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Managementsamenvatting 

 

Dit rapport is het verslag van het auditteam dat in opdracht van Netherlands Quality Agency 

(NQA) een bestaande hbo-bacheloropleiding heeft beoordeeld. Het beschrijft de 

bevindingen, overwegingen en conclusies. Het rapport is conform het NQA Protocol 2010 

hbo-bacheloropleiding opgesteld. 

 

De rapportage heeft betrekking op: 

Instelling ITV Hogeschool voor 

Opleiding Opleiding Tolk-Vertaler 

Variant Deeltijd 

Croho-nummer 34004 

Locatie(s) Utrecht 

Auditdatum/-data 10-3-2010 

Auditteam De heer drs. R. van Deemter (voorzitter, vakdeskundige) 

De heer dr. J.A. Dop (vakdeskundige) 

Mevrouw drs. T. van der Heijden (studentlid auditteam) 

De heer drs. ing. A.G.M. Horrevorts(NQA-auditor) 

 

Door ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een dossier ingediend bij NQA voor de 

beoordeling van de bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler. Bij de 

aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en inhoud 

voldeed aan de eisen die NQA in het NQA Protocol 2010 hbo-bacheloropleiding stelt. 

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit en het niveau van de bestaande opleiding heeft NQA 

een auditteam samengesteld dat voldoet aan de eisen van de NVAO. Het team heeft de 

kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. De kritische reflectie 

en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben het auditteam in staat 

gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen.  

 

Doelstellingen 

Het panel stelt vast dat de eindkwalificaties voldoen aan de eisen van (buitenlandse) 

vakgenoten. De competenties zijn aangepast aan de nieuwe wetgeving op het gebied van de 

Wet beëdigd tolken en vertalers. In de eindkwalificaties komt de beroepspraktijk expliciet aan 

bod. In de eindkwalificaties van de opleiding komen de eisen die de huidige (internationale) 

omgeving stelt aan de tolk / vertaler goed tot uiting.  

Het panel stelt vast dat de eindkwalificaties aansluiten bij internationaal geaccepteerde 

beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor (Dublin descriptoren).  

Het beroepsprofiel gaat ervan uit dat de startbekwame tolk / vertaler de vreemde taal actief 

beheerst op C2/C1-niveau van het Europees Referentiekader. In de studiegidsen is 

beschreven aan welke niveaueisen de student moet voldoen.  

De opleidingscompetenties zijn in nauw overleg met het relevante beroepenveld opgesteld.  

Het onderwerp Doelstellingen wordt positief beoordeeld. 
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Programma 

Het panel heeft een goed beeld gekregen van de curriculumonderdelen en stelt vast dat 

studenten zich via het onderwijsaanbod praktisch en theoretisch kunnen scholen voor het 

beroep van tolk-vertaler. Het onderwijs is actueel en sluit goed aan op de beroepspraktijk.  

Er is aldus het panel een goede dekking tussen programma-inhoud en de eindkwalificaties 

van de opleiding. Het panel heeft de programmaopbouw bestudeerd en stelt vast dat het 

programma goed is opgebouwd in overzichtelijke en op elkaar aansluitende 

programmaonderdelen.  

Door de flexibele inrichting van het programma (week- en maandvariant) past het 

programma goed bij studenten met verschillende vooropleidingen, ervaringen en werk en 

privéomstandigheden. De opleiding staat open voor studenten met een havo- of vwo-diploma 

of hoger. Het panel heeft kunnen vaststellen dat de opleiding goed zicht heeft op de 

kwalificaties van de instromende student en het programma is daarop afgesteld. 

De opleiding voldoet aan de nominale studieduur van 240 EC. 

Het panel heeft tijdens het bezoek een goed beeld gekregen van de werkvormen die gebruikt 

worden. Uit gesprekken blijkt dat de docenten de werkvormen kennen en gebruiken zoals 

bedoeld is.  

Het panel stelt vast dat de toetsen in onderling overleg worden ontwikkeld en dat zij worden 

onderworpen aan een screening voordat de toets wordt afgenomen. Ook na afname worden 

de resultaten van de toetsen geanalyseerd. Het panel heeft een tiental dossiers ingezien met 

gemaakte opdrachten, toetsen van taaloverstijgend werk en stageverslagen. De 

beoordelingen (zowel ITV-intern als SNEVT) zijn over het algemeen secuur uitgevoerd.  

Het onderwerp Programma wordt positief beoordeeld. 

 

Personeel 

Het panel heeft de cv’s van docenten ingezien en stelt vast dat de docenten in zeer hoge 

mate bekend zijn met de beroepspraktijk. Het panel stelt vast dat de hogeschool zodanig is 

georganiseerd dat studenten naast hun zelfstudie veelvuldig kunnen overleggen met hun 

docenten. Uit zowel de gesprekken met de studenten als de docenten blijkt, dat docenten 

goed benaderbaar zijn en dat zij goede feedback geven aan studenten. Docenten stellen 

zich flexibel op en reageren snel op vragen van studenten.  

Het panel stelt vast dat de docenten tenminste een hbo-bachelor kwalificatie hebben en in 

meerderheid over een academische opleiding op master-niveau of hoger beschikken, veelal 

met didactische bevoegdheid.  

Het onderwerp Programma wordt positief beoordeeld. 

 

Voorzieningen 

Het panel stelt vast dat de voorzieningen de kwaliteit hebben die van een moderne 

onderwijsomgeving verwacht mag worden. Het panel heeft op basis van het bestudeerde 

materiaal, de gesprekken met docenten en studenten kunnen vaststellen dat de begeleiding 

van de studenten van een goed niveau is. De informatievoorziening voldoet: een groot deel 

van de studenten kan in voldoende mate de informatie vinden die nodig is om de studie te 

kunnen volgen.  
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Kwaliteitszorg 

Het kwaliteitszorgsysteem is degelijk opgezet. Het primaire proces van de opleiding wordt 

systematisch geëvalueerd aan de hand van streefdoelen.  

Evalueren en verbeteren van de opleiding vindt systematisch plaats en behoort tot de routine 

van de hogeschool. 

Studenten, docenten en werkveld worden bij de kwaliteitszorg betrokken. Met alumni wordt 

sinds kort contact onderhouden via het professionele netwerk LinkedIn. De vorm waarin 

alumni betrokken kunnen worden bij het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding moet 

nog worden uitgewerkt. 

Het onderwerp Kwaliteitszorg wordt positief beoordeeld. 

 

Resultaten 

Het panel heeft stageverslagen, interne en externe examens ingezien van studenten en stelt 

vast dat het niveau van de opleiding aan de maat is. De interne examens zijn pittig en 

inhoudelijk aan de maat (bachelor-niveau). De beoordeling wordt consciëntieus uitgevoerd.  

Het panel heeft van 12 studenten SNEVT examens (externe examens) ingezien van de 

onderdelen vertalen en samenvatten. Het panel stelt vast dat de studenten het niveau van 

beginnend vertaler (op bachelor-niveau) ten minste halen.  

De opleiding heeft geen helder en toetsbaar rendementsbeleid geformuleerd. Het panel heeft 

op basis van de beschikbare gegevens het kwantitatieve rendement beoordeeld naar 

maatstaven die het panel redelijk acht. In de periode 2005 – 2009 studeerden er elk jaar 

ongeveer 70 studenten af met een uitschieter naar 100 in het jaar 2009. Dit is voor een 

opleiding met een gemiddeld aantal ingeschreven studenten per jaar van ruim 600 en een 

gemiddelde instroom van 80 studenten per jaar in de propedeuse een mooi resultaat.  

Het onderwerp Resultaten wordt positief beoordeeld. 

 

Alles overziend komt het auditteam van NQA tot de conclusie dat de kwaliteit en het niveau 

van de bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool voor Tolken en 

Vertalen aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Een onderbouwing van deze conclusie is 

opgenomen in hoofdstuk 2. 
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1 Basisgegevens  

 

 

De basisgegevens van de bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler zijn in 

onderstaande tabel weergeven. 

 

1. Naam instelling ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen 

2. Status instelling Aangewezen  

3. Naam opleiding in CROHO Opleiding Tolk-Vertaler 

4. Registratienummer in 

CROHO 

34004 

5. Oriëntatie en niveau Hbo bachelor 

6. Aantal studiepunten 240 

7. Afstudeerrichting(en) Tolken en Vertalen 

8. Locatie(s) Utrecht  

De colleges van de wekelijkse opleiding Spaans worden in 

lokalen van de Vrije Universiteit te Amsterdam gegeven.  

9. Code of conduct Niet van toepassing / geen buitenlandse studenten  

10. Variant(en) Deeltijd 

11. Inhoudelijk profiel opleiding De opleiding bestaat uit twee delen. De eerste twee jaar zijn 

voor alle bachelorstudenten gelijk. In het derde jaar maakt de 

student een keuze voor het uitstroomprofiel vertaler of tolk. De 

opleiding bevat taalspecifieke onderdelen (onder andere gericht 

op taalverwerving, vertaalvaardigheid en maatschappelijk/ 

culturele aspecten van de verschillende taalgebieden) en 

taaloverstijgende onderdelen (zoals maatschappijkennis 

Nederland, Europa en internationale instellingen; ICT; 

schriftelijke taalvaardigheid Nederlands).  

De studie wordt afgesloten met deelname aan het landelijk 

examen georganiseerd door de onafhankelijke Stichting 

Nationale Examens voor Vertaler en Tolk (SNEVT).  

Aan deze examens wordt niet alleen door studenten van ITV 

Hogeschool deelgenomen, maar ook door studenten van de 

andere deeltijdopleidingen voor vertaler en tolk. Het SNEVT-

examen wordt door het beroepenveld algemeen erkend en 

heeft daarmee een civiel effect. Het SNEVT-examen is een 

onlosmakelijk onderdeel van de bachelorstudie. Het 

bachelordiploma wordt pas uitgereikt wanneer zowel alle 

onderdelen van het curriculum van ITV Hogeschool behaald 

zijn, als de SNEVT-examens. 
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12. Beoogd werkveld alumni De opleiding leidt op tot vertaler of tolk. Alumni kunnen 

zelfstandig gevestigd, freelancer of in dienst van een 

vertaalbureau of andersoortige organisatie zijn. Andere 

beroepen die oud-studenten van ITV Hogeschool (kunnen) 

uitoefenen zijn (in alfabetische volgorde en niet uitputtend): 

• coördinator vertaalbureau 

• corrector/editor 

• directeur/eigenaar vertaalbureau 

• directie- of afdelingssecretaresse bij een internationaal 

bedrijf 

• forensisch taalspecialist 

• redacteur bij een krant/tijdschrift/uitgeverij 

• taalintermediair bij een multinational 

• taaltrainer of -docent. 

13. Plaats opleiding in 

organisatie-structuur 

hogeschool 

ITV Hogeschool verzorgt vierjarige hbo-bacheloropleidingen tot 

vertaler/tolk voor de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Russisch en Spaans in deeltijd. Daarnaast zijn er 

voorbereidende cursussen (onder andere Italiaans, Russisch 

en Spaans, met als doel instroming in jaar 1 van de 

bacheloropleiding) en een aanbod gericht op 

beroepsbeoefenaars (bijvoorbeeld Algemene tolktechnieken 

voor gevorderden). 

ITV Hogeschool maakt gebruik van het gebouw en de 

faciliteiten van de Hogeschool Utrecht/Faculteit Educatie 

(HU/FE).  

14. Jaar vorige visitatie en 

datum besluit NVAO 

2005 

18 januari 2006 

15. Belangrijkste wijzigingen in 

opleiding sinds vorige 

visitatie 

De beroepsprofielen van Tolk en Vertaler zijn herzien. De 

beroepsprofielen vormen de basis van het nieuwe 

opleidingsberoepsprofiel en de daarvan afgeleide eindtermen 

van ITV Hogeschool. Er zijn voor alle talen niveaus van 

vertaalvaardigheid beschreven. 

De praktijkcomponent is versterkt door praktijkstages en  

-opdrachten.  

De opleiding heeft gewerkt aan het versterken van de relatie 

tussen de taaloverstijgende vakken en de taalspecifieke 

vakken.  

De plaatsingstoets is niet meer verplicht. Deze wordt selectief 

ingezet. Studenten met een vwo- of havo-diploma stromen in 

het eerste jaar van de opleiding in (voorheen werden zij in jaar 

1 geweerd). Veel studenten hebben lang geleden de 

middelbare school afgerond. Voor hen fungeert jaar 1 dan ook 

vaak als een jaar om hun kennis bij te spijkeren. Wie door 

andere ervaringen, of verblijf in het buitenland het vereiste 

taalniveau denkt te hebben, kan een plaatsingstoets doen om 

zo het niveau te bepalen. Vooral bij Engels en Duits, en in 

mindere mate bij Frans blijkt dat hierdoor veel studenten in het 

tweede jaar instromen. 
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De verhuizing naar de nieuwbouw en het ontwikkelen van het 

digitale studiesysteem (DOP) zijn de belangrijkste 

veranderingen van de afgelopen jaren. DOP wordt gebruikt 

voor huiswerkverkeer, informatievoorziening aan studenten en 

online colleges.  

Ook het gebruik van software voor het nakijken van vertalingen 

is een nieuw element.  

Professionalisering van de docenten wordt op een structurele 

manier aangepakt: via coachingstrajecten en studiedagen.  

Er is gewerkt aan het formaliseren van de kwaliteitszorg. De 

informele structuur waar bij de vorige accreditatieronde nog 

sprake van was, heeft een structurele vorm gekregen. 

Het studierendement (studieduur) van studenten wordt op een 

systematische wijze geregistreerd. 

16. Schema opbouw programma Het programma van de opleiding is elk jaar opgebouwd uit de 

volgende onderdelen: 

• Taalvaardigheid 

• Vertaalvaardigheid 

• Maatschappijkennis 

• Beroepsvoorbereiding 

• Minors (in jaar 3 en 4 minoren)  

 

In jaar 1 en 2 maken de onderdelen taalvaardigheid en 

vertaalvaardigheid het grootste deel (ongeveer 75%) uit van de 

jaarlijks te behalen 60 EC.  

