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GRADUAAT

TOLK VLAAMSE
GEBARENTAAL
IETS VOOR JOU?
WIE BEN JIJ?

WAT WIL JE LEREN?
BLZ. 05
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Ben je mensgericht, communicatief en heb je
een passie voor (gebaren)taal? Dan is dit graduaat
helemaal jouw ding! De opleiding is bovendien
perfect voor een sterke start op de arbeidsmarkt,
of om je te heroriënteren na enkele jaren werken.

Je leert vanaf de eerste les Vlaamse Gebarentaal
produceren en begrijpen. Je legt contacten
met doven en slechthorenden en gaat op pad
met professionele tolken. Bovendien leer je alles
wat je moet weten om aan de slag te gaan als
zelfstandige tolk.

WAT WIL JE WORDEN?
BLZ. 10

WAAROM EEN
GRADUAAT?

Het is je droom om een schakel te zijn tussen dove
en horende mensen zodat ze zonder barrières met
elkaar kunnen communiceren, als tolk in bijberoep
of hoofdberoep.

STUDEER IN JE EIGEN TEMPO - BLZ. 06
Het standaardtraject duurt vier jaar, maar je kiest zelf hoeveel
modules je opneemt en over welke periode je de opleiding
spreidt. Zo kan je de studie combineren met werk en/of een gezin.
JOBGERICHT - BLZ. 09
In een graduaatsopleiding leer je al doende: in de les,
tijdens taken en oefeningen én op de werkplek.

VERVOLGTRAJECT - BLZ. 11
Na een graduaat kan je via een vervolgtraject (eventueel
met vrijstellingen) een bachelordiploma behalen in een
verwant studiegebied.
Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020

3

GRADUAAT
TOLK VLAAMSE
GEBARENTAAL

4
JAAR

120
STUDIEPUNTEN

480 u.
WERKPLEKLEREN

“Gebarentaal spreek je met
je handen en je lichaam.
Luisteren doe je met je ogen”
Doof Vlaanderen

4

VINGER AAN
DE POLS

THUIS IN DE
DOVENCULTUUR

FOCUS OP
PRATIJK

Je leert Vlaamse Gebarentaal
van dove docenten, die net
als de horende docenten in
de opleiding professionals
zijn met ruime ervaring om
tolken Vlaamse Gebarentaal
op te leiden. Een aantal dove
en alle horende vakdocenten
staan bovendien in het
werkveld als tolk, waardoor
de opleiding continu de
vinger aan de pols houdt.

Om de beste begeleiding
te bieden maak je niet
alleen kennis met Vlaamse
Gebarentaal, je leert ook
de dovengemeenschap en
-cultuur kennen. Ook de
beroepscode van een tolk
en werken als zelfstandige
zijn thema’s die aan bod
komen.

Je krijgt vanaf het eerste
semester de kans om je
vaardigheden te oefenen
in de praktijk dankzij
werkplekleren. Later zal je
ook leren tolken in diverse
settings. Zo doe je flink wat
ervaring op. Dat maakt dat
je na vier jaar helemaal klaar
bent voor het echte werk.

“AL VANAF DE
EERSTE LES WORDT
ER UITSLUITEND
GECOMMUNICEERD
IN VLAAMSE
GEBARENTAAL. IN HET
BEGIN IS DAT WEL
WENNEN, MAAR HET IS
DE IDEALE MANIER OM
EEN NIEUWE TAAL TE
LEREN”
Mathieu, 1e jaar Graduaat
tolk Vlaamse Gebarentaal

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020
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E
JAAR

&

HOEVEEL LESUREN HEB JE?
Gemiddeld 9 uur per week.
Daarnaast doe je 2 tot 4 uur
per week aan werkplekleren.
Je besteedt ook tijd aan
opdrachten, oefeningen,
verslagen ... Alles samen
investeer je wekelijks ongeveer
18 tot 20 uur in je opleiding.

