragenlijsten gemaakt. Deze 

uitspraken werden bijvoorbeeld gekozen op basis van tegenstrijdigheden, bijzonderheden, als 

toelichting bij scores of omdat ze een goed of aanvullend inzicht geven in de omstandigheden en 

ervaringen van de testdeelnemers.   



 

Project Kwaliteitscriteria TeleTolk - Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013	  

	  
	  

10	  

2 Resultaten 

 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van het onderzoek weer. Dit hoofdstuk bestaat uit zeven 

paragrafen. In 2.1 geven we de antwoorden op meerkeuzevragen in taart- en staafdiagrammen 

visueel weer. Daarna presenteren we de resultaten op basis van de scorelijsten en een selectie 

opvallende citaten uit vragenlijsten – onbewerkt – van dove en slechthorenden, tolkende en horende 

testdeelnemers. In 2.2 gaat het over de RTT-situaties waarbij 1 auditief beperkte een gesprek voerde 

met 1 horende. In 2.3 bespreken we ook de resultaten van 1-op-1 NGT-testen, daarbij zijn testen 

gedaan met vaste apparatuur (2.3.1) en mobiele apparatuur (2.3.2). In 2.4 en 2.5 behandelen we de 

RTT-telecom- respectievelijk NGT-telecom-testen met vaste apparatuur. De vergadersituaties worden 

in 2.6 (RTT) en 2.7 (NGT) besproken. Tot slot is er nog een paragraaf 2.8 over de videoconferencing-

testen, die tot en met 1 mei alleen nog zijn uitgevoerd met schrijftolken. In de laatste paragraaf van dit 

hoofdstuk geven we een samenvatting van de resultaten. 

2.1 Vragenlijsten: resultaten van meerkeuzevragen 

De antwoorden op meerkeuzevragen staan hieronder in taart- en staafdiagrammen. Waar nodig of 

relevant geven we een toelichting bij de cijfers. De antwoorden op open vragen zijn verwerkt vanaf 

paragraaf 2.2.  

 

Van de 129 antwoorden van auditief beperkten krijgen we 90 keer (70%) het antwoord ja en 39 keer 

(30%) het antwoord nee op de vraag ‘Heeft u eerder ervaring met Teletolk?’  
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De helft van de horende testdeelnemers had volgens de auditief beperkte testdeelnemers nog geen 

ervaring met tolken.  

Op de vraag: ‘Welk soort tolk op afstand heeft u gebruikt?’ kwamen de volgende antwoorden:  

 

Van de twee antwoorden ‘andere tolken’ komt er eentje van IDab-26, die zegt dat het ‘Afhankelijk is 

van het onderwerp tolk nmg of ngt.’ De tweede andere ‘andere tolk’ is, omdat geen antwoord is 

gegeven op de vraag.  

 

De waarderingen van de auditief beperkte testdeelnemers variëren, waarbij 18% slecht tot zeer slecht 

scoort. Deze cijfers vallen onder het onderwerp ‘tevredenheid’ en worden verder toegelicht in de 

volgende paragrafen.  

 

In 61% van de gevallen vond men de voorbereiding goed. Bij 20% van de situaties was de verbinding 

niet in orde. Een derde had overige opmerkingen. Die zijn verwerkt bij de onderwerpen ‘tevredenheid’ 

en ‘communicatie’ in de volgende paragrafen.  
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Verreweg de meeste situaties beoordeelt men als geschikt. De beoordelingen van geschiktheid TOA 

worden verder toegelicht in de volgende paragrafen.  

 

De tijdsduur van de testgesprekken varieerde van enkele minuten tot iets meer dan een uur met een 

gemiddelde van 14,5 minuut. Uitgezonderd zijn de videoconferencing VC-RTT-gesprekken, die tussen 

de 1 en 2 uur duurden. Waar een situatie ‘te lang’ duurde, was dit vaak het gevolg van 

verbindingsproblemen en niet vanwege de inhoud van het gesprek. IDab-34 licht bij NGT-mobiel-C-4 

zijn antwoord te lang toe: “De verkoper wilt ander klant spreken, en moet ik wachten tot hij klaar is.”  

 

In meer dan de helft van de situaties beoordeelt men de gebruikte apparatuur als goed geschikt. Deze 

cijfers worden verder toegelicht in de volgende paragrafen bij het onderwerp ‘techniek.’ 
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Over de achtergrond zeggen een aantal testdeelnemers hele specifieke dingen. IDab-22 bij RTT-

vergadering-A-1: “Bij een NGT tolk is een vlak donker achtergrond noodzakelijk (voorkeur is blauw of 

grijs) en vlakke donkere kleding, waardoor handen en gezicht goed eruit springen.” Dezelfde 

testdeelnemer zegt bij NGT-1-1-A-1: “Achtergrond svp niet wit maar wat donkerder bv grijs.” IDab-43 

zegt bij NGT-vergadering-A-1, waar zij achtergrond als ‘prettig’ beoordeelt: “Nee. Geen minpunt. Maar 

wel liefst met witte achtergrond en niet te druk kleren dragen.” IDab-12 vindt bij NGT-1-1-A-1 de 

achtergrond heel storend en zegt daarover: “achtergrond van tolk moet neutraal bijv geen andere 

spullen zoals vaas of kast.” IDab-35 vindt de verlichting en achtergrond bij NGT-mobiel-C-3 heel 

storend en zegt hierover: “niet prettig om te zien. beter goed verlichting en achtergrond wat witter en te 

srak.” Over de verlichting wordt regelmatig gezegd dat er voldoende licht (niet te donker) moet zijn.  

 

Van de auditief beperkte testdeelnemers geeft 7% (in 9 vragenlijsten) aan de kleding heel storend te 

vinden. De enige persoon die daarover een toelichting geeft, is IDab-35 bij NGT-mobiel-A4: ‘Kleding 

moet wat meer kleur / uitstralend.’ IDab-35 zegt bij NGT-mobiel-A-1 ook nog: “Kleding moet wat meer 

opvallend. goed gekleed. niet zo armoedig gekleed.” Ook zegt IDab-35 bij NGT-mobiel-A-2: “het 
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kleding moet wat zwart/ bruin, vind ik.”  IDab-22 zegt: “Kleding tolk moet netjes, rustig en neutraal zijn 

bv geen bloemetjes jurk,” maar beoordeelt de kleding van de tolk als normaal (bij NGT-1-1-A-1).  

 

Het antwoord ‘niet van toepassing’ bij tekstbeeld is gegeven door de NGT-teletolkgebruikers die geen 

tolktekst gebruikten. Ook was het antwoord ‘niet van toepassing’ bij videobeeld door RTT-

teletolkgebruikers mogelijk, omdat zij de schrijftolk niet konden zien en alleen de tolktekst. Bij 

videobeeld zien we dat ruim een kwart het videobeeld als heel storend heeft ervaren. Een toelichting 

over de storende punten van videobeeld geven we in de volgende paragrafen bij de resultaten over 

het onderwerp techniek.  

 

In bijna de helft van de gevallen is de tolk duidelijk. Deze resultaten worden verder toegelicht in de 

volgende paragrafen bij het onderwerp ‘taal- en tolkvaardigheden.’  
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Deze cijfers worden ook toegelicht in de volgende paragrafen bij het onderwerp ‘communicatie.’

 

 

Het grootste deel (41%) van de auditief beperkte testdeelnemers gebruikt alleen het videobeeld, 13% 

alleen tekst en 20% een combinatie van die twee. Van video, tekst en geluid maakt 15% gebruik. In de 

communicatie in de teletolksituatie gebaren 72 auditief beperkte testdeelnemers tegen de tolk, 17 

spreken tegen de tolk en 45 praten direct tegen de horende persoon. De hoge percentages 

gebarentaal en alleen video zijn het gevolg van het hogere aantal vragenlijsten van NGT-

tolkgebruikers in vergelijking met RTT-tolkgebruikers; 75 NGT en 48 RTT. De variatie in percentages 

en antwoorden bij deze antwoorden toont aan dat men graag een keuze wil kunnen maken in de 

communicatievorm, hetzij eentje, hetzij drie. Die keuze is mogelijk met Total Conversation.  
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Aan horenden stelden we onder andere de vraag hoe het gesprek was verlopen. Hieronder de 

antwoorden: 

 

Verreweg de meeste horende deelnemers waren goed voorbereid of hadden instructies ontvangen. 

Een klein percentage (6%) werd overvallen door de teletolksessie.  

 

2.2 RTT-1-1-testen 

Vragenlijsten 

Testcodes RTT-1-1-A-1, RTT-1-1-A-2, RTT-1-1-B-1, RTT-1-1-B-2 

Omschrijving 
1 x AB met 1 x H, T op afstand thuis, vaste apparatuur, microfoon, 

overzichtswebcam bij A2 en B2 voor T 

Deelnemers AB  - T - H AB - 8 T - 4 H - 1 

Vragenlijsten 16 3 0 

 

De eindscores op de eerste testdag waren geen enkele keer heel goed, terwijl de scores op de 

tweede testdag geen enkele keer slecht of heel slecht waren. Voor de eerste testdag met testen RTT-

1-1-A-1 en RTT-1-1-A-2 noteren we twee keer een oranje slechte optelsomscore en vier keer een 

blauwe goed. Voor de tweed testdag met RTT-1-1-B-1 en RTT-1-1-B-2 noteren we twee keer een 

groene heel goed opgetelde score, zeven keer een blauwe goed en een keer een witte score 

neutraal/geen mening. Op de tweede testdag was de positie van het beeldscherm veranderd. Het 

wordt door RTT-gebruikers dus beter beoordeeld wanneer het beeldscherm recht tegenover de 

auditief beperkte en voor de horende persoon in het verlengde van de kijkrichting is geplaatst. Zie ook 

de scores voor RTT-1-1-testen in bijlage F2 en de afbeeldingen in bijlage C. 



 

Project Kwaliteitscriteria TeleTolk - Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013	  

	  
	  

17	  

Opvallend bij techniek is op de tweede testdag twee keer een score ‘slecht’ en twee keer een 

score ‘heel goed’ voor dezelfde testsituatie RTT-1-1-B-1. Voor een deel is dit te verklaren doordat 

testdeelnemers verschillend omgaan met de situatie. Zo lezen drie personen de tolktekst niet of 

nauwelijks, omdat ze de horende spreker zelf goed konden volgen. IDab-33 legt dit als volgt uit: “Ik 

kon goed aflezen wat de ander zei, ik heb niet tot nauwelijks op het scherm gekeken waarop de tekst 

verscheen. De horende wist precies hoe hij tegen mij moest praten.” IDab-1, die zegt dat 

‘gesprekspartner heel goed en duidelijk sprak’ en ‘ik dus geen tolk nodig had,’ beoordeelt de techniek 

wel als slecht. IDab-33 daarentegen kijkt ook ‘niet tot nauwelijks op het scherm’ en beoordeelt de 

techniek als heel goed. IDab-36 is heel positief over de techniek in RTT-1-1-B-1, want de gebruikte 

apparatuur zijn goed geschikt en het tekstbeeld is prettig. IDab-36 zegt verder: “Het geeft 

mogelijkheden om als persoon in je eentje een gesprek te voeren met bijvoorbeeld een hulpverlener 

tijdens een afspraak ook zo.”  

Over taal- en tolkvaardigheden kunnen we het volgende afleiden uit de scores. De enige 

slechte score komt van IDab-26 bij RTT-1-1-A-2: “Schrijftolk loopt hier duidelijk achter waardoor er 

langere wachtijden zijn voor het gesprek verder gaat. Het heeft invloed dat het gesprek wat minder 

soepel verloopt.” Goede scores zijn onder andere af te leiden uit een aantal opmerkingen van 

testdeelnemers die positief (lijken te) zijn over tolkvaardigheden. IDab-20 zegt bijvoorbeeld over RTT-

1-1-A-2: “er was  een moment (2x) dat de tolk had bijgezet; NIET VERSTAAN>??? Daarmee 

herhaalde ik de vraag. en dan was het wel duidelijk.” IDab-32 vindt bij RTT-1-1-B-1 dat ‘Reactie 

tolktekst snel genoeg is.’ IDab-33 tot slot vertelt over RTT-1-1-B-2: “De persoon tegenover me was 

totaal niet te verstaan, en daartoe de moeite ook niet, de tolk daarin tegen was erg goed bezig.”  

Soms zeggen testdeelnemers dus hele specifieke dingen over de tolk(vaardigheden), soms is het 

meer algemeen. Wanneer er uitspraken over tolken worden gedaan, vallen zij in drie van de vier 

gevallen in de categorie goed.  

 De meeste testdeelnemers oordelen goed en heel goed over de communicatie. Een keer is er 

een slecht oordeel bij de allereerste test op de allereerste dag (IDab-26 bij RTT-1-1-A-1). Het 

gemiddelde oordeel over de communicatie is goed. Op één na, IDab-32, zijn de testdeelnemers 

verder gemiddeld goed tevreden. Hoewel de eerste testdag de techniek slecht werd beoordeeld, 

vinden de testdeelnemers de situaties gemiddeld toch goed geschikt voor TOA. Bij RTT-1-1-B-1 

geven testdeelnemers IDab-1, IDab-13 en IDab-33, die de horende persoon in deze situatie goed 

genoeg kunnen verstaan, alle drie een -1 voor geschiktheid. Bij RTT-1-1-B-2 gaven wij de horende 

persoon de opdracht om het liplezen te saboteren door onder andere kuchen, mompelen, kop koffie of 

hand voor de mond houden of veters strikken tijdens het praten. Nu konden IDab-13 en IDab-33 de 

horende veel moeilijker verstaan, waardoor zij  de tolk(tekst) meer nodig hadden. In die situatie vinden 

zij de situatie goed geschikt voor TOA. De twee van de tolk(tekst) afhankelijke andere testdeelnemers, 

IDab-32 en IDab-36, vinden de situatie in allebei de gevallen goed geschikt voor TOA. Het oordeel 

over de geschiktheid voor TOA lijkt sterk afhankelijk te zijn van hoe hard men zelf een tolk nodig heeft. 

Kan men het volgen zonder tolk, dan is het wat hen betreft ‘niet geschikt’ voor TOA. Kan men het niet 

volgen zonder tolk, dan is het wel geschikt voor TOA. Zie ook de scores in de afbeelding hieronder.   
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Opvallende uitspraken vragenlijsten  

IDab-26 - RTT-1-1-A-1: “Prettig is om te kunnen waarnemen wat de sfeer is en dat is bij tekst te kaal. 

De lading van de sfeer en de gevoelens die daarbij leven komt nauwelijks in tekst voor.” 

IDt-19 - RTT-1-1-A-1: “er was van microfoon gewisseld waardoor het gesprek zeer slecht te 

verstaan werd, na theepauze terug gewisseld waardoor het beter te verstaan werd.” 

IDab-20 - RTT-1-1-A-2: “er was  een moment (2x) dat de tolk had bijgezet; NIET 

VERSTAAN>??? Daarmee herhaalde ik de vraag. en dan was het wel duidelijk.” 

IDab-26 - RTT-1-1-A-2: “Tempo is hier een nadeel. Schrijftolk loopt hier duidelijk achter 

waardoor er langere wachtijden zijn voor het gesprek verder gaat. Het heeft invloed dat het gesprek 

wat minder soepel verloopt.”  

IDt-18 - RTT-1-1-A-2: “van te voren afspreken wie ingrijpt (dove of tolk) als er iets niet 

begrepen word.  Schrijftok niet op beeld, mimiek is soms storend.” 

IDab-33 - RTT-1-1-B-1: “Ik heb al eerder aangegeven dat ik de tolk niet nodig had in deze 

situatie. Ik kon goed aflezen wat de ander zei, ik heb niet tot nauwelijks op het scherm gekeken 

waarop de tekst verscheen. De horende wist precies hoe hij tegen mij moest praten.” 

IDab-1 - RTT-1-1-B-1: “Mijn gesprekspartner sprak heel goed en duidelijk en ik had dus geen 

tolk nodig.” 

IDab-32 - RTT-1-1-B-2: “Deze test was de gesprekspartner erg onduidelijk. Ondanks de 

schrijftolk was het erg vermoeiend”  

IDab-1 - RTT-1-1-B-2: “Ik kon de tolk zien en de tekst kwam onder in beeld. Prettig om bij de 

tekst toch ook een gezicht te zien ipv een zwart of grijs beeld” 

IDt-5 - RTT-1-1-B-2: “Tevens stond in de beschrijving dat de situatie kort uitgelegd zou 

worden, is niet gebeurd... ik dook erin.” 

 

Uit eigen tolkverslag (over RTT-1-1-B-1 en RTT-1-1-B-2) van IDt-5:  

“Wat had je anders willen doen in de situatie? Diverse dingen, vragen om andere camera opstelling, 

soms andere microfoon opstelling..vragen om kopjes niet naast de microfoon te plaatsen (lees: 

knallen)..” 

“Denk je dat de cliënten tevreden zijn?  Ik hoop t..voor iedereen was het testen..”   

RTT-‐1-‐1-‐B-‐1	  	   22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   -‐1 0 2 1 -‐1 1
IDab-‐13 -‐1 0 1 1 -‐1 0
IDab-‐32 0 1 2 -‐2 1 2
IDab-‐33 2 0 2 2 -‐1 5
IDab-‐36 2 1 2 1 1 7

RTT-‐1-‐1-‐B-‐2	   22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   1 0 0 2 1 4
IDab-‐13 -‐1 0 1 0 1 1
IDab-‐32 1 0 1 0 1 3
IDab-‐33 1 1 1 2 1 6
IDab-‐36 1 0 1 1 1 4
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“Al iets weten van de situatie. Maar ook dat ik bij sommige testen juist te weinig wist, in het 

begin wist ik niet eens wie er allemaal waren, ik hoorde stemmen maar van wie? Er was mij geen kort 

namenlijstje gestuurd..” 

 “Heb je ingegrepen of om herhaling gevraagd? (zo ja hoe vaak?) Te weinig achteraf naar mijn 

zin..” 

2.3 NGT-1-1-testen 

De NGT-testen zijn onder te verdelen in twee groepen: NGT-1-1-x-x testen en NGT-mobiel-x testen. 

Bij NGT-1-1-x-x betreft het 1-op-1 testen waarbij de auditief beperkte samen met de horende 

communiceert via een tolk op een beeldscherm via vaste apparatuur, dus een PC beeldscherm met 

webcam. De NGT-mobiel-x testen zijn ook 1-op-1 situaties, maar daarbij wordt gebruik gemaakt van 

mobiele apparatuur, dus een smartphone en/of tablet. Zie ook de plaatjes en beschrijvingen van 

testsituaties in bijlage C.  

2.3.1. NGT-1-1-x-x  
Vragenlijsten 

Testcodes NGT-1-1-A-1, NGT-1-1-A-2, NGT-1-1-B-1, NGT-1-1-B-2 

Omschrijving 
1 x AB met 1 x H, T op afstand thuis, vaste apparatuur, microfoon, 

overzichtswebcam bij A2 en B2 voor T 

Deelnemers AB  - T - H AB - 9 T - 1 H - 2 

Vragenlijsten 18 2 2 

 

We tellen 1 x een hele slechte optelsomscore, 8 x slecht, 1 x neutraal / geen oordeel, 6 x goed en 1 x 

heel goed. De hele slechte score komt van IDab-29 bij NGT-1-1-B-1. IDab-29 zegt bijvoorbeeld: “qua 

gebruiksvriendelijkheid is teletolk nog heel slecht. En beeldkwaliteit kan mijn snelheid van gebaren 

eigenlijk niet aan, waardoor de tolk mij niet goed kan verstaan/vertalen.” IDab-10 geeft bij NGT-1-1-A-

2 een hele goede score. IDab-10 vindt de kleding, achtergrond, verlichting, het videobeeld en 

tekstbeeld prettig. IDab-10 zegt voorts: “erg opvallend dat het beeldscherm naast de horende spreker 

mij goed is bevallen.” Wat verder opvalt, is dat NGT-1-1-A-2 de enige testsituatie is met geen enkele 

slechte eindscore. NGT-1-1-B-2 heeft daarentegen weer geen enkele goede eindscore. Het wordt 

beter gewaardeerd als het beeldscherm (met daarin/daarop de tolk) naast de horende staat. IDab-49 

zegt hierover bij NGT-1-1-B-2: “Oogcontact is bijzonder, ik voel me soms wat autistisch in deze 

opstelling door mijn manier van heen en weer kijken van tolk naar de horende gesprekspartner.” IDab-

22 zegt bij NGT-1-1-A-1: “Voorkeur is dat de horende persoon naast de tolk zit, dus dan spreek ik 

zowel tegen de tolk als tegen de horende persoon. Dan kan ik de reacties van de horende persoon 

zien.  En het is voor zowel voor mij als voor de horende persoon prettig als we elkaar kunnen 

aankijken.”   