De minors hebben een minimale omvang van 5 EC. Het 

onderdeel minors dient ten minste 30 EC te omvatten. Er zijn 

verplichte minors, keuze minors die voorbereiden op 

doorstroming naar een master en keuze minors die gericht zijn 

op specialisatie.  
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2 Beoordeling  

 

 

Het auditteam komt samenvattend tot het volgende oordeel over de opleiding: 

 

Onderwerp Oordeel Facet Oordeel 

1 Doelstellingen P 1.1 Domeinspecifieke eisen 

1.2 Niveau 

1.3 Oriëntatie hbo 

Goed 

Goed 

Goed 

2 Programma P 2.1 Eisen hbo 

2.2 Relatie doelstellingen – programma 

2.3 Samenhang programma 

2.4 Studielast 

2.5 Instroom 

2.6 Duur 

2.7 Afstemming vormgeving – inhoud  

2.8 Beoordeling en toetsing 

Goed 

Goed 

Goed 

Goed 

Goed 

Voldaan 

Goed 

Goed 

3 Inzet personeel P 3.1 Eisen hbo 

3.2 Kwantiteit 

3.3 Kwaliteit 

Excellent 

Goed 

Goed 

4 Voorzieningen P 4.1 Materiële voorzieningen 

4.2 Studiebegeleiding 

Goed 

Goed 

5 Interne kwaliteitszorg P 5.1 Evaluatie resultaten 

5.2 Maatregelen verbetering 

5.3 Betrokkenheid 

Goed 

Goed 

Voldoende 

6 Resultaten P 6.1 Gerealiseerd niveau 

6.2 Onderwijsrendement 

Goed 

Voldoende 

 

Het auditteam stelt vast dat de kwaliteit en het niveau van de bestaande hbo-bacheloropleiding 

Tolk-Vertaler van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen aan de vereiste basiskwaliteit 

voldoet en adviseert de NVAO positief ten aanzien van de accreditatie van deze opleiding. 

 

Het auditteam beschrijft in de volgende paragrafen per onderwerp en per facet van het 

NVAO beoordelingskader de bevindingen, overwegingen en conclusies. Elke paragraaf sluit 

af met een samenvattend oordeel op onderwerpniveau. 

 

 

2.1 Doelstellingen van de opleiding  

 

Domeinspecifieke eisen (facet 1.1) 

De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) 

vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende 

domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). 
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Bevindingen 

• De eindkwalificaties van ITV Hogeschool zijn gebaseerd op het beroepsprofiel voor de 

beginnende vertaler/ tolk, zoals vastgesteld in het Platform Sector Tolken en Vertalen in 

Nederland (PSTEVIN)1. Er zijn twee beroepsprofielen: één voor vertaler en één voor tolk. 

Het beroepsprofiel vertaler is in oktober 2009 in de vergadering van PSTEVIN 

behandeld. Het beroepsprofiel Tolk wordt in de vergadering van voorjaar 2010 

behandeld. 

• Het beroepsprofiel is richtinggevend voor de eindkwalificaties van de opleiding. De 

eindkwalificaties van de studie bij ITV Hogeschool zijn opgenomen in bijlage 5 van dit 

visitatierapport. 

• Bij het opstellen van de beroepsprofielen is een vergelijking gemaakt met buitenlandse 

opleidingen Tolk – Vertaler zoals de Lessius Hogeschool in Antwerpen en de Universiteit 

van Genève. Deze opleidingen verschillen in zoverre met de Nederlandse opleidingen 

dat zij academisch van aard zijn en minder aandacht besteden aan de beroepsmatige 

aspecten dan de Nederlandse opleidingen.  

• Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet beëdigd tolken en vertalers in werking getreden. 

In juni 2006 is de Europese norm voor vertaaldiensten NEN-EN 15038 tot stand 

gekomen (www.nen.nl > Vertaaldiensten). ITV Hogeschool heeft in de afgelopen jaren 

deelgenomen aan diverse overleggen waarin de nieuwe norm en wetgeving zijn 

besproken. De opleiding vervult een actieve rol in het streven naar samenwerking tussen 

de verschillende hbo-opleidingen vertaler/tolk. De samenwerking komt tot uiting in het 

PSTEVIN, dat op initiatief van ITV Hogeschool en Hogeschool Zuyd opgericht is. Het 

Platform houdt zich onder andere bezig met het doorontwikkelen van het beroepsprofiel. 

 

Overwegingen 

Het panel heeft op basis van de door de opleiding ter beschikking gestelde informatie en de 

gesprekken met het management en docenten kunnen vaststellen dat de eindkwalificaties 

voldoen aan de eisen van (buitenlandse) vakgenoten. De competenties zijn aangepast aan 

de nieuwe wetgeving op het gebied van de Wet beëdigd tolken en vertalers. In de 

eindkwalificaties komt de beroepspraktijk expliciet aan bod in de technische competentie en 

de zakelijke en ondernemingsgerichte competentie. De deelnemers in het PSTEVIN zijn 

aldus het panel voldoende op de hoogte om de inhoudelijke ontwikkelingen in het werkveld 

van de tolk - vertaler te vertalen naar opleidingsdoelen. In de eindkwalificaties van de 

opleiding komen de eisen die de huidige (internationale) omgeving stelt aan de tolk / vertaler 

goed tot uiting.  

 

Conclusie 

Het panel komt tot het oordeel goed.  

 

                                                
1
 Het PSTEVIN is een overleg van Nederlandse organisaties op het gebied van taal, vertalen en tolken. Het PSTEVIN bestaat 

uit beroepsorganisaties van aanbieders van vertaal- en tolkdiensten: Alumnivereniging SIGV, ATVO, NGTV, VZV; 

toonaangevende organisaties van afnemers: ATA, TVcN; opleiders: Hogeschool West-Nederland, ITV Hogeschool, LOI, SIGV, 

Vertaalacademie Hogeschool Zuyd Maastricht, VU (masterprogramma Technisch vertalen) en de beheerder van het Register 

beëdigd tolken en vertalers (Bureau btv). 
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Niveau bachelor (facet 1.2) 

De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde 

beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. 

 

Bevindingen 

• De opleiding heeft in het zelfevaluatierapport beschreven op welke wijze de vijf Dublin 

descriptoren aansluiten bij de leerdoelen van de opleiding. In een matrix is uiteengezet 

welke leerdoelen gekoppeld zijn aan welke Dublin descriptor. Tevens is vermeld in welk 

curriculumonderdeel de leerdoelen en Dublin descriptor aan bod komen.  

• Deze Dublin descriptoren vinden hun uitwerking in de leerdoelen zoals vermeld in de 

studiegids (paragraaf Leerdoelen). Dit zijn: 

o Algemene ontwikkeling 

o Taalvaardigheid 

o Vertaalvaardigheid 

o Vaktechnische en zakelijke vaardigheden 

o Beroepsethiek 

• Het panel heeft de studiegidsen bestudeerd (voor elke taal is er een aparte studiegids) 

en stelt vast dat er voor elk studieonderdeel leerdoelen zijn beschreven. De leerdoelen 

zijn een goede uitwerking van de eindkwalificaties en zijn gerelateerd aan de Dublin- 

descriptoren. 

De opleiding maakt voor de bepaling van het taalverwervingsniveau gebruik van het 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) opgesteld door de 

Raad van Europa, dat taalvaardigheid indeelt naar zes niveaus, variërend van A1 

(laagste niveau) tot C2 (hoogste niveau). Het ingangsniveau is B1/B2 (eindniveau 

middelbare school). Bij een enkele taal is ook A1/A2 als instapniveau mogelijk. De 

student moet in die situatie wel een extra inspanning leveren om aan het eind van het 

eerste jaar het gewenste niveau te behalen. ITV Hogeschool leidt op tot 

taalvaardigheidniveau C2. Het niveau van schriftelijke taalvaardigheid (uitstroomprofiel 

vertaler) respectievelijk het niveau van mondelinge taalvaardigheid (uitstroomprofiel tolk) 

is het C2-niveau. De taalvaardigheid wordt – naarmate de student het curriculum verder 

doorloopt – toenemend via de beoordeling van vertalingen op meer impliciete wijze 

beoordeeld. 

• In de studiegidsen is per studieonderdeel voor elke taal een beschrijving van het 

intreeniveau en het uittredeniveau gegeven.  

• De Dublin descriptor Kennis en inzicht komt terug in de opleidingscompetenties 

Linguïstische en tekstuele competentie en onderzoeksstrategieën en 

onderzoekscompetentie. De Dublin descriptor Kennis en inzicht is als volgt door de 

opleiding geoperationaliseerd. Tijdens de studie leren studenten om te gaan met 

gespecialiseerde handboeken en vakwoordenboeken. Er wordt aandacht besteed aan 

het bijhouden van vakliteratuur en aan ontwikkelingen op taalgebied. Daarnaast vereist 

het vak van vertaler of tolk een grondige kennis van de maatschappelijke structuren van 

de landen van de brontaal en de doeltaal. Om die reden is het vak Maatschappijkennis 

een belangrijk onderdeel van de studie en een apart onderdeel bij het SNEVT-examen. 

Na afstuderen (en ook tijdens de studie) is de student in staat informatie over de sociaal-

maatschappelijke aspecten van beide taalgebieden te verzamelen en dit zowel 
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afzonderlijk als contrastief te kunnen verwerken. Culturele aspecten en verschillen in 

omgangsvormen worden tijdens de studie behandeld. De student leert voorts waar hij na 

de studie kennis van nieuwe ontwikkelingen kan opdoen. Dit sluit aan op het systeem 

van permanente educatie zoals de vertaalbranche dat voorstaat.  

• De Dublin descriptor Oordeelsvorming komt terug in de opleidingscompetenties: vertaal- 

of tolkcompetentie, linguïstische en tekstuele competentie, onderzoeksstrategieën en 

onderzoekscompetentie en technische competentie. 

• De Dublin descriptor Oordeelsvorming is als volgt door de opleiding geoperationaliseerd. 

Tijdens de studie wordt de student gewezen op de ethische aspecten van het beroep. Hij 

leert hoe hij situaties moet interpreteren en hoe hij zich tegenover de opdrachtgever en 

andere betrokkenen moet opstellen. Tijdens de colleges wordt aandacht geschonken aan 

beroepsethiek zoals geheimhouding van informatie verkregen uit opdrachten en het 

bewaken van de onafhankelijke positie bij het tolken.  

• In de opleiding komen vertaaltheorieën en wetenschappelijke taalkundige achtergronden 

van het Nederlands en de studietaal aan bod. Tijdens de colleges Schriftelijke 

taalvaardigheid Nederlands leert de student onder andere analytische samenvattingen te 

schrijven. De schriftelijke taalvaardigheid en het analytisch vermogen van de student 

worden geëxamineerd in het vak Samenvatten dat een van de vier onderdelen van het 

SNEVT-examen is.  

• De opleiding heeft voor alle talen vier niveaus van vertaalvaardigheid beschreven. Deze 

niveaus komen tot uiting in de colleges en huiswerkopdrachten van de verschillende 

jaren. Het panel vindt de niveauomschrijvingen goed passen bij de bacheloropleiding 

tolk-vertaler. 

• Voor tolkvaardigheid gelden de startbekwaamheidseisen van de tolk (zie bijlage 5). De 

student die kiest voor het uitstroomprofiel Tolk, volgt de eerste drie jaar van de 

vertaalopleiding en specialiseert zich in het laatste jaar van de opleiding tot tolk. Het 

eindniveau wordt in het vierde jaar van de opleiding gerealiseerd. Om toegelaten te 

worden tot het uitstroomprofiel Tolk is de student verplicht in het derde jaar de minor 

Algemene tolktechnieken te volgen. 

 

Overwegingen 

Het panel heeft op basis van de door de opleiding ter beschikking gestelde informatie en de 

gesprekken met het management, docenten, studenten en werkveld kunnen vaststellen dat 

de eindkwalificaties aansluiten bij internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de 

kwalificaties van een bachelor. ITV Hogeschool gebruikt hiervoor de Dublin descriptoren.  

Het beroepsprofiel gaat ervan uit dat de startbekwame tolk / vertaler de vreemde taal actief 

beheerst op C2/C1-niveau van het Europees Referentiekader. In de eindkwalificaties van de 

opleiding is dit niet expliciet vastgelegd. Wel is in de studiegidsen expliciet beschreven aan 

welke niveaueisen (CEFRL) de student moet voldoen. De door de opleiding geformuleerde 

vier niveaus van vertaalvaardigheid zijn naar het oordeel van het panel erg ambitieus 

geformuleerd. Het panel waardeert zeer dat de opleiding de niveaus heeft geformuleerd en 

als ambitieniveau heeft vastgelegd. Beter hoog mikken dan te laag. Het panel stelt vast (zie 

facet 6.1) dat niet alle studenten het (hoge) ambitieniveau waarmaken. De student die 

gewoon voldoende scoort, haalt niet het hoge ambitieniveau. Hij voldoet, als beginnend 

vertaler, wel aan het bachelorniveau (zie facet 6.1). 
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Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Oriëntatie hbo bachelor (facet 1.3) 

De eindkwalificaties zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante 

beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties. 

De eindkwalificaties weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een 

specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding 

vereist of dienstig is. 

 

Bevindingen 

• In facet 1.1 en 1.2 is beschreven op welke wijze de eindkwalificaties tot stand zijn 

gekomen en aan welke niveaueisen de studenten moeten voldoen. De eindkwalificaties 

zijn opgesteld in overleg met beroepsbeoefenaren, collega-opleidingen en het Bureau 

beëdigde tolken en vertalers. De eindkwalificaties zijn afgestemd op de Europese norm 

voor vertaaldiensten NEN-EN 150382 en de Wet beëdigde tolken en vertalers. 

• Het beroepsprofiel sluit aan op de competenties zoals beschreven in het document Body 

of Knowledge & Skills sector HEO, Domein Communications (HBO-raad, 23 juni 2008). 

Dit document beschrijft competenties die specifiek voor opleidingen in het domein 

Communicatie van toepassing zijn. Het beroepsprofiel dat door de PSTEVIN is 

overgenomen, is toegesneden op het werkterrein van tolken en vertalers. Daardoor zijn 

de domeincompetenties en vaardigheden zoals beschreven in het document van de 

HBO-raad niet één op één van toepassing op de tolk- en vertaalopleidingen. In een 

bijlage in het zelfevaluatierapport beschrijft de opleiding welke competenties uit het 

domein Communicatie wel en welke niet van toepassing zijn op het beroepsprofiel 

vertalen en het beroepsprofiel tolken. Het panel is het eens met de motivering die de 

opleiding daarvoor geeft. Het panel stelt vast dat de opleiding aansluit op het domein 

Communication. Afgestudeerden mogen de titel Bachelor of Communication voeren. 