1E JAAR
SEMESTER 1+2

SP*

Vlaamse Gebarentaal 1
- Vlaamse Gebarentaal 1
- Praktijk 1 - deel 1

(15)
12
3

Nederlandse taalvaardigheid 1

5

Dovengemeenschap

5

Grammatica en taalkunde Vlaamse Gebarentaal

5

2E JAAR
FOCUS IN HET EERSTE JAAR
–– Kennismaking met Vlaamse
Gebarentaal
–– Kennis en cultuur van de
dovengemeenschap
–– Grammatica en taalkunde
Vlaamse Gebarentaal
–– Introductie van de praktijk
–– Verfijnen van de kennis van
Nederlandse taalvaardigheid

SEMESTER 1+2

SP*

Vlaamse Gebarentaal 2
- Vlaamse Gebarentaal 2
- Praktijk 1 - deel 2
- Practica Vlaamse Gebarentaal - deel 1

(20)
13
3
4

Nederlandse taalvaardigheid 2

5

Technische aspecten van het tolken

5

FOCUS IN HET TWEEDE JAAR
–– Taalverwerving Vlaamse
Gebarentaal
–– Uitdieping van de
Nederlandse taalvaardigheid
–– Verkenning van het tolkproces

*SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/tolkvlaamsegebarentaal
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3

E
JAAR

TAALBAD
We organiseren in het tweede
semester van elk jaar een
taalbad- en tolkweekend voor
alle groepen, met specifieke
workshops. Er worden ook
externe professionals betrokken
bij het programma.

3E JAAR
SEMESTER 1+2

SP*

Vlaamse Gebarentaal 3
- Vlaamse Gebarentaal 3
- Practica Vlaamse Gebarentaal - deel 2

(13)
9
4

Tolken 1
- Consecutief tolken
- Praktijk 2 - deel 1

(13)
10
3

Professionalisering
- Preventie
- Deontologie en beroepsaspecten van het tolken

(4)
2
2

FOCUS IN HET DERDE JAAR
–– Uitdiepen Vlaamse
Gebarentaal
–– Initiatie in het tolken

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020
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E
JAAR

FOCUS IN HET VIERDE JAAR
–– Tolken
–– Tolken in specifieke
settings en met specifieke
doelgroepen

4E JAAR
SEMESTER 1+2

SP*

Tolken 2
- Simultaan tolken
- Praktijk 2 - deel 2

(18)
13
5

Tolken specifieke settings

8

Graduaatsproef

4

*SP: studiepunten
Onder voorbehoud van wijzigingen. De meest recente informatie
vind je op www.arteveldehogeschool.be/graduaat/tolkvlaamsegebarentaal
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WERKPLEKLEREN

BEGELEIDING

Al wat je leert tijdens de les pas je meteen toe in de
praktijk, o.a. door individuele en groepsopdrachten
uit te voeren. Daarnaast staat er heel wat
werkplekleren op het programma.
EERSTE JAAR
In het eerste jaar ga je 20 uur werkplekleren in de
dovengemeenschap. Op die manier maak je kennis
met de dovengemeenschap en de dovencultuur.
TWEEDE JAAR
Ook in het tweede jaar trek je voor 20 uur naar
een werkplek, aangevuld met Practica Vlaamse
Gebarentaal waarbij je aan de hand van een
reeks opdrachten contact legt met doven en
slechthorenden.
DERDE JAAR
In het derde jaar verdiep je de contacten met
doven en slechthorenden via Practica Vlaamse
Gebarentaal 2. Daarnaast ga je voor het eerst een
aantal uur mee op pad met professionele tolken.

Wij bereiden je voor op de praktijk en
zorgen voor de nodige begeleiding, zodat
je er nooit alleen voor staat bij vragen
of problemen.
Doorheen de opleiding hou je je eigen
kennen en kunnen bij in een individuele
leeragenda. In dat persoonlijk
werkinstrument leg je de link tussen
theorie, competenties en praktijk. Het
werkstuk vormt de basis om je leerproces
te volgen en te evalueren.

VIERDE JAAR
Tijdens het vierde jaar trek je opnieuw het
werkveld in met professionele tolken. Zij
begeleiden je en koppelen terug naar je docent. Je
rondt je opleiding af met een afsluitende proef voor
een jury.

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020
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NA JE

DIPLOMA
VEEL OPTIES
Je graduaatsdiploma op zak?
Dan kan je allerlei richtingen uit.
Sectoren
Na dit graduaat ben
je perfect voorbereid
om te tolken in situaties in het dagelijkse
leven van doven en
slechthorenden: een
gesprek met een bank,
een oudercontact, een
doktersbezoek ...

OPTIMALE
KANS OP WERK

100%
van de afgestudeerden
is direct na de opleiding
aan het werk.
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Jobs
Tolk Vlaamse Gebarentaal is een
‘uitzonderlijk beroep’.
Je oefent het uit als
zelfstandige, in hoofdberoep of in bijberoep.