 Behalve bij NGT-1-1-A-2 werd de techniek in alle testsituaties als onvoldoende beoordeeld. 

Vooral het videobeeld werd regelmatig als heel storend ervaren. De auditief beperkte testdeelnemers 
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noemen verder een aantal specifieke punten waar de tolken op zouden moeten letten, zoals een 

neutrale achtergrond, niet eten tijdens de situatie en voldoende vaardig zijn in het aflezen van 

vingerspelling. Opvallend is verder dat een aantal auditief beperkten twijfels uitspreekt over de 

(vertaal)kwaliteiten van de tolk. IDab-25 zegt bij NGT-1-1-A-1 bijvoorbeeld: “Weet niet of het mogelijk 

is maar ik zou graag via tekst zien wat de tolk zegt tegen de horende. Wordt er correct vertaald of 

wordt er juist soms verkeerd vertaald? Kan bij belangrijke gesprekken grote gevolgen hebben!” Ook 

IDab-20 uit twijfels bij NGT-1-1-B-2: “Ik was wel druk. De tolk heeft wel in de gaten en gebaart pas als 

ik naar haar kijk. Dat is wel fijn. Ze lijkt mij wel goed te hebben gevolgd. Maar heeft ze mij werkelijk 

begrepen?” 

Auditief beperkte testdeelnemers vinden de communicatie iets vaker slecht dan goed. Het 

meest slecht verliep de communicatie bij NGT-1-1-B-2, het meest goed bij NGT-1-1-A-2.  

Testdeelnemers waren bijna twee keer vaker niet tevreden dan wel tevreden. De enige situatie 

waarover men niet ontevreden was, was NGT-1-1-A-2. Twee keer vaker worden situaties als 

ongeschikt dan als geschikt bestempeld. Voor zowel ongeschikte als geschikte situaties geven de 

testdeelnemers hele specifieke redenen. IDab-49 noemt bijvoorbeeld: “Een bezoek aan de 

fysiotherapeut kan lichamelijke onderzoeken inhouden; hoe moet dat met beeld/beeldtolk. Hoe 

verloopt de communicatie dan?? Ik heb toch liever een live tolk erbij.” IDab-17 weet er bij NGT-1-1-B-2 

ook wel eentje: “De situatie m.b.t. bloemist kan niet gebruikt worden omdat de camera steeds op 

verschillende plekken gericht moet worden. Er wordt namelijk heen en weer gelopen om bloemen te 

selecteren en dat kan niet met vast apparatuur.” IDab-29 had liever een live tolk bij het gesprek gehad 

bij NGT-1-1-B-2: “het was erg persoonlijke gesprek geweest. En er was veel privéproblemen omtrent 

relatie besproken. Ik voel me genant en als dit ook nog digitaal gaat voel dit heel afstandelijk aan.” 

IDab-20 voert ook aan: “Stel dat ik bij de dokter ben, dan maak ik gebruik van deze tolk, dokter kan 

meteen zien wat er is, dan is wel wat prettiger als de tolk erbij is.” De situaties zijn wel weer geschikt, 

mits volgens IDab-26 ze niet te lang duren of de situatie een te hoog tempo kent: “Voor lange stituatie 

duur  blijft voorkeur voor lijfelijk aanwezigheid van tolk. Ook bij hoge tempo en in politieke debatten 

kan teletolk geen oplossing zijn.”  IDab-22 meent zelf ook heel goed te weten welke situaties goed 

geschikt zijn: “Korte gesprekken van 15 a 30 minuten zijn zeer geschikt voor teletolk. Zakelijke 

gesprekken met reisbureau, politie, hypotheekadviseur, ANWB, enz. enz. zijn zeer geschikt voor 

teletolk.”  

 IDt-15 is de enige tolk die vragenlijsten inleverde over NGT-1-1-testen. Hieronder de scores: 

 
 We zien heel duidelijk dat de eerste test op drie van de vijf onderwerpen heel slecht scoort, 

waar bij de tweede test NGT-1-1-A-2 de scores voor alle onderwerpen goed zijn. Dit komt redelijk 

goed overeen met de scores van de auditief beperkte testdeelnemers. 

 Van de horenden hebben we alleen ingevulde vragenlijsten voor NGT-1-1-A en NGT-1-1-B. Zij 

komen met de volgende scores:  

 

TE TV CO TD TOA OS
NGT-1-1-A-1 8-feb-13 IDt-15 -2 -1 -2 -2 1 -6
NGT-1-1-A-2 8-feb-13 IDt-15 1 1 1 1 1 5

NGT-‐1-‐1-‐A 8-‐2-‐2013 IDh-‐1 0 1 1 1 3
NGT-‐1-‐1-‐B 19-‐2-‐2013 IDh-‐8 1 2 1 2 6
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Voor de horenden lijkt daarmee alles goed te verlopen en zijn er geen klachten.  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten 
IDab-26 - NGT-1-1-A-1: “Voor lange stituatie duur  blijft voorkeur voor lijfelijk aanwezigheid van tolk. 

Ook bij hoge tempo en in politieke debatten kan teletolk geen oplossing zijn.” 

IDab-25 - NGT-1-1-A-1: “Het gesprek verliep effectief: na 10 minuten hadden we het 

programma en de thema' al rond. Dus in die zin was het gesprek niet te kort of te lang. Fijn voor de 

baas :-) Maar ik vond het gesprek toch te kort omdat we niet echt in de sfeer kwamen die nodig is om 

een gezellig personeelsuitje te bedenken. (Het sociale aspect zeg maar)”  

IDab-25 - NGT-1-1-A-1: “Het leek alsof er meer pauzes waren in de interactie tussen IDh-1 en 

mij. Waar dat aan lag kan ik niet goed mijn vinger op leggen.” 

IDt-15 - NGT-1-1-A-1: “opvallend was dat dat bij de keukenzaak situatie ik de tekening van de 

dove klant niet kon zien maar dat was geen enkel probleem. Ik kon gewoon simultaan tolken: "en dat 

wil ik hier, dt keukenkastje' en dan wees de dove klant dat op dat moment aan. Geen enkel probleem 

dat ik er live niet was.”  

IDab-26 - NGT-1-1-A-2: “Voor korte situaties is beter tolk op afstand te gebruiken en voor 

lange sessies is qua inspanning beter om tolk in levende lijve te hebben en niet te worden 

geconfronteerd met technisch beperkingen.” 

IDab-22 - NGT-1-1-A-2: “Doordaat de tolk fysiek niet aanwezig is, is de tolk niet meer storend 

voor de "horende" omgeving, beinvloedt de omgeving niet meer. Dove persoon is zelf meer 

nadrukkelijk aanwezig. En neemt meer deel aan het gesprek. Tolk heeft een ondergeschikte en 

onzichtbare rol. Horende gesprekspartner ziet de tolk niet maar ziet alleen de doven gesprekspartner. 

Voor zakelijke en korte gesprekken is dat ideaal.”  

IDab-22 - NGT-1-1-A-2: ““Door matige beeldkwaliteit moet tolk vaak om herhaling vragen wat 

ik gebaard heb. Af en toe een keer is niet erg maar als het te vaak voorkomt wordt het irritant en ga je 

nadrukkelijker met de tolk communiceren ipv met de horende persoon zelf.” 

Bij NGT-1-1-A-1 of NGT-1-1-A-2: IDt-15: “de aanwezigheid van een live tolk was beter 

geweest.” 

IDab-17 - NGT-1-1-B-1: “De tolk kan het gesprek op redelijke niveau vertalen. De plaatsing 

van de camera zal stuk dichter bij de gesprekspartner moeten ivm kunnen aflezen van gezicht en 

lichaamstaal. Zowel de tolk als gesprekspartner moeten in mijn blikveld blijven.”  

IDab-20 - NGT-1-1-B-1: “Ik kon de tolk wel zien, maar ik vond toch wel dat ik meer naar de 

tolk keek dan naar de spreker. Ik zou ook naar de spreker moeten kijken, maar dat heb ik niet gedaan. 

Dit omdat ik naar de tolk blijf kijken zodat ik niet hoeft te switchen van tolk naar spreker met de kans 

dat ik een deel van het gesprek ga missen.” 

IDab-17 - NGT-1-1-B-1:  “Tolk was van hoofd tot elleboog in beeld, hierdoor is de 

gebarenruimte veel te klein gemaakt waardoor gevaar bestaat op informatie drop.” 

IDab-17 - NGT-1-1-B-1: “de vragen zijn onduidelijk want het gaat zowel over mijn ervaringen 

in het verleden als over de testsituatie. Dit is verwarrend waardoor er fouten kunnen ontstaan in de 

resultaten. Waar gaat wat over wanneer” 
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IDh-8 - NGT-1-1-B-1: “Het gevoel met een TOA en een gewone tolk is anders. Je ziet de 

gewone tolk vanuit je ooghoek wapperen, waardoor je meer een inzicht hebt in wanneer de tolk aan 

het tolken is en wanneer hij/zijn klaar is met tolken. Bij een TOA is dit lastiger te zien / niet te zien, 

waardoor ik het gevoel had dat er lange pauzes vielen waarin niets gebeurde (er gebeurde wel wat, 

namelijk de tolk was aan het tolken maar dat zag ik niet) waardoor het gesprek minder vlot verliep.”  

IDt-21 - NGT-1-1-B-1: “in de allereerste gesprekken stonden de laptop met tolkgebruiker en 

horende in een driehoeksopstelling. Dit zou ik graag anders willen doen. Ingrijpen ging zo niet goed en 

minder oogcontact.” 

IDab-29 - NGT-1-1-B-2: “minpuntje, de tolk is telkens tijdens het gesprek aan het 

eten/drinken.” 

IDab-49 - NGT-1-1-B-2: “In deze situatie begreep de tolk mijn vingerspelling niet, ik kon via 

tekst het woord intypen. Maar eigenlijk zou dat geen criterium moeten zijn.”  

IDh-8 - NGT-1-1-B-2: “Inhoudelijk maakte het voor het gesprek echter geen verschil of de tolk 

lijfelijk aanwezig is of niet.” 

IDh-8 - NGT-1-1-B-2: “Vooraf aan het gesprek vond er geen onderlinge afstemming plaats 

over of iedereen elkaar goed kon zien en/of goed kon verstaan. Dit maakte dat ik pas tijdens het 

gesprek merkte dat het geluid wat zacht stond” 

2.3.2 NGT-mobiel-x-x  
Vragenlijsten 

	  

Testcodes 

NGT-mobiel-A-1, NGT-mobiel-A-2, NGT-mobiel-A-3, NGT-mobiel-A-4, 

NGT-mobiel-A-5, NGT-mobiel-B-1, NGT-mobiel-B-2, NGT-mobiel-B-3, 

NGT-mobiel-B-4, NGT-mobiel-C-1, NGT-mobiel-C-2, NGT-mobiel-C-3, 

NGT-mobiel-C-4, NGT-mobiel-D  

Omschrijving 
Verschillende testopstellingen met smartphones, handsfree, in houder, H 

met tweede mobiele telefoon als extra speaker/microfoon, via 3G of wifi  

Deelnemers AB  - T - H AB - 9 T - 6 H - 5 

Vragenlijsten 38 17 15 

 

De eindscores voor de NGT-mobiel-x-testen zijn als volgt:  

NGT-mobiel-A-x eindscores zijn 8 x goed, 1 x neutraal / geen oordeel en 2 x slecht.  

NGT-mobiel-B-x eindscores zijn 1 x heel goed, 3 x goed, 1 x neutraal / geen oordeel en 7 x slecht.  

NGT-mobiel-C-x eindscores zijn 2 x goed, 2 x neutraal / geen oordeel, 6 x slecht en 2 x heel slecht.  

NGT-mobiel-D-x eindscores zijn 1 x heel goed, 1 x neutraal / geen oordeel en 1 x slecht.  

 

Er is één eindscore met een +10, door IDab-12 bij NGT-mobiel-B-1. IDab-12 zegt hierover 

bijvoorbeeld: “het is fijner met mobiel op handfree kunnen bellen. mobiel stond op tafel, daardoor heb 

ik vrij met tweehanden kunnen gebruiken.  de beeldkwaliteit was ook mooi scherp i.v.m. voldoende 
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daglicht in de buurt, vlakbij buiten met grote raam daardoor staat licht ook scherp.” IDab-12 ervaart 

verder de verlichting, videobeeld, achtergrond en kleding als prettig. De andere hele goede score +6 is 

van IDab-43 bij NGT-mobiel-D. Ook IDab-43 ervaart verlichting, videobeeld, achtergrond en kleding 

als prettig. IDab-43 vindt ‘deze manier van communicatie handig.’ NGT-mobiel-A-x en NGT-mobiel-D 

scoren voor de optelsom gemiddeld genomen het hoogst met gemiddeld respectievelijk een 0,8 en 

een 1,3. NGT-mobiel-C-x scoort duidelijk het laagst met een gemiddelde score van -2,5.  

 In meer dan de helft van de gevallen oordelen de testdeelnemers  namelijk slecht of heel 

slecht over de techniek. Er zijn veel storende en hinderlijke factoren, zoals een slechte verbinding, 

verlichting en videobeeld waren storend, schokkerig, te klein en onscherp beeld en slecht geluid. Over 

de tolken noemen de auditief beperkten hele specifieke min- en pluspunten. Slechte scores worden 

bijvoorbeeld uitgelegd met opmerkingen over ‘armoedige kleding’ volgens IDab-35: “het moet zorgen, 

dat de kleur niet te fel, of te donker is, anders zie ik het niet goed in. het kleding moet wat zwart/ bruin, 

vind ik.”  IDab-34 zegt bij NGT-mobiel-C-1 het volgende over de tolk: “Minpunt is tolk niet helemaal mij 

goed begrijpt wat ik heb gezegd. Dan moet ik herhaal zeggen.” Ook zit de tolk ‘niet op de juiste plek’ 

en wil IDab-34 ‘graag ervaring tolk.’  Bij goede scores geven testdeelnemers aan dat de tolk duidelijk 

is, dat het ‘voordeel is dat ik stemtolk IDt-27 goed kent’ of dat ‘De tolk laat ook weten als ik niet goed in 

beeld ben of iets niet volg.’  

De communicatie vindt men bijna twee keer vaker slecht dan goed. Er zijn regelmatig factoren 

die de communicatie gespannen, moeizaam of onprettig maken. Onduidelijkheid is een bepalende 

factor, zoals IDab-20 het verwoordt: “Toch vraag ik me af of ik duidelijk was, want de tolk leek ook niet 

duidelijk te zijn, maar ze vroeg het me wel. zoiets.” Daarnaast is men bijna precies even vaak 

ontevreden als ontevreden over de situatie. De scores geven aan dat de situaties zeventien keer 

goed, twee keer heel goed, tien keer slecht en een keer heel slecht geschikt zijn voor TOA. De heel 

slechte score is van IDab-35 om dezelfde redenen als waarom IDab-35 heel ontevreden is: ‘te veel 

storing, te veel afleiding, onprettige communicatie.’ IDab-43 vindt de situatie heel goed geschikt, 

omdat: “communicatie met tolken met zo'n manier is wel handig. Ik besef wel dat via mobiel/computer 

enzo ook kan.” IDab-12 scoort op alle vier eerdere punten heel goed en vindt daarom de situatie ook 

heel goed geschikt voor TOA.  

 De scores van IDt-21 bij NGT-mobiel-A-1 liggen op alle vijf onderwerpen dicht bij de scores 

van de tolkgebruikers. De gemiddelde eindscore komt ook goed overeen. De scores van IDt-15 voor 

NGT-mobiel-A-1 en NGT-mobiel-A-4 zijn vele malen hoger dan die van de auditief beperkte 

testdeelnemers. Voor NGT-mobiel-A-2, NGT-mobiel-A-3 en NGT-mobiel-A-5 zijn de scores van IDt-15 

echter weer bijna gelijk, hoewel iets hoger. Bij de scores van IDt-27, die iets hoger liggen dan van de 

doven en slechthorenden, valt bij NGT-mobiel-A-5 op dat de tolk een 0 geeft voor tevredenheid waar 

alle drie de auditief beperkte testdeelnemers een 1 geven. Echter bij de telecom testen (NGT-Relay-C 

, in meer detail besproken in het hoofdstuk 2.5 NGT-telecom-testen) geeft IDt-21 voor techniek, 

tolkvaardigheden, communicatie en tevredenheid consequent meer punten dan de IDab-testers. 

Alleen voor de geschiktheid van TOA komt de scores van IDt-21 overeen met de auditief beperkten.  
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Vergelijk hieronder de scores van IDt-testers met IDab-testers voor NGT-mobiel-B-x:  

 

 

 

 

IDt-40 en IDt-27 hebben eenmaal een reeks scores die redelijk overeenkomt met die van de auditief 

beperkte testdeelnemers, maar ook eenmaal een reeks scores die enorm verschilt. De grootste 

verschillen zien we bij het hoofdonderwerp ‘tevredenheid.’   

Hieronder de scores van de tolken bij NGT-mobiel-C:  

 

Hieronder die van de auditief beperkte testdeelnemers bij NGT-mobiel-C:  

NGT-‐mobiel-‐-‐B-‐1 1-‐mrt-‐13 IDt-27 2 2 2 2 2 10

NGT-‐mobiel-‐B-‐1 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 2 2 2 2 2 10

NGT-‐mobiel-‐B-‐1 1-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 1 0 1 -‐1 0

NGT-‐mobiel-‐B-‐1 1-‐3-‐2013 IDab-‐34 1 1 1 1 1 5

NGT-‐mobiel-‐-‐B-‐2 1-‐mrt-‐13 IDt-40 -‐2 1 1 1 1 2

NGT-‐mobiel-‐B-‐2 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
NGT-‐mobiel-‐B-‐2 1-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 1 0 0 -‐1 -‐1
NGT-‐mobiel-‐B-‐2 1-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐1 0 -‐1 0 0 -‐2

NGT-‐mobiel-‐-‐B-‐3 1-‐mrt-‐13 IDt-27 -‐1 -‐1 -‐1 1 -‐1 -‐3

NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 0 0 0 0 -‐1
NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐1 0 0 0 -‐1 -‐2

NGT-‐mobiel-‐-‐B-‐4 1-‐mrt-‐13 IDt-40 -1 1 1 2 0 3

NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐1 0 1 0 1 1
NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 0 -‐1 0 1 -‐1
NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDab-‐34 0 0 0 1 1 2

NGT-mobiel-C-1 8-mrt-13 IDt-20 2 0 1 1 -2 2
NGT-mobiel-C-1 8-mrt-13 IDt-56 1 2 -1 1 -2 1
NGT-mobiel-C-2 8-mrt-13 IDt-20 1 2 1 2 2 8
NGT-mobiel-C3 8-mrt-13 IDt-20 -2 -1 -1 0 2 -2
NGT-mobiel-C-3 8-mrt-13 IDt-56 -1 0 1 -1 0 -1
NGT-mobiel-C-4 8-mrt-13 IDt-56 1 -2 -1 -1 2 -1
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De tolken scoren voor techniek, taal- en tolkvaardigheden, communicatie, tevredenheid en 

geschiktheid TOA duidelijk anders dan de auditief beperkte testdeelnemers.  

 Uit de scores van de horenden voor de NGT-mobiel-testen kunnen we overduidelijk een 

aantal specifieke dingen afleiden. In een rustige locatie waar geen omgevingslawaai is, maakt het 

voor een horende gebruiker niet uit of hij/zij een headset gebruikt. Wanneer er meer omgevingslawaai 

is, dan gaan de scores voor communicatie omlaag. Verder is gebleken, dat waar de telefoon rustig in 

een houder staat, er geen verschil is tussen wifi en 3G voor de horenden. Een tweede mobiele 

telefoon bij het oor van de horende, die dienst doet als een microfoon/speaker, zorgt voor een veel 

betere communicatie dan de handsfree modus met maar een mobiele telefoon. Er is door één 

horende wel opgemerkt dat er dan teveel aandacht is voor de mobiele telefoon in plaats van de dove 

gesprekspartner. De beoordeling van de communicatie is afhankelijk van de kwaliteit van de te 

gebruiken software op mobiele telefoons. De Android Djanah versie op de Galaxy tab2 levert goede 

scores op bij NGT-mobiel-D, terwijl een beta client (software die nog in ontwikkeling is) op de iPhone 

met bugs bij NGT-mobiel-D slecht scoort door dezelfde horende persoon.   