• Afgestudeerden van ITV Hogeschool kunnen zich op basis van hun bachelordiploma 

direct inschrijven in het Register beëdigd tolk vertaler (btv).  

• De opleiding leidt op tot vertaler of tolk. Alumni kunnen zelfstandig gevestigd, freelancer 

of in dienst van een vertaalbureau of andersoortige organisatie zijn. Andere beroepen die 

oud-studenten van ITV Hogeschool uitoefenen zijn onder andere: 

o coördinator vertaalbureau 

o corrector / editor 

o directeur/eigenaar vertaalbureau 

o directie- of afdelingssecretaresse bij een internationaal bedrijf 

o forensisch taalspecialist 

o redacteur bij een krant/tijdschrift/uitgeverij 

o taalintermediair bij een multinational 

o taaltrainer of -docent. 

 

                                                
2
 Zie http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=226722 
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Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleidingscompetenties in nauw overleg met het relevante 

beroepenveld zijn opgesteld en dat het niveau van de eindkwalificaties goed is. Uit het 

gesprek met het werkveld en alumni leidt het panel af dat het eindniveau aansluit bij het 

niveau dat het beroepenveld van een startende tolk / vertaler op bachelorniveau verwacht.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

Samenvattend oordeel Doelstellingen opleiding 

Alle facetten zijn met een goed beoordeeld en daarmee is het onderwerp ‘Doelstelling 

opleiding’ voldoende. 

 

 

2.2 Programma 

 

Eisen hbo (facet 2.1) 

Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk 

ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) 

onderzoek. 

Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het 

vakgebied/de discipline. 

Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare 

verbanden met de actuele beroepspraktijk. 

 

Bevindingen 

• De hoofden van de secties komen enkele keren per jaar samen met de directie in de 

zogeheten Raad van Sectiehoofden. Dit orgaan ontwikkelt het onderwijsbeleid van ITV 

Hogeschool. De sectiehoofden gaven in het collegejaar 2008-2009 ook allen college. 

• Het studiemateriaal wordt door de docenten samengesteld. Zij maken in de colleges 

gebruik van voorbeelden en opdrachten uit hun eigen beroepspraktijk. Zij kunnen dit 

doen, omdat de helft van de docenten bij ITV Hogeschool werkzaam is als vertaler of 

tolk.  

• De opdrachten zijn beschikbaar in het online studiesysteem (DOP). De opdrachten, die 

het panel heeft ingezien, zijn van goede kwaliteit en oplopend in moeilijkheidsgraad in de 

loop van de studie. 

• ITV Hogeschool maakt gebruik van vakliteratuur en studieboeken die onder andere 

gericht zijn op het ontwikkelen van de taalvaardigheid, (ver)taaltheorie en 

maatschappijkennis. De studiegidsen bevatten een overzicht van verplichte en optionele 

literatuur. Daarnaast wordt gewerkt met syllabi die door ITV Hogeschool worden 

ontwikkeld (zoals de syllabus Internationale instellingen).  

• Elk collegejaar wordt het studiemateriaal door sectiehoofden en docenten bekeken op 

actualiteit en relevantie voor de opleiding. Er worden afspraken gemaakt om verouderd 

materiaal en boekenlijsten aan te passen of te vernieuwen. De studenten krijgen tijdens 

de colleges artikelen uit publicaties in vaktijdschriften en hen wordt aangeraden 
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abonnementen op de tijdschriften te nemen. Met bepaalde tijdschriften zijn 

kortingsregelingen afgesproken (vakblad De Talen, Vakblad Taal Online) en is het 

mogelijk om tijdens de studie aspirant-lid van het NGTV te worden, wat toegang biedt tot 

het vakblad De Linguaan. Via het online studiesysteem DOP worden studenten voorts 

geïnformeerd over lezingen, workshops en ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

• Het panel heeft een overzicht van studieboeken, syllabi en stageopdrachten kunnen 

raadplegen en is positief over de literatuur die gebruikt wordt, zowel wat betreft niveau 

als de actualiteit ervan. 

• Naast vertaalvaardigheid en taalvaardigheid volgen de studenten gedurende het gehele 

programma colleges Beroepsoriëntatie. In deze colleges staat kennismaking met diverse 

aspecten van het vak centraal. Dat wil zeggen dat er algemene en gespecialiseerde 

beroepsbeoefenaren, opdrachtgevers en deskundigen op diverse aspecten van de 

(zelfstandige) beroepspraktijk gastcolleges geven. Studenten lieten zich in het gesprek 

met het panel positief uit over dit onderdeel. De praktische vaardigheden om opdrachten 

te werven en uit te voeren komen in het programma goed aan bod, aldus de studenten.  

• Studenten krijgen opdrachten die uitnodigen tot onderzoek. Ook de vertaalopdrachten 

zelf geven aanleiding tot het doen van onderzoek. Het gaat daarbij om 

bronnenonderzoek op internet of in gedrukte literatuur en staat in het teken van het 

onderwerp van de vertaling. Gezien de praktische aard van het beroep beperkt het 

onderzoek zich tot dat wat nodig is om tot een passende vertaling c.q. passende 

voorbereiding op een vertolking te komen.  

• Een belangrijk onderdeel van de opleiding bestaat uit het volgen van stage(s). In 2004 

heeft ITV Hogeschool een Stagegids ontwikkeld, bedoeld voor studenten en 

stageaanbieders.  

• Stages hebben een omvang van 9 EC tot 30 EC en bestaan veelal uit praktijkopdrachten. 

Andere voorkomende werkzaamheden betreffen het coördineren van werkzaamheden, 

overleggen met cliënten over de inhoud en uitvoering van het werk, opschonen van 

vertaalgeheugens, reviseren en redigeren van vertalingen.  

• Wie ervoor kiest voor 9 EC een werkplekstage te lopen, moet 21 EC opvullen met 

praktijkopdrachten en wie 30 EC werkplekstage loopt hoeft verder geen 

praktijkopdrachten uit te voeren. De lengte van de stage is afhankelijk van persoonlijke 

omstandigheden, voorkeuren van de student of meer praktische zaken als het vinden van 

een geschikte stageplek.  

• De stage wordt afgesloten met een eindverslag dat beoordeeld wordt door de 

praktijkbegeleider op de werkplek, de begeleidende docent en tot slot door het hoofd van 

de sectie stages. Verder kent de stage tussentijdse rapportagemomenten. In facet 6.1 

gaat het panel in op de beoordeling van de stageopdrachten.  

• Het panel heeft de Stagegids 2009 – 2010 ingezien en stelt vast dat de gids uitvoerig 

beschrijft wat er van de student en wat er van de stageaanbieder verwacht wordt. De 

gids beschrijft de doelen van de stage, de toelatingseisen tot de stage (stagedrempel) en 

bevat formulieren zoals de procesgang van stage en stagerapporten, stagecontract, 

modellen voor de verslaglegging en eisen te stellen aan de verslagen en diverse 

beoordelingsformulieren. 
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• De praktijkopdrachten bestaan uit praktijkonderzoek naar aanleiding van colleges, het 

maken van lange vertalingen (praktijksimulatie). 

• Vertalen en tolken zijn bij uitstek beroepen die in het buitenland uitgeoefend kunnen 

worden. ITV Hogeschool heeft jaarlijks enkele tientallen studenten die vanuit het 

buitenland het studieprogramma volgen. Deze studenten voeren dezelfde opdrachten uit, 

vaak gericht op de situatie in het eigen land. Zo is een onderzoek naar de 

beroepsmogelijkheden en vakorganisaties ter plekke onderdeel van de studie. Ook is het 

mogelijk voor studenten in Nederland om de stage in het buitenland te lopen. Hier wordt 

echter weinig gebruik van gemaakt. 

• In de Onderwijs- en examenregeling staat voor de gehele studie 45 EC aan 

beroepsgerichte activiteiten vermeld, waarvan 30 EC verdeeld over jaar 3 en 4.  

 

Overwegingen 

Het panel heeft een goed beeld gekregen van de curriculumonderdelen en stelt vast dat 

studenten zich via het onderwijsaanbod praktisch en theoretisch kunnen scholen voor het 

beroep van tolk-vertaler. Het onderwijs is actueel en sluit goed aan op de beroepspraktijk.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Relatie doelstellingen en inhoud programma (facet 2.2) 

Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, 

oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

De eindkwalificaties van de doelstellingen zijn adequaat vertaald in leerdoelen van 

(onderdelen van) het programma. 

De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde 

eindkwalificaties te bereiken.  

 

Bevindingen 

• De opleiding beschrijft in het zelfevaluatierapport hoe het programma is opgebouwd. Per 

curriculumonderdeel beschrijft de opleiding hoe dat onderdeel past bij de eindtermen en 

de Dublin descriptoren.  

• In de studiegids is het programma per taal en per jaar nader omschreven. De hoofdlijnen 

zijn: Taalvaardigheid; Vertaalvaardigheid; Maatschappijkennis en Beroepsoriëntatie. 

• In de studiegids is per programmaonderdeel beschreven welke relatie het onderdeel 

heeft met de beroepscompetenties. Ook zijn de leerdoelen van het studieonderdeel 

beschreven en de wijze van toetsen. 

• De hoofdlijnen zijn verder uitgewerkt in studiewijzers. In de studiegidsen en in het 

studiemateriaal: is er een goede link gelegd naar eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie 

en domeinspecifieke eisen. 

• In het document Schematisch overzicht Dublin descriptoren heeft de opleiding op 

inzichtelijke wijze weergegeven hoe de doelstellingen van de opleiding en de Dublin 

descriptoren verwerkt zijn in het programma en de SNEVT-examens 
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Overwegingen 

De eindkwalificaties zijn gebaseerd op het beroepsprofiel voor de beginnende vertaler of tolk 

(Onderwerp 1). Het panel stelt vast dat het programma is gebaseerd op de door ITV 

Hogeschool geformuleerde eindkwalificaties / competenties. Er is aldus het panel een goede 

dekking tussen programma-inhoud en de eindkwalificaties van de opleiding.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Samenhang in opleidingsprogramma (facet 2.3) 

Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma. 

 

Bevindingen 

• Het programma is zodanig opgebouwd dat de moeilijkheidsgraad toeneemt zowel tussen 

de studiejaren als binnen een bepaald studiejaar (per semester). In de studiewijzers staat 

het begin- en het eindniveau vermeld, dat per onderdeel per studiejaar bereikt moet 

worden. In de studiegidsen zijn de niveaubeschrijvingen voor taalverwerving opgenomen. 

Studenten kunnen, aldus het panel, zo een goed beeld krijgen van het niveau dat van 

hen verwacht wordt.  

• Studenten ontvangen aan het begin van het collegejaar huiswerkschema's voor het 

lopende studiejaar. De schema’s bieden, aldus het panel, de studenten houvast voor het 

plannen van hun studie. 

• Het programma van de eerste twee jaar is voor alle studenten (van een bepaalde taal) 

gelijk. In het derde jaar bereidt de student zijn keuze voor het gewenste uitstroomprofiel 

voor (Vertalen of Tolken). In het derde en vierde jaar kiest de student minors. De student 

kan zich op deze manier profileren: juridisch vertalen of tolken of financieel/economisch 

vertalen, editing, ondertitelen, literair of creatief vertalen.  

• Wie het uitstroomprofiel Tolken wil kiezen, moet in het derde jaar de minor Algemene 

Tolktechnieken (15 EC) behalen. 

• Het eerste jaar staat voor een groot deel in het teken van taalverwerving; in het tweede 

en derde jaar verschuift het accent naar vertalen. In het derde jaar kiest de student 

minors naast het algemeen aangeboden pakket. In het vierde jaar wordt gewerkt aan het 

uitstroomprofiel Tolken of Vertalen en vindt het afsluitend examen plaats. Omdat de 

opleiding bij ITV Hogeschool afgesloten wordt met het SNEVT-examen, ligt in het eerste 

semester van het vierde collegejaar de nadruk op voorbereiding op dit examen. 

• Het onderdeel Beroepsoriëntatie loopt als een rode draad door alle vier de jaren. De 

student krijgt in deze colleges informatie over de praktische en zakelijke kanten van het 

beroep (zoals acquisitie, het opzetten van een eigen beroepspraktijk of bedrijf, 

belastingzaken en dergelijke) en over inhoudelijke kanten (zoals specialisaties, mogelijke 

werkgebieden en ontwikkelingen in de sector). 

• In het derde en/of het vierde jaar loopt de student stage. De stage bevat diverse 

onderdelen, waaronder het tolken en vertalen zelf, maar ook de meer administratieve 

kanten van het werken voor een bedrijf of vertaalbureau (zie ook facet 2.1) 
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• De sectievergaderingen en de vergaderingen van de Raad van Sectiehoofden worden 

gebruikt om de inhoud van het curriculum en de samenhang te bewaken.  

• De onderdelen Maatschappijkennis, Taalvaardigheid Nederlands en Samenvatten (de 

taaloverstijgende vakken) zijn geïntegreerd in de rest van het curriculum. Studenten zijn 

kritisch over dit onderdeel van het curriculum. Het panel heeft zowel docenten als 

studenten bevraagd over dit curriculumonderdeel. Studenten melden dat zij de studie 

vooral gekozen hebben vanwege de taal. Taaloverstijgende zaken worden dan als 

minder belangrijk gezien. Docenten melden dat veel fouten in vertalingen veroorzaakt 

worden door te weinig kennis van de cultuur/samenleving van de taal en dat 

maatschappijkennis dus van belang is voor een kwalitatief goede vertaling.  

• De moeilijkheidsgraad van de opdrachten wordt bepaald door het niveau van het 

onderwerp en de uitwerking van de opdracht. In jaar 1 zijn de opdrachten oriënterend van 

aard, terwijl in jaar 4 een diepere behandeling in de context van de wereld van het 

vertalen en tolken vereist wordt. Studenten voeren individueel een opdracht uit. De 

student kiest daarbij opdrachten en activiteiten die hem het meest aanspreken of waar hij 

het minst van weet.  

• Studenten tonen zich tevreden over de samenhang van het programma 

(studenttevredenheidsonderzoek). 

 

Overwegingen 

Het panel heeft de programmaopbouw bestudeerd en stelt vast dat het programma goed is 

opgebouwd in overzichtelijke en op elkaar aansluitende programmaonderdelen.  

