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1. DE FACULTEIT LETTEREN 

De Faculteit Letteren van KU Leuven | Campus Antwerpen is een van de grootste 

in Europa. De faculteit heeft een uitstekende internationale reputatie, zowel op het 

vlak van onderwijs als op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. De bevestiging 

van deze kwaliteit kwam er in 2017, toen de opleiding werd toegelaten tot EMCI, de 

European Masters in Conference Interpreting. Bovendien is KU Leuven | Campus 

Antwerpen lid van CIUTI, de Internationale Raad van Universitaire Instellingen voor 

Vertalers en Tolken. 

 

Voor de opleiding tot conferentietolk beschikt de campus over twee practica, een 

auditorium met zeven cabines voor 150 toehoorders en een conferentiezaal met 

drie cabines voor 310 toehoorders. Bovendien heeft KU Leuven | Campus 

Antwerpen twee digitale talenpractica waar studenten zelfstandig kunnen oefenen. 

Dat is mogelijk met het programma Black Box, een zelfstudie-leerplatform dat een 

speechdatabank bevat. Dit platform is uniek in Vlaanderen. 

 

De docenten zijn conferentietolken met een grote nationale en internationale 

ervaring, ervaren pedagogen of wetenschappers die zich op de theoretische 

aspecten van het tolken toeleggen. 
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2. POSTGRADUAAT CONFERENTIETOLKEN 

Houders van een academische master van 240 ECTS (studiepunten volgens het 

European Credit Transfer System) kunnen worden toegelaten tot het 

studieprogramma Conferentietolken. Zij moeten vooraf wel deelnemen aan de 

zomercursus en slagen voor de toelatingsproef (cf. §3). 

 

Curriculum postgraduaat conferentietolken 

OPLEIDINGSONDERDEEL STUDIEPUNTEN 
STUDIEBELASTING 

IN WERKUREN 

Algemene vorming  

 European Politics for Conference 
Interpreters 

6 150 

Tolkwetenschap III 3 75 

 Deontologie van het tolken 3 75 

 Europese actualiteit en beroepspraktijk 3 75 

Nederlands (A-taal)  

 Taalbeheersing voor tolken 3 75 

Vreemde taal 1 (B-taal)  

 Consecutief 6 150 

Simultaan 9 225 

Vreemde taal 2 (C-taal)  

 Consecutief 6 150 

Simultaan 9 225 

Retour (in de B-taal) of 
Gemeenschappelijk college 

3 75 

Stage 9 225 

TOTAAL 60 1500 
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3. ZOMERCURSUS EN TOELATINGSPROEF CONFERENTIETOLKEN 

Om toegelaten te worden tot de opleiding moeten de kandidaten deelnemen aan de 

zomercursus en slagen voor de toelatingsproef. De zomercursus heeft als 

doelstelling de kandidaten met behulp van praktische oefeningen voor te bereiden 

op de toelatingsproef. Deze proef moet achterhalen of de kandidaat over de nodige 

competenties beschikt: uitstekende actieve beheersing van het Nederlands, 

uitstekende passieve beheersing van twee vreemde talen en hun culturen, 

algemene kennis, motivatie en flexibiliteit. 

 

De cursus start op woensdag 11 september en loopt tot vrijdag 20 september 2019. 

 

De toelatingsproef worden georganiseerd op donderdag 19 en vrijdag 20 september 

2019. 

 

De toelatingsproef voor een kandidaat die wil inschrijven voor de ACC-combinatie 

bestaat uit  

 

1) Intakegesprek; 

2) Schriftelijke proef algemene kennis; 

3) Improvisatie Nederlands: de kandidaat krijgt de keuze uit 4 citaten, mag 10 

minuten schriftelijk voorbereiden en moet dan gedurende 5 minuten een 

uiteenzetting over het gekozen onderwerp kunnen houden;  

4) Twee mondelinge reproductieproeven: één per vreemde taal. De kandidaat 

luistert naar een verhaal van ongeveer 4 minuten over een algemeen 

onderwerp in de vreemde taal, mag aantekeningen maken en moet de inhoud 

correct kunnen reproduceren in het Nederlands. 
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Voor kandidaten die willen inschrijven met een ABC-combinatie komt er nog een 

tolkproef bovenop: 

 

5) Een mondelinge reproductieproef in de B-taal. De kandidaat luistert naar 

een verhaal van ongeveer 3 minuten over een algemeen onderwerp in het 

Nederlands, mag aantekeningen maken en moet de inhoud correct kunnen 

reproduceren in de vreemde taal.  

 

 

 

4. TALEN  

De opleiding heeft Nederlands als A-taal (moedertaalniveau). Kandidaten kiezen 

twee vreemde talen uit de volgende zes: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans of 

Russisch waarvan minstens één uit de eerste drie.  
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5. INLICHTINGEN 

Voor meer informatie over deze opleiding en de toelatingsproef kun je terecht bij 

Dirk Reunbrouck. 

 

Voor inschrijving bij Inge Dergent. 

 

 

 

 

+ 32 (03) 502 15 22 

 

 

 

 

inge.dergent@kuleuven.be 

 

dirk.reunbrouck@kuleuven.be 

 

 

 

 

www.arts.kuleuven.be/antwerpen 

 

mailto:inge.dergent@kuleuven.be
mailto:dirk.reunbrouck@kuleuven.be
http://www.arts.kuleuven.be/antwerpen


 
 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZOMERCURSUS EN TOELATINGSPROEF 

CONFERENTIETOLKEN 
 

 

Voornaam + naam: …………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………… 

E-mail: …………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………… Nationaliteit: …………………… 

Gekozen 

talencombinatie: 
A-taal: ……………B-taal:…………… C-ta(a)l(en):…………... 

Behaald diploma: …………………………………………………………………………… 

Uitgereikt door: …………………………………………………………………………… 

Op (datum): …………………………………………………………………………… 

 

 

Ik schrijf me in voor de zomercursus en toelatingsproef voor het Postgraduaat 

Conferentietolken en verbind me ertoe het inschrijvingsbedrag van € 100 te betalen 

(hiervoor ontvang ik van KU Leuven een betalingsformulier). Het inschrijvingsgeld voor de 

opleiding bedraagt € 2000. Het inschrijvingsbedrag van de zomercursus wordt in mindering 

gebracht (indien de kandidaat slaagt voor de toelatingsproef, krijgt hij/zij na officiële 

inschrijving een nieuw betalingsformulier). 

Handtekening: Datum: 

 

 

Gelieve dit formulier terug te sturen naar: 

KU Leuven | Campus Antwerpen 

Faculteit Letteren 

Inge Dergent 

Sint-Andriesstraat 2 

2000 Antwerpen 

inge.dergent@kuleuven.be 

mailto:inge.dergent@kuleuven.be