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten NGT-mobiel-A-x  

IDab-12 - NGT-mobiel-A-1: “Alleen moeten we gewoon soort afspraken hierover moet maken. bijv wie 

praat aan de beurt. soms praten we elkaar te snel doorheen. Bijv via teksttelefoon is soort code 

afgesproken. Bijv eerst beurt wachten zodat 3x xxx komt, dan weet ik dan ik aan de beurt ben. Dan 

anderen moet even wachten... tot xxx komt, dan weer ben ik aan beurt” 

IDab-35 - NGT-mobiel-A-1: “Kleding moet wat meer opvallend. goed gekleed. niet zo armoedig 

gekleed.“ 

IDh-2 – NGT-mobiel-A-2: “Ik vond het vertolken met headset nog prettiger: de vertaling kwam 

nog duidelijker rechtstreeks in het oor, zonder omgevingsruis (natuurlijk eigen aan het gebruik van een 

headset).  Ik ondervond dus verder geen problemen en vond de headset zelfs een toegevoegde 

waarde hebben” 

IDab-12 - NGT-mobiel-A-4: “Ja, lekker vrijheid kan overal kan bellen. Hoeft niet afhankelijk van 

vaste lijn. Dus geschikt. alleen moet wel opletten of dekkingsgraad van mobiel wel voldoende.” 

NGT-‐mobiel-‐C-‐1 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 0 -‐1 -‐1 -‐1 0 -‐3
NGT-‐mobiel-‐C-‐1 8-‐3-‐2013 Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 -‐2 -‐2 -‐7
NGT-‐mobiel-‐C-‐1 8-‐3-‐2013 IDab-‐38 -‐1 0 -‐1 -‐1 0 -‐3

NGT-‐mobiel-‐C-‐2 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐1 0 0 0 1 0
NGT-‐mobiel-‐C-‐2 8-‐3-‐2013 Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 0 0 -‐3
NGT-‐mobiel-‐C-‐2 8-‐3-‐2013 IDab-‐38 -‐1 0 -‐1 1 1 0

NGT-‐mobiel-‐C-‐3 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
NGT-‐mobiel-‐C-‐3 8-‐3-‐2013 Idab-‐35 -‐2 0 -‐2 -‐1 -‐1 -‐6
NGT-‐mobiel-‐C-‐3 8-‐3-‐2013 IDab-‐38 0 0 0 1 1 2

NGT-‐mobiel-‐C-‐4 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
NGT-‐mobiel-‐C-‐4 8-‐3-‐2013 Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
NGT-‐mobiel-‐C-‐4 8-‐3-‐2013 IDab-‐38 1 0 1 2 1 5
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IDab-12 - NGT-mobiel-A-5: “ik heb buiten getest. beeld was zeer uitstekend ivm meer licht buiten dan 

binnen. ik heb lekker buiten met fris gebeld. het moet wel even wennen met mijn arm bezig houden 

met bellen. het is ook snel vermoed. ik had horend gevraagd om mijn mobiel vasthouden. zodat hij 

kan geluid ook beter kan horen. daardoor ontstaan ook meer ruimte voor mij om met twee handen 

kunnen gebruik maken.”  

IDab-35 - NGT-mobiel-A-4: “maar die beeld is klein. als ik door met mijn gebaren ga, let ik niet 

op de beeld, als de teletolk wat zwaait, als ze mij niet volgt. Het moet wat meer opvallend als een 

signaal.” 

IDh-2 – NGT-mobiel-A-5: “Door de extra afleiding van geluid en rumoer op straat is het, naar 

ik aanneem, met een teletolk moeilijker communiceren dan met een tolk in levende lijve. Maar dit 

effect is dus deels te compenseren door de telefoon dicht bij het oor van de hoorder te plaatsen.”  

IDt-15 – NGT-mobiel-A-5: “de communicatie is overgekomen dus ik denk wel dat de clienten 

tevreden zijn” 

IDt-15 – NGT-mobiel-A-x: “ja, de dove klant reageerde op de veranderde mimiek wat knap 

was via het kleine schermpje” 

IDt-15 – NGT-mobiel-A-x: “Hulp horende was er handig. Horende houd de mobiel vast. Ik kan 

aanwijzingen geven hoe de horende het beste de telefoon kan vasthouden zodat ik goed de gebaren 

van de dove kan zien.” 

IDt-15 – NGT-mobiel-A-x: “Nee geen problemen welk merk ik dat ik ga bluffen. Dan kan ik de 

gebaren niet goed zien en dan stemtolk ik dat. Meestal heb ik het dan ook goed gezien. Ik merk dat de 

horende en dove klant soms heel goed op elkaar reageren, echt een leuk gesprek. Soms reageren ze 

totaal niet op elkaar. Oorzaak? Onduidelijk.”  

IDt-15 – NGT-mobiel-A-x: “Goed concentreren op het beeld, valt soms weg, dan een beetje 

gokken wat er gezegd word. (context was heel duidelijk dus dan kan je dat doen)” 

IDt-15 – NGT-mobiel-A-x: “de client was tevreden, zijn reis was  geboekt.”  

 
Opvallende uitspraken vragenlijsten NGT-mobiel-B-x 

IDt-27 – NGT-mobiel-B-1: “het is een andere manier van tolken. Situaties ter plekke is niet duidelijk 

waardoor localistie anders kan zijn dan het in werkelijkheid is.” 

IDh-1 – NGT-mobiel-B-1: “Als horende persoon had ik last van het omgevingsgeluid. Het 

geluid dat uit de telefoon kwam was ook minder goed dan uit de laptop.” 

IDab-20 – NGT-mobiel-B-2: “Kleine GEBARENRUIMTE gebruiken, sommige gebaren moest 

ik echt wel aanpassen door vingerspelling te gebruiken.” 

IDab-20 – NGT-mobiel-B-2: “Als de tolk praat, voel ik de getril aan de mobiel, dat is fijn om te 

weten.” 

IDab-34 – NGT-mobiel-B-2: “Het blijft altijd voor het begin vreemd.. als ik vaker dit tolk op 

afstand gebruik dan wen ik misschien beter...”  

IDt-40 – NGT-mobiel-B-2: “ik zou graag een officiele inleiding hebben”  

IDab-12 – NGT-mobiel-B-4: “Ik gebruik gewoon alleen gebarentaal. Soms iets te snel voor tolk 

ivm hoge tempo van gebarentaal, dan ga ik tijdens bellen iets rustiger doen. Dat is voor tolk prettiger” 
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IDab-20 – NGT-mobiel-B-4: “Tja, het is echt opletten, je bent volledig met aandacht bezig met 

mobiel, geen aandacht met de spreker.”  

IDh-1 – NGT-mobiel-B-2: “de dove personen bewogen de telefoon vaak wanneer gebaren 

groter werden. ook hielden de dove personen soms de telefoon dichterbij of verderweg. dan was ik 

moeilijker te verstaan voor de tolk(bij verder weg). Ook leidt eveneens bij deze opstelling het 

omgevingsgeluid meer af dan met de laptop.” 

IDh-1 – NGT-mobiel-B-3: “Het was goed te verstaan, heel duidelijk. ik kon de persoon 

tegenover me aankijken en werd niet afgeleid door t feit of ik de tolk wel of niet kon verstaan. Op een 

plek met veel omgevingsgeluid vind ik dit een heel goede oplossing om een gesprek te voeren.” 

IDt-27 – NGT-mobiel-B-3: “vertraging in de lijn. Hierdoor ontstonden soms stiltes die niet nodig 

waren en waardoor er verwarring ontstond over wie nu iets moest zeggen.” 

IDh-1 – NGT-mobiel-B-4: “Het was erg fijn om te zien hoe behulpzaam de winkelmedewerkers 

waren en hoe vlot de gesprekken verliepen. Er was hier en daar wat gedoe met verbinden, of met 

licht, maar ik denk dat dat een kwestie van gewenning is.” 

IDt-40 – NGT-mobiel-B-4: “kennis van de context helpt. Ervaring met tolken in het algemeen. 

Vaardigheid in NGT. als je met 3d al problemen hebt met stemtolken kan het in 2d nog lastiger zijn.” 

ID-h[straat] – NGT-mobiel-B-4: “Aan alle horende deelnemers gevraagd wat ze ervan vonden 

(mensen op straat). De mensen waren unaniem positief. Ze gaven aan dat dit een goede manier is om 

met iemand te praten waarvan je de taal niet kent. Ook een snelle manier van contact.”  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten NGT-mobiel-C-x 

IDab-35 – NGT-mobiel-C-1:  “Het stoort vreselijk. Het is niet prettig om verder te 

communiceren.” 

IDab-35 – NGT-mobiel-C-1:  “Het is niet prettig, dat ik met 1 van mijn hand moet vasthouden, 

dan heb ik moeite om te gebaren.” 

IDt-20 – NGT-mobiel-C-1: “aanwezigheid van een live tolk zou beter zijn geweest.” 

IDab-38 – NGT-mobiel-C-2: “Hoe zou met telefoonkosten voor tolk en mij? Dat is een vraag 

voor mij. Want veel doven willen niet te hoge rekeningkosten gaan krijgen.” 

IDt-56 – NGT-mobiel-C-3: “concentratie hoger, controle lager. Zeer goede 

stemtolkvaardigheden vereiste.” 

IDt-56 – NGT-mobiel-C-3: “ik was niet tevreden en de klant ook niet, nee, de verbinding was 

slecht en we hadden moeite met communiceren”  

IDab-35 – NGT-mobiel-C-4: “Ik heb het ontdekt, dat een teletolk een microfoon had. als hij wat 

met zijn hoofd naar links of rechts beweegt, dan kan ik zijn mond niet volgen, omdat zijn microfoon 

naast zijn mond is.” 

IDt-56 – NGT-mobiel-C-4: “heb last van mijn nek en schouders.”  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten NGT-mobiel-D 

IDab-40: “het is plus dat ik kan overal  bereikbaar via beeldtolk. moet wel eerst aan de horend 

uitleggen waarom ik tolk nodig”  
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IDab-20: “Ja , je bent met tolk bezig en niet met klant, bovendien was het contact in het begin 

ook niet goed, vooral die zichtbaarheid van mij.”   

2.4 RTT-telecom-testen 
Vragenlijsten 

Testcodes 
Phone-RTT-B, RTT-Telecom-B-1, RTT-Telecom-B-2,  RTT-Telecom-E-1, 

RTT-Telecom-F-1 

Omschrijving AB belt met vaste apparatuur (PC met Djanah) via T met H  

Deelnemers AB  - T - H AB - 10 T - 2 H - 2 

Vragenlijsten 16 2 2 

 

Bij 1 van de  in totaal 16 uitgevoerde RTT-Telecomtesten was de eindscore slecht: een -4 bij RTT-

Telecom-B-1 van deelnemer IDab-32. Volgens IDab-32 ‘viel de verbinding weg’ en ‘had de tolk geen 

geluid.’ Een technisch mankement, dat bij de direct daaropvolgende zelfde test RTT-Telecom-B-2 leek 

te zijn opgelost en meteen resulteerde in een +6 eindscore. Van de overige 15 RTT-Telecomtesten 

waren er 2 neutraal/geen oordeel, 10 goed en 3 heel goed. De twee neutrale scores zijn daarbij van 

de allereerste twee RTT-Telecomtesten, waar nog wat problemen met geluid (een galm/echo) en de 

verbinding waren. Gemiddeld scoren de RTT-Telecomtesten bij auditief beperkte deelnemers een 3,1 

als eindscore.  

 In 4 van de 16 RTT-Telecomtesten is de techniek als slecht beoordeeld. Twee daarvan 

betreffen de allereerste RTT-Telecomtesten, waarbij nog wat mankementen waren. Bij RTT-Telecom-

B-1 was bij IDab-32 de verbinding niet goed, maar de test daarop RTT-Telecom-B-2 was dit opgelost. 

IDab-22 bij test RTT-Telecom-F-1 vond de techniek slecht, omdat de letters van de tolktekst ‘heel 

storend’ te klein waren en het beeld ‘mozaïekachtig’ en ‘heel storend.’  Bij 3 testen is er een neutraal / 

geen oordeel, 8 keer een goed en 1 keer een heel goed score. Auditief beperkte testdeelnemers doen 

weinig uitspraken over tolkvaardigheden. Slechte scores komen doordat de tolk niet duidelijk aangeeft 

wie er wanneer aan het woord is, door onduidelijkheid over de introductie bij de horende en doordat 

de tolk niet laat weten dat de andere kant van de lijn opneemt. Goede scores zijn er voor duidelijk 

aangeven wanneer er is opgenomen, afstemming over de introductie (door de auditief beperkte zelf in 

dit geval), snelle vertolking, dat de tolk het goed kan volgen en omdat het gesprek met tolk goed gaat. 

Hieruit blijkt dat behoefte is aan afstemming over wie de introductie doet en wat er precies door de tolk 

getolkt moet worden.  

De communicatie is in bijna de helft van de testen als goed beoordeeld. In 6 van de 16 testen 

is er geen oordeel of een neutrale score. De enige slechte score was voor de eerste RTT-Telecomtest 

en werd sterk beïnvloed door technisch overbrugbare hindernissen. De auditief beperkte 

testdeelnemers zijn gemiddeld goed tevreden over de RTT-telecomtesten. Eén ontevreden score is te 

verklaren door technische problemen, die bij een volgend gesprek konden worden opgelost. De 

andere ontevreden score komt door onervarenheid van de auditief beperkte deelnemer: het eerste 
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RTT-telefoongesprek van deze persoon. Bij herhaling zal door gewenning de tevredenheid kunnen 

toenemen. Onduidelijkheid over de introductie is op te lossen met duidelijke afspraken tussen tolk en 

tolkgebruiker of een protocol.  

In 1 van de 16 gevallen is de situatie die werd getest volgens IDab-32 bij RTT-Telecom-B-2 niet 

geschikt voor TOA. Deze negatieve score werd echter veroorzaakt door verbindingsproblemen die in 

de test direct daarna konden worden opgelost en resulteerden in een goed oordeel over geschiktheid 

voor TOA. Het oordeel van een slechte geschiktheid van IDab-32 voor RTT-Telecom-B-1 kan worden 

weggestreept tegen het oordeel van goede geschiktheid bij RTT-Telecom-B-2. Verder zijn volgens de 

testdeelnemers zijn 14 situaties goed geschikt en volgens 1 testdeelnemer heel goed geschikt.  

 
Opvallende uitspraken vragenlijsten 

IDab-3 - Phone-RTT-B: “Ik spreek tegen de horende en zie de tolk. Er was een vraag aan de tolk en 

dan zie ik de tolk praten. Dat is duidelijk en verder werd het aangegeven met een letter in de tekst wie 

spreekt.”  

IDab-20 - Phone-RTT-B: “Ik keek naar de tekst, de tolk typte wat die persoon zei, niet wat ik 

zei. Als ik niet hoorbaar was, gaf de tolk dat niet aan. (is ook niet van tevoren afgesproken.)”  

IDab-3 - Phone-RTT-B: “Heb lang in de wacht gestaan en die muziek was echt verschrikkelijk, 

niet om aan te horen, daarom moest het geluid uit en moest ik de hele tijd opletten of de verbinding 

kwam. Af en toe een tikje of zoiets is ruim voldoende ipv muziek.” 

IDab-1 - RTT-Telecom-B-1: “Bellen naar de huisarts via soort teksttelefoon is een goede 

methode” 

IDab-13 - RTT-Telecom-B-1: “Normaal (áls ik al bel) gaat dat met alleen audio en is er geen 

wachttijd. Nu was er wel wat vertraging maar deze leek me min of meer gelijk aan live tolksitaties.”  

IDab-1 - RTT-Telecom-B-1: “Het was voor mij de eerste keer dat ik telefoneerde via een tt. Het 

was mij niet duidelijk dat de tolk vertelde dat zij er tussen zat dat had ik liever zelf verteld aan de 

"huisarts". Ook was mij niet duidelijk wanneer de assistent aan de telefoon was. Het opnemen van de 

telefoon werd niet getolkt op dat moment, denk dat ze toen gelijk uit legde dat zij tolk was voor mij 

maar dat kreeg ik niet mee. Vind dat echt een min punt.”  

IDab-1 - RTT-Telecom-B-2: “Net voor de 2e x gebeld. Nu kreeg ik wel te lezen dat de huisarts 

de telefoon op nam en van te voren aan gegeven aan de tolk dat ik zelf zeg dat ik slechthorend ben 

en via een tolk telefoneer. Dit voelde goed!!!!” 

IDab-37 - RTT-Telecom-E-1: “Op die manier kun je bellen met mensen, en instanties die 

anders niet via telefoon bereikbaar zijn. Telefoon is toch directer dan email: je vraagt iets/zegt iets en 

krijgt meteen reactie.”  

IDab-37 - RTT-Telecom-E-1: “normaal bel ik niet!” 

IDab-22 - RTT-Telecom-E-1: “Schrijftolk in beeld niet nodig..maar ik vond af en toe zijn 

glimlachende reactie wel grappig” 

IDab-22 - RTT-Telecom-E-1: “Zelfde manier met bellen als via teleplus verschil is dat je met 

een echte professionele (schrijf)tolk te maken hebt, die beter feeling heeft dan de mensen van 

teleplus” 
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IDh-5 - RTT-Telecom-E-1: “Je ziet niet dat iemand tolkt en dan lijkt het in eerste instantie alsof 

de verbinding niet goed is, omdat je niets hoort. Het is wel prettig als er vermeldt wordt dat er gebruik 

gemaakt wordt van een tolk en hoe dat werkt, dan weet je wat er speelt en waarom de stiltes langer 

zijn. Dit is niet zichtbaar en niet te herleiden en dus een beetje onwennig en vreemd als onwetende.” 

IDh-6 - RTT-Telecom-E-1: “Het gesprek an sich gaat wel merkbaar minder soepel dat een 

telefoontje met een horende. Omdat de slechthorende even moet wachten tot de tolk vertaald heeft 

valt er altijd een stilte nadat je wat gezegd heb, dat is even wennen.” 

IDt-18 - RTT-Telecom-E-1: “Er moet een duidelijk protocol komen hoe en of de tolk zich 

voorstelt aan beide partijen. Ik stel me voor aan de dove/sh die inbelt, terwijl ik het gesprek 

doorschakel. maar op het moment dat de horende opneemt moet ik dan mij eerst aan de horende 

voorstellen? heb ik niet gedaan, maar dan valt er een korte, pijnlijke stilte tussen dat de horende 

opneemt en de dove/sh mijn getikte tekst leest en de horende denkt dan misschien even dat het een 

prank call is.”    

IDab-22  - RTT-Telecom-F-1: “- aan de andere kant duidelijk maken dat het om een gesprek 

met vertaling door een tolk gaat maar dat het als een rechtstreekse contact beschouwd moet worden. 

Want ik zag gisteren tekst zoals..ja, maar ik heb al tegen meneer gezegd dat....” 

IDab-22  - RTT-Telecom-F-1: “Als ik naar de tolk typ met mijn verhaal, zie ik een voortijdige 

reactie van de horende verschijnen  terwijl ik nog niet klaar ben met mijn verhaal. Daarom is het 

belangrijk dat de horende even door de tolk geinformeerd moet worden te wachten totdat ik klaar ben 

met mijn verhaal.  Het is meestal het openingsverhaal dat misschien wat lang is, maar daarna volgt er 

dialoog met korte vragen en reacties, dan gaat het wel goed” 

2.5 NGT-telecom-testen 

Vragenlijsten 

Testcodes 

 

Phone-NGT-B, Phone-NGT-C, NGT-Telecom-B, NGT-Relay-C, NGT-

Telecom-E, NGT-Telecom-F-1, NGT-Telecom-G-1, NGT-Telecom-H-1 

Omschrijving 
Vaste apparatuur, AB achter PC met Djanah, via wifi of ethernet, T thuis 

met Djanah op PC, H mobiele telefoon of vaste PSTN telefoon thuis 

Deelnemers AB  - T - H  AB - 9 T - 4 H - 1 

Vragenlijsten 14 8 1 

 

De auditief beperkte testdeelnemers oordelen geen enkele keer slecht of heel slecht en gemiddeld 

goed over de techniek. Voor communicatie is er een keer een heel goede score, negen keer een 

goede score en geen enkele keer negatief. Over de hele goede score zegt IDab-38 voor NGT-

Telecom-F-1 onder andere: ‘meteen dialoog en kan makkelijk afspreken,’ en ‘beelden zijn pluspunt en 

werkt goed.’ Gemiddeld zijn de doven en slechthorenden goed tevreden. Er is slechts een ontevreden 

testdeelnemer, maar daarvan zegt IDab-20 zelf: “Beetje bad dag [slechte dag of off-day – WB] 

vandaag, maar ook dat ik moe ben.” De verschillende telecomsituaties zijn volgens de auditief 



 

Project Kwaliteitscriteria TeleTolk - Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013	  

	  
	  

31	  

beperkte testdeelnemers goed geschikt voor TOA.  De eindscores tot slot geven aan dat de 

testdeelnemers de telecomtestsituaties gemiddeld als goed hebben ervaren. 