Uit rapportages over verbeteracties in het zelfevaluatierapport blijkt dat de opleiding de 

laatste jaren maatregelen heeft genomen om de samenhang te verbeteren. Zo is onder 

andere het onderwerp samenhang een thema geweest op de jaarlijks georganiseerde 

studiedag (oktober 2009). De studenttevredenheidsonderzoeken laten zien dat de 

maatregelen werken. Studenten tonen zich tevreden over de inhoudelijke samenhang en de 

samenhang tussen theorie en praktijk. Ook de aansluiting tussen opvolgende studiejaren 

beoordelen de studenten positief. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Studielast (facet 2.4) 

Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma 

en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. 

 

Bevindingen 

• De gemiddelde studielast bedraagt 15 tot 20 uur zelfstudie in de week, naast het 

bijwonen van de colleges. In 2008-2009 ondervond een vijfde van de studenten 

problemen met de studielast. Uit gesprekken met studenten blijkt dat met name degenen 

die naast hun studie bij ITV Hogeschool een baan van 30 of meer uur of een gezin met 

kleine kinderen hebben, moeilijkheden ondervinden. ITV Hogeschool biedt studenten de 

mogelijkheid de studie te spreiden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk het jaarprogramma 
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over twee jaar te spreiden, of een jaar lang alleen tentamens te maken en geen colleges 

te volgen. Het panel heeft studenten gevraagd naar het aantal uren dat zij per week met 

hun studie bezig zijn. de werkelijke studielast ligt tussen de 20 en 30 uur per week, aldus 

deze studenten. 

• De collegeperiode loopt van september tot en met mei. De weekstudenten hebben hun 

colleges op dinsdag- of donderdagavond en daarnaast op acht zaterdagen. De 

maandstudenten hebben hun colleges op acht zaterdagen.  

• Tussen de colleges door hebben de maandstudenten contact met hun docent via 

telefoon of online werkcollege. Online colleges zijn ingeroosterd. Tijdens deze 

werkcolleges worden vertalingen besproken. Studenten waarderen de online colleges, 

maar vinden het ook prettig om van tijd tot tijd telefonisch contact te hebben. Om die 

reden is er een mix van telefoonrondes en online colleges.  

• Er wordt gewerkt in twee semesters, met tentamens aan het einde van elk semester. 

Hertentamens vinden vier tot vijf weken na het tentamen plaats. Voorafgaand aan de 

hertentamens zijn er voor alle studenten online vragenuurtjes. 

• Van studenten wordt verwacht dat zij ook in de zomer met hun studie bezig zijn. Daartoe 

geeft ITV Hogeschool zomeropdrachten. Deze zijn erop gericht om extra materiaal te 

bestuderen en/of verdieping aan te brengen in de stof. 

• 77% van de respondenten van het studenttevredenheidsonderzoek 2008 -2009 is van 

mening dat de studielast binnen de collegeperiodes evenwichtig is verdeeld. 

• Het is mogelijk de studie op afstand (bijvoorbeeld in het buitenland) te volgen. Er zijn 36 

studenten die vanuit het buitenland op afstand studeren. Aan studenten op afstand wordt 

extra begeleiding gegeven in de vorm van extra opdrachten en meer telefonisch contact 

met docenten. Het programma voor de taaloverstijgende vakken is zo ingericht dat de 

studenten op afstand de opdrachten van alle onderdelen kunnen maken ook al hebben 

zij het bijbehorende college niet bijgewoond. 

• Met ingang van het collegejaar 2004-2005 is er een systeem van "studentmaatjes" 

ingesteld; dat wil zeggen dat aan de studenten op afstand een student die de colleges 

bijwoont, gekoppeld is.  

• ITV Hogeschool heeft een studieadviseur die de studenten kan helpen met het oplossen 

van praktische problemen. Uit de gesprekken met studenten blijkt dat studenten in de 

praktijk in eerste instantie advies vragen aan hun eigen docenten en in tweede instantie 

van het sectiehoofd. Daarnaast lost de administratie veel problemen op voor studenten. 

en ook de lijn naar de directie is kort. Studenten melden dat de administratie meedenkt 

met de student en dat de opleiding in het algemeen snel reageert. 

• ITV Hogeschool biedt deeltijdopleidingen aan. Het aantal contacturen is daarbij beperkt. 

In de wekelijkse variant is het aantal contacturen drie college-uren voor taalspecifieke 

onderdelen per week en vier college-uren per maand voor de taaloverstijgende vakken. 

In totaal zijn dat circa 16 college-uren per maand.  

• In de maandelijkse variant zijn er vier contacturen voor de taalspecifieke onderdelen en 

vier college-uren voor de taaloverstijgende onderdelen. Bij de gebruikte werkvormen 

wordt ervan uitgegaan dat de studenten een aanzienlijk deel van het werk zelfstandig 

thuis verrichten.  
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Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding het programma zodanig inricht dat studenten met 

verschillende vooropleidingen, ervaringen en werk en privéomstandigheden de opleiding 

kunnen volgen. Het programma is flexibel ingericht (week- en maandvariant). Daarnaast is 

contact mogelijk via het online college en telefonisch. Studenten kunnen het studietempo 

aanpassen aan de omstandigheden. Studenten met wie het panel sprak, melden dat zij dat 

zeer waarderen. Er zijn voldoende mogelijkheden om deficiënties weg te werken via 

bijvoorbeeld zomeropdrachten. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Instroom (facet 2.5) 

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende 

studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee 

vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. 

 

Bevindingen 

• De bacheloropleiding van ITV Hogeschool staat open voor studenten die een havo- of 

vwo-diploma hebben. Ook diploma's van opleidingen met een moeilijkheidsgraad die 

vergelijkbaar is met het havo of het vwo worden geaccepteerd (zowel binnenlandse als 

buitenlandse opleidingen). Circa een derde van de studenten heeft een beroepsopleiding 

of een wetenschappelijke opleiding doorlopen.  

• Voor veel studenten geldt, dat zij opnieuw moeten wennen aan een studieritme. Daartoe 

hanteert ITV Hogeschool een strakke planning met deadlines en houdt de groepen 

overzichtelijk (maximaal 22 studenten). Dit biedt mogelijkheden studenten individueel te 

begeleiden.  

• Studenten die niet voldoen aan de wettelijke instroomvoorwaarden voor het eerste jaar 

van een hbo-opleiding en studenten die in een hoger studiejaar willen instromen, nemen 

deel aan een plaatsingstoets. Deze toets wordt gebruikt om te bepalen of de student aan 

de gestelde toelatingseisen van een bepaald studiejaar voldoet. De toelatingseisen zijn 

beschreven in de studiegids.  

• Het panel sprak enkele studenten die via een plaatsingstoets zijn geplaatst. Zij melden 

dat de toets een goede graadmeter is voor het instapniveau. Docenten onderschrijven 

dit. Zij kunnen dit goed volgen aan de hand van de studieresultaten van deze studenten. 

• Uit het studenttevredenheidsonderzoek 2008-2009 blijkt dat 87% van de studenten vindt 

dat de plaatsingstoets een goede graadmeter voor de studie is en 1% is het met deze 

stelling beslist niet eens. 97% van de respondenten geeft aan dat de rest van de 

opleiding goed aansluit op het eerste jaar. Van de studenten die een voorbereidende 

cursus gevolgd hebben, is 88% van mening dat dit een goede basis vormt voor de 

opleiding. 

• Wanneer de student niet voldoet aan de eisen voor jaar 1, bestaat bij de talen Italiaans, 

Russisch en Spaans de mogelijkheid om eerst een voorbereidende cursus te volgen. 

Studenten die Nederlands niet als moedertaal hebben en bij wie geconstateerd wordt dat 
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de beheersing van het Nederlands niet voldoende is om in te stromen in de opleiding, 

krijgen het advies om eerst hun Nederlands op peil te brengen. ITV Hogeschool heeft 

daar zelf geen opleiding voor, met uitzondering van Russisch. Bij Russisch wordt voor 

een aantal onderdelen met gescheiden groepen gewerkt, een groep voor Russischtaligen 

en een groep voor Nederlandstaligen. 

• Wie zich aanmeldt voor het uitstroomprofiel Tolken (zij-instroom in het vierde jaar), dient 

over een vooropleiding op hbo- of wo-niveau te beschikken en moet een plaatsingstoets 

doen. De plaatsingstoets onderzoekt taalvaardigheid Nederlands en taalvaardigheid 

vreemde taal, kennis van de Nederlandstalige en vreemdtalige maatschappij en cultuur 

en vertaalvaardigheid. Deze toets wordt ook gehanteerd voor studenten die van jaar drie 

Vertalen naar jaar vier Tolken willen overstappen (en de minor Algemene Tolktechnieken 

gevolgd hebben). 

• Studenten kunnen in overleg met de vakdocenten eventuele deficiënties wegwerken in 

de zomerperiode. 

• Vrijstellingen voor studieonderdelen worden verleend op grond van aantoonbare kennis 

en ervaring, of diploma's en getuigschriften die niet ouder zijn dan vijf jaar. Bij de 

beoordeling worden ook eventuele EVC (erkennen verworven competenties) 

meegewogen. Daartoe dienen studenten een portfolio in te leveren met bewijzen over de 

aard van de werkervaring en gemaakte vertaalopdrachten. 

• De Commissie Vrijstellingen behandelt de verzoeken om vrijstelling. De student vraagt de 

onderdelen aan waarvoor hij denkt vrijstelling te kunnen verkrijgen op basis van 

vooropleiding of werkervaring. Het panel heeft de correspondentie hierover ingezien. De 

opleiding verantwoordt in een brief aan de student van welke studieonderdelen hij wel en 

welke niet wordt vrijgesteld.  

 

Overwegingen 

De opleiding staat open voor studenten met een havo of vwo-diploma of hoger. De studenten 

moeten voldoen aan het beheersen van de taal op B1/B2 niveau en soms A1/A2. De 

gemiddelde leeftijd van studenten ligt rond de 37 jaar. De aard van de opleiding vraagt een 

grote zelfstandigheid van de student en dus wordt van de student verwacht dat hij beschikt 

over voldoende leervaardigheden. De norm voor taalbeheersing aan het eind van de 

propedeuse is vastgelegd in de studiegids. Tevens is vastgelegd wanneer men toe kan 

treden tot een nieuwe fase van de studie (bevordering per jaar, stagedrempel en bindend 

studieadvies). In de studiegids zijn de intreeniveaus voor de verschillende studieonderdelen 

en studiejaren vastgelegd. 

De plaatsingstoets voor instroom in hogere jaren voldoet. 

Het panel heeft op basis van gesprekken en inzage in het materiaal kunnen vaststellen dat 

de opleiding goed zicht heeft op de kwalificaties van de instromende student en het 

programma is daarop afgesteld. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 
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Duur (facet 2.6) 

De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: 

hbo-bachelor: 240 studiepunten/european credit points. 

 

De bacheloropleiding bij ITV Hogeschool beslaat vier studiejaren. Per jaar zijn 60 European 

Credits (EC's) te behalen, als volgt verdeeld: 

Onderdeel Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4  

Taalvaardigheid 31 26 12 6 75 

Vertaalvaardigheid 12 20 14 12 58 

Maatschappijkennis 8 8 7 9 32 

Beroepsoriëntatie 9 6 12 9 36 

Minors     15 15 30 

Stage       9 9 

  60 60 60 60 240 

 

De toerekening is gebaseerd op: 
- het aantal contact- en college-uren 

- de (huiswerk)opdrachten 

- de zelfstudieopdrachten 

- de looptijd van een programmaonderdeel in weken 

- de tentamens en eindopdrachten 

- zelfstudie zonder specifieke opdrachten (bijvoorbeeld radio luisteren, internet lezen, 

spreekoefeningen; alles om zowel de taalvaardigheid en de kennis van maatschappelijke 

en culturele systemen te vergroten). 

 

Bevindingen 

• Bij de vorige accreditatieronde gaf het panel geen oordeel over de studieduur. Het panel 

was van mening dat de feitelijke studieduur te gering was voor een hbo-

bacheloropleiding.  

• Hierover is door de directeur van ITV Hogeschool op 24 november 2005 een gesprek 

gevoerd met de NVAO om toe te lichten dat de studenten van ITV Hogeschool gezien 

hun leeftijd en achtergrond een andere wijze van studeren hebben dan studenten die 

direct vanaf de havo doorstromen naar het hbo.  

• In het besluit van 18 januari 2006 zegt de NVAO hierover: "Studiepunten laten, in een 

ruimere context, toe de resultaten van het leerproces te kwantificeren. De 

eindkwalificaties zijn het geheel aan competenties waarin tot uitdrukking wordt gebracht 

wat een student moet weten, begrijpen en kunnen na de afronding van een leerproces 

dat kort of lang kan zijn. De interpretatie van de 240 studiepunten voor de opleiding Tolk 

en Vertaler moet dan ook gelezen worden in de context van volwassenen met ervaring 

en breed inzicht die de eindkwalificaties van een leerproces behalen in een tijdsperiode 

die merkelijk korter kan zijn dan deze nodig voor de normstudent in een voltijdse 

opleiding. De NVAO beoordeelt derhalve het onderwerp als voldoende."3 

                                                
3
 Brief NVAO, Definitief besluit accreditatie hbo-ba Tolk en vertaler, Kenmerk NVAO20060235CT, d.d. 
18 januari 2006 
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• Voor studenten die een studietaal kiezen die niet op de middelbare school geëxamineerd 

wordt, worden voorbereidende cursussen georganiseerd, die tot het niveau B1/B2 

opleiden. 

 

Overwegingen 

Het huidige panel stelt vast dat sinds de vorige visitatie de studielast, wijze van werken en de 

kenmerken van de instromende studenten niet wezenlijk anders zijn geworden. Voor het 

oordeel van het panel over het eindniveau zie facet 6.1. 

Het panel stelt vast dat in het specifieke geval van de ITV Hogeschool de studenten in staat 

zijn efficiënter en effectiever te studeren dan de normstudent van een voltijd hbo-opleiding 

(i.c. de havist).  

Het panel heeft voorts kunnen vaststellen dat studenten veelal werkervaring hebben, in het 

buitenland gewoond hebben en/of een andere (taal)studie hebben gevolgd waardoor zij in 

een aantal gevallen in een hoger jaar in kunnen stromen of vrijstellingen kunnen krijgen voor 

bepaalde studieonderdelen. Hiervoor zijn strenge voorwaarden opgesteld die door de 

Examencommissie geborgd worden. 