Doelgroepen
Je vormt de schakel
tussen horende en
dove mensen. Je zorgt
ervoor dat ze goed
kunnen communiceren
in heel uiteenlopende
settings.

Toekomst
Momenteel zijn er niet
veel fulltime tolken,
maar de vraag is wel
erg groot. Werk is dus
verzekerd.

MEER INFO?
www.arteveldehogeschool.be/opleidingen
www.onderwijskiezer.be
onderwijs.vlaanderen.be

VERDER STUDEREN
Afgestudeerden gaan meestal meteen
na de opleiding aan de slag.
Vebreed je kennis
Wil je de sociaal-agogische sector nog beter
leren kennen? Arteveldehogeschool biedt
verschillende graduaatsopleidingen aan die
een interessante aanvulling kunnen vormen
op je studie, zoals Sociaal-cultureel werk,
Orthopedagogie of Maatschappelijk werk.

Bachelordiploma
Zou je liever een bijkomend bachelordiploma
behalen? Aan Arteveldehogeschool vind je ook
heel wat bacheloropleidingen die aansluiten
bij je interesses. Neem een kijkje op blz. 19
voor het volledige studieaanbod.

“TIJDENS DE OPLEIDING
KAN JE HEEL WAT EIGEN
ACCENTEN LEGGEN. DAT
KOMT JE LEERPROCES
TEN GOEDE”
Leen Wellekens, oud-student

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020 11

OUD-STUDENTEN

VERTELLEN
Nadat ik was afgestudeerd als bachelor in de
orthopedagogie voelde ik me nog niet rijp voor de
arbeidsmarkt. Daarom heb ik deze opleiding gekozen. Ik
had absoluut geen voorkennis van Vlaamse Gebarentaal
of van doven en hun cultuur. Ik had er dus ook geen idee
van hoe intens het zou worden.

Leen Wellekens I
voltijds tolk

“DE DOVENWERELD
HEEFT ME IN HAAR
ARMEN GESLOTEN”

EIGEN ACCENTEN LEGGEN
Ik heb in het eerste jaar bewust gekozen om me alleen te
focussen op de opleiding. Zo kon ik veel tijd investeren
om me de Vlaamse Gebarentaal eigen te maken. De
volgende twee jaar werkte ik deeltijds als assistente van
een doofblinde persoon, wat mijn leerproces uiteraard
ten goede kwam. Je kan namelijk heel wat eigen accenten
leggen in de opleiding.
ELKE DAG MET PASSIE
Momenteel tolk ik voltijds, terwijl ik nog een thesis schrijf
voor de opleiding Communication and Deafblindness,
een masterjaar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik
zou eigenlijk wat minder moeten tolken, maar ik doe het
te graag! Ik volgde destijds mijn buikgevoel en vond een
beroep waar ik nog elke dag passie voor voel.
Wat ik zo prachtig vind, is dat ik nu in twee werelden
thuishoor. De dovenwereld heeft me in haar armen
gesloten en nu voel ik me goed in zowel de ‘horende’ als
de ‘dove’ wereld.
Leen Wellekens
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De tolkenopleiding was intens en spannend. Ik werd
mentaal en fysiek uitgedaagd, terwijl ik een prachtige
taal én de gebruikers van die taal leerde kennen.
PITTIGE COMBINATIE
Ik heb de opleiding gecombineerd met mijn gezin met
drie kinderen én halftijds werk in het onderwijs: pittig! Er
waren periodes dat ik examens opstelde en corrigeerde,
terwijl ik ook zelf moest studeren en examens ging
afleggen. Wanneer ik zelf niet voor de klas stond, legde
ik contact met doventolken en probeerde ik met hen mee
te gaan om te observeren en zelf te oefenen. Maar ook
‘s avonds of in het weekend was ik in de weer. “Moet
je wéér gaan tolken?” Die vraag heb ik ontelbare keren
gekregen van de kinderen. Maar ze begrepen het wel.
Mijn man was gelukkig een grote steun.
MAAR HET LOONT
Was het de moeite? Zeker. Ik ben nu negen maanden aan
de slag als tolk en het is een geweldig toffe job die me
elke dag weer verrijkt. Ik kom op heel wat verschillende
plekken, ontmoet boeiende horende en dove mensen en
leer erg veel bij, wat mijn blik alleen maar verruimt.