Een kleine kanttekening die we hier moeten plaatsen, is vanwege de scores bij NGT-Relay-C: 

 

IDab-17 leverde twee verschillende vragenlijsten in en geeft als gemiddelde eindscore een -4. Dat is 

de enige auditief beperkte testdeelnemer die een slechte score geeft voor een Telecomtest. IDab-20 

is de enige met een neutrale eindscore, maar geeft voor de andere drie Telecomtesten een eindscore 

van 4, 1 en 5. De techniek scoort bij NGT-Relay-C zwaar onvoldoende vanwege slechte verbinding en 

slechte beeldkwaliteit. IDab-17 geeft bijvoorbeeld aan: “beeldkwaliteit is erg slecht. beeldsnelheid 

schommelt erg. Gezicht, ogen en mimiek moeilijk te zien” en “verbinding maken lukt slecht: vaak 

eruitgegooid. Wachtrij test verloopt moeilijk.” IDab-29 klaagt dat “er treedt vaak vertragingen op tijdens 

gesprek.” Hier lijken technische problemen een goede verklaring te zijn voor de slechte scores bij 

NGT-Relay-C. Over de slechte score voor de taal- en tolkvaardigheden merkt IDab-17 op: “Een 

spiegelende bril (waarin de beeldscherm weerkaatst wordt) belemmert mimiek, gezicht en ogen 

waarneming waardoor informatie slecht doorkomt.” Opvallend is dat, ondanks de falende techniek, de 

situaties niet als ongeschikt worden bestempeld. Het lijkt erop dat de testdeelnemers van NGT-Relay-

C zeggen dat de Telecomsituaties in potentie goed geschikt zijn, mits een aantal aandachts- en 

verbeterpunten in acht worden genomen. De oorzaak van de slechte scores voor NGT-Relay-C ligt 

deels ook bij de testdeelnemers zelf: zij waren slecht voorbereid, installeerden pas op het laatste 

moment de software en hadden de handleiding niet goed gelezen. Bij de overige Telecomtesten die 

na NGT-Relay-C zijn gedaan, waren testdeelnemers wel voorbereid en daar zien we hogere scores.  

 Bij de tolken zien we maar een keer een slechte score voor de techniek: een -1 bij Phone-

NGT-C door IDt-15. Op IDt-56 bij NGT-Telecom-G-1 en IDt-21 bij NGT-Relay-C na, geven de tolken in 

alle gevallen een goede of heel goede score voor taal- en tolkvaardigheden. Verder zien we een keer 

een -1 bij Phone-NGT-C van IDt-15 voor communicatie waar de andere scores een +1 of +2 zijn. 

Alleen IDt-15 lijkt bij Phone-NGT-C met cijfer 0 te twijfelen over de geschiktheid voor Tolk Op Afstand.  

 

Er is maar een horende die een vragenlijst heeft ingevuld en opgestuurd voor een Telecomtest:  

 
 

Opvallende uitspraken vragenlijsten 

IDt-21 – NGT-telecom-B: “dove sprak zelf met zijn stem waardoor de horende de dove kon horen. Ik 

hoefde alleen maar de horende vertalen maar ze gingen door elkaar praten en bleven dat doen.” 

IDt-21 - Phone-NGT-B: “ik ben tevreden als tolk maar alleen omdat het een test is.”  

IDt-15 - Phone-NGT-C: “bewust BLIJVEN dat mensen de tolk kunnen blijven zien” 

NGT-‐Relay-‐C 26-‐2-‐2013 IDab-‐17_1 -‐2 -‐1 -‐1 -‐1 0 -‐5
IDab-‐17_2 -‐2 -‐1 -‐1 1 -‐3
IDab-‐20 -‐1 0 0 1 0 0
IDab-‐29 -‐1 1 1 0 1 2

TV CO TD TOA OS
NGT-‐Telecom-‐E-‐1 16-‐3-‐2013 IDh-‐3 0 1 1 1 3
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IDt-21 - NGT-relay-C: “duidelijkere introductie, handleiding over hoe te handelen als horende 

klant tegen de tolk begint te praten. Minder vertraging, betere beeldkwaliteit”  

IDab-12 - NGT-Telecom-F-1: “Tolk werd tijdens gesprek ook aantal aantekening(en) op papier 

geschreven oa mijn huisadres, postcode enz... Ik neem aan dat 't na gesprek meteen gegevens 

vernietigd ivm vertrouwelijke gegevens. Dus niet bewaren,” 

IDab-38 - NGT-Telecom-F-1: “het is nieuw voor horende persoon die een telefoon van via 

teletolk kreeg. een vrouwenstem. terwijl ik man bent :-)” 

IDab-38 - NGT-Telecom-F-1: “ik heb een vraag: stel dat horende mij wil via teletolk wil bellen, 

kunnen ze via teletolk naar mij bellen?”  

IDt-27 – NGT-Telecom-F-1: “was er afleiding? poes in beeld bij een dove klant (niet 

onoverkomelijk hoor!) ambulance die hier met akoestisch signaal voorbij reed, drukke achtergrond bij 

dove klanten.” 

2.6 RTT-vergadering-testen 

Vragenlijsten 

Testcodes 

 

RTT-Vergadering-A-1, RTT-Vergadering-A-2 

Omschrijving A-1: kleine vergadering met 1x AB en 3x H, 1 laptop met webdjanah of 1 

Galaxy Tab2 op WiFi. 

A-2: grote vergadering met 4 x AB + 4 x H, 8 mensen. 2x TC device + 2 

Microfoons. Audio uit van 1 laptop. 

Deelnemers AB  - T - H  AB - 5 T - 1 H - 3 

Vragenlijsten 9 2 6 

 

De meeste auditief beperkte testdeelnemers oordelen goed en eentje heel goed in de totaalscore. 

Geen enkele eindscore is slecht of heel slecht. Het gemiddelde oordeel geeft aan dat de techniek nog 

wat te wensen over laat. In 7 van de 9 gevallen is de score voor taal- en tolkvaardigheden neutraal of 

geen oordeel. De twee scores goed zijn van dezelfde persoon voor dezelfde tolk. IDab-13 zegt onder 

andere: “Overigens een compliment voor IDt-18 die de tekst behoorlijk snel bijhoudt. De wachttijd was, 

zeker gezien de wat moeilijke situatie, zeer kort.” Voorts zegt IDab-13: “In deze situatie leken de twee 

microfoons goed te werken. Maar ik heb mijn twijfels. Ik denk dat de tolk veel energie heeft gestoken 

in het compenseren van een wat mindere audiokwaliteit. Dit merk je niet maar het is een aanslag op 

de tolk en een tolk met minder capaciteiten dan IDt-18 zal er mogelijk op stuk lopen.” Ervaringen met 

communicatie zijn heel wisselend: de helft vond het goed gaan, de andere helft is neutraal over de 

communicatie. Gemiddeld zijn de auditief beperkte deelnemers redelijk goed tevreden over de 

testsituaties. Zes keer is volgens auditief beperkte deelnemers de situatie geschikt voor TOA en 3 

keer hebben deelnemers daar geen mening over. Over RTT-vergadering-A-1 is men meer tevreden 

dan over RTT-vergadering-A-2. Een mogelijke verklaring is dat een complexere vergadering met 

meerdere personen volgens IDab-28 ‘vermoeiend voor slechthorenden’ is.  IDab-22 geeft hiervoor als 
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mogelijke oplossing: “Pauze momenten per onderwerp of agenda punt zodat tolk gebruiker nog iets 

kan vragen, opmerken of toevoegen.” 

De vergaderingsetting RTT-vergadering-A-2 met meerdere auditief beperkte personen en de 

tolktekst op een beamerscherm scoort duidelijk slechter voor communicatie, tevredenheid, 

geschiktheid TOA en de eindscores dan de situatie met maar één auditief beperkte deelnemer. Dit 

suggereert dat hoe meer mensen bij een TOA-situatie betrokken zijn, hoe groter de kans op een 

minder goede/prettige ervaring voor de auditief beperkte deelnemers.  

Bij de tolk zien we dat allebei de vergaderingen heel goed scoren op bijna alle onderwerpen 

en er zijn geen verschillen tussen de eerste en tweede vergadertestsituatie. De cijfers suggereren dat 

het voor de(ze) tolk niet uitmaakt hoeveel personen deelnemen aan de vergadering.  
De drie horenden scoren in bijna alle heel goed voor taal- en tolkvaardigheden, communicatie, 

tevredenheid, geschiktheid TOA en de optelsom score. Alle opgetelde scores zijn heel goed, voor 

beide testsituaties. Voor de horenden lijkt het dus ook niet uit te maken hoeveel personen de 

vergadersituatie telt: de vergadering met minder mensen is even goed beoordeeld als de vergadering 

met meer mensen.  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten 

IDab-37 RTT-Vergadering-A-1: “Op deze manier gaat het goed, een vergadering tolken met een 

scherm met de tekst vlak voor je. Ikzelf wil ook graag de mensen aankijken, en niet alleen naar het 

scherm. Ik kan nu afwisselen, tekst/gezicht.” 

IDab-13 RTT-Vergadering-A-1: “Dit vragenformulier lijkt meer op praktijksituaties gericht dus 

de beantwoording is soms wat .... apart”  

IDab-22 RTT-Vergadering-A-1: “Van belang is minstens 15 minuten van tevoren de verbinding 

starten om te testen of alles werkt, verbinding, beeld, geluid, tekst, enz. ook even bij praten en dan 

begint de teletolksituatie. Na afloop altijd minstens 15 minuten evalueren. Doe je een aanvraag 

teletolk voor 1 uur, dan altijd 30 min standaard erbij tellen dus 1,5 uur.” 

IDab-3 RTT-Vergadering-A-1: “Normaal geeft de tolk aan als er dingen te snel gaan of door 

elkaar gesproken wordt. Dat gebeurde nu niet en ik weet zeker dat ik wat miste. Tempo lag hoog. Ik 

kon behoorlijk goed volgen maar moeilijk deelnemen. Dan moest ik dwars door de anderen.” 

IDab-22 RTT-Vergadering-A-1: “Tolk op afstand heeft voordeel, niet nadrukkelijk aanwezig. 

Sommigen vinden aanwezige tolk met toetsenbord of NGT tolk soms storend.  En loopt de 

communicatie meer met de tolk zelf dan met de dove persoon.  Tolk op afstand zorgt ervoor, dat de 

dove persoon normaal aan de vergadering of gesprek kan deelnemen zonder dat de omgeving de 

aanwezigheid van de tolk merkt (alleen de aanwezigheid van laptop of tablet)” 

IDt-18 RTT-Vergadering-A-1: “wat zou je anders doen? het eerste groepje ging van start 

zonder dat ik er erg in had. Ik had graag een voorstelrondje gehad waarbij elke deelnemer zijn naam 

zei, dat mislukte dus. Bij het tweede groepje tikte ik een verzoek daartoe in het scherm voor de 

dove/sh client maar kennelijk las die dat niet. bij het derde groepje lukte dat wel. Daardoor on ik bij de 

eerste 2 groepjes geen naam bij het getolkte schrijven.” 
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IDh-7 RTT-Vergadering-A-1: “Het leek meer op een normaal gesprek dan met een tolk die live 

aanwezig is.” 

IDh-5 RTT-Vergadering-A-1: “Verder verloopt een gesprek bijna gelijk aan een gesprek 

zonder tolk en doof  persoon.” 

IDab-22 RTT-vergadering-A-2: “Ja voor korte vergaderingen van 15 min tot max 60 min. Dan 

hoeft de tolk niet onnodig heen en weer te reizen. Voor langere vergaderingen is het handig dat de 

tolk gewoon fysiek aanwezig is” 

IDab-28 RTT-vergadering-A-2: “altijd beter dan zonder tolk” 

IDh-6 RTT-vergadering-A-2:  “Er is bij de teletolk meer afstand is tussen het gesprek en de 

tolk. Voordeel is dat de tolk minder storend is en er geen vreemde bij de conversatie zit, nadeel is dat 

de communicatie met de tolk moeilijker gaat.” 

IDh-6 RTT-vergadering-A-2: “Merkte ook dat de aanwezigheid van de laptop (ik zat naast de 

slechthorende en kon meekijken) afleidt. Je hebt toch een scherm voor je neus waar dingen op 

gebeuren dus je gaat automatisch meekijken en meelezen, dat is voor de horende storend.” 

IDh-6 RTT-vergadering-A-2: “Je bent sneller geneigd bent om tegen de tolk te gaan praten als 

hij/zij er bij zit terwijl je je met een teletolk sneller tot de dove/slechthorende zal richten” 

IDh-5 RTT-vergadering-A-2: “met name ook omdat er een niet-horende deelnemer is die heel 

zacht spreekt. Dan heb je als horende ook belang bij de teletolk.” 

IDh-5 RTT-vergadering-A-2: “Als je meeleest kun je ook nog nagaan wat er gezegd is en als je 

nog wilt terug komen op een onderwerp dan heb je een kleine back-up.” 

2.7 NGT-vergadering-testen 

Vragenlijsten 

Testcodes 

 

NGT-Vergadering-A-1, NGT-Vergadering-A-2 

Omschrijving A-1: kleine vergadering met 1x AB en 3x H, 1 laptop met webdjanah of 1 

Galaxy Tab2 op WiFi. 

A-2: grote vergadering met 4 x AB + 4 x H, 8 mensen, 1 laptop met 

webdjanah met T, 1 Tab2 tablet WiFi en 1 S3 3G. VC room gebruik (4 

beelden) en beamer 

Deelnemers AB  - T - H  AB - 3 T - 1 H - 3 

Vragenlijsten 6 2 3 

 

Bij de eindscores zijn er drie slechte scores, twee keer goed en een keer heel goed. Alle slechte 

eindscores staan bij NGT-vergadering-A-2. Als redenen worden hiervoor aangevoerd: een te klein en 

wazig (onscherp) beeld en een niet goed werkende verbinding. NGT-vergadering-A-2 krijgt een 

slechte eindscore. NGT-vergadering-A-1 scoort redelijk goed. NGT-vergadering-A-2 scoort twee keer 

slecht en een keer heel slecht voor techniek. Volgens IDab-43 is ‘wazig (beeld) wel een nadeel’ en 

volgens IDab-20 ‘is en blijft het (beeld) klein.’ NGT-vergadering-A-1 scoort een 0, een 1 en een 2. 
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Over dat laatste zegt IDab-43 onder andere: “Ja stel: je met jouw horende vrienden. Jullie hebben een 

ideetje voor iets maar ze kunnen niet gebarentaal en je hebt tolk nodig op deze situatie.” Ook vindt 

IDab-43 de punten verlichting,  videobeeld en tekstbeeld prettig. IDab-40 geeft de -2, omdat onder 

andere  ‘mobile is te klein’ en ‘de beeld is erg klein en donker.’ Communicatie scoort bij de eerste 

vergadering redelijk goed en bij de tweede vergadering redelijk slecht. Voor de eerste vergadering 

oordelen alle drie de testdeelnemers als goed geschikt voor TOA. Voor de tweede vergadering zijn er 

twee neutraal of geven geen oordeel en eentje vindt de situatie slecht geschikt vanwege de zeer 

slechte techniek. De eerste vergadering is volgens de auditief beperkte testdeelnemers dus redelijk 

geschikt voor TOA, de tweede in zekere mate ongeschikt.  

 De tolk scoort voor de optelsom bij vergadering A-1 met een -1 en bij vergadering A-2 met een 

-5. Opvallend is hier dat de geschiktheid bij A-1 een -2 scoort en bij A-2 een -1.  

 Van de horenden zijn alleen vragenlijsten ingevuld na de eerste vergadering. We zien voor 

deze vergadering 1x heel goed en 2x goed (2x) als optelsomscore en geen enkele negatieve/ slechte 

score. Van de tweede vergadering zijn geen vragenlijsten / gegevens bekend.  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten 

IDab-43 - NGT-vergadering-A-1: “Ja stel: je met jouw horende vrienden. Jullie hebben een ideetje voor 

iets maar ze kunnen niet gebarentaal en je hebt tolk nodig op deze situatie.” 

IDab-40 - NGT-vergadering-A-1: “het is voor me eerst keer met teletolk, ben niet gewend en 

moet goed opletten naar tolk en niet  andere collega of zo” 

IDab-20 - NGT-vergadering-A-1: “Ja, ik ga constant naar de tolk kijken, en niet naar de 

mensen. Het is wel goed geweest dat ik vooraf even aangaf aan de tolk WIE waar zitten... De namen 

van de personen en de tolk laten zien wie waar zit. En lokaliseren. (dat is het belangrijkst, want als de 

tolk de stem herkent, dan zou die kunnen lokaliseren welke persoon waar zegt.)” 

IDt-21 - NGT-vergadering-A-1: “voorbereiding zou zijn: weten wie er aanwezig zijn, weten wie 

waar zit, weten waar het gesprek / de vergadering over gaat, de dove persoon al kennen, vragen NGT 

of NmG, mensen die duidelijk spreken, dove klant die regelmatig naar het scherm kijkt als hij/zij aan 

het woord is zodat ik mogelijkheid heb om aan te geven dat ik het wel kan volgen en ingrijp.” 

IDh-8 - NGT-vergadering-A-1: “Met de TOA ben je je hier steeds minder van bewust in de loop 

van het gesprek, waardoor je zelf vergeet dat er een tolk is, totdat de tolk iets vertaalt van AB. 

(stemtolk)” 

IDh-3 - NGT-vergadering-A-1: “Snelheid van communicatie, communicatie verloopt 

moeizamer in de Teletolk situatie.” 

IDh-3 - NGT-vergadering-A-1: “Ik zie de tolk niet in de Teletolk situatie en dat mis ik wel.” 

IDab-20 - NGT-vergadering-A-2: “De mobiel, dat zo kleine pictogrammetje, daar moet je wel 

goed dichtbij naar kijken, dat geeft spanning voor de ogen, hoe verder je van de mobiel af bent, hoe 

meer je moet concentreren, des de kans dat je afgeleid wordt door de omgevingsfactoren (omgeving 

om de mobiel heen.  Belangrijk is ook dat je ' diepte'  moet kunnen zien....” 

IDt-21 - NGT-vergadering-A-2: “hoe ging de communicatie? dat kan ik niet goed zeggen 

omdat het de eerste keer was dat ik meerdere schermpjes op mijn beeld had, het was erg wennen ;-)” 
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2.8 Videoconferencing-testen 

Vragenlijsten 

Testcodes 

 

VC-RTT-A, VC-RTT-C, VC-RTT-E-1, VC-RTT-F-1, VC-RTT-G-1 

Omschrijving Videoconferencing met schrijftolk, 1 of 2 x AB en 1, 2 of 3 x H  

Deelnemers AB - T - H  AB - 4 T - 2 H - 3 

Vragenlijsten 7 2 5 

 

Één testdeelnemer, IDab-48, tevens projectmedewerker van KTT, die al veel vaker VC-RTT-

gesprekken heeft gevoerd, scoort bij de optelsom heel goed waar de andere drie testdeelnemers met 

veel minder ervaring veel slechter scoren. Dit suggereert dat ervaring en bekendheid met de techniek 

en VC-situatie een grote invloed hebben op de beleving van een VC-RTT-gesprek. De technisch 

ervaren testdeelnemer scoort in de meeste gevallen heel goed voor techniek. De ‘nieuwe’ 

testdeelnemers scoren aanzienlijk lager/slechter. Ervaring en technische kennis lijken sterk van 

invloed te zijn op het functioneren en de beoordeling van de techniek. De meer ervaren testdeelnemer 

is positiever over de voor hem bekende tolk(vaardigheden). Zonder de schrijftolk bij VC-RTT-G-1 was 

de vergadering niet mogelijk. Dit resulteert in goede en hele goede tevredenheidscijfers. De ervaren 

en gewende testdeelnemer IDab-48 is ook vaak goed tot heel goed tevreden. De VC-RTT gesprekken 

zijn over het algemeen goed geschikt beoordeeld voor TOA door de auditief beperkte testdeelnemers. 