Het panel heeft in gesprekken met studenten vastgesteld dat de aard (veelal zelfstudie) en 

inrichting (contacturen 's avonds en op zaterdagen) van het studieprogramma het voor 

studenten bij ITV Hogeschool mogelijk maken het normprogramma van 240 EC's te volgen 

naast werk of een gezin. 

 

Conclusie 

Het panel komt tot het oordeel dat is voldaan aan de eis. 

 

 

Afstemming tussen vormgeving en inhoud (facet 2.7) 

Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen. 

De werkvormen sluiten aan bij het didactisch concept. 

 

Bevindingen 

• Het door ITV Hogeschool gehanteerde didactisch concept voor vertalen en tolken is 

gebaseerd op zoveel mogelijk oefenen. Door het vertalen of tolken steeds uit te voeren, 

wordt aan de vaardigheid van de student gewerkt. Vanaf jaar 1 maken studenten 

vertaalopdrachten. Wat voor vertalen geldt, is feitelijk ook op tolken van toepassing. Door 

oefening in de colleges (consecutief of gesprekstolken) of in mock conferences 

(consecutief tolken) wordt de student aan het werk gezet en beoordeeld. Alle oefeningen 

worden besproken met de student. Ook tijdens de stage wordt de student uitgenodigd 

zoveel mogelijk te oefenen. 

• Deze opdrachten worden als volgt behandeld: 

o tijdens collegebijeenkomsten of online colleges. Tijdens de contacturen wordt de 

nadruk gelegd op het bespreken van vertaalvarianten en tolkoefeningen. De 

studenten worden uitgenodigd hun keuzes te toe te lichten. 

o in groepsopdrachten. De studenten werken samen aan een vertaling. Soms is het 

de opdracht dat er één vertaling uit moet komen, soms is het de opdracht om 

elkaars werk te reviseren en dat te bespreken.  
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o via zelfwerkzaamheid. Studenten maken een vertaling en vergelijken deze met een 

modeluitwerking met aantekeningen. Deze werkvorm wordt meer in de 

maandopleiding toegepast. Studenten kunnen met vragen in de 

collegebijeenkomsten terecht. 

o inleveropdrachten. Studenten leveren met enige regelmaat vertaalopdrachten in. 

Deze worden door de docent nagekeken en voorzien van commentaar. In de 

collegebijeenkomsten wordt aandacht besteed aan veel voorkomende 

vertaalproblemen naar aanleiding van het nagekeken werk.  

o tentamenopdrachten. Ook tentamenopdrachten worden nagekeken (vaak door een 

andere docent) en van commentaar voorzien. 

• Het vertalen en tolken als vaardigheid wordt ondersteund door theoretische vakken, 

zoals vertaalkunde en grammatica. Vertalen en tolken is geen eenduidig proces: er zijn 

vele varianten. Studenten moeten dus keuzes maken en deze kunnen verantwoorden.  

• In de maandopleiding wordt tussen de maandelijkse colleges door contact met de 

studenten gehouden via een telefoonronde of een online college. Met de inzet van het 

digitale studiesysteem is gestart met het houden van online colleges.  

• Het uitstroomprofiel Tolken wordt in jaar 4 verzorgd. Voorafgaand moet door de 

studenten die dit uitstroomprofiel wensen te volgen in jaar 3 de minor Algemene 

Tolktechnieken gevolgd zijn (15 wekelijkse colleges van 4 uur) en moet de afsluitende 

toets ervan behaald zijn. De Tolkopleiding wordt mondeling gegeven en bestaat uit 25 

wekelijkse bijeenkomsten. De colleges bestaan onder andere uit praktijkopdrachten en 

zogenaamde mock conferences, dit zijn simulaties van conferenties waarbij een spreker 

in diverse talen getolkt moet worden. In de mock conferences wordt zowel consecutief 

als simultaan geoefend. 

• Het digitale studiesysteem (DOP) ondersteunt het didactisch concept. Het biedt de 

mogelijkheid flexibel in te spelen op het niveau van een groep door de volgorde van 

teksten te wijzigen, of teksten te vervangen. Ook biedt het systeem de mogelijkheid van 

online colleges, waardoor ingespeeld kan worden op wat studenten nodig hebben en 

voor de maandopleiding is het een extra contactmoment. Huiswerkopdrachten worden in 

dit systeem klaargezet, ingeleverd en teruggegeven. De student heeft door het systeem 

een goed overzicht over zijn huiswerkopdrachten en zijn studieresultaten. (zie ook facet 

4.1) 

 

Overwegingen 

Het panel heeft tijdens het bezoek een goed beeld gekregen van de werkvormen die gebruikt 

worden. Uit gesprekken blijkt dat de docenten de werkvormen kennen en gebruiken zoals 

bedoeld is. Tijdens het bezoek blijkt dat docenten elkaar weten te vinden en via informele en 

formele overlegsituaties op de hoogte worden gehouden van de werkwijze binnen ITV 

Hogeschool. Het hoofd van de sectie neemt daar een sleutelpositie in. Docenten bespreken 

het didactisch concept tijdens de algemene docentenvergadering en de sectievergaderingen, 

per telefoon en e-mail. Daarnaast worden de docenten en sectiehoofden via de toelichting op 

de freelancerovereenkomst geïnformeerd over wat er van hen verwacht wordt. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 
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Beoordeling en toetsing (facet 2.8) 

Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de studenten de 

leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

• Tweemaal per jaar vindt er een tentamenronde plaats. De tentamens worden na afloop 

van respectievelijk het eerste en tweede semester afgenomen. Naast tentamens wordt bij 

ITV Hogeschool het systeem van "continuous assessment" (het volgen van de 

vorderingen van de student via tussentijdse toetsen) gehanteerd. Bij veel 

curriculumonderdelen worden beide methodes gebruikt.  

• De opleiding heeft voor alle talen vier niveaus van vertaalvaardigheid beschreven. Deze 

niveaus komen tot uiting in de colleges en huiswerkopdrachten van de verschillende 

jaren. De niveaus worden in de werkstukken en opdrachten getoetst, maar in de 

beoordeling zou dit, aldus het panel, duidelijker verantwoord kunnen worden. De 

vertaalniveaus zijn niet gekoppeld aan taalvaardigheidsniveaus (CEFR-niveaus). Die 

laatste zijn echter wel te vinden in de studiegids in de vorm van ingangseisen en 

uitstroomeisen.  

• Een van de hulpmiddelen om vertalingen na te kijken, is het gebruik van foutcategorieën, 

zoals bij de SNEVT-examens. De onderdelen vertalen en tolken worden getoetst aan de 

hand van praktijktentamens. Zo worden de tentamens vertalen bijvoorbeeld beoordeeld 

op de criteria of de tekst zelfstandig gebruikt kan worden en een getrouwe afspiegeling is 

van het origineel.  

• De tentamens Tolken worden steeds mondeling afgenomen en door twee docenten 

beoordeeld.  

• Per sectie wordt tijdens de docentenvergaderingen vastgelegd welke 

beoordelingssystematiek en welke beoordelingscriteria worden gehanteerd voor de 

verschillende programmaonderdelen (er zijn antwoordmodellen opgesteld bij 

opdrachten). Bij vertaalopdrachten, zo heeft het panel kunnen waarnemen, kunnen 

studenten een bonus verdienen als zij met een creatieve vertaaloplossing komen.  

• Voor de onderdelen die ook worden getoetst tijdens het landelijke examen van de 

SNEVT, wordt tijdens de opleiding, in elk geval vanaf jaar 3, dezelfde 

beoordelingssystematiek gehanteerd als bij de SNEVT. De beoordelingscriteria worden 

aan de studenten kenbaar gemaakt.  

• Tentamens worden ontworpen door de betreffende vakdocenten. Concepttentamens 

worden voorgelegd aan het hoofd van de sectie en aan andere docenten die in datzelfde 

studiejaar lesgeven. 

• Tentamenresultaten worden ter inzage aan de docenten van de betreffende groep 

gegeven. Resultaten die afwijken van de verwachtingen worden besproken door de 

docenten. Indien nodig volgt bijstelling van de beoordelingsmaatstaf. Individuele gevallen 

kunnen met de student besproken worden. 

• Studenten ontvangen gemaakte tentamens en werkstukken voorzien van commentaar en 

de naam van de corrector retour. De tentamens Tolken worden op band opgenomen, 

zodat bij eventuele discussies over de beoordeling altijd verregaand nagegaan kan 

worden wat er gebeurd is. 
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• Van de Taaloverstijgende vakken worden ICT en Terminologie getoetst aan de hand van 

opdrachten die de praktijksituatie van een vertaler zo veel mogelijk benaderen. Van de 

andere onderdelen van het programma Taaloverstijgend (zoals Maatschappijkennis, 

Vertaaltheorie, Beroepsoriëntatie) wordt een werkstuk of verslag beoordeeld. In de 

studiegids staan richtlijnen waaraan een dergelijk verslag moet voldoen.  

• In de OER zijn regels ten aanzien van fraude opgenomen. 

• Minors worden beoordeeld aan de hand van een eindwerkstuk of -verslag. Aan de 

studenten is vooraf bekend gemaakt aan welke eisen een werkstuk of een verslag moet 

voldoen. Ten aanzien van verslaglegging van stageperiodes worden enkele richtlijnen 

gegeven in de stagegids. 

• 75% van de studenten is van mening dat de beoordeling van het ingeleverde werk en de 

tentamens aan de hand van duidelijk geformuleerde criteria geschiedt (waardering 3,2 op 

een 5-puntsschaal).  

• Een praktisch hulpmiddel hij het nakijken van tentamens Vertalen is het gebruik van 

software. Het programma biedt de mogelijkheid om aantekeningen en feedback te geven. 

Ook biedt het programma statistische informatie om zo de vooruitgang van een groep of 

een individuele student te monitoren. Diverse docenten werken met dit programma. Per 

semester worden ten minste twee vertalingen (van de 8-10) met dit programma 

nagekeken om zo meer ervaring op te doen met deze wijze van corrigeren. Alle 

vertalingen nakijken met dit programma is, aldus de opleiding, niet wenselijk.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de toetsen in onderling overleg worden ontwikkeld en dat zij worden 

onderworpen aan een screening voordat de toets wordt afgenomen. Ook na afname worden 

de resultaten van de toetsen geanalyseerd. Het panel heeft een tiental dossiers ingezien met 

gemaakte opdrachten, toetsen van taaloverstijgend werk en stageverslagen.  De 

beoordelingen (zowel ITV-intern als SNEVT) zijn over het algemeen secuur uitgevoerd. Er 

wordt relatief veel aandacht besteed aan de feitelijke correctheid van de vertaling. Positief is 

dat op het werk van de kandidaat in de ITV-interne beoordeling uitleg gegeven wordt bij een 

foute vertaling als gevolg van onvoldoende kennis en/of inzicht van de context 

(maatschappelijke, culturele kennis). 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

Samenvattend oordeel Programma 

Alle facetten zijn met een goed beoordeeld en facet 2.6 ‘Duur’ met voldaan. Daarmee is het 

onderwerp ‘Programma’ voldoende. 

 

 

2.3 Inzet van personeel 

 

Eisen hbo (facet 3.1) 

Het onderwijs wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding legt 

tussen de opleiding en de beroepspraktijk. 
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Bevindingen 

• De docenten en sectiehoofden van ITV Hogeschool worden ingehuurd als freelancers. 

De opleiding is ingedeeld in negen secties: zes voor de zes talen en drie voor het 

uitstroomprofiel Tolken, Stages en Taaloverstijgende vakken. Er zijn 80 freelance 

docenten aan ITV Hogeschool verbonden (studiejaar 2009 – 2010), die gemiddeld vier 

uur per week college geven.  

• Ruim 60% van de docenten is afkomstig uit het beroepenveld en is werkzaam als tolk, 

vertaler of een combinatie daarvan. Verder heeft ruim 50% van de docenten een 

onderwijsbevoegdheid. Ongeveer een derde van de docenten combineert het vertalen of 

tolken met het geven van cursussen en taaltrainingen. Een deel van de docenten werkt 

bij een andere hogeschool of universiteit. 

• Bij het samenstellen van het rooster houden de hoofden van een sectie er rekening mee 

dat de praktijkvakken zoveel mogelijk door praktijkdocenten worden gegeven. De 

tolkvakken worden alle door professionele tolken gegeven. 

• De freelance docenten worden door het sectiehoofd van de betreffende taal geselecteerd 

op basis van een van te voren opgesteld profiel (in de sectie benodigde moedertaal, 

welke specialisaties relevant zijn, ervaring et cetera).  

• Studenten oordelen in de studentenevaluaties van 2009 en 2010 (studentenmonitor) 

positief over de beroepsgerichtheid van de docenten.  

 

Overwegingen 

Het panel heeft de cv’s van docenten ingezien en stelt vast dat de docenten in zeer hoge 

mate bekend zijn met de beroepspraktijk. Dit blijkt ook uit de gesprekken met de docenten. 

Het panel stelt vast dat de docenten voldoende bekend zijn met de praktijk en dat het 

merendeel van de docenten beschikt over zeer recente praktijkervaring. Ook heeft het panel 

vernomen dat er gastcolleges worden gegeven door specialisten uit de beroepspraktijk. 

 

Conclusie 

Vanwege het hoge aantal docenten met relevante en recente praktijkervaring in het 

beroepenveld komt het panel tot het oordeel excellent. 

 

 

Kwantiteit personeel (facet 3.2) 

Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te 

verzorgen. 

 

Bevindingen 

• Bij ITV Hogeschool wordt in de taalgebonden secties aan relatief kleine groepen college 

geven, de taaloverstijgende colleges worden in de regel aan een hele jaargroep gegeven 

(70-120 studenten). 

• De gemiddelde groepsgrootte binnen de taalgebonden secties is 12,6 studenten en het 

onderwijs wordt verzorgd door 80 freelance docenten. De student-docent ratio bedraagt 8. 

Per groep worden door ten minste twee docenten taalspecifieke onderdelen verzorgd. Het 

aannamebeleid is erop gericht gelijke aantallen docenten te hebben die Nederlands of de 

vreemde taal als moedertaal hebben (in het collegejaar 2009-2010 is dat 40%). Bij enkele 
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secties is het aantal docenten met de vreemde taal als moedertaal minder dan gewenst, 

enerzijds vanwege de omvang van de sectie, anderzijds vanwege het ontbreken van 

gegadigden met de juiste ervaring en achtergrond.  