Reine De Laat I
tolk Vlaamse Gebarentaal in
bijberoep

“IK HEB DE
OPLEIDING
GECOMBINEERD
MET MIJN GEZIN
MET DRIE
KINDEREN ÉN
HALFTIJDS WERK
IN HET ONDERWIJS”

Reine De Laat

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020 13

WAAROM

ARTEVELDEHOGESCHOOL?

14

MAAK JE OPLEIDING

OP JOUW MAAT

AL DOENDE LEREN

Wat boeit jou? Welke
talenten wil je verder
uitbouwen? Geef zelf
vorm aan je opleiding en
leg je eigen accenten via
je persoonlijk traject, je
stage en je portfolio.

Heb je een duwtje in de
rug nodig? Op zoek naar de
beste studiemethode? We
begeleiden je. Combineer
je studeren met werk,
een bedrijf of een gezin?
Kies voor een traject op
maat. Vaak kan je ook je
werkplaats als stageplaats
gebruiken.

In onze graduaatsopleidingen staat praktijk
centraal. Je leert al doende
tijdens werkplekleren,
oefeningen, cases ... De
praktijkervaring die je zo
opdoet, vormt een grote
troef op de arbeidsmarkt.

SPECIFIEKE
TRAJECTEN

KLAAR VOOR MORGEN

DIVERSITEIT

Met een diploma van
Arteveldehogeschool neem
je al voorsprong. Je kan vlot
overweg met de nieuwste
technieken en de kans is
groot dat jij die straks zal
aanleren aan je collega’s. We
vernieuwen ook constant
onze onderwijsvormen. Zo
kan je op de beste manier
online en offline leren.

Bij Arteveldehogeschool
kom je in een diverse
gemeenschap terecht.
Jong of minder jong,
Vlaming of niet-Vlaming,
iedereen met zijn eigen
heel uiteenlopende
talenten en beperkingen
leert van elkaars werk- en
levenservaringen.

Vrijstellingen
Heb je al een diploma
hoger onderwijs of
verworven credits uit een
verwant studiegebied?
Dan heb je mogelijk
recht op vrijstellingen.
We bekijken dat
samen tijdens een
intakegesprek.

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020 15

STUDEREN
IN 5 VRAGEN
01

02

03

HOEVEEL KOST
DE OPLEIDING?
Eén jaar van 30 studiepunten
kost € 580,30. Neem je minder
studiepunten op, dan wordt het
inschrijvingsgeld verminderd.
Beursstudenten betalen
€ 108,80. Je studiemateriaal
voor de volledige opleiding kost
ongeveer € 175. Alle bedragen
onder voorbehoud.

WAT IS EEN STUDIEPUNT?
Het aantal studiepunten
weerspiegelt de studielast
voor de student. Eén studiepunt
staat gelijk aan ongeveer
25 à 30 uur ‘werk’:
werkplekleren, lessen bijwonen,
taken maken, studeren … De
volledige graduaatsopleiding
bestaat uit 120 studiepunten,
gespreid over vier jaar.

HOE EN WANNEER
INSCHRIJVEN?
Online registreren kan vanaf
23 februari 2019. Dat
verbindt je tot niets, maar je
wint wel tijd als je je effectief
komt inschrijven. Dat kan vanaf
28 juni 2019. Dan meld je
je persoonlijk aan en betaal je
het inschrijvingsgeld.
Je dient vooraf wel langs te
komen op de campus voor een
intakegesprek, zodat je weet
of de opleiding iets voor jou is.
Dat is verplicht en kan enkel op
afspraak via onze website.
MEER INFO OP
www.arteveldehogeschool.be/
inschrijven
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WAAROM EEN

GRADUAAT?
04
ZAL JE DE OPLEIDING
AANKUNNEN?
Dat hangt niet alleen af van wat
je kent en kunt, maar ook van
je motivatie, je inzet en je
studiemethode. Met specifieke
vragen over de opleiding kan je
terecht bij de coördinator of de
trajectbegeleider. Heb je tijdens
de opleiding zorgvragen, dan
staan onze coaches voor je
klaar.

05
HOE ZIET
EEN ACADEMIEJAAR ERUIT?
Het academiejaar start op
maandag 16 september
2019. Er zijn 2 semesters
(september-januari en februarijuni) met tussenin een week
vakantie (3 t.e.m. 7 februari
2020).