De enige keer wanneer dat niet zo werd beoordeeld, was door IDab-50 die niet gewend is aan 

(vertraging bij inzet van) een schrijftolk.  

 De tolken scoren hier heel verschillend: IDt-18 scoort bij vier van de vijf onderwerpen heel 

goed bij VC-RTT-E-1 en geen enkele keer slecht, terwijl IDt-55 bij VC-RTT-A geen enkele keer heel 

goed scoort en voor techniek een -1 geeft.  

 

Opvallende uitspraken vragenlijsten 
IDt-55 – VC-RTT-A: “ja, de clienten reageerden adequaat op elkaar.” 

IDab-48 - VC-RTT-C: “fontsize moet groter worden voor inkomende tekst. En video kwaliteit 

moet beter worden als we liplezen.” 

IDh-8: “T typte in vlot tempo wat er gezegd werd waardoor ik had niet het idee had dat er 

vertraging ontstond in het gesprek doordat AB nog aan het lezen was al lang nadat H klaar was met 

praten. Doordat je zelf ook mee kan lezen met de tekst weet je waar T is met het tolken.” 

IDab-48 - VC-RTT-C: “VC is een hele goede methode om teleconferentie te gaan doen. Iets 

beter beeld en gebaren tolken kunnen beter ingezet worden.” 

IDab-48 - VC-RTT-E-1: “video voor zien wie spreekt en oog contact/emoties en mimiek. Audio 

voor mijn spraak en tekst voor de getolkte conversatie van de schrijftolk.” 

IDh-7 - VC-RTT-G-1: “Ik had nauwelijks in de gaten dat er een schrijftolk was omdat de video 

en de audio van de tolk niet aan stond. Zelf kon ik de getypte tekst niet zien omdat op de iphone geen 
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tekstoptie bij VC zit. Dat maakte het lastig omdat ik niet kon meekijken hoever de tolk was met de 

vertaling.” 

2.9 Samenvatting resultaten 
Tot en met 1 mei 2013 zijn 44 testsituaties getest, wisselend van samenstelling, testdeelnemers, 

groepsgrootte, apparatuur, gespreksonderwerp, telecom, tolk op afstand of videoconferencing. Dit 

leverde 129 ingevulde vragenlijsten van 27 auditief beperkten op, 42 van 10 tolken en nog eens 34 

van 7 horenden. Hiervan zijn 75 vragenlijsten van NGT-tolkgebruikers, 48 van RTT-tolkgebruikers, 39 

van tolken en 34 van horenden verwerkt in de scorelijsten.  Uit vergelijking tussen de scorelijsten valt 

een aantal punten af te leiden. Allereerst oordelen tolken en horenden veel beter en optimistischer 

over de testsituaties dan auditief beperkten. Daarnaast oordelen RTT-teletolkgebruikers beter dan de 

NGT-teletolkgebruikers;  bij RTT-testdeelnemers is de eindscore in bijna alle gevallen goed. De groep 

Telecomtesten, waarbij de auditief beperkte alleen achter een PC zit en via de tolk op afstand 

telefoneert met een horende op afstand, scoort het hoogst. We zien bij deze testen ook meestal een 

0, neutraal of geen oordeel voor taal- en tolkvaardigheden door auditief beperkten, terwijl zij bij de 

andere TOA-testsituaties veel vaker een goed of een slecht oordeel geven. De NGT-mobiel-testen 

scoren het slechtst, voornamelijk voor het onderwerp techniek.  
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3 Analyse – vertaling naar mogelijke criteria 

 

Dankzij de testen zijn een aantal dingen duidelijk(er) geworden. De resultaten geven een indicatie 

welke factoren als criteria opgenomen kunnen worden, maar ook welke juist niet. Het KTT-projectteam 

analyseerde de resultaten en vertaalde dit naar punten die hoogstwaarschijnlijk geen criterium hoeven 

te zijn (3.1), punten die dat wel kunnen zijn (3.2) en naar adviezen (3.3). De in dit hoofdstuk 

beschreven criteria zijn een aantal voorlopige en mogelijke criteria op basis van de testgegevens. De 

definitieve en complete set van criteria wordt in een later stadium in overleg met de focusgroepen 

opgesteld. Tot slot bespreken we in 3.4 de discussie van de resultaten en analyse.  

3.1 Géén criteria 
Laten we om te beginnen eerst even die punten benoemen die op basis van aannames een 

vanzelfsprekend criterium leken of lijken te zijn, maar dat op basis van het onderzoek niet blijken te 

zijn.   

Ervaring van de tolk 

De aanname dat een ervaren tolk beter kan teletolken of daarvoor meer geschikt zou zijn, is tot nu toe 

ongegrond gebleken. Uit de scores van NGT-testsituaties blijkt namelijk niet dat gebarentolkgebruikers 

hogere waarderingen geven voor testsituaties met ervaren NGT-tolken dan voor situaties met 

onervaren NGT-tolken. Integendeel; onervaren tolken kregen zelfs gemiddeld wat hogere scores van 

de tolkgebruikers.  

 

Kleding 

Aangepaste kleding specifiek voor teletolken en anders dan bij live-tolken lijkt geen criterium te zijn.  

  

Achtergrondkleur 

Wij hebben geen indicatie dat één specifieke achtergrondkleur  als criterium moet gelden. De door 

auditief beperkte testdeelnemers meest genoemde voorkeur is grijs.  

3.2 Criteria 
In deze paragraaf benoemen we de punten die wij als criteria willen voorstellen aan de focusgroepen.  

 

Achtergrond: vlak / neutraal  

De achtergrond bij de tolk dient vlak en neutraal te zijn (geen reliëf en een effen kleur zonder patronen 

en figuren). De auditief beperkte testdeelnemers geven duidelijk een voorkeur aan voor een vlakke of 

neutrale achtergrond.  

 

Contrast achtergrond met kleding 

De achtergrondkleur moet contrasteren met de kleding van de tolk. Uit de testgegevens is gebleken 

dat wanneer de tolk licht gekleurde kleding droeg, de auditief beperkte testdeelnemers een donkere 



 

Project Kwaliteitscriteria TeleTolk - Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013	  

	  
	  

39	  

achtergrond prettig vonden. Bij donkere kleding van de tolk hadden ze juist een voorkeur voor een 

lichtere achtergrond. Pastel kleuren zijn daarvoor erg geschikt. 

 

De verlichting in de tolkruimte mag geen schaduwen vormen of kleurafwijkingen in de video 

veroorzaken. 

De Tolkruimte moet gebruikmaken van een goede diffuse lichtbron dat schaduw vorming in het 

gezicht (vooral bij de ogen en rondom de mond) en op de achtergrond van de tolk voorkomt. 

Dezelfde lichtbron mag geen kleurafwijkingen veroorzaken voor de webcamera (vooral bij bepaalde 

LED - en spaarlampen). 

Uit de testen en evaluaties is gebleken dat schaduwen en verkleuringen een hinderlijke effect hebben 

op de zichtbaarheid van de tolk. 

 

Beoordeling van geschiktheid TOA door tolkgebruiker 

Tolkgebruikers bepalen wanneer zij de teletolk inschakelen. Uit vooral de scorelijsten blijkt dat de 

tolkgebruiker zelf het beste kan beoordelen of een situatie geschikt is voor tolk op afstand of niet. Dit 

blijkt bijvoorbeeld expliciet wanneer we RTT-1-1-B-1 vergelijken met RTT-1-1-B-2, zoals al te zien was 

in hoofdstuk 2.2.  

Training tolk: omgaan met apparatuur en software 

Tolken moeten een training volgen waarbij ze leren werken met de mogelijkheden en beperkingen van 

apparatuur en software, voordat ze gaan teletolken. Bij testen zagen we dat tolken soms bij aanvang 

van de test voor het eerst de software gebruikten of dat webcams of microfoons niet goed 

functioneerden. Ook bleken tolken regelmatig niet in staat om technische problemen op te lossen, die 

eenvoudig op te lossen waren met wat meer basiskennis. Schrijftolken wisten bijvoorbeeld niet dat en 

hoe ze de microfoon aan konden zetten, om in te grijpen in de situatie.  

3.3 Adviezen 

De testgegevens brengen ook een aantal adviezen voort. Een aantal van deze adviezen wordt 

uitgewerkt in protocollen die kunnen worden gebruikt om de teletolksituaties te stroomlijnen. Deze 

protocollen worden kort in 3.3.1 beschreven.   

Voorkeurspositie beeldscherm 

Uit de testgegevens komt heel duidelijk een voorkeurspositie voor het beeldscherm naar voren. Voor 

NGT-tolkgebruikers is dat naast de horende. Voor RTT-gebruikers is dat vóór de horende. Zie ook de 

afbeeldingen hieronder:  
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Ons advies is om deze opstelling – zoveel als mogelijk – toe te passen bij teletolkgesprekken tussen 

een horende met een dove/slechthorende. 

Begin met Telecom 

Auditief beperkten waarderen de Telecomsituaties, waarbij ze alleen achter een PC bellen met een 

horende via een teletolk, het beste. Voor doven en slechthorenden die het spannend vinden om een 

teletolk in te schakelen en om vertrouwd te raken met de apparatuur, is het daarom aanbevolen om te 

beginnen met telecomsituaties.  

 

Wifi in plaats van 3G  

Voor draadloos internet blijkt uit de testen dat Wi-Fi iets beter scoort dan 3G. Het advies is dan ook 

om zoveel als mogelijk Wi-Fi te gebruiken voor het teletolken.  

 

Aanvullende apparatuur bij grote vergadersituaties  

Bij een vergadering met meer dan 5 personen is ons advies om meerdere microfoons en eventueel 

een extra overzichtscamera te gebruiken, zodat de tolk de vergaderdeelnemers beter kan verstaan en 

kan zien wie aan het woord is.   

 

Voorbereiding 

Uit de cijfers blijkt dat tolken die zich hebben voorbereid, beter worden gewaardeerd door de auditief 

beperkten. Het advies is dan ook om vooraf bijvoorbeeld notulen of een agenda te mailen naar de tolk 

en bij aanvang van de tolksessie even kort de namen en functies te noemen van de 

gespreksdeelnemers.    

3.3.1 Protocol 

Veel testdeelnemers gaven zowel voor als na de testen aan behoefte te hebben aan wat concrete 

instructies. Wat kan/mag ik doen en wat niet? En wat laat ik aan een ander over? Hoe kan ik ingrijpen 

wanneer het gesprek niet goed verloopt? Deze instructies gaan we in overleg met de focusgroepen 

als protocol opstellen. Een protocol is een aantal adviezen om de teletolksessie te stroomlijnen, een 

lijstje do’s and don’ts. Het protocol voor de tolk kan bijvoorbeeld bevatten hoe hij of zij kan ingrijpen op 
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verschillende manieren, een stappenplan om apparatuur en software vooraf te controleren of een 

lijstje met welke (voorbereidende) gegevens de tolk kan opvragen aan het begin van de 

teletolksituatie. Niet iedere horende zal hetzelfde reageren op een protocol, maar dit kan zaken 

bevatten als een korte uitleg over werking van de teletolk of de tip om duidelijk en niet door elkaar te 

spreken. Ook de auditief beperkten kunnen baat hebben bij een protocol, met daarin onder andere 

instructies om de tolk aan het begin van de tolksituatie te informeren over gespreksonderwerp en 

gespreksdeelnemers of om voor de tolk wat betere werkomstandigheden te creëren, zoals het niet 

met de rug naar ramen of de microfoon op de juiste positie plaatsen. De protocollen zijn richtlijnen, 

geen verplichtingen.  

3.4 Discussie  

De lijst met factoren die van invloed kunnen zijn op de teletolkkwaliteit bleek tijdens het onderzoek een 

dynamisch geheel te zijn. Tijdens het verwerken van de testgegevens bleken zogenaamde factoren te 

sneuvelen of kwamen nieuwe dingen aan het licht waarover nog helemaal geen aannames waren 

gemaakt. Zo was bijvoorbeeld de aannemelijke factor dat ervaren tolken beter kunnen teletolken een 

punt dat in eerste instantie meetelde bij de beoordeling van de vragenlijsten van tolken, terwijl 

gaandeweg het onderzoek bleek dat  niet kon worden aangetoond dat ervaring een factor van invloed 

is. Ook viel op dat wanneer de techniek niet (goed) functioneerde, een -2 scoorde bijvoorbeeld, de 

antwoorden op andere vragen aannames van de tolken bleken te zijn die algemeen waren en niet 

betrekking hadden op de specifiek geteste situatie. Wat zegt het wanneer de techniek niet 

functioneerde en de tolk toch een complete vragenlijst heeft ingevuld met goede scores voor de 

overige onderwerpen? Waren dit meer sociaal wenselijke antwoorden? Daarom heeft het KTT-

projectteam de scorelijsten van de tolken – na de analyse en na 1 mei – herzien en aangepast, 

waarbij ervarenheid van een tolk niet mee werd gewogen en de ‘vreemde’ uitslagen zijn verwijderd. 

Deze aangepaste scorelijst, te vinden in bijlage G2, is niet verwerkt in het hoofdstuk resultaten, maar 

wel meegenomen bij de beantwoording van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 4.  

 Een ander punt van discussie is wat het KTT-team de ‘wow-factor’ noemt: testen ‘in het wild’ 

met smartphone scoren iets beter dan in gecontroleerde testsituaties. Men lijkt buiten en in het wild 

iets minder kritisch en wat meer vergevingsgezind te zijn als bijvoorbeeld de techniek niet zo goed 

functioneert of als de communicatie niet zo vlot verloopt. Het is dus niet uit te sluiten dat men in de 

dagelijkse praktijk anders oordeelt dan in de gecontroleerde testsituaties waarbij projectmedewerkers 

aanwezig waren en waarbij men juist gevraagd is om extra op te letten. Misschien zijn de auditief 

beperkte testdeelnemers wel iets milder over de tolk(vaardigheden) of de techniek wanneer zij 

gewoon teletolken en niet testteletolken?  

 Verder bleek achteraf bij de analyse dat vragenlijsten niet altijd (volledig of duidelijk) waren 

ingevuld door zowel horenden, als doven/slechthorenden en tolken. Verhoudingsgewijs zijn er vooral 

van horenden en tolken minder vragenlijsten binnengekomen. Daarnaast waren er ook wat 

opmerkingen over de vragenlijsten, zoals IDab-17 het bij NGT-1-1-B-1 verwoordt: “de vragen zijn 

onduidelijk want het gaat zowel over mijn ervaringen in het verleden als over de testsituatie. Dit is 
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verwarrend waardoor er fouten kunnen ontstaan in de resultaten. Waar gaat wat over wanneer.” Bij 

vervolgonderzoek moeten de vragen meer specifiek (over de geteste situatie) worden gesteld.  

Aanvankelijk vielen testen in klassikale lessituaties buiten de scope van het KTT-project. 

Kentalis en Auris, twee grote onderwijsinstellingen voor onderwijs aan doven en slechthorenden, 

gaven echter aan dat zij zelf behoefte hadden om te onderzoeken in hoeverre teletolken een 

toegevoegde waarde kan hebben in lessituaties. De achtergrond van deze wens is dat de financiering 

voor tolken in het onderwijs wijzigt. De behoefte aan doelmatige en efficiënte inzet van tolken neemt 

daardoor in de toekomst toe. Door technische en organisatorische belemmeringen bij de 

onderwijsinstanties zijn de testen in lessituaties echter niet tijdig van de grond gekomen. Wat na de 

geplande testperiode wel is gelukt, is een viertal lessituaties testen met studenten op de Hogeschool 

Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Deze testen, waarbij een tolk op afstand werd ingeschakeld 

bij hoorcolleges en tentamentraining, hebben aanwijzingen opgeleverd dat tolk op afstand een prima 

toepassing is als de audioverbindingen tussen docent en tolk maar van voldoende kwaliteit zijn. Deze 

testen zijn echter pas uitgevoerd na de gegevensanalyse en daarom niet verwerkt in dit verslag. Wij 

benadrukken overigens dat veel van de testsituaties die in dit onderzoek aan de orde zijn geweest ook 

van toepassing kunnen zijn in het onderwijs. Te denken valt dan aan 1-op-1-gesprekken zoals 

gesprekken tussen ouder en docent of tussen leerling en docent.  
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4 Conclusie 

 

In  hoofdstuk 4.1 beantwoorden wij de onderzoeksvragen. De suggesties voor vervolg onderzoek 

worden besproken in hoofdstuk 4.2.  

4.1 Antwoorden op onderzoeksvragen 
We beantwoorden hieronder de onderzoeksvragen per vraag. We beginnen met de deelvragen en 

sluiten af met het antwoord op de hoofdvraag.  

 

Wat zijn geschikte situaties voor tolken op afstand en wat niet en waarom?  

Volgens horende en tolkende testdeelnemers en de schrijftolkgebruikers zijn bijna alle situaties goed 

geschikt om een teletolk bij in te schakelen. De gebarentolkgebruikers vinden bijna de helft van de 

situaties ongeschikt. Techniek speelt bij dit oordeel een grote rol: vooral wanneer de Internet 

verbinding of het videobeeld niet goed zijn, vinden de auditief beperkte NGT-testdeelnemers de 

situatie niet geschikt. We zien verder dat vooral het type situatie van invloed is op het oordeel over de 

geschiktheid. Telecomgesprekken worden goed geschikt bevonden door alle groepen testdeelnemers. 

De NGT-teletolkgebruikers vinden de situaties met mobiele apparatuur en de vergadering met meer 

dan vijf deelnemers niet geschikt om een teletolk bij in te zetten. De positie van het beeldscherm is bij 

de 1-op-1-situaties met NGT-tolkgebruikers een invloedrijke factor. Een deel van de testdeelnemers 

geeft met de antwoorden in de vragenlijsten verder aan dat de meeste situaties beter geschikt kunnen 

worden gemaakt wanneer de door hen genoemde verbeterpunten in acht worden genomen.  

 

Welke factoren bepalen de mate van geschiktheid en welke spelen geen rol?  

Het functioneren van de technische apparatuur is sterk bepalend voor de waardering van geschiktheid 

voor tolken op afstand. Wanneer de techniek niet (goed) functioneert, dan vinden de NGT-

teletolkgebruikers de situatie vaak ongeschikt om een tolk op afstand in te schakelen. Ook het type 

situatie is van invloed, zoals al beschreven in het antwoord op de vorige deelvraag. Voor de auditief 

beperkte testdeelnemers maakt het voor de beoordeling van de geschiktheid niet uit wie de tolk is.  

 

In hoeverre spelen zaken als ervaring of motivatie van tolken een rol?  

Ervaring in relatie tot het aantal jaren dat een tolk werkzaam is, speelt geen rol. Ervaring met de 

apparatuur des te meer. Hoewel motivatie van tolken moeilijk is te peilen, lijkt het wel een rol te 

spelen. De motivatie van tolken die wel mee hebben gedaan, varieerde: voor de een leek het een 

verplicht nummertje te zijn, een ander wilde alleen maar geld verdienen en slechts een enkeling leek 

enthousiast te zijn over het leveren van een teletolkdienst. Tolken uit die laatste groep waren beter 

voorbereid op de testen, bijvoorbeeld omdat ze de software al hadden geïnstalleerd en geprobeerd. 

Een opvallende constatering is dat verhoudingsgewijs weinig tolken daadwerkelijk mee hebben 

gedaan aan de testen. Ook het gegeven dat enkele tolken zich op het laatste moment afmeldden voor 

een test, omdat ze naar een andere live tolkopdracht wilden, impliceert dat de teletolksituaties als 
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minder belangrijk worden gezien. Veel tolken leken niet zo gemotiveerd om mee te doen aan het 

onderzoek. Wij vragen ons af in hoeverre zij gemotiveerd zijn om te teletolken.  

 

Is een ervaren tolk beter geschikt voor teletolken dan een onervaren tolk?  

Nee. Onervaren - minder dan 10 jaar werkzaam als tolk - gebarentolken worden zelfs iets beter 

beoordeeld door de auditief beperkte testdeelnemers. Voor de schrijftolken hebben we geen verschil 

gemeten. Het lijkt erop dat andere factoren voor tolkgebruikers belangrijker zijn, dan het aantal jaren 

dat tolken werkzaam zijn.  

 

Wat zijn de minimale technische randvoorwaarden om van teletolken een succes te maken?  

Het technische succes van tolken op afstand hangt af van de mate waarin men via video, tekst en 

audio zo natuurgetrouw mogelijk en zonder vertragingen kan communiceren. Het is daarom essentieel 

dat de techniek geen beperkingen opwerpt. Keuzemogelijkheden voor gebruikers moeten voorop 

staan: de ene keer voldoet een PC of laptop, de andere keer heeft een mobiel apparaat de voorkeur, 

soms wil de gebruiker alleen de tekst lezen, soms alleen het beeld zien. Het zou dan niet uit hoeven te 

maken welk communicatieapparaat men dan gebruikt.  