• Docenten zorgen zelf voor vervanging in geval van verhindering of ziekte. Uit de 

gesprekken met de docenten blijkt dat het regelen van vervanging geen problemen 

oplevert. Docenten melden dat zij vrijwel altijd collega’s kunnen vinden die hen 

vervangen als dat nodig is. Wanneer een docent van buitenaf wordt gevraagd, dan dient 

dit van tevoren met het hoofd van de sectie overlegd te worden.  

• Naast de contacturen in colleges zijn docenten ook bereikbaar via het digitale 

studiesysteem via ingeroosterde chatsessies op het intranet of via e-mail of telefoon.  

• Naast het onderwijzend personeel heeft ITV Hogeschool vijf administratief medewerkers 

in vaste dienst (2,8 fte). Het management van ITV Hogeschool wordt gevoerd door een 

fulltime directeur en een adjunct-directeur. 

• Uit de studentenmonitor blijkt dat studenten tevreden zijn over de bereikbaarheid van de 

docenten. Studenten met wie het panel sprak, bevestigen dit. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de hogeschool zodanig is georganiseerd dat studenten naast hun 

zelfstudie veelvuldig kunnen overleggen met hun docenten. Uit zowel de gesprekken met de 

studenten als de docenten blijkt, dat docenten goed benaderbaar zijn en dat zij goede 

feedback geven aan studenten. Docenten stellen zich flexibel op en reageren snel op vragen 

van studenten.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Kwaliteit personeel (facet 3.3) 

Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische 

realisatie van het programma. 

 

Bevindingen 

• Het panel heeft de cv’s van de docenten bestudeerd en stelt vast dat vier docenten 

gepromoveerd zijn, 39 docenten een academische opleiding heeft genoten 

(MA/MSc/Drs) en dat 25 docenten een Bachelordiploma hebben.  

• Ongeveer de helft van de docenten met een B/BA/BSc heeft bovendien twee diploma’s in 

verschillende disciplines, soms zelfs in drie. Vrijwel al deze docenten hebben een brede 

onderwijsachtergrond.  

• Ook onder de MA en equivalenten zijn er velen met een brede ervaring en academische 

achtergrond. Bijvoorbeeld twee complete academische studies met doctoraal examen 

afgerond.  

• Het hoofd van de sectie is verantwoordelijk voor de aanname van nieuwe docenten. Bij 

de selectie wordt gelet op deskundigheid in het beroepenveld, didactische vaardigheden, 

de verhouding tussen Nederlandstalige en vreemdtalige docenten en op organisatorische 
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kwaliteiten. ITV Hogeschool streeft er naar dat (ten minste) de helft van de docenten uit 

het werkveld komt. De vooropleiding van de docenten moet relevant zijn voor de 

opleiding.  

• De docenten die voor het eerst lesgeven, worden door het hoofd van de sectie begeleid 

en nemen op kosten van ITV Hogeschool deel aan een didactische training van de 

Hogeschool Utrecht/Instituut Archimedes. In deze training staat het vertaalonderwijs 

centraal. Uit de gesprekken met de docenten blijkt dat deze de training hebben gevolgd.  

• ITV Hogeschool heeft, gezien de aard van de arbeidsverhouding met freelancers, geen 

beleid ten aanzien van verdere professionalisering of deskundigheidsbevordering. De 

docenten zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun deskundigheid op het 

gebied van vertalen en tolken en ontwikkelingen in het onderwijs. 

• De hogeschool draagt op ad hoc-basis wel bij aan de deskundigheidsbevordering van de 

freelance docenten (conferenties of studiedagen). Zo zijn in mei 2009 alle sectiehoofden 

naar een tweedaagse conferentie over tolkvaardigheid geweest: Aptitude in Interpreting 

(Lessius Hogeschool in Antwerpen). In oktober 2009 is er een studiedag voor docenten 

georganiseerd, met als onderwerp de samenhang en inhoud van het studieprogramma 

en in 2007 een studiedag over het nakijken van vertalingen (toetsen en beoordelen). Met 

ingang van collegejaar 2009-2010 zijn jaarlijks studiedagen gehouden. 

• Als docenten begeleiding willen op specifieke onderwerpen kunnen zij een 

coachingstraject krijgen. Elk jaar krijgen vier tot zes docenten een coachingstraject 

aangeboden. Het gaat daarbij om enkele bijeenkomsten op individuele basis waarin 

coach en docent samen kijken naar wat hij of zij nodig heeft. Uit de gesprekken met de 

docenten blijkt dat hiervan regelmatig gebruik wordt gemaakt. 

• ITV hogeschool verbindt de freelancers aan de hogeschool via sectie- en 

docentenvergaderingen, via het betrekken van docenten bij het ontwikkelen van het 

curriculum en de curriculuminhoud, het geven van feedback over de kwaliteit van hun 

werk (naar aanleiding van studentenevaluaties).  

• Docenten waarderen de werkomstandigheden bij ITV, zo meldt het zelfevaluatierapport. 

Dat blijkt uit het feit dat docenten gemiddeld 7 jaar aan ITV Hogeschool verbonden zijn, 

en dat 26 docenten inmiddels meer dan 10 jaar colleges geven. Het positieve oordeel 

blijkt ook uit de docentenmonitor 2009. 

• Het functioneren van de docenten wordt jaarlijks geëvalueerd (didactische kwaliteiten, 

beroepsgerichtheid, kennis van het vak). De uitkomst van de evaluatie wordt door het 

hoofd van de sectie met de betrokken docenten besproken.  

• Minder goed functionerende docenten worden in staat gesteld zich te verbeteren. Treedt 

er geen verbetering op, dan wordt de overeenkomst met een docent beëindigd. De 

directeur heeft jaarlijks een evaluatief gesprek met het hoofd van de sectie, waarin ook 

diens functioneren aan de orde komt.  

• De kwaliteit van de docenten wordt door de studenten als goed ervaren, 98% van de 

respondenten van het studenttevredenheidsonderzoek beoordeelt de docent als 

deskundig op het vakgebied. Voorts is 94% van de respondenten van mening dat de 

docenten zich goed voorbereiden. Ook over de gegeven uitleg zijn de respondenten 

tevreden, 90% is daarover positief. Voor de begeleiding wordt in het 

tevredenheidonderzoek het hoogste cijfer gegeven: 7,5 op een 10-puntsschaal. 
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• Twee keer per jaar is er een algemene docentenvergadering, gevolgd door 

sectievergaderingen waarin het onderwijsbeleid wordt toegelicht en geëvalueerd. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de docenten tenminste een hbo-bachelor kwalificatie hebben en in 

meerderheid over een academische opleiding op master-niveau of hoger beschikken, veelal 

met didactische bevoegdheid. De opleiding besteedt aandacht aan het inwerken van 

docenten en levert een bijdrage aan de professionalisering van de freelance docenten. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

Samenvattend oordeel Programma 

Alle facetten zijn met ten minste goed beoordeeld en daarmee is het onderwerp ‘Inzet van 

personeel’ voldoende. 

 

 

2.4 Voorzieningen 

 

Materiële voorzieningen (facet 4.1) 

De huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. 

 

Bevindingen 

• ITV Hogeschool huurt lokalen en kantoorruimten van de Hogeschool Utrecht/Faculteit 

Educatie. Het gebouw is in 2008 nieuw opgeleverd en ligt gunstig ten opzichte van 

snelwegen en openbaar vervoer. 

• De studenten kunnen gebruik maken van de mediatheek en computerfaciliteiten van 

Hogeschool Utrecht. Studenten kunnen ook gebruik maken van de 

universiteitsbibliotheek (de Universiteit van Utrecht is op enkele honderden meters 

afstand gelegen van ITV Hogeschool). Studenten hebben online toegang tot 

(wetenschappelijke) vakliteratuur en handboeken. 

• Het gebouw heeft een kantine die ook op de zaterdagen wanneer ITV Hogeschool 

college geeft, geopend is. 

• Elk lokaal is uitgerust met een smartboard. Docenten kunnen zo gebruik maken van alle 

presentatiemogelijkheden en internet. Het panel heeft een demonstratie gekregen van 

het gebruik van de faciliteiten en stelt vast dat de faciliteiten goed passen bij de 

werkwijze en werkvormen van de hogeschool.  

• Het digitale studiesysteem (DOP) voorziet in modules voor huiswerkopdrachten, 

informatie over de studie, online werkcolleges (chatsessies) en een mailfunctie voor 

contact met docenten. Het systeem is altijd en overal toegankelijk via internet. De 

huiswerkopdrachten worden door de docenten in het systeem klaar gezet. De student 

levert het huiswerk via het systeem in en ontvangt er ook het nagekeken werk retour. 

Verder bevat het systeem voor de studie relevante documenten, zoals de studiegids, 

roosters, algemene administratieve mededelingen en overige informatie. Ook kan de 

student er zijn studieresultaten raadplegen. 
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• De tolklessen kunnen plaatsvinden in lokalen met oefencabines voor tolken, het 

talenpracticum en het auditorium waar gebruik gemaakt wordt van conferentie 

tolkencabines. Deze cabines zijn ingericht aan de hand van de wensen van ITV 

Hogeschool. 

• Het gebouw is ingericht op het geven van onderwijs aan hbo-studenten. Het aantal 

lokalen en de situering is adequaat. ITV Hogeschool heeft de garantie dat haar colleges 

altijd in de lokalen in het gebouw aan de Padualaan plaatsvinden (de aanwezigheid van 

een smartboard is noodzakelijk om de lessen adequaat te kunnen verzorgen). 

• De taalspecifieke colleges van de weekopleiding Spaans worden in het gebouw van de 

Vrije Universiteit in Amsterdam gegeven. Dit komt voort uit de fusie met Hogeschool 

Vertol, die haar lessen op die locatie gaf. 

• Studenten kunnen tegen sterk gereduceerd tarief (circa 90% korting) een in de 

vertaalpraktijk veel gebruikt vertaalprogramma aanschaffen.  

• De studenten waarderen het totaal van de materiële voorzieningen met het cijfer 6,8 (van 

10). Dit is een stijging ten opzichte van 2008, toen het cijfer 6,1 was. 

• De administratie en informatievoorziening wordt gewaardeerd met het cijfer 3,7 op een 5-

puntsschaal. Over de wijze waarop de administratie de studenten te woord staat is 95% 

van de respondenten tevreden en dit onderdeel wordt gewaardeerd met het cijfer 4,0. 

• Het verwerken van studieresultaten is door de komst van DOP sterk verbeterd, aldus de 

studenten. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de voorzieningen de kwaliteit hebben die van een moderne 

onderwijsomgeving verwacht mag worden. De voorzieningen passen goed bij het didactisch 

concept van de opleiding tolk-vertaler.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Studiebegeleiding (facet 4.2) 

De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op 

de studievoortgang. 

De studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van 

studenten. 

 

Bevindingen 

• In de begeleiding van studenten is het directe contact tussen student en docent 

essentieel. Studenten krijgen feedback in de colleges: wekelijks of maandelijks 

afhankelijk van de keus die de student maakt (weekvariant of maandvariant). Daarnaast 

is er de mogelijkheid van telefonisch contact (drie tot zes keer tijdens de collegeperiode 

in de maandvariant). Hiervoor wordt per student circa 15 minuten uitgetrokken. Tijdens 

deze gesprekken komt het huiswerk aan de orde en kunnen studenten vragen over de 

bestudeerde stof stellen. Een deel van deze contactmomenten kan ook ingevuld worden 
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met online colleges (chat). Studenten krijgen op alle opdrachten schriftelijk feedback van 

hun docenten (zie facet 2.8 Toetsen en beoordelen). 

• Uit de gesprekken met studenten blijkt dat zij de begeleiding positief waarderen. 

Docenten zijn in staat vragen grondig en snel te beantwoorden.  

• ITV Hogeschool hanteert een bindend studieadvies voor studenten die niet binnen twee 

jaar de propedeuse behaald hebben. Deze studenten wordt geadviseerd de studie te 

staken en eerst deficiënties weg te werken (voor zover mogelijk). 

• De sectiehoofden hebben overzicht over de voortgang van de studenten (via DOP). Aan 

het eind van het studiejaar krijgt de student een studieadvies. Wanneer er geen 

bijzonderheden zijn, wordt de student medegedeeld dat hij naar het volgende studiejaar 

is bevorderd. De student die ten minste 45 EC behaald heeft, waaronder de 

taalgebonden vakken en het voorafgaande jaar met 60 EC afgerond heeft, gaat over 

naar het volgende jaar. Degenen die niet aan deze eis voldoen, kunnen het volgende 

collegejaar als deel- of tentamenstudent ingeschreven worden om zo de onderdelen die 

zij niet behaald hebben, alsnog af te ronden.  

• Voor de studenten op afstand (in het buitenland) is er naast de reguliere begeleiding 

extra contact met een speciaal daarvoor aangewezen docent over de studievoortgang. 

De afstandstudent volgt hetzelfde curriculum, maakt dezelfde opdrachten en tentamens 

als de reguliere student. 

• Voor vragen van meer algemene aard omtrent de studievoortgang kunnen de studenten 

terecht bij de studieadviseur. In de praktijk blijkt echter dat de meeste vragen en 

problemen al via het sectiehoofd of een docent beantwoord of opgelost worden. 

Studenten met wie het panel sprak, bevestigen dit.  

• Studenten worden over de studie geïnformeerd via het digitale studiesysteem (zie facet 

4.1). 

• 75% van de respondenten van het studenttevredenheidsonderzoek beoordeelt de digitale 

informatie in de DOP neutraal of voldoende. Een kwart vindt de informatie onvoldoende. 

Uit gesprekken en reacties van studenten blijkt dat dit te maken kan hebben met de 

presentatie. In sommige gevallen ontstaat er een veelheid van mededelingen, 

huiswerkopdrachten en andere informatie, waardoor de informatie niet altijd overzichtelijk 

is. Er zijn inmiddels voorstellen tot verbetering bij de systeembouwers neergelegd.  

• De studiegids als informatiebron scoort steeds beter en wordt nu met het cijfer 3,7 op een 

5-puntsschaal gewaardeerd. 91% van de respondenten is van mening dat de informatie 

adequaat tot goed is. 

