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Zit je na het lezen van onderstaande informatie nog met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via 
https://student.vub.be/studietrajectbegeleiding/lw 

 

 
Studenten die in academiejaar 2022-2023 naar het derde jaar van de opleiding gaan, volgen het 
modeltraject van de nieuwe opleiding. Deze overgangsmaatregelen gelden dus énkel voor 
studenten gestart in de opleiding in 2019-2020 of eerder die nog vakken moeten (her)opnemen! 

    

 
 
Alle overgangsmaatregelen werden reeds opgenomen in jouw Student Self Service. Je 
vertrouwt in de eerste plaats op het programma dat je daar vindt. 
 

 ‘[Taal] VI: voor academische doeleinden’ verdwijnt uit het programma. Inleiding tot het tolken [Taal] wordt 
een plichtvak. 

o [Taal VI] wordt uitdovend nog één jaar ingericht voor studenten die niet geslaagd zijn voor [Taal] VI, 
maar die het in academiejaar 2021-2022 wel gevolgd hebben. Je hebt dus nog één jaar de tijd om 
voor dit vak te slagen in zelfstudie op basis van de cursus van vorig academiejaar. 

 
o Studenten die het oude programma volgen, maar [TAAL] VI nog niet hebben opgenomen, nemen 

sowieso in de plaats ‘Inleiding tot het tolken [TAAL]’ op. 
 Als je ‘Inleiding tot het tolken’ al gevolgd hebt in de ‘Verdiepende Keuzestudiedelen TTKA’, 

dan telt het nu mee binnen je taal. Je neemt dan een extra vak op binnen de verdiepende 
keuzestudiedelen TTKA als vervanging van inleiding tot het tolken.  

 
o Per taalleerlijn kan er een verschillende situatie zijn: Als je bijvoorbeeld Engels VI gevolgd hebt in 

2021-2022, dan kan je dit hernemen. Als je tegelijk Duits VI nog niet gevolgd hebt, dan volg je 
inleiding tot het tolken Duits in de plaats. 

 
 Het vak Tolktechnieken (notitie- en spreektechnieken) verdwijnt uit het programma. Je kan het vak niet 

hernemen als je niet geslaagd bent. Kies een ander keuzevak binnen de verdiepende keuzestudiedelen TTKA.  
 

 ‘Community-engaged Research and learning’ is een plichtvak in het nieuwe programma. Je kan het ook 
kiezen als een keuzevak van 6 stp. in de ‘verdiepende keuzestudiedelen TTKA’ van het oude programma. 
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De vakken waarvoor je geslaagd was, blijven meetellen in je programma. Indien je nog niet geslaagd bent 
voor onderstaande vakken uit de linkerkolom, kan je de vakken op te nemen uit de rechterkolom. 
 

Je bent (nog) niet geslaagd 
voor: 

# 
stp. semester 

 
Je neemt op: # stp. semester 

       
Deutsche Sprache VI: 

Deutsch für akademische 
Zwecke 

3 2 OF 
Deutsche Sprache VI: Deutsch für 

akademische Zwecke 3 2 
Inleiding tot het tolken Duits 3 2 

       
Français VI: français à des 

fins académiques 3 2 OF 
Français VI: français à des fins académiques 3 2 

Inleiding tot het tolken Frans 3 2 
       

English VI: English for 
academic purposes 3 2 OF 

English VI: English for academic purposes 3 2 
Inleiding tot het tolken Engels 3 2 

       
Lengua española VI: 
español para fines 

académicos 
3 2 OF 

Lengua española VI: español para fines 
académicos 3 2 

Inleiding tot het tolken Spaans 3 2 
       

Tolktechnieken (notitie- en 
spreektechnieken) 3 1  Ander keuzevak uit ‘Verdiepende 

Keuzestudiedelen TTKA’ 3  

2 ‘Verdiepende 
Keuzestudiedelen TTKA’ 3+3   Community-Engaged Research & Learning 6 1+2 

 