Gebarentaal moet vloeiend worden weergegeven: videobeeld met minimaal 20 frames 

(beelden) per seconde is daarvoor nodig. Bij de testen met smartphones zagen we dat veel NGT-

tolkgebruikers ontevreden waren over de beeldkwaliteit. Dit komt doordat de camera’s van de bij de 

testen gebruikte smartphones zelden de gewenste 20 frames per seconde (fps) bleken te halen. Met 

wifi is het aantal fps hoger en tevens stabieler dan met 3G. Spraak moet zonder vervorming en zonder 

hinderlijke geluiden tussen de gespreksdeelnemers worden overgebracht. De horenden en tolken 

gaven aan dat zij duidelijk geluid belangrijk vonden; dit vraagt om microfoons van kwaliteit. Tekst moet 

bijna tegelijkertijd (binnen 500 milliseconden) van het moment dat de tekst gecreëerd is door de tolk bij 

de tolkgebruiker verschijnen. Voor liplezers mag er maximaal 100 milliseconden verschil zijn tussen 

geluid en videobeeld. De bandbreedte van de internetverbinding dient een ongehinderde up- en 

downloadsnelheid te hebben van minimaal 384 kilobytes per seconde. De technische 

randvoorwaarden zijn ook vastgelegd in de internationale standaarden voor Total Conversation en in 

de Nederlandse wetgeving.  

 

Hieronder geven we antwoord op de hoofdonderzoeksvraag. Die vraag was:  

 

Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit van een teletolksessie?  
 

Dankzij de testen hebben we drie groepen factoren kunnen vaststellen met betrekking tot de invloed 

op de kwaliteit van een teletolksessie. De eerste groep factoren heeft geen invloed, de tweede groep 

weinig en de laatste groep veel. In bijlage I geven wij in de laatste kolom aan tot welke van deze drie 

groepen een bepaalde factor behoort. In het antwoord op de hoofdvraag beschrijven we hier alleen de 

factoren die veel invloed hebben, omdat voornamelijk deze factoren belangrijk zijn bij het opstellen 

van de kwaliteitscriteria voor teletolkdiensten.  
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  Bij tolken zijn (algemene) computervaardigheden en ervaring met het tolken op afstand – in 

het bijzonder hoe vaak de tolk al een teletolksessie heeft gedaan – invloedrijke factoren. Bij 

tolkgebruikers speelt computerervaring ook een grote rol, evenals het (al) in bezit zijn van 

(soortgelijke) communicatieapparatuur die ook bij testen is gebruikt. De instellingen van de Total 

Conversation-toepassing zoals lettergrootte en video hebben ook veel invloed. Het maakt daarnaast 

veel uit welke communicatiebehoefte een tolkgebruiker heeft: RTT-teletolkgebruikers zijn veel 

positiever dan NGT-teletolkgebruikers. Voor een horende is eigenlijk alleen de verstaanbaarheid van 

het geluid heel belangrijk. Bij de tolkwerkplek zien we dat het scherm, bijvoorbeeld de resolutie, de 

grootte of het tekstvenstergrootte, veel invloed heeft. De achtergrond bij de tolk is voor veel 

tolkgebruikers erg belangrijk; zij willen vooral dat het vlak, neutraal en storingsvrij is en voldoende 

contrasterend is met de kleding die de tolk draagt. Omgevingsgeluid heeft ook veel invloed, voor 

zowel de tolk als de horende. De camera is ook belangrijk, voornamelijk resolutie, lichtsterkte en 

kijkhoek, evenals het aantal frames per seconde, zoals toegelicht in het antwoord op de 

onderzoeksvraag over minimale technische randvoorwaarden.  

 Bij de tolksituatie zijn met betrekking tot de communicatieapparatuur de grootte en resolutie 

van het scherm, de microfoon en de eigenaar van het toestel invloedrijke factoren. Dat laatste zagen 

we vooral bij de mobiele telefoons: testdeelnemers die al een smartphone met TC-toepassing hadden, 

konden veel er veel beter mee omgaan dan testdeelnemers die de smartphone niet in het bezit 

hadden en dus moesten lenen of voor het eerst gebruikten in de testsituatie. Ook de setting, het soort 

gesprek en het aantal sprekers zijn invloedrijk: een vergadering met veel gespreksdeelnemers en 

meerdere auditief beperkte testdeelnemers scoort aanzienlijk slechter dan een telecomsituatie waarbij 

de auditief beperkte persoon alleen achter een PC zit en via een teletolk belt met een horende op 

afstand. 

Zowel tolken als tolkgebruikers gaven duidelijk aan een grote behoefte te hebben aan 

voorbereiding en het voorstellen van de personen bij de situatie. De kwaliteit van de apparatuur is 

vanzelfsprekend van belang, evenals de zichtbaarheid van de tolk(tekst). Afleiding, zoals 

omgevingslawaai of beweging achter de gebarende tolk en tolkgebruiker, heeft ook veel invloed. De 

tolkvorm is belangrijk, omdat schrijftolken vooralsnog veel beter worden gewaardeerd dan 

gebarentolken. Of en hoe(veel) een tolk kan ingrijpen, vragen om herhaling, is ook sterk bepalend 

voor de kwaliteit van de teletolksessie. Tot slot zien we bij de tolkverbinding dat bandbreedte, de 

toegankelijkheid van het netwerk, bijvoorbeeld configuratie van poortnummers en synchroniciteit in 

dataoverdracht grote invloed hebben. Met dat laatste bedoelen we bijvoorbeeld dat het beeld gelijk 

moet lopen met het geluid, wat relevant is voor liplezers.  

4.2 Verder onderzoek 

We hebben de onderzoeksvragen op basis van de testgegevens naar onze tevredenheid kunnen 

beantwoorden. Toch is er een aantal punten, dat we verder hadden willen onderzoeken en 

analyseren. Zijn er bijvoorbeeld factoren die we over het hoofd hebben gezien? In hoeverre is houding 

van de tolk tegenover tolken op afstand of de tijdsduur van het gesprek een bepalende factor? Daar 

zou in de toekomst nader onderzoek naar moeten worden gedaan.  
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Ook wat betreft onderwijssituaties is verder onderzoek gewenst. De twee grote 

onderwijsinstellingen voor doven en slechthorenden, Kentalis en Auris, hebben aangegeven dat ze in 

de tweede helft van 2013 alsnog klassikale lessituaties met een tolk op afstand willen gaan testen. 

Doel van deze testen zal zijn om te onderzoeken in hoeverre tolk op afstand een voorziening kan zijn 

die kan worden aangeboden in het kader van 'passend onderwijs.’ Deze testen zullen door beide 

organisaties zelf moeten worden gefinancierd. KTT kan het teletolksysteem ter beschikking stellen en 

het projectteam zou, onder voorwaarde van financiering, ingezet kunnen worden om de testen uit te 

voeren. De bevindingen uit deze testen kunnen als aanvulling worden geleverd bij dit 

onderzoeksrapport.  
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Bijlage A1 – Factorenlijst 

 

 

Groepen Factoren Inhoud

Tolk

Certificatie registratie	  RTG

Tolkvaardgheid RTG

Computer	  ervaring Vaardigheid

Ervaringsjaren Jaren

Ervaring	  tolk	  op	  afstand Hoe	  vaak/Platform

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk

Competentie Teletolk	  vaardigheid	  beoordeling

Tolkgebruiker

Ervaring	  met	  tolk jaren/	  aantal	  per	  week

Taal Engels	  of	  NL	  taal	  kennis

Tolkgebruiker registratie

Speciaal	  onderwijs	  gevolgd School/plaats

Opleiding diploma

Bezit	  communicatie	  device. apparaat

Computerervaring type/gebruik

Leeftijd geboortejaar

Werkuren	  arbeid aantal	  uren	  per	  week

Werk baan

Voorkeur	  tolk tolkvorm/naam

Ervaring	  met	  tolk	  op	  afstand Hoeveel	  keer?	  En	  hoe?

Communicatiebehoefte soort

Contactgegevens sms/e-‐mail/tc

Voorkeur	  Tolksituatie Voorkeur	  tolksituatie	  op	  afstand

Omgang	  TC instellingen	  TC

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk

Horende

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk

Verstaanbaarheid Kwaliteit	  communicatie	  via	  audio

Ervaring	  Live	  tolk Eerder	  in	  aanraking	  met	  tolk
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Groepen Factoren Inhoud

Tolkwerkplek

Houding Zitten/staan

Scherm Grootte/resolutie/tekstvenstergrootte

Toetsenbord Soort

Luidspreker Soort

Achtergond Kleur/patroon

Afscherming Soort

Omgevingsgeluid Luidheid	  en	  patroon	  

Camera resolutie/lichtsterkte/kijkhoek

Kleding Soort

Duur Tijd

Framerate Frames	  per	  seconde

Resolutie resolutie

Situatiebeschrijving logboek

Tolksituatie

Device Soort type

Merk naam

Aantal	  TC	  devices aantal

Scherm Grootte

Microfoon Horende	  Spreker(s)

Device	  beschikbaarheid Eigenaar	  device

Scherm Resolutie

Gebruik Gebruikervaring	  device

Omstandigheid Soort Setting

Duur tijd

Voorbereiding Voorstellen/kenismaken

Afrondingstijd Met	  tolkgebruiker

Voorbereidingstijd tijd

Soort	  gesprek soort	  deelname	  tolkgebruiker

Kwaliteit	  Device Hoe	  geschikt	  is	  het	  voor	  omstandighed

Presentatie	  tolken tolk/tekst	  zichtbaar	  voor	  iedereenVermoeidheid/concentratie	  
vergeleken	  met	  live	  tolken duur	  tolken	  zonder	  onderbrekening

Afleidingen Zijn	  er	  afleidingen	  vanuit	  beide	  kanten

Comfort Werkomgeving	  Tolkplek

Afstand postcode	  tolk	  en	  postcode	  opdracht
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Groepen Factoren Inhoud

Communicatie Communicatielijn Inzet	  van	  aantal	  tolken/locaties

Tolkvorm Soort

Gebruik	  TC Instellingen	  TC

Input aantal	  sprekers

Inrgijpingsmogelijkheid	  Tolk Ja/nee

Aantal	  TC	  devices Getal/types

Evaluatie alle	  ervaringen

Tolkverbinding

Internetverbinding Bandbreedte

Vertraging tijd

Scynchronisatie tijdverschil

Toegankelijkheid Poortnummer

Opzet	  verbinding Omschrijving	  werkzaamheden

Verbinding type
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Bijlage A3 – Gesprekken met personen waarop factorenlijst is gebaseerd 

Naam Bedrijf / functie Korte omschrijving 

Lissa Zeviar tolk gebarentaal 
Ervaring met telecomtolken en Video Relay 
Services in San Francisco, Verenigde 
Staten. 

Gunnar Hellstrom Omnitor, directeur 
Internationale standaard expert voor Total 
Conversation en toegankelijke Telecom voor 
Doven en Slechthorenden.  

Lisa Astrom Omnitor, medewerker Dienstverlener Total Conversation services. 

Johan Wilterdink Projectgroep 
Beeldtelefoon 

Ervaringsdeskundigen op gebied van video 
telefoons zoals Tandberg. Ervaring met Tolk 
op Afstand diensten. 

Roy Gierman Projectgroep 
Beeldtelefoon 

Ervaringsdeskundigen op gebied van video 
telefoons zoals Tandberg. Ervaring met Tolk 
op Afstand diensten. 

Gerda Egberts Simea Tolkvoorzieningen op Scholen 

Bart van Weijden Tolknet, directeur 
Voorlichting Tolkdiensten en Tolk op 
Afstand. Planning of ook TOA diensten te 
leveren. 

Eelco Kroos Tolknet, medewerker 
Voorlichting Tolkdiensten en Tolk op 
Afstand. Planning of ook TOA diensten te 
leveren. 

Markell Rijsdijk NBTG, 
beleidsmedewerker 

Nederlandse Beroepsvereniging Tolken 
Gebarentaal 

Henk Buis UWV Tolk vergoedingen en dossier bij UWV 

Peter Raggers Voorzitter Stichting 
Plotsdoven 

Belangenorganisatie voor Plotsdove 
personen, ervaringsdeskundige 
tolkgebruiker. 

Splinter Schagen Voorzitter 
Jongerencommissie 

Belangenorganisatie voor Dove jongeren, 
ervaringsdeskundige tolkgebruiker. 

Piety Groeneveld Menzis Tolkvergoedingen privéuren en dossier bij 
Menzis 

Henny van der 
Neut Hogeschool Utrecht Tolkenopleiding 

Joop Beelen Directeur NVVS 
Belangenorganisatie voor Slechthorende 
personen, ervaringsdeskundigen 
tolkgebruikers. 

Anika Smeijers Zorgbeter 
Project dat deels ook Tolk op Afstand 
onderzoekt. Gebruikt SignHealth een non 
Total Conversation oplossing. 

Marien Hannink FODOK 
Belangenorganisatie voor ouders van Dove 
Kinderen, ervaringsdeskundigen 
tolkgebruikers. 

Bert Aarts Ministerie van 
Economische Zaken 

Werken aan de nieuwe telecom wet en 
bemiddelingsdienst en beeld dienst voor 
2013 

Carmen van de 
Werk 

Ministerie van 
Economische Zaken 

Werken aan de nieuwe telecom wet en 
bemiddelingsdienst en beeld dienst voor 
2013 

Wim Gerbecks NSV Nederlandse Schrijftolken Vereniging 
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Bijlage B1 Vragenlijst aan auditief beperkte testdeelnemers 

 

Beantwoord a.u.b. de vragen over uw ervaring met Teletolk bij de uitgevoerde situatie 

* = verplicht 

1.Wat is uw naam? *   

2.Wat is uw deelnamecode? * 

   De gegevens krijgt u van KTT team 

3.Heeft u eerder ervaring met Teletolk? *  

   Bijvoorbeeld tolk via Skype, Facetime, MSN of ...  

•  Ja 

•  Nee 

4.Heeft de horende ervaring met de tolk? *  

   Persoon met wie u via de tolk spreekt.  

•  Ja 

•  Nee 

•  De tolk wel eens gezien, maar nooit gebruikt. 

5. Welke soort tolk op afstand heeft u gebruikt? *  

•  Tolk NGT 

•  Schrijftolk 

•  Tolk NMG 

•  Other: ………….  

6. Hoe waardeert u de laatste ervaring met teletolk? *  

Zeer Slecht 1 2 3 4 5 Zeer Goed 

7. Hoe was u voorbereid op de teletolk situatie? *  

    Had u genoeg tijd met de tolk ter voorbereiding en had u genoeg tijd om verbinding te maken?  

•  Ja, het was allemaal goed voorbereid. 

•  Nee, de verbinding was niet goed. 

•  Nee, de Teletolk en ik waren niet goed voorbereid. We volgen elkaar niet. 

•  Nee, er was te weinig tijd. 
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•  Other: ………….  

8. Vindt u de huidige situatie geschikt voor teletolk? *  

•  Ja, het is geschikt. 

•  Nee, het is niet geschikt voor teletolk. 

Waarom? 

9. Hoe lang duurt de teletolk situatie? *  

•  Te lang 

•  Niet te lang en niet te kort 

•  Te kort 

Indien te lang of te kort, waarom? 

10. Hoe geschikt is de gebruikte randapparatuur? * 

      De randapparaten kunnen laptop, mobiel, computer, microfoon etc zijn.  

•  Ze zijn goed geschikt. 

•  Ze zijn onhandig. 

•  Er moet nog iets bij komen, want ze waren niet voldoende. 

•  Ze werken niet goed. 

•  Other: …………  

Als een randapparatuur niet geschikt of onhandig is, graag toelichting waarom?  

Geef ook aan om welke randapparatuur het gaat? 

11. Hoe positief of negatief zijn de volgende punten? * 

      Waren ze goed of storend tijdens tolksituatie?  

 

 

Heel storend Normaal Prettig Niet van toepassing  
Achtergrond          

Verlichting          

Kleding          

Video beeld          

Tekst beeld          
 

Opmerking overige aandachtpunten 

Is er nog iets wat voor u pluspunt of minpunt is? 
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12. Hoe communiceert u tijdens teletolk situatie? * 

      Meerdere keuzes zijn mogelijk.  

•  Ik gebaar tegen de Teletolk. 

•  Ik praat tegen de Teletolk. 

•  Ik praat direct tegen de horende. 

•  Ik schrijf. 

•  Other: …………  

13. Kan je goed zien of je tegen de tolk spreekt of via de tolk met horende spreekt? *  

•  Ja, de tolk is duidelijk. 

•  Nee, ik ben soms in de war. 

•  Ik moet wel erg goed opletten. 

•  Other: ……….  

Zo nee? Hoe komt dat? 

Wat is de oorzaak? Wat kan beter?   

14. Verloopt uw communicatie via Teletolk anders dan normaal? * 

     Wat is verschil met normale tolk situatie?  

•  Tempo is anders. 

•  Oogcontact is anders. 

•  Gebruik van Gebaren/typen is anders. 

•  Informatie over omgeving is anders. 

•  Other: …………  

Graag uw toelichting:   

15. Hoe gebruikt u communicatie techniek? *  

•  Alleen video 

•  Alleen tekst 

•  Combinatie van video en tekst 

•  Combinatie van video en geluid 

•  Combinatie van tekst en geluid 

•  Alle drie, video, tekst en geluid 

•  Other: ………..  

Indien gebruik van combinatie, graag toelichting hoe u ze gebruikt? 

Bijvoorbeeld video voor gebaren, en tekst voor spellen van naam...   

16. Heeft u misschien nog andere opmerkingen? Zo ja graag invullen.  

 Zijn er nog aandachtspunten voor waarover geen vragen gesteld zijn?  
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Bijlage B2 Vragenlijst aan horende testdeelnemers 

 

Indien mogelijk de vragenlijst beantwoorden door persoon waarmee de teletolkgebruiker heeft 
gesproken. 

* Verplicht 

1. Wat is uw naam? …...……………….. 

2. Heeft u eerder gewerkt met de tolk? * Met name tolk gebarentaal of schrijftolk.  

•  Ja, vaak 

•  Ja soms 

•  Nee, nooit 

•  Wel eens over gehoord. 

3. Was u goed voorbereid op gebruik van teletolk? *  

•  Ja, ik ben van te voren geïnformeerd  

•  Nee, maar het is mij wel goed uitgelegd 

•  Nee, het overvalt me wel. 

4. Hoe is het gesprek verlopen via teletolk? *  

Heel goed 1 2 3 4 5 Heel slecht 

Waarom? *  

5. Welk verschil tussen een gewone tolk en Teletolk merkt u? *  

•  Heel weinig verschil 

•  Wel grote verschil 

Waarom?   
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Bijlage B3 Vragenlijst aan tolken testdeelnemers 

 

NB: het project gebruikt tolksetting als aanduiding welke uren (werk/onderwijs/prive) en tolksituatie 
voor het teletolkmoment e/o scenario 

Tolkmethode is NmG/NGT/schrijftolken  

Vragen over het scenario 

1. Welk scenario heb je net getolkt? 

• 1 op 1 situatie  

• 1 op 1 situatie met meer toehoorders aan de kant van de dove cliënt ( vb er waren 
familie leden van de dove aanwezig) 

• 1 op 1 situatie met meer toehoorders aan de kant van de horende cliënt (vb: er was 
een horende stagiair aanwezig bij de horende cliënt) 

• groep horenden 1 dove (groep max 6 mensen) 

• groep horenden 1 dove (groep van 6-15 mensen) 

• groep horenden 1 dove (boven 15 mensen) 

• groep doven, 1 horende (groep max 6 mensen) 

• groep doven, 1 horende (groep van 6-15 mensen) 

• groep doven, 1 horende (boven 15 mensen) 

 

2. Welke setting was het? 

• onderwijs 

• gezondheidszorg 

• werk 

 

3. Wat is jouw ervaring met deze situatie in face to face tolksituaties? 

• minder dan 25 keer 

• tussen 25 en 50 keer 

•  tussen 50 en 100 keer 

• meer dan 100 keer 
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4. Welke tolkmethode heb je gebruikt? 

• NGT 

• NmG 

• Schrijftolken 

• ISL 

• Andere variant, welke? 
 

5. hoeveel mensen waren er bij betrokken? 