Een graduaatsopleiding is een jobgerichte opleiding, ideaal voor
wie een sterke start wil maken op de arbeidsmarkt.
Enkele redenen om hiervoor te kiezen:
WEET JE WELKE JOB JE WIL?
Een graduaatsopleiding bereidt je voor op een
specifiek beroepsprofiel.
WIL JE LEREN IN JE EIGEN TEMPO?
Je kiest zelf hoeveel vakken je opneemt
per semester, waardoor je de opleiding kan
combineren met een job en/of een gezin.
LEER JE GRAAG AL DOENDE?
Je steekt je handen uit de mouwen tijdens
werkplekleren, oefeningen en opdrachten.
Theorie die je krijgt aangereikt, staat in functie
van je beroepspraktijk.
WIL JE ERVARING OP JE CV KUNNEN ZETTEN?
Werkplekleren maakt een groot deel uit van een
graduaat. Op het einde van de opleiding kan je
dus ervaring aantonen aan je werkgever.
WIL JE GOED BEGELEID WORDEN?
Je krijgt les in relatief kleine groepen.
Verschillende coaches staan steeds paraat om je
vragen te beantwoorden.
ZOU JE OP TERMIJN GRAAG EEN
BACHELORDIPLOMA BEHALEN?
Dat kan na je graduaatsopleiding via een verkort
traject (minstens 90 studiepunten of 1,5 jaar).

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal 2019-2020 17
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OPLEIDINGEN AAN
ARTEVELDEHOGESCHOOL
OP CAMPUS TINELSTRAAT
VIND JE …
•
•
•
•
•
•
•
•

Graduaat
–– Accounting
Administration
–– Maatschappelijk werk
–– Orthopedagogie
–– Sociaal-cultureel werk
–– Tolk Vlaamse
Gebarentaal
–– Programmeren
–– Informatiebeheer:
bibliotheek en archief
–– Marketing- en
communicatiesupport
–– Educatief graduaat
secundair onderwijs
–– Verpleegkunde

een aula
les -, pc- en crealokalen
een up-to-date mediatheek
een cafetaria en self service
lockers
een overdekte fietsenstalling
parkeerplaatsen
veel groen

VAN CAMPUS TINELSTRAAT
TOT …

Bachelor na bachelor
–– Creatieve therapie
–– Buitengewoon onderwijs
–– Schoolontwikkeling
–– Zorgverbreding
en remediërend leren
–– Oncologie

station Gent-Dampoort: 3 km
bushalte: 10 m
R4, ring rond Gent, afrit 3: 6 km

- Postgraduaten en
bijscholingen
––

- Bachelor
–– Bedrijfsmanagement
–– International Business
Management
–– Officemanagement
–– International Office
Management
–– Communicatie
management
–– Journalistiek
–– Grafische en digitale
media
–– Sociaal werk
–– Pedagogie van het
jonge kind
–– Educatieve bachelor
kleuteronderwijs
–– Educatieve bachelor
lager onderwijs
–– Educatieve bachelor
secundair onderwijs
–– Verkorte educatieve
bachelor secundair
onderwijs
–– Ergotherapie
–– Logopedie en audiologie
–– Podologie
–– Verpleegkunde
–– Vroedkunde
–– Mondzorg
-

Graduaat tolk Vlaamse Gebarentaal
Arteveldehogeschool, academiejaar 2019-2020.
v.11/18

V.U. Tomas Legrand, algemeen directeur
Arteveldehogeschool vzw, Hoogpoort 15, 9000 Gent.
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INFODAGEN
2019
Kom langs op de campus,
stel al je vragen aan
docenten en studenten en
blader door cursussen.
ZATERDAG

MAANDAG

10-17u.

13-17u.

23
FEBRUARI

01
JULI

ZATERDAG

WOENSDAG

10-17u.

15-20u.

27
APRIL

04
SEPTEMBER

SCHRIJF JE IN
VOOR 2019-2020!
Campus Tinelstraat
E. Tinelstraat 92, 9040 Gent
09 218 89 30
tolkvlaamsegebarentaal@arteveldehs.be
www.arteveldehogeschool.be/
graduaat/tolkvlaamsegebarentaal

Stap 1: registreer je online, zo spaar je tijd uit. Vanaf 23 februari 2019.
Stap 2: kom naar campus Tinelstraat (E. Tinelstraat 92) voor een
		 intakegesprek.
Stap 3: schrijf je in op campus Tinelstraat of campus Hoogpoort
		
(Hoogpoort 15, 9000 Gent). Vanaf 28 juni 2019.
Stap 4: hoera, je bent nu student aan Arteveldehogeschool!

