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INHOUD
De masteropleiding in het tolken is een van de drie masters die
volgen op de bachelor in de toegepaste taalkunde.
Het tolken is een vak apart. Wie een vreemde taal goed beheerst,
slaagt er daarom nog niet in om als tolk te functioneren. Tolken
beschikken over een sterk ontwikkeld concentratievermogen en
zijn behoorlijk stressbestendig. Het werk vergt naast een zeer
goede mondelinge vaardigheid ook een gespecialiseerde training,
ervaring met verscheidene tolktechnieken, en een dosis
koelbloedigheid. Tolken kunnen voor hun mondeling vertaalwerk
nu eenmaal nauwelijks gebruikmaken van een woordenboek of
andere hulpmiddelen. Het moet bij wijze van spreken allemaal uit
het hoofd gebeuren. Algemene cultuur en voorbereiding zijn dan
ook cruciaal. De specifieke knowhow leer je tijdens de opleiding.
De opleiding biedt je tegelijk een degelijke academische vorming
(inzicht verwerven in het waarom) en een praktijkgerichte
voorbereiding op de beroepswereld (relevante technieken,
technologie en kennis van diverse werkvelden).
OPBOUW
Het programma van de master bouwt voort op de vaardigheden,
inzichten en kennis die je verworven hebt in de bachelor in de
toegepaste taalkunde. Die bagage stelt je in staat je toe te leggen
op het tolken. Het spreekt vanzelf dat je daarvoor een perfecte
beheersing van het Nederlands en van je twee vreemde talen
nodig hebt.
De master staat via een voorbereidings- of schakelprogramma
ook open voor andere afgestudeerde bachelorstudenten.
Binnen het pakket Nederlands wordt sterk de nadruk gelegd op
de perfecte beheersing van het gesproken Nederlands, toegespitst op mondelinge formuleervaardigheid. Je krijgt daarnaast
een praktijkcursus effectief solliciteren, gecombineerd met een
sollicitatiedriedaagse op verplaatsing.
De beheersing van de tolktechniek wordt gradueel opgebouwd.
Je maakt je vertrouwd met de technieken die in diverse
werkvelden gangbaar zijn: consecutief tolken met en zonder
notities (dan luister je eerst naar de spreker en je geeft daarna
weer wat er gezegd is), vertalen van het blad (lezend vertalen,
meestal van documenten), fluistertolken (je volgt de spreker op
de voet en vertaalt gelijktijdig voor een cliënt) en gesprekstolken
(je tolkt telkens na een beurt van elke gesprekspartner en leidt
het gesprek in goede banen). Dat doe je zowel in het Nederlands
als in de vreemde taal.
Verscheidene werkvelden worden grondig uitgediept: bedrijfstolken, sociaal tolken, medisch tolken en gerechtelijk tolken.
Je wordt vertrouwd gemaakt met theoretische inzichten en
werkwijzen. Je krijgt een volledig overzicht van het beroep van
gesprekstolk, de institutionele kaders waarin het beroep
uitgeoefend wordt en de specifieke deontologische uitdagingen
van ieder werkveld. Je leert omgaan met mobiele tolkapparatuur
en werken in videoconferentie.
Je verdiept je in de cultuur en maatschappij van die gebieden
waar de vreemde talen die je gekozen hebt, worden gesproken.