• Voor 91% (175 respondenten) is de website van ITV Hogeschool voldoende informatief 

(studenttevredenheidsonderzoek). 

• ITV organiseert vijf keer per jaar voorlichtingsavonden. De bezoekers van de 

voorlichtingsavonden waarderen de inhoud ervan met het cijfer 3,6 op een 5-

puntsschaal: 91% is van mening dat de avonden voldoende informeren over de studie. 

 

Overwegingen 

Het panel heeft op basis van het bestudeerde materiaal, de gesprekken met docenten en 

studenten kunnen vaststellen dat de begeleiding van de studenten van een goed niveau is. 
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De informatievoorziening voldoet: een groot deel van de studenten kan in voldoende mate de 

informatie vinden die nodig is om de studie te kunnen volgen.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

Samenvattend oordeel Voorzieningen 

Alle facetten zijn met een goed beoordeeld en daarmee is het onderwerp ‘Voorzieningen’ 

voldoende. 

 

 

2.5 Interne kwaliteitszorg 

 

Evaluatie resultaten (facet 5.1) 

De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Bevindingen 

• De interne kwaliteitszorg van ITV Hogeschool is vastgelegd in het document 

Kwaliteitszorg ITV Hogeschool (augustus 2005). In dit document wordt beschreven hoe 

ITV Hogeschool het kwaliteitszorgbeleid heeft ingericht.  

• Ook het missiedocument voor de reorganisatie van 2006 -2007 bevat informatie die voor 

het bewaken van de kwaliteit van de opleiding van belang is. In 2011 worden beide 

documenten geïntegreerd, waarbij de langetermijndoelstellingen voor de periode 2012-

2017 geformuleerd worden. 

• De kwaliteitsbeoordeling geschiedt op vijf niveaus: het directieniveau, de Raad van 

Sectiehoofden, de docenten, het bestuur (dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht) en 

de studenten.  

• De directeur en de adjunct-directeur evalueren twee keer per jaar het beleid. Uitkomsten 

van het overleg zijn actiepuntenlijsten voor beleidsontwikkeling. 

• De Raad van Sectiehoofden vergadert elke zes weken. Het is de beleidsuitvoerende 

vergadering van ITV Hogeschool. In de vergadering worden verbeterpunten opgesteld en 

de voortgang van verbeteracties wordt gecontroleerd. Twee keer per jaar vindt er een 

sectievergadering plaats onder voorzitterschap van het sectiehoofd, waarin de uitvoering 

van het onderwijs wordt geëvalueerd. Tijdens deze vergaderingen wordt op detailniveau 

gekeken naar bijvoorbeeld tentamens, boekenlijsten, inhoud van colleges en minors. Het 

panel heeft voorbeelden gezien van deze rapportages. 

• Tijdens de bestuursvergaderingen, die vier keer per jaar plaatsvinden, wordt de 

uitvoering van het beleid geëvalueerd. Het bestuur van ITV Hogeschool is een 'bestuur 

op afstand', dat wil zeggen dat het bestuur als klankbord en toezichthouder fungeert. 

• Daarnaast is er bij ITV Hogeschool een Raad van Toezicht. Deze raad vergadert twee 

keer per jaar en heeft een evaluatieve taak in de vorm van vaststelling van het 

jaarverslag en de jaarrekening. Het panel heeft het jaarverslag van de hogeschool 

ingezien en stelt vast dat de opleiding daarin transparant is over de genomen 

maatregelen ter verbetering van de opleiding. 
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• Het vierde niveau, dat van de docenten, krijgt vorm tijdens de sectievergaderingen en de 

docentenvergaderingen die twee keer per jaar gehouden worden. Daarnaast hebben de 

docenten geregeld onderling contact over het materiaal, tentamens en de voortgang van 

studenten. 

• Tot slot is er het vijfde niveau: dat van de studenten (Opleidingscommissie) en het 

beroepenveld (Beroepenveldcommissie). Beide commissies vergaderen twee keer per 

jaar. De vergadering met de Opleidingscommissie heeft vooral een evaluatief karakter, 

terwijl de vergadering met de Beroepenveldcommissie vooral gericht is op het vormen 

van nieuwe ideeën en het toetsen van de haalbaarheid van de plannen aan het werkveld.  

• Jaarlijks wordt aan het eind van het eerste semester een studenttevredenheidsonderzoek 

gehouden (Studentenmonitor). 

• Dit onderzoek bestaat uit ruim 50 vragen die betrekking hebben op de kwaliteit van het 

onderwijs, de voorzieningen, de aansluiting van de studie op de vooropleiding, de 

studeerbaarheid en de mate waarin het beroepenveld binnen de colleges aan bod komt. 

De resultaten van dit onderzoek worden samengevat en via het digitale studiesysteem 

bekend gemaakt aan de studenten. Tevens wordt daarbij aangegeven welke 

verbeteringen ingevoerd worden. 

• Het studenttevredenheidsonderzoek wordt afgesloten met de vraag aan de student om 

een cijfer te geven over de inhoud van de opleiding en de organisatie ervan. Het streven 

is om jaarlijks ten minste hetzelfde cijfer, maar bij voorkeur een hoger cijfer te krijgen. Het 

tevredenheidonderzoek wordt onder andere gebruikt voor het ontwikkelen van 

verbeteracties. De afgelopen jaren heeft het zwaartepunt gelegen bij het verbeteren van 

het programma van de Taaloverstijgende vakken, de administratie en de 

informatievoorziening aan studenten. 

• Naast studenten worden ook docenten bevraagd over hun tevredenheid 

(Docentenmonitor). De resultaten van beide onderzoeken worden door de sectiehoofden 

gebruikt voor het evalueren van het onderwijs van dat jaar. 

• De tevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd door een extern bureau. Het panel 

heeft de onderzoeksrapporten ingezien en stelt vast dat de rapportage van een goed 

niveau is. De score 3 is, aldus de studentenmonitor, een ‘redelijke’ score, het streefcijfer 

voor de beoordeling is een 3,5 (op een vijfpuntsschaal). Het rapport registreert niet alleen 

de scores, maar analyseert deze ook aan de hand van de standaarddeviatie op een item. 

Zo wordt ook melding gemaakt van items met een grote spreiding in tevreden en 

ontevreden studenten.  

• Het streefdoel is voor de studenttevredenheid is het cijfer 7 of hoger (op een 

tienpuntsschaal). In 2008-2009 was het cijfer 6,9. Met betrekking tot de evaluatie van 

docenten door studenten is het streven dat iedere docent ten minste het cijfer 7 haalt. 

Met docenten die eenmalig lager uitkomen wordt gekeken welke verklaring daarvoor te 

geven is; docenten die meerdere jaren lager presteren worden begeleid. Leidt dit niet tot 

verbetering dan wordt afscheid genomen van de docent. 

• Streefdoelen worden geformuleerd in de brainstormvergaderingen van de directie en in 

de Raad van Sectiehoofden.  
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Overwegingen 

Het panel heeft kunnen vaststellen dat het kwaliteitszorgsysteem degelijk is opgezet. Het 

primaire proces van de opleiding wordt systematisch geëvalueerd aan de hand van 

streefdoelen.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Maatregelen tot verbetering (facet 5.2) 

De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen 

die bijdragen aan de realisatie van de streefdoelen. 

 

Bevindingen 

• Verbetermaatregelen worden opgesteld naar aanleiding van de 

tevredenheidsonderzoeken. De maatregelen worden besproken in de Raad van 

Sectiehoofden (de directeur maakt onderdeel uit van deze raad). De directeur neemt 

besluiten over onderdelen van het programma die verbetering behoeven. De 

verbeteracties worden doorgevoerd in de sectievergaderingen.  

• Zo zijn de administratie en het programma van de taaloverstijgende vakken aangepast 

op grond van kritiek van studenten.  

• Het studententevredenheidsonderzoek bevat ook vragen over de individuele docenten. 

Op basis van deze gegevens kan gedurende het collegejaar de kwaliteit van het 

onderwijs bijgestuurd worden.  

• Uit gesprekken met studenten blijkt dat docenten en management zeer toegankelijk zijn 

voor studenten en serieus reageren op opmerkingen en kritiek van studenten. Er is 

aandacht voor de ‘dagelijkse zorg’ voor kwaliteit. Studenten noemden met name de 

klantvriendelijkheid van de administratie. 

• In het zelfevaluatierapport is bij elk facet beschreven welke verbeteringen zijn 

doorgevoerd sinds de vorige visitatie. Het panel heeft kunnen vaststellen dat 

kwaliteitszorg in de afgelopen jaren een formeel karakter heeft gekregen. Bij de vorige 

visitatie was sprake van een (te) informele organisatie van kwaliteitszorg.  

 

Overwegingen 

Het panel heeft in gesprekken met docenten en studenten kunnen vaststellen dat 

kwaliteitsmeting en het verbeteren van de opleiding systematisch plaatsvindt en tot de 

routine behoort van de hogeschool. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld (facet 5.3) 

Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemend 

beroepenveld van de opleiding actief betrokken. 
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Bevindingen  

• Het opleidingsmanagement vergadert twee keer per jaar met de 

Beroepenveldcommissie. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse 

geledingen van het beroepenveld: vertaalbureaus, internationale bedrijven, zelfstandige 

vertalers en tolken. In deze vergadering worden inhoudelijke ontwikkelingen van het 

werkveld besproken en er wordt gediscussieerd over de gevolgen hiervan voor de 

opleiding. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken worden besproken met de 

Beroepenveldcommissie en het bestuur van ITV Hogeschool.  

• De Beroepenveldcommissie komt twee maal per jaar bijeen; het bestuur van ITV 

Hogeschool vergadert ten minste viermaal per jaar. Daarnaast is er twee maal per jaar 

een gezamenlijke vergadering van bestuur en Raad van Toezicht.  

• De studenten worden met enige regelmaat gehoord, niet alleen via het 

studenttevredenheidsonderzoek, maar ook in de Opleidingscommissie. De 

Opleidingscommissie speelt een rol bij het bespreken van de resultaten van het 

studenttevredenheidsonderzoek. De Opleidingscommissie vergadert tweemaal per jaar 

samen met die directie en voorafgaand aan deze vergaderingen komt de 

Opleidingscommissie zonder de directeur bij elkaar. De Opleidingscommissie bestaat uit 

zes personen: vier studenten en twee docenten. 

• Interne kwaliteitszorg bij ITV Hogeschool bestaat (naast de eerder genoemde 

tevredenheidsonderzoeken) uit gesprekken over het functioneren met sectiehoofden en 

docenten; functioneringsgesprekken met de medewerkers van de administratie en 

evaluatie van het gevoerde beleid tijdens de vergaderingen van de Raad van 

Sectiehoofden. De directeur van ITV Hogeschool heeft een centrale rol binnen de interne 

kwaliteitszorg. 

• Het functioneren van de directeur wordt door de voorzitter en de secretaris van het 

bestuur beoordeeld aan de hand van een jaarlijks te voeren voortgangsgesprek. 

Daarnaast worden er met de directeur productieafspraken gemaakt ten aanzien van 

begrotingsresultaten en andere prestatie-indicatoren. Deze betreffen bijvoorbeeld de 

mate van student- en docenttevredenheid, studentenaantallen en de financiële 

gezondheid van ITV Hogeschool. 

• Er is geen formeel beleid ten aanzien van alumni. Er zijn wel pogingen ondernomen om 

alumni te betrekken bij kwaliteitszorg (via een Alumnivereniging). Dit is echter niet van de 

grond gekomen. Thans worden contacten gelegd met oud-studenten via de Alumnigroep 

ITV Hogeschool in LinkedIn. Deze groep begint zich langzamerhand te vullen, op het 

moment van schrijven van het zelfevaluatierapport zijn 43 oud-studenten lid van deze 

groep. Daarnaast is er op individuele basis contact met oud-studenten. De tolk- en 

vertaalwereld is relatief klein. 

 

Overwegingen 

Uit de beschrijving bij de facetten 5.1 en 5.2 blijkt dat studenten docenten en werkveld bij de 

kwaliteitszorg worden betrokken. Met alumni wordt sinds kort contact onderhouden via het 

professionele netwerk LinkedIn. De vorm waarin alumni betrokken kunnen worden bij het 

verbeteren van de kwaliteit van de opleiding moet nog worden uitgewerkt. 
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Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel voldoende. 

 

Samenvattend oordeel Interne kwaliteitszorg 

Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp 

‘Interne kwaliteitszorg’ voldoende. 

 

 

2.6 Resultaten 

 

Gerealiseerd niveau (facet 6.1) 

De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde 

eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. 

 

Bevindingen 

• De opleiding bij ITV Hogeschool wordt afgesloten met een extern examen, georganiseerd 

door de onafhankelijke Stichting Nationale Examens voor Vertaler en Tolk (SNEVT). De 

examencommissie van de SNEVT bestaat uit vertegenwoordigers van de vier hbo-

opleidingen vertaler/tolk en externe deskundigen, die allen werkzaam zijn in het 

beroepenveld. De examens sluiten wat vorm en inhoud betreft aan op het beroepsprofiel. 

• Het SNEVT-examen toetst taal- en vertaalvaardigheid, en kennis van maatschappelijke 

en culturele systemen, dit zijn de segmenten 1, 2 en 3 van het beroepsprofiel. 

• Segmenten 4 en 5 van het beroepsprofiel hebben betrekking op de praktische en 

beroepsmatige vaardigheden. Deze worden getoetst tijdens de stage. De student maakt 

een stageverslag dat zowel door de praktijkbegeleider als de stagedocent goedgekeurd 

moet worden. De verslaglegging is zodanig ingericht dat alle facetten van de 

beroepsbeoefening afgedekt zijn. Dit, en de eisen en beoordelingscriteria alsmede de 

verantwoordelijkheden van de praktijkbegeleider en de stagedocent zijn vastgelegd in de 

Stagegids.  

• De reacties van de stageaanbieders zijn, aldus ITV hogeschool, over het algemeen zeer 

positief. In het gesprek van het panel met het werkveld werd gemeld dat de opleiding van 

ITV Hogeschool goed aansluit op het startniveau van vertalers in de beroepspraktijk.  

• Studenten kunnen opgaan voor het SNEVT-examen als de opleiding hen een verklaring 

van ‘geen bezwaar’ geeft. Hiermee geeft de opleiding het signaal aan de student dat hij 

over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om het externe examen met succes te 

kunnen afleggen. Het slagingspercentage is echter (na een eerste deelname aan het 

examen) geen 100%. De meeste studenten slagen wel na een tweede poging, zo 

vertelden de docenten het panel.  