6. Wat had je anders willen doen in de situatie? 

7. Denk je dat de cliënten tevreden zijn?  

8. Welke factoren (denk omgeving, mensen of situatie inhouding) hebben je ondersteund in de 
situatie? Welke niet? 

9. Had je last van afleiding? Zoja welke? 

10. Had je genoeg informatie over de situatie? Welke mistte je? 

11. Welke techniek (=computer/iphone enz enz) werd gebruikt door jou als tolk? Weet je ook wat 
je cliënten gebruikten? 

12. Heb je je voor kunnen stellen aan iedereen betrokken in dit scenario?  

13. Welke tolkmethode heb je gebruikt?  

14. Welke vaardigheden had je nodig gehad om deze situatie beter te tolken? 

15. heb je voorbereiding gehad? Zoja: was de voorbereiding efficiënt? 

• ja 

• nee 

16. Had je al eerder voor een van de cliënten  (horende/dove) getolkt? 

• ja 

• nee 

17. Heb je ingegrepen of om herhaling gevraagd? (zo ja hoe vaak?) 

• ja 

• nee 
 
 
 
 



 

Project Kwaliteitscriteria TeleTolk - Onderzoeksbevindingen tot en met 1 mei 2013	  

	  
	  

60	  

18. Had je vaker willen ingrijpen of om herhaling willen vragen? 

• ja 

• nee 

19. Had je last van omgevingsfactoren die je tolken heeft beïnvloed? 

• ja 

• nee 

20. Was de afgesproken tijd voldoende? 

• ja 

• nee 

21. Heb je in deze situatie al eerder getolkt? 

• ja 

• nee 

1= perfect, geen enkel probleem, 5= veel problemen tegen gekomen.  

22. Hoe soepel verliep de situatie? 

1      2      3      4      5 

23. Denk je dat de informatie voldoende overgekomen is? 

1      2      3      4      5 

24. Hoe was de kwaliteit van het geluid?  

1      2      3      4      5 

25. Had je genoeg vaardigheden om de situatie te tolken? 

1      2      3      4      5 

26. Kon je iedereen in de groep goed tolken? 

1      2      3      4      5 

27. Had een live aanwezigheid van de tolk een goede uitwerking gehad? 

1      2      3      4      5 
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Bijlage C1 – Overzicht testen 

	  

datum deelnemerscode Sli

de 

beschrijving experiment 

8-feb-2013 NGT-1-1-A-1 1 AB+H beiden in beeld naast elkaar.  

NGT-1-1-A-2 2 AB en H tegenover elkaar 

NGT-Telecom-A 5 Relay (Telecom Tolken) met Djanah web 

9-feb-2013 RTT-1-1-A-1 3 AB ziet geen video, T ziet geen video 

RTT-1-1-A-2 4 AB ziet T, T ziet overzicht van 

gesprekslocatie (AB + H tegen over elkaar) 

RTT-Telecom-A 5 Relay (Telecom Tolken) met Djanah web 

16-feb-2013 NGT-1-1-B-1 6 AB+H schuin tegen over elkaar, zien beiden 

scherm dat naast hen is geplaatst (H deels 

scherm, AB helemaal) 

NGT-1-1-B-2 7 AB+H tegen over elkaar, AB ziet T, scherm is 

in line of sight voor AB. 

NGT-Telecom-B 5 Relay (Telecom Tolken) met Djanah web 

18-feb-2013 Phone-NGT-B 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop. 

19-feb-2013 Phone-NGT-C 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop. 

20-feb-2013 Phone-RTT-B 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop. 

20-feb-2013 VC-RTT-A 9 Videoconferencing met schrijftolk, AB en 1 H. 

22-feb-2013 RTT-1-1-B-1 10 AB ziet geen video, T ziet geen video 

RTT-1-1-B-2 11 AB ziet T, T ziet overzicht van 

gesprekslocatie (AB + H tegen over elkaar) 

RTT-Telecom-B 5 Relay (Telecom Tolken) met Djanah web 

23-feb-2013 NGT-mobiel-A-1 12 Android Galaxy S3, in houder, handsfree 

(mic en speaker van device zelf), WiFi, 1 op 

1 gesprek. 

NGT-mobiel-A-2 12 Android Galaxy S3, in houder, headset (mic 

en speaker bij H), WiFi, 1 op 1 gesprek. 

NGT-mobiel-A-3 12 Android Galaxy S3, in houder, handsfree 

(mic en speaker van device zelf), 3G, 1 op 1 

gesprek. 
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NGT-mobiel-A-4 12 Android Galaxy S3, in houder, headset (mic 

en speaker bij H), 3G, 1 op 1 gesprek. 

NGT-mobiel-A-5 12 Buiten testen in het Wild. 3G, in hand 

houden, geen headset. Gebaren met 1 hand, 

1 op 1 gesprek. 

25-feb-2013 VC-RTT-C 9 Videoconferencing met schrijftolk, AB en 2 H. 

26-feb-2013 NGT-relay-C 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop of op Android. 

1-maart-2013 NGT-mobiel-B-1 13 3G, Galaxy S3 Android, in houder, 1 op 1 

gesprek. Geen headset. 

NGT-mobiel-B-2 13 3G, Galaxy S3 Android, in hand, 1 op 1 

gesprek. Geen headset 

NGT-mobiel-B-3 13 3G, Galaxy S3 Android, in hand, 1 op 1 

gesprek maar H gebruikt mobiele telefoon 

(audio via telecom tolk methode) 

NGT-mobiel-B-4 13 3G, Galaxy S3 Android, in hand, 1 op 1 

gesprek buiten in het wild. (combinatie B-2 

en B-3 voor audio) 

8-maart-2013 NGT-mobiel-C-1 14 Binnen, 1 op 1, 3G, in hand vastgehouden, 

S3 en Tablet Tab2 afgewisseld door 

gebruikers. 

NGT-mobiel-C-2 14 Binnen, Audio via mobiele telefoon (telecom 

tolk methode), 1 op 1, 3G, in hand 

vastgehouden, S3 en Tablet Tab2 

afgewisseld door gebruikers. 

NGT-mobiel-C-3 14 In het wild buiten, 1 op 1, 3G, in hand 

vastgehouden, S3 en Tablet Tab2 

afgewisseld door gebruikers. 

NGT-mobiel-C-4 14 In het wild buiten, audio via mobiele telefoon 

(telecom tolk methode), 1 op 1, 3G, in hand 

vastgehouden, S3 en Tablet Tab2 

afgewisseld door gebruikers. 

15-maart-2013 

 

RTT-vergadering-A-1 15 AB+3H, kleine vergadering, 1 laptop met 

webdjanah of 1 Galaxy Tab2 op WiFi.  

RTT-vergadering-A-2 16 ABx4+Hx4, grote groep vergadering 8 

mensen. 2x TC device + 2 Mics. Audio uit 

van 1 laptop.  

RTT-telecom-E-1 5 Telecom relay demo/test met Djanah 
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16-maart-2013 NGT-vergadering-A-

1 

15 AB+3H, kleine vergadering, 1 laptop met 

webdjanah. 

NGT-vergadering-A-

2 

17 8 personen (4H+4AB) vergadering. 1 laptop 

met webdjanah met T, 1 Tab2 tablet WiFi en 

1 S3 3G. VC room gebruik (4 beelden) en 

beamer. 

NGT-telecom-E-1 5 Relay call (telecomtolk) AB op 

webdjanah/laptop en H op mobiele telefoon. 

NGT-mobiel-D-1 - Relaycall (telecomtolk) AB op iPhone of 

Tab2, H op mobiele telefoon. 

19-maart-2013 VC-RTT-E-1 9 Videoconferencing met schrijftolk, AB en 2 H. 

29-maart-2013 NGT-telecom-F-1 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop of op Android. 

10-april-2013 RTT-telecom-F-1 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop of op Android. 

10-april-2013 VC-RTT-F-1 9 Videoconferencing met schrijftolk, AB en 2 H 

(H + 2H). 

17-april-2013 NGT-telecom-G-1 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop of op Android. 

25-april-2013 NGT-telecom-H-1 8 Telecomtolken, gebruikers thuis met Djanah 

op laptop of op Android. 

25-april-2013 VC-RTT-G-1 9 Videoconferencing met schrijftolk, 4x AB en 1 

H. 
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Bijlage C2 – Afbeeldingen en specificaties testen  
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Bijlage D – Tabellen geselecteerde kolommen uit vragenlijsten per onderwerp 

 

Hieronder de tabel met geselecteerde kolommen voor de vragenlijsten van auditief beperkten:  

 
Selectie kolommen spreadsheet vragenlijst auditief beperkten  

Techniek Q V W X Y Z AA AB AE AF AG AH 

Taal- en 

tolkvaardigheden 
I U X AA AB AC AD AH 

    

Communicatie K T U AA AB AC AD AE AF AH 
  

Tevredenheid  J N P V W X Y Z AA AB AH 
 

Geschiktheid TOA  L M N P AA AB AH 
     

 

De kolommen met antwoorden van tolken zijn als volgt gegroepeerd:  

 Selectie kolommen spreadsheet vragenlijst tolken 

Techniek L M N Q AB 
         

Taal- en 

tolkvaardigheden 
G K O P  S U V W Z AA AC AD 

  

Communicatie J L M O P T W Z AA AB AD AE 
  

Tevredenheid  J K L M N T V W AA 
     

Geschiktheid TOA  J K L M N T U V W X Z AA AD AE 

 

Hieronder de selectie van antwoordkolommen van horende deelnemers:  

 
Selectie kolommen spreadsheet vragenlijst horenden 

Techniek        

Taal- en 

tolkvaardigheden 
F  G H I   

Communicatie C E F G H I  

Tevredenheid F  G H I   

Geschiktheid TOA C E F G H I  
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Bijlage E – Voorbeeld scoresysteem  

 

Voorbeeld van weging scoresysteem auditief beperkten  

De antwoorden van iedere testdeelnemer worden bekeken, gewogen en een score tussen -2 en +2 

gegeven. Voor het onderwerp Techniek zijn de volgende kolommen uit de vragenlijst voor 

teletolkgebruikers / auditief beperkten van toepassing:  

Techniek Q V W X Y Z AA AB AE AF AG AH 

  

Per antwoord is bekeken of het heel slecht, slecht, neutraal, goed of heel goed is. Uit het totaal van 

deze individuele kolomscores werd vervolgens de gemiddelde score afgeleid voor het betreffende 

onderwerp. De volgende scoreredenering is van toepassing op testcode RTT-1-1-B-1 per auditief 

beperkte testdeelnemer: 

 

IDab-1 

Kolom Q: ‘Micorfoon niet gevoelig genoeg’ = -1 negatief oordeel 

Kolommen V, W, X en Z antwoord ‘normaal’ = gemiddelde score niet slechter of beter = blijft -1 

Kolom AA en AB: ‘Omdat ik gesprekspartner volledig kon verstaan heb ik niet naar het scherm 

gekeken’ = geen oordeel over techniek, dus blijft -1 

AE en AF: geen toelichting, geen verandering = nog steeds -1 

AG: ‘Je moet vrij dicht op de micriofoon zitten om de stem duidelijk naar IDt-5 te krijgen waardoor ik 

toch op het puntje van mijn stoel zit zoals ik altijd doe bij gesprekken om ze op mijn gehoor te kunnen 

volgen’ = licht negatief gelijk aan kolom Q antwoord, dus blijft -1 

AH: ‘Graag nog een situatie straks waarbij er veel omgevingsgeluid is of dat de gesprekspartner 

moeilijk te verstaan is’ = ook geen oordeel over techniek, dus blijft -1 

 

De gemiddelde eindscore voor het hoofdonderwerp Techniek is daarmee -1. Deze auditief beperkte 

testdeelnemer is van mening dat de techniek slecht is.  

 

IDab-13 

Kolom Q: ‘ze zijn onhandig’ = -1 want negatief over de gebruikte apparatuur 

Kolommen V, W en X oordeel ‘normaal,’ Y nvt = gemiddelde score niet slechter of beter = blijft -1 

Kolom Z: ‘heel storend’ verstevigt de -1, omdat tekstbeeld voor een schrijftolkgebruiker belangrijk is, 

dus score wordt -2 

Kolom AA ‘hierboven: heel storend is veel te extreem uitgedrukt, maar de beeld layout tekst met tekst 

was toch iets negatief.’ = zwakt de – 2 af naar -1 

Kolom AB: geen antwoord = blijft -1 

AE en AF: ‘De horende aankijken voor emoties en nonverbale communicatie en steeds een snelle 

scan van de tolktekst om te controleren wat ik dacht te verstaan.’ = neutraal, geen oordeel, dus blijft -1 
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AG: ‘1) de microfoon pakt hoofdzakelijk de spraak van de horende op. Ik dénk dat het voor de tolk ook 

belangrijk is om de tekst van de dove te horen om het gesprek te begrijpen en beter het deel van de 

horende  te tolken bij de waarschijnlijk in de praktijk niet altijd geweldige geluidskwaliteit. 

2) bij schrijftolken moet de tekst meer uitspringen, in één oogopslag te zien zijn. Ik bedenk me nu dat 

we het beelddeel van Djanah hadden kunnen verkleinen en ik begreep dat in de volgende versie het 

lettertype groter kan worden, dat bemakkelijkt de snelle blik op de tekst’ = Dit zijn verbetersuggesties 

voor de techniek. De microfoon werkte namelijk wel, maar testdeelnemer was niet helemaal tevreden 

over geluidskwaliteit. De tekst was ook te lezen, maar kan wat beter leesbaar worden gemaakt door 

uitspringen. Alles bij elkaar is dit een licht negatief oordeel, een ‘slecht’ en daarmee blijft het 

gemiddelde -1.  

AH: ‘Het is even wennen, bij de volgende sessies heb ik misschien meer opmerkingen :)’ = dit geen 

oordeel over de techniek specifiek, neutraal 0 dus blijft het -1 

 

De gemiddelde eindscore voor Techniek is daarmee -1 volgens deze testdeelnemer; slecht, maar niet 

heel slecht.  

 

IDab-32 

Q: ‘ze zijn onhandig’ = -1 om te beginnen, is niet heel negatief oordeel 

V, Y en Z ‘normaal’ en W en X ‘prettig’ = positief +1, dat maakt het gemiddelde een 0 

AA en AB niks, blijft 0 

AE en AF: niks, blijft 0 

AG: ‘laptop of smartphone is handiger’ = is licht negatief, maar geen oordeel over de gebruikte 

techniek in van de testsituatie, daarmee blijft het gemiddelde een 0 

 

IDab-32 score is 0 voor Techniek, omdat er een aantal positieve en een aantal negatieve punten 

worden genoemd die gelijk te waarderen zijn.  

 

IDab-33 

Kolom Q: ‘ze zijn goed’ = positief +1 

Kolommen V, W en Z scoren prettig, X en Y nvt: duidelijker positiever oordeel, dus gemiddelde 

oordeel wordt zeer positief = +2 

AA en AB geen antwoorden, blijft +2 

AE en AF: niks bijzonders, blijft +2 

AG en AH: geen antwoorden, dus blijft +2 

 

Algemeen oordeel van IDab-33 over de techniek: zeer tevreden, dus +2.  

Maar een antwoord was: ‘niet naar scherm gekeken.’ Dit geeft dus een vals beeld over de ervaring 

met de techniek van deze deelnemer, want ze heeft dit niet echt goed kunnen beoordelen als ze niet 

naar de tolktekst heeft gekeken.  
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IDab-36 

Q: ‘ze zijn goed’ = positief +1 

V = normaal, W en Z prettig, X en Y nvt, dat is gemiddeld ook een beetje positief +1, dus gemiddelde 

is +1 +1 = +2 

AA en AB niks, blijft +2 

AE en AF: niks, blijft +2 

AG en AH ook niks, dus blijft +2 

 

IDab-36 heeft voornamelijk positieve dingen te melden over de techniek, en is in 

geen enkel antwoord negatief. Dus zeer goede ervaring met de techniek en 

daarom een +2.  

 

Het resultaat van de scores volgens dit beoordelingssysteem voor het onderwerp 

techniek voor de specifieke testsituatie RTT-1-1-B-1 voor de vijf auditief beperkte 

testdeelnemers staat hier rechts in de tabel aangegeven.  

 

Voorbeeld van weging scoresysteem tolken  

Hieronder de selectie van kolommen uit de vragenlijsten voor tolken voor het onderwerp techniek:  

 

Techniek L M N Q AB 
 

 

We beoordelen de cijfers over techniek van tolk IDt-15 bij testcode NGT-1-1-A-1.  

 

Kolom L staat niets = 0 

Kolom M: ‘pc ging op standbye’ = de communicatie stopt, daarom -2 

Kolom N staat niets = blijft -2 

Kolom Q: ‘beeld werd wazig om de 8 sec, microfoon werkte niet goed mee.’ = blijft een -2 

Kolom AB: ‘tevreden over het geluid.’ = oordeel gebaseerd op de momenten dat de verbinding wel 

werkte en is deels tegenstrijdig met antwoord van kolom Q dat de microfoon niet goed mee werkte, 

dus blijft -2 

 

Hier weegt zwaar dat een deel van de communicatie volledig werd verstoord en het beeld regelmatig 

wazig werd, wat juist bij NGT-tolken extra belangrijk is. Daarom is de afgeleide score van tolk IDt-15 

voor NGT-1-1-A-1 voor (de gebruikte) techniek een -2: heel slecht.  

 

  

ID TK 

IDab-1  -1 

IDab-13 -1 

IDab-32 0 

IDab-33 2 

IDab-36 2 
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Bijlage F1 – Scorelijst auditief beperkten: NGT-tolkgebruikers 

  

Testcode

Testdatum

ID-‐code	  AB	  T	  H

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  

Geschiktheid	  

TOA	  

Optelsom
	  score

NGT-‐1-‐1-‐A-‐1	   8-‐feb-‐13 IDab-‐10 -‐1 1 1 -‐1 -‐1 -‐1
IDab-‐12 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐22 -‐1 0 -‐1 -‐1 0 -‐3
IDab-‐25 1 1 1 2 -‐1 4
IDab-‐26 -‐1 0 0 1 1 1

NGT-‐1-‐1-‐A-‐2 8-‐feb-‐13 IDab-‐10 2 2 1 2 1 8
IDab-‐22 0 0 0 1 1 2
IDab-‐25 1 1 -‐1 1 -‐1 1
IDab-‐26 0 1 1 0 0 2

NGT-‐1-‐1-‐B-‐1 16-‐2-‐2013 IDab-‐17 -‐2 -‐1 0 -‐1 0 -‐4
IDab-‐20 1 1 1 0 0 3
IDab-‐29 -‐1 -‐1 -‐1 -‐2 -‐1 -‐6
IDab-‐49 -‐1 0 -‐1 -‐1 0 -‐3

NGT-‐1-‐1-‐B-‐2 16-‐2-‐2013 IDab-‐17 -‐1 0 -‐1 -‐2 -‐1 -‐5
IDab-‐20 1 -‐1 0 -‐1 1 0
IDab-‐29 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐49 1 -‐1 0 0 -‐1 -‐1

NGT-‐mobiel-‐A-‐1 23-‐2-‐2013 IDab-‐12 -‐1 0 -‐1 0 0 -‐2
IDab-‐35 1 -‐1 0 0 1 1

NGT-‐mobiel-‐A-‐2 23-‐2-‐2013 IDab-‐12 0 0 -‐1 1 1 1
IDab-‐35 1 -‐1 1 1 1 3

NGT-‐mobiel-‐A-‐3 23-‐2-‐2013 IDab-‐12 -‐2 0 -‐1 -‐1 1 -‐3
IDab-‐35 0 -‐1 0 0 1 0

NGT-‐mobiel-‐A-‐4 23-‐2-‐2013 IDab-‐12 0 0 0 0 1 1
IDab-‐35 0 0 0 0 1 1

NGT-‐mobiel-‐A-‐5 23-‐2-‐2013 IDab-‐12 1 0 1 1 0 3
IDab-‐30 -‐1 0 0 1 1 1
IDab-‐35 1 0 0 1 1 3
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Testcode

Testdatum

ID-‐code	  AB	  T	  H

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  

Geschiktheid	  

TOA	  

Optelsom
	  score

NGT-‐Relay-‐C 26-‐2-‐2013 IDab-‐17_1 -‐2 -‐1 -‐1 -‐1 0 -‐5
IDab-‐17_2 -‐2 -‐1 -‐1 1 -‐3
IDab-‐20 -‐1 0 0 1 0 0
IDab-‐29 -‐1 1 1 0 1 2