Er staat ook een keuzevak op het programma. Je kunt je
verdiepen in de audiovisuele tolktechnieken, meer bepaald live
subtitling en audiodescriptie. Je kunt ook een ander keuzevak
volgen om je algemene achtergrond- of taalkennis uit te breiden.
Je stage wordt opgedeeld in een verplichte, begeleide stage
(50 %) en een vrij in te vullen stage (50 %). De begeleide stage
speelt zich af in een gerechtscontext en een medische context en
wordt georganiseerd in samenwerking met de Gentse Rechtbank,
de Politieschool Oost-Vlaanderen, het UZGent, de master in de
geneeskunde, de opleidingsdienst van de Federale recherche ...
Voor de vrij in te vullen stage doe je bij voorkeur ook een
tolkstage. Zo ervaar je aan den lijve wat voor uitdaging een
tolkopdracht inhoudt, wat opdrachtgevers verwachten, hoeveel
variatie het tolkwerk met zich brengt, welke soorten van
gesproken ‘teksten’ worden getolkt etc. Je kunt ook terecht in een
bedrijfsomgeving waar mondelinge communicatie belangrijk is.
De kroon op het werk wordt je masterproef waarvoor je een
keuze aan onderwerpen krijgt aangeboden. Je schrijft je
masterproef in een van de vreemde talen die deel uitmaken van
je programma. Je bewijst dat je zelfstandig informatie kunt
opzoeken en verwerken, dat je daar een originele synthese van
kunt maken, dat je problemen op een systematische en creatieve
manier weet op te lossen. Je masterproef is een eigen werk met
de stempel van je persoonlijkheid.
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook kiezen voor
de educatieve master. Meer uitleg hierover vind je op
www.ugent.be/educatievemaster.
ARBEIDSMARKT
De master in het tolken bereidt je voor op een professionele
loopbaan als gesprekstolk (liaisontolk), maar ook op veel andere
beroepen waar snel en vlot mondeling communiceren in
gespecialiseerde domeinen belangrijk is. Voor de periode tot 2023
is de tolkopleiding ook erkend door de FOD Justitie als een
juridische opleiding in de geest van het KB van 30 maart 2018,
waardoor afgestudeerden zonder bijkomende opleiding hun
opname in het nationaal register van beëdigde vertalers/tolken
kunnen aanvragen.
Door de toenemende internationalisering van het economische,
politieke en sociale leven spelen tolken een alsmaar belang
rijkere rol.
Je grote troeven zijn naast de kennis van tolktechnieken je
uitstekende mondelinge taalvaardigheid, je sterk ontwikkeld
concentratievermogen en je grote stressbestendigheid. Bovendien
ben je vertrouwd met meerdere gespecialiseerde domeinen en de
maatschappelijke ontwikkelingen van de taalgebieden die je hebt
bestudeerd.
Je bent tevens opgeleid om actief te zijn als wetenschappelijk
onderzoeker.
De postgraduaatsopleiding conferentietolk die de faculteit ook
aanbiedt, breidt je tolkopleiding nog verder uit. Je maakt je dan
vertrouwd met andere settings (conferentiezalen met tolk
cabines), met de techniek van het simultaan tolken, met andere
werkvelden (o.a. nationale en internationale politiek, economie,
wetenschap) en ten slotte ook met andere hedendaagse
technologieën, zoals tolken met spraakherkenning.
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Rechtstreeks:
−− Ba toegepaste taalkunde (met corresponderende talen)
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Via schakelprogramma: (62/90 sp)
(algemene voorwaarde: minstens 24 studiepunten per correspon
derende vreemde taal gevolgd hebben in vooropleiding)
−− Ba office management (62 sp)
−− afstudeerrichting bedrijfsvertaler-tolk
−− afstudeerrichting management assistant
−− zonder afstudeerrichting
−− Ba onderwijs: secundair onderwijs
−− met 2 talen uit de volgende lijst: Duits, Engels, Frans (62 sp)
−− met 1 taal uit de volgende lijst in combinatie met Nederlands:
Duits, Engels, Frans (90 sp)
Via voorbereidingsprogramma: (35/62/82 sp)
−− Ba taal- en letterkunde
−− met twee corresponderende vreemde talen (35 sp)
−− met één corresponderende vreemde taal en Nederlands
(62 sp)
−− met één corresponderende vreemde taal zonder Nederlands
(82 sp)
−− Ba toegepaste taalkunde
met één corresponderende vreemde taal, al dan niet in
combinatie met Nederlands

PRAKTISCHE INFORMATIE

Studieprogramma masteropleiding, schakel- en
voorbereidingsprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze
Voorbereidende initiatieven
Je taalkennis opfrissen of bijschaven? Of zelf je voorkennis testen?
Concrete informatie over de voorbereidende initiatieven vind je op
https://studiekiezer.ugent.be. Selecteer de opleiding en je vindt
toelichting en praktische details onder de rubriek ‘Vlot van start’.
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infosessie
zaterdag 27 april en dinsdag 10 september 2019
10u. tot 13u. - Groot-Brittanniëlaan 45
www.ugent.be/nl/studeren/masteropleidingen

Enkel de bachelorstudenten die een identieke corresponderende
talencombinatie hebben gevolgd, kunnen rechtstreeks inschrijven.
Alle andere kandidaat-studenten moeten hun diploma, vergezeld
van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit via de
trajectbegeleider.

Trajectbegeleiding
De contactgegevens van alle trajectbegeleiders vind je terug op
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding.
Contact
www.vtc.ugent.be

De informatie op deze fiche is bijgewerkt tot 1 januari 2019.

Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