NGT-‐mobiel-‐B-‐1 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 2 2 2 2 2 10
IDab-‐20 -‐1 1 0 1 -‐1 0
IDab-‐34 1 1 1 1 1 5

NGT-‐mobiel-‐B-‐2 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐20 -‐1 1 0 0 -‐1 -‐1
IDab-‐34 -‐1 0 -‐1 0 0 -‐2

NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐20 -‐1 0 0 0 0 -‐1
IDab-‐34 -‐1 0 0 0 -‐1 -‐2

NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDab-‐12 -‐1 0 1 0 1 1
IDab-‐20 -‐1 0 -‐1 0 1 -‐1
IDab-‐34 0 0 0 1 1 2

NGT-‐mobiel-‐C-‐1 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 0 -‐1 -‐1 -‐1 0 -‐3
Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 -‐2 -‐2 -‐7
IDab-‐38 -‐1 0 -‐1 -‐1 0 -‐3

NGT-‐mobiel-‐C-‐2 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐1 0 0 0 1 0
Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 0 0 -‐3
IDab-‐38 -‐1 0 -‐1 1 1 0

NGT-‐mobiel-‐C-‐3 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
Idab-‐35 -‐2 0 -‐2 -‐1 -‐1 -‐6
IDab-‐38 0 0 0 1 1 2

NGT-‐mobiel-‐C-‐4 8-‐3-‐2013 IDab-‐34 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
Idab-‐35 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐38 1 0 1 2 1 5

NGT-‐vergadering-‐A-‐1 16-‐3-‐2013 IDab-‐20 0 0 0 0 1 1
Idab-‐40 1 0 1 1 1 4
IDab-‐43 2 0 2 1 1 6
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Testcode

Testdatum

ID-‐code	  AB	  T	  H

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  

Geschiktheid	  

TOA	  

Optelsom
	  score

NGT-‐vergadering-‐A-‐1 16-‐3-‐2013 IDab-‐20 0 0 0 0 1 1
Idab-‐40 1 0 1 1 1 4
IDab-‐43 2 0 2 1 1 6

NGT-‐vergadering-‐A-‐2 16-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 0 -‐1 0 0 -‐2
Idab-‐40 -‐2 0 -‐1 -‐1 -‐1 -‐5
IDab-‐43 -‐1 0 0 0 0 -‐1

NGT-‐Telecom-‐E 16-‐3-‐2013 IDab-‐20 1 0 1 1 1 4
Idab-‐40 1 0 1 1 1 4
IDab-‐43 2 0 1 1 1 5

NGT-‐mobiel-‐D 16-‐3-‐2013 IDab-‐20 -‐1 0 0 -‐1 0 -‐2
Idab-‐40 0 0 0 0 0 0
IDab-‐43 2 0 1 1 2 6

NGT-‐Telecom-‐F-‐1 29-‐3-‐2013 IDab-‐12 1 0 1 0 1 3
IDab-‐34 2 0 1 1 2 6
IDab-‐38 2 0 2 2 2 8

NGT-‐Telecom-‐G-‐1 17-‐4-‐2013 IDab-‐20 0 0 1 -‐1 1 1
IDab-‐38 1 0 1 1 1 4
IDab-‐44 0 0 1 0 1 2

NGT-‐Telecom-‐H-‐1 25-‐4-‐2013 IDab-‐20 1 0 1 2 1 5
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Bijlage F2 – Scorelijst auditief beperkten: RTT-tolkgebruikers  

	  

Testcode

Testdatum

ID-‐code	  AB	  

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  

Geschiktheid	  

TOA	  

Optelsom
	  score

RTT-‐1-‐1-‐A-‐1 9-‐feb-‐13 IDab-‐3 -‐2 0 1 1 1 1
IDab-‐20 0 0 0 1 0 1
IDab-‐26 -‐2 0 -‐1 0 1 -‐2

RTT-‐1-‐1-‐A-‐2 9-‐feb-‐13 IDab-‐3 1 0 1 1 1 4
IDab-‐20 1 1 1 1 1 5
IDab-‐26 -‐2 -‐1 0 0 0 -‐3

Phone-‐RTT-‐B 20-‐2-‐2013 IDab-‐3 -‐1 0 -‐1 1 1 0
IDab-‐20 -‐1 -‐1 0 1 1 0

RTT-‐1-‐1-‐B-‐1	  	   22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   -‐1 0 2 1 -‐1 1
IDab-‐13 -‐1 0 1 1 -‐1 0
IDab-‐32 0 1 2 -‐2 1 2
IDab-‐33 2 0 2 2 -‐1 5
IDab-‐36 2 1 2 1 1 7

RTT-‐1-‐1-‐B-‐2	   22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   1 0 0 2 1 4
IDab-‐13 -‐1 0 1 0 1 1
IDab-‐32 1 0 1 0 1 3
IDab-‐33 1 1 1 2 1 6
IDab-‐36 1 0 1 1 1 4

RTT-‐Telecom-‐B-‐1 22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   1 -‐1 1 -‐1 1 1
IDab-‐13 1 0 1 1 1 4
IDab-‐32 -‐1 0 0 -‐2 -‐1 -‐4
IDab-‐33 0 1 1 2 1 5
IDab-‐36 1 0 2 2 1 6

RTT-‐Telecom-‐B-‐2 22-‐2-‐2013 IDab-‐1	   1 1 2 2 2 8
IDab-‐32 1 1 1 2 1 6

VC-‐RTT-‐C 25-‐2-‐2013 IDab48 1 1 1 2 2 7
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Testcode

Testdatum

ID-‐code	  AB	  

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  

Geschiktheid	  

TOA	  

Optelsom
	  score

RTT-‐vergadering-‐A-‐1 15-‐3-‐2013 IDab-‐3	   -‐1 0 1 0 1 1
IDab-‐13 0 1 1 1 1 4
IDab-‐22 -‐1 0 1 1 1 2
IDab-‐28 0 0 0 1 0 1
IDab-‐37 1 0 2 2 1 6

RTT-‐vergadering-‐A-‐2 15-‐3-‐2013 IDab-‐13 0 1 1 1 1 4
IDab-‐22 -‐1 0 0 0 1 0
IDab-‐28 1 0 0 1 0 2
IDab-‐37 0 0 0 1 0 1

RTT-‐Telecom-‐E-‐1 15-‐3-‐2013 IDab-‐13 1 0 0 1 1 3
IDab-‐22 0 0 0 2 1 3
IDab-‐28 2 0 1 1 1 5
IDab-‐37 1 0 0 2 1 4

VC-‐RTT-‐E-‐1 19-‐3-‐2013 IDab-‐48 1 0 1 2 1 5

VC-‐RTT-‐F-‐1 10-‐4-‐2013 IDab-‐48 2 0 1 2 1 6

RTT-‐Telecom-‐F-‐1 10-‐4-‐2013 IDab-‐1 1 0 1 2 1 5
IDab-‐3 0 0 1 1 1 3

11-‐4-‐2013 IDab-‐22 -‐1 0 0 1 1 1

VC-‐RTT-‐G-‐1 25-‐4-‐2013 IDab-‐30 0 0 1 1 1 3
IDab-‐48 2 1 1 2 2 8
IDab-‐50 -‐1 0 1 2 0 2
IDab-‐51 -‐1 0 0 1 1 1
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Bijlage G1 – Scorelijst tolken   
	  

  

 

 

  

Testdatum

ID-code AB 

T H

Techniek

Taal-‐	  en	  

tolk	  

vaardighed

en

Com
m
unic

atie

Tevredenh

eid	  

Geschikthe

id	  TOA	  

O
ptelsom

 

score

8-feb-13 IDt-15 -2 -1 -2 -2 1 -6
8-feb-13 IDt-15 1 1 1 1 1 5
9-feb-13 IDt-19 -1 1 1 1 2 4
9-feb-13 IDt-18 1 2 2 1 2 8
16-feb-13 IDt-21 1 1 1 2 2 7
18-feb-13 IDt-21 1 2 2 1 1 7
19-feb-13 IDt-15 1 2 1 1 0 5
19-feb-13 IDt-15 -1 1 -1 1 2 2
20-feb-13 IDt-55 -1 1 1 1 1 3
22-feb-13 IDt-55 -1 -1 -1 -1 0 -4

23-feb-13 IDt-15 1 2 2 2 2 9
23-feb-13 IDt-21 1 1 -1 -1 -1 -1
23-feb-13 IDt-15 -1 1 2 1 2 5
23-feb-13 IDt-15 -1 -1 -1 0 2 -1
23-feb-13 IDt-15 -1 1 2 2 2 6
23-feb-13 IDt-15 -1 1 1 1 2 4
23-feb-13 IDt-27 2 1 1 0 1 5
26-feb-13 IDt-21 1 0 2 1 1 5
1-mrt-13 IDt-27 2 2 2 2 2 10
1-mrt-13 IDt-40 -2 1 1 1 1 2
1-mrt-13 IDt-27 -1 -1 -1 1 -1 -3
1-mrt-13 IDt-40 -1 1 1 2 0 3
8-mrt-13 IDt-20 2 0 1 1 -2 2
8-mrt-13 IDt-56 1 2 -1 1 -2 1
8-mrt-13 IDt-20 1 2 1 2 2 8
8-mrt-13 IDt-20 -2 -1 -1 0 2 -2
8-mrt-13 IDt-56 -1 0 1 -1 0 -1
8-mrt-13 IDt-56 1 -2 -1 -1 2 -1
15-mrt-13 IDt-18 2 2 2 2 2 10
15-mrt-13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
15-mrt-13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
15-mrt-13 IDt-18 2 2 1 2 2 9
16-mrt-13 IDt-21 0 1 -1 1 -2 -1
16-mrt-13 IDt-21 -1 -1 -1 -1 -1 -5
19-mrt-13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
29-mrt-13 IDt-21 1 2 2 1 2 8
29-mrt-13 IDt-27 1 2 2 2 1 8
29-mrt-13 IDt-5 1 1 1 2 2 7
17-apr-13 IDt-56 2 0 1 1 2 6
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Bijlage G2 – Scorelijst tolken: achteraf aangepast 

	  

   

Testcode

Testdatum
ID-code AB T H

Techniek

Taal-‐	  en	  tolk	  

vaardigheden
Com

m
unicatie

Tevredenheid	  
Geschiktheid	  TOA	  

O
ptelsom

 score

NGT-‐1-‐1-‐A-‐2 8-‐feb-‐13 IDt-15 1 1 1 1 1 5

RTT-‐1-‐1-‐A 9-feb-13 IDt-18 1 2 2 1 2 8

NGT-‐telecom-‐B 16-‐feb-‐13 IDt-21 1 1 1 2 2 7

Phone-‐NGT-‐B 18-feb-13 IDt-21 1 2 2 1 1 7

Phone-‐NGT-‐C 19-‐feb-‐13 IDt-15 1 2 1 1 0 5
NGT-‐mobiel-‐A	  

(1e	  en	  2e	   23-feb-13 IDt-15 1 2 2 2 2 9

NGT-‐mobiel-‐A-‐1 23-feb-13 IDt-21 1 1 -‐1 -‐1 -‐1 -‐1

NGT-mobiel-A-5 23-‐feb-‐13 IDt-27 2 1 1 0 1 5

NGT-‐relay-‐C 26-‐feb-‐13 IDt-21 1 0 2 1 1 5

NGT-‐mobiel-‐-‐B-‐1 1-‐mrt-‐13 IDt-27 2 2 2 2 2 10

NGT-‐mobiel-‐C-‐2 8-‐mrt-‐13 IDt-20 1 2 1 2 2 8

RTT-‐telecom-‐E-‐1 15-‐mrt-‐13 IDt-18 2 2 2 2 2 10
RTT-‐vergadering-‐

A1 15-mrt-13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
RTT-‐vergadering-‐

A2 15-mrt-13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
RTT-‐vergadering-‐

A-‐3 15-mrt-13 IDt-18 2 2 1 2 2 9

VC-‐RTT-‐E-‐1 19-‐mrt-‐13 IDt-18 1 2 2 2 2 9
NGT-‐telecom-‐F-‐1

29-‐mrt-‐13 IDt-21 1 2 2 1 2 8
NGT-‐Telecom-‐F-‐1

29-mrt-13 IDt-27 1 2 2 2 1 8

RTT-‐Telecom-‐F-‐1 29-mrt-13 IDt-5 1 1 1 2 2 7

NGT-telecom-G-1 17-apr-13 IDt-56 2 0 1 1 2 6
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Bijlage H – Scorelijst horenden 

	  

 

	   	  

Testcode

Testdatum

ID-‐code	  

AB	  T	  H

Techniek

Taal-‐	  en	  

tolk	  

vaardighed

en

Com
m
unic

atie

Tevredenh

eid	  

Geschikthe

id	  TOA	  

Optelsom
	  

score

NGT-‐1-‐1-‐A 8-‐2-‐2013 IDh-‐1 0 1 1 1 3
NGT-‐1-‐1-‐B 19-‐2-‐2013 IDh-‐8 1 2 1 2 6
VC-‐RTT-‐A 20-‐2-‐2013 IDh-‐9 2 2 2 2 8
NGT-‐mobiel-‐A-‐1 23-‐2-‐2013 IDh-‐2 2 2 2 2 8
NGT-‐mobiel-‐a2 23-‐2-‐2013 IDh-‐2 2 2 2 2 8
NGT-‐mobiel-‐a3 23-‐2-‐2013 IDh-‐2 2 2 2 2 8
NGT-‐mobiel-‐a4 23-‐2-‐2013 IDh-‐2 2 2 2 2 8
NGT-‐mobiel-‐a5 23-‐2-‐2013 IDh-‐2 -‐1 1 1 0 1
VC-‐RTT-‐C 25-‐2-‐2013 IDh-‐8 1 1 1 1 4
NGT-‐mobiel-‐B-‐1 1-‐3-‐2013 IDh-‐1 -‐1 -‐1 0 0 -‐2
NGT-‐mobiel-‐B-‐2 1-‐3-‐2013 IDh-‐1 -‐2 -‐2 -‐1 -‐1 -‐6
NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDh-‐1 1 2 2 2 7
NGT-‐mobiel-‐B-‐3 1-‐3-‐2013 IDh-‐8 0 -‐1 0 0 -‐1
NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDh-‐1 1 1 2 1 5
NGT-‐mobiel-‐B-‐4 1-‐3-‐2013 IDh-‐publiek 1 1 2 1 5
NGT-‐mobiel-‐C1 8-‐3-‐2013 IDh-‐2 -‐2 -‐1 -‐2 -‐2 -‐7
NGT-‐mobiel-‐C2 8-‐3-‐2013 IDh-‐2 2 1 2 2 7
RTT-‐vergadering-‐A-‐1 15-‐3-‐2013 IDh-‐5 1 2 2 1 6
RTT-‐vergadering-‐A-‐1 15-‐3-‐2013 IDh-‐7 2 2 2 2 8
RTT-‐vergadering-‐A-‐1 15-‐3-‐2013 IDh-‐6 2 2 2 2 8
RTT-‐vergadering-‐A-‐2 15-‐3-‐2013 IDh-‐7 2 2 2 2 8
RTT-‐vergadering-‐A-‐2 15-‐3-‐2013 IDh-‐6 2 2 2 1 7
RTT-‐vergadering-‐A-‐2 15-‐3-‐2013 IDh-‐5 2 2 2 2 8
RTT-‐telecom-‐E-‐1 15-‐3-‐2013 IDh-‐5 1 0 1 1 3
RTT-‐telecom-‐E-‐1 15-‐3-‐2013 IDh-‐6 1 1 0 1 3
NGT-‐vergadering-‐A-‐1 16-‐3-‐2013 IDh-‐7 2 2 2 2 8
NGT-‐Vergadering-‐A-‐1 16-‐3-‐2013 IDh-‐8 0 1 1 1 3
NGT-‐vergadering-‐A-‐1 16-‐3-‐2013 IDh-‐3 1 1 1 1 4
NGT-‐Telecom-‐E-‐1 16-‐3-‐2013 IDh-‐3 0 1 1 1 3
NGT-‐mobiel-‐D 16-‐3-‐2013 IDh-‐7 2 2 2 1 7
NGT-‐mobiel-‐D 16-‐3-‐2013 IDh-‐7 -‐1 -‐1 -‐1 0 -‐3
VC-‐RTT-‐E-‐1 19-‐3-‐2013 IDh-‐8 -‐1 1 0 1 1
VC-‐RTT-‐E-‐1 19-‐3-‐2013 IDh-‐7 1 1 1 1 4
VC-‐RTT-‐G-‐1 25-‐4-‐2013 IDh-‐7 0 0 0 0 0
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Bijlage I – Ingevulde factorenlijst invloed  

	  

	  

Groepen Factoren Inhoud Invloed

Tolk

Certificatie registratie	  RTG geen

Tolkvaardigheid RTG geen

Computer	  ervaring Vaardigheid veel

Ervaringsjaren Jaren geen

Ervaring	  tolk	  op	  afstand Hoe	  vaak/Platform veel

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk weinig

Competentie Teletolk	  vaardigheid	  beoordeling weinig

Tolkgebruiker

Ervaring	  met	  tolk jaren/	  aantal	  per	  week geen

Taal Engels	  of	  NL	  taal	  kennis geen

Tolkgebruiker registratie geen

Speciaal	  onderwijs	  gevolgd School/plaats geen

Opleiding diploma geen

Bezit	  communicatie	  device. apparaat veel

Computerervaring type/gebruik veel

Leeftijd geboortejaar weinig

Werkuren	  arbeid aantal	  uren	  per	  week geen

Werk baan weinig

Voorkeur	  tolk tolkvorm/naam geen

Ervaring	  met	  tolk	  op	  afstand Hoeveel	  keer?	  En	  hoe? weinig

Communicatiebehoefte soort veel

Contactgegevens sms/e-‐mail/tc geen

Voorkeur	  Tolksituatie Voorkeur	  tolksituatie	  op	  afstand weinig

Omgang	  TC instellingen	  TC veel

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk weinig

Horende

Ervaring Ervaring	  na	  het	  gebruik	  van	  teletolk weinig

Verstaanbaarheid Kwaliteit	  communicatie	  via	  audio veel

Ervaring	  Live	  tolk Eerder	  in	  aanraking	  met	  tolk weinig
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Groepen Factoren Inhoud Invloed

Tolkwerkplek

Houding Zitten/staan geen

Scherm Grootte/resolutie/tekstvenstergrootte veel

Toetsenbord Soort geen

Luidspreker Soort weinig

Achtergond Kleur/patroon veel

Afscherming Soort weinig

Omgevingsgeluid Luidheid	  en	  patroon	   veel

Camera resolutie/lichtsterkte/kijkhoek veel

Kleding Soort weinig

Duur Tijd geen

Framerate Frames	  per	  seconde veel

Resolutie resolutie veel

Situatiebeschrijving logboek weinig

Tolksituatie

Device Soort type weinig

Merk naam weinig

Aantal	  TC	  devices aantal geen

Scherm Grootte veel

Microfoon Horende	  Spreker(s) veel

Device	  beschikbaarheid Eigenaar	  device veel

Scherm Resolutie veel

Gebruik Gebruikervaring	  device weinig

Omstandigheid Soort Setting veel

Duur tijd geen

Voorbereiding Voorstellen/kenismaken veel

Afrondingstijd Met	  tolkgebruiker geen

Voorbereidingstijd tijd weinig

Soort	  gesprek soort	  deelname	  tolkgebruiker veel

Kwaliteit	  Device Hoe	  geschikt	  is	  het	  voor	  omstandighed veel

Presentatie	  tolken tolk/tekst	  zichtbaar	  voor	  iedereen veel
Vermoeidheid/concentratie	  
vergeleken	  met	  live	  tolken duur	  tolken	  zonder	  onderbrekening weinig

Afleidingen Zijn	  er	  afleidingen	  vanuit	  beide	  kanten veel

Comfort Werkomgeving	  Tolkplek weinig

Afstand postcode	  tolk	  en	  postcode	  opdracht geen
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Groepen Factoren Inhoud Invloed

Communicatie Communicatielijn Inzet	  van	  aantal	  tolken/locaties geen

Tolkvorm Soort veel

Gebruik	  TC Instellingen	  TC veel

Input aantal	  sprekers veel

Inrgijpingsmogelijkheid	  Tolk Ja/nee veel

Aantal	  TC	  devices Getal/types weinig

Evaluatie alle	  ervaringen geen

Tolkverbinding

Internetverbinding Bandbreedte veel

Vertraging tijd weinig

Scynchronisatie tijdverschil veel

Toegankelijkheid Poortnummer veel

Opzet	  verbinding Omschrijving	  werkzaamheden geen

Verbinding type weinig