• Het panel is positief over het feit dat het eindniveau van de opleiding onderworpen wordt 

aan een externe kwaliteitstoets. Beroepsvertalers vormen tezamen met docenten van de 

opleidingen tolk – vertaler de examencommissie. De leden van de examencommissie en 

de opleiders evalueren de uitkomsten van de examens.  

• Zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat voor het onderdeel Vertalen Nederlands-Vreemde Taal 

de resultaten die worden behaald op het SNEVT-examen over het algemeen lager zijn 

dan voor de andere vakken. Dit is een landelijk probleem. Dit heeft er toe geleid dat er 
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bijeenkomsten worden georganiseerd tussen de opleiders en de leden van de 

examencommissies van de SNEVT om over de manieren van opleiden en beoordelen te 

spreken. Op basis van deze besprekingen over het niveau en de beoordeling is het 

SNEVT-handboek opgesteld.  

 

Overwegingen 

Het panel heeft stageverslagen ingezien van 12 studenten en stelt vast dat de verslagen 

voldoende blijk geven van het hbo-niveau van de opleiding.  

Daarnaast heeft het panel tentamens ingezien die studenten in het vierde jaar maken. Het 

panel stelt vast dat het pittige tentamens zijn, die zeker inhoudelijk aan de maat zijn 

(bachelor-niveau). De beoordeling wordt consciëntieus uitgevoerd.  

Tot slot heeft het panel van 12 studenten SNEVT examens ingezien van de onderdelen 

vertalen en samenvatten. Het panel stelt vast dat de studenten het niveau van beginnend 

vertaler ten minste halen. De studenten die de laagste voldoende cijfers halen, voldoen niet 

aan het gestelde hoge ambitieniveau dat de opleiding stelt (namelijk geen verdere revisie 

vereist, zie facet 1.2), de beste studenten benaderen dit zeker. De met een voldoende 

beoordeelde examens (cijfer 6) zijn, naar het oordeel van het panel, van voldoende kwaliteit 

en weerspiegelen het bachelor-niveau. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel goed. 

 

 

Onderwijsrendement (facet 6.2) 

Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleerd in vergelijking met relevante 

andere opleidingen. 

Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers. 

 

Bevindingen 

• ITV Hogeschool meldt in het zelfevaluatierapport dat het onderwijsrendement voor de 

particuliere onbekostigde deeltijdopleiding tolk / vertaler niet zozeer bepaald wordt door 

de snelheid waarbinnen een student het curriculum doorloopt en met een diploma de 

opleiding verlaat, maar eerder door het aantal inschrijvingen af te zetten tegen het aantal 

afgestudeerden.  

• ITV Hogeschool streeft ernaar om studenten zo snel mogelijk af te laten studeren, maar, 

aldus ITV Hogeschool kan dit niet in streefdoelen voor rendement en uitval vastgelegd 

worden. Daarvoor is de persoonlijke situatie van elke student te zeer bepalend. ITV 

Hogeschool stelt als streefdoel dat vierdejaarsstudenten een meer dan redelijke kans 

moeten hebben om de totale opleiding met goed gevolg af te ronden. 

• Naast het rendement biedt de externe examinering door de SNEVT een parameter voor 

het beoordelen van het rendement. In vergelijking met de collega-opleidingen behalen 

studenten van ITV Hogeschool over het algemeen een hoger rendement voor het 

SNEVT-examen. Dit kan afgeleid worden aan de overzichten die de SNEVT na elke 

tentamenronde aan de opleiding ter beschikking stelt. Deze overzichten bevatten de 

resultaten van de eigen opleiding vergeleken met het landelijk gemiddelde.  
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Het panel heeft deze overzichten (Resultaten SNEVT-examen mei 2009) ingezien en 

stelt vast dat voor de SNEVT-examens vertaler Duits, Italiaans en Russisch het 

rendement van ITV en het landelijk gemiddelde rendement weinig of niet verschillen, voor 

Engels scoort ITV net iets onder het landelijk gemiddelde, voor Frans en Spaans scoort 

ITV boven het landelijk gemiddelde.  

Voor de SNEVT-examens tolk geldt: 

o Duits, Engels, Spaans: gelijk aan landelijk gemiddelde (alleen studenten van ITV 

legden dit examen af),  

o Frans hoger dan landelijk gemiddelde 

o Italiaans en Russisch, kunnen niet onderling vergeleken worden daar ITV 

Hogeschool de enige aanbieder is.  

• ITV Hogeschool meldt in het zelfevaluatierapport dat het tot 2007 geen gegevens 

verzamelde over rendementen. Het digitale recent ingevoerde studiesysteem (DOP) 

biedt ruime mogelijkheden om managementoverzichten te maken. 

• Het systeem wordt nu gevuld en geeft, aldus ITV Hogeschool een goed beeld van de 

instroom van nieuwe studenten, tussentijdse studiestakers en de aantallen 

afgestudeerden. In het zelfevaluatierapport geeft de opleiding een overzicht van het 

totaal ingeschreven studenten, per jaar, het aantal geslaagden en het aantal uitvallers 

per jaar. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding geen definitie van rendement heeft geformuleerd die 

past bij de aard en het karakter van de deeltijdopleiding: niet bekostigd onderwijs, studenten 

met werkervaring en veelal een andere opleiding genoten in het hoger onderwijs, relatief 

hoge gemiddelde leeftijd van studenten die vaak werk en gezin combineren met de 

opleiding, diplomering op basis van interne en externe examinering. De opleiding meldt dat 

de studieduur voor de niet-bekostigde deeltijdopleiding niet zo relevant is. Het panel deelt die 

opvatting. Van primair belang is dat de opleiding studenten aflevert van voldoende niveau 

(zie facet 6.1). Het accreditatiekader vraagt, aldus het panel, van de opleiding naast het 

kwalitatieve resultaat ook het kwantitatieve resultaat te verantwoorden. ITV Hogeschool heeft 

in haar missie staan: “ ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen is een erkende, 

geaccrediteerde hogeschool die zich ten doel heeft gesteld hoogopgeleide en goed op de 

praktijk voorbereide tolken en vertalers af te leveren.” Dat houdt in dat verwacht mag worden 

dat de opleiding zich ook uitspreekt over het gewenste kwantitatief rendement. De opleiding 

heeft echter geen helder en toetsbaar rendementsbeleid geformuleerd.  

Het panel heeft op basis van de beschikbare gegevens het kwantitatieve rendement 

beoordeeld naar maatstaven die het panel redelijk acht. In de periode 2005 – 2009 

studeerden er elk jaar ongeveer 70 studenten af met een uitschieter naar 100 in het jaar 

2009. Dit is voor een opleiding met een gemiddeld aantal ingeschreven studenten per jaar 

van ruim 600 en een gemiddelde instroom van 80 studenten per jaar in de propedeuse een 

mooi resultaat.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overweging tot het oordeel voldoende. 
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Samenvattend oordeel Resultaten 

Alle facetten zijn ten minste met een voldoende beoordeeld en daarmee is het onderwerp 

‘Resultaten’ voldoende. 
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3 Bijlagen  

 

 



© NQA – ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler 46/65 



© NQA – ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler 47/65 

Bijlage 1: Deskundigheden panelleden Opleiding Tolk-Vertaler  

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen 

 

Deskundigheid cf. Protocol VBI’s 

L
id
 a
u
d
it
te
a
m
: 
 

(v
o
o
rz
it
te
r,
 v
a
k
d
e
s
k
u
n
d
ig
e
) 

D
e
 h
e
e
r 
d
rs
. 
R
. 
v
a
n
 D
e
e
m
te
r 

L
id
 a
u
d
it
te
a
m
: 
(v
a
k
d
e
s
k
u
n
d
ig
e
) 

d
e
 h
e
e
r 
d
r.
 J
.A
. 
D
o
p
 

S
tu
d
e
n
tl
id
 a
u
d
it
te
a
m
: 

M
e
v
ro
u
w
 d
rs
. 
T
.J
.G
. 
v
a
n
 d
e
r 
H
e
ijd
e
n
  

L
id
 a
u
d
it
te
a
m
 N
Q
A
: 

D
e
 h
e
e
r 
d
rs
. 
in
g
. 
A
.G
.M
. 
H
o
rr
e
v
o
rt
s
 

Relevante werkvelddeskundigheid 
 

X X   

Vakdeskundigheid:  
Vertrouwd met meest recente ontwikkelingen 

X X   

Vakdeskundigheid:  
Vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing 
minstens op niveau/oriëntatie te beoordelen opleiding 

X X X  

Onderwijsdeskundigheid  
 

X X X X 

Studentgebonden deskundigheid 
 

  X  

Visitatie- of auditdeskundigheid 
 

X X X X 

 

Nadere informatie over de achtergronden van de panelleden: 

 

 

De heer drs. R. van Deemter 

De heer Van Deemter is ingezet als domeindeskundige, vanwege zijn werkvelddeskundigheid op het 

gebied van communicatie en taalvaardigheid. Hij is lid geweest onder meer van het kernteam 

Kwaliteitsnormering Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie en heeft in opdracht van dit 

Ministerie een onderzoek uitgevoerd naar minimale taalvaardigheidseisen voor tolken en vertalers. 

Door consultancy-opdrachten op het gebied van toetsing van tolken en vertalers is hij bekend met het 

vakgebied. Bovendien heeft de heer Van Deemter onderwijservaring opgedaan gedurende zijn 

jarenlange ervaring in het universitaire onderwijs. Door het geven van lezingen op internationale 

congressen/symposia en de verzorging van masterclasses beschikt hij over internationale 

deskundigheid. Voor deze visitatie heeft de heer Van Deemter onze handleiding voor auditteamleden 

ontvangen en in een voorbereidende vergadering is hij aanvullend geïnstrueerd over het proces van 

visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA. 
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Opleiding: 

1973 Eindexamendiploma Gymnasium α 

1979 Doctoraaldiploma Duitse taal- en letterkunde, Fac. der Letteren, Rijksuniversiteit 

Leiden 

1991 Propedeusediploma Nederlands Recht, Fac. der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit 

Leiden 

 

Werkervaring 

1977 – 1990 Freelance vertaler Duits-Nederlands (incidenteel)  

1979 – 1996 Docent bij de Vakgroep Duitse taal- en letterkunde, Rijksuniversiteit Leiden 

 Expertisegebieden: historische en moderne taalkunde, taalvaardigheid, vertalen Duits-

Nederlands, vertaalwetenschap 

1980 – 1981 Docent Duits aan de MO-A-opleiding van de School voor Taal- en letterkunde te ‘s-

Gravenhage  

1994 – 2005 Voorzitter CEVO-vaksectie Duits voor de eindexamens HAVO-VWO 

1994 – 2002 Lid resp. voorzitter van de Interfaculty Group of Languages van de Community of 

European Management Schools (CEMS) 

1996 – heden Projectmanager taaltoetsing Universiteit Leiden 

 

Werkzaamheden in dit kader: 

1998 – 1999 Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie naar de ‘Tolkentoets IND’ 

2000 – 2006 Lid kernteam Kwaliteitsnormering Tolken en vertalers Justitie (portefeuille: toetsing)  

2004 – 2005 Lid Commissie Kwaliteitseisen Tolken en Vertalers van het Ministerie van Justitie 

2005 – 2007 Toetsontwikkeling in opdracht van het Ministerie van Defensie 

2004 – 2005 Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie naar minimale 

taalvaardigheidseisen voor tolken en vertalers 

2006 – 2008 Inhoudelijk secretaris van een commissie van de Faculteit der Letteren van de 

Universiteit Leiden met de opdracht de taaltoetsing binnen de faculteit te evalueren. 

2000 – heden Incidentele consultancy ten behoeve van instellingen op het gebied van toetsing van 

tolken en vertalers (SNEVT, Lessius Hogeschool Antwerpen, Stichting Instituut 

Gerechtstolken en -Vertalers) 

2008 Oprichting van een Special Interest Group op het gebied van het evalueren van de 

competenties van tolken en vertalers binnen de European Association for Language 

Testing and Assessment (EALTA) 

2009 Benoeming tot voorzitter van de wettelijke Commissie beëdigde tolken en vertalers 

2008 – 2009 Ontwikkeling van een beoordelingskader ten behoeve van de Raad voor 

Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch 

2009 – heden Incidentele organisatie en coördinatie van praktijktoetsen tolken en vertalen in 

opdracht van het Ministerie van Justitie 

2009 Verzorging van twee ééndaagse Masterclasses (‘Public Service Translation’ en 

‘Public Service Interpreting’) te Antwerpen ten behoeve van opleiders van 

tolk/vertalersopleidingen in opdracht van Centrale Ondersteuningscel voor Sociaal 

Tolken en Vertalen te Brussel (COC) te Brussel 

2005 – heden Lezingen op internationale congressen/symposia op het gebied van het evalueren van 

de competenties van tolken en vertalers (FIT 2005, AILA 2008, EFSLIT 2008) 
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De heer dr. J.A. Dop  

De heer Dop is ingezet als domeindeskundige, vanwege zijn werkvelddeskundigheid op het gebied 

van internationale communicatie in de onderwijssector en het bedrijfsleven. Sinds 1978 heeft hij 

domeindeskundigheid als auteur en vertaler opgedaan. Door zijn jarenlange ervaring in het 

voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs heeft hij onderwijservaring. Bovendien heeft hij als 

deeltijdhoogleraar en bestuurder van een niet-bekostigde instelling ruime kennis van het (hoger) 

onderwijs en onderwijsprocessen. De heer Dop heeft uit opleiding en werkervaring kennis van de 

accreditatiesystematiek opgedaan. Voor deze visitatie heeft de heer Dop onze handleiding voor 

auditteamleden ontvangen en in een voorbereidende vergadering is hij aanvullend geïnstrueerd over 

het proces van visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA. 

 

Opleiding: 

1994 Heineken International Management Course, INSEAD (MBA opfriscursus) 

1993 Heineken Brewing Course for Senior Managers 

1981 – 1986 McKinsey & Company interne trainingen (adviesvaardigheden, financiële analyse, 

projectmanagement, logistiek, organisatieontwikkeling) 

1974 – 1978 Cursussen i.v.m. politieke activiteiten (raadslid), zoals gemeentefinanciën; 

(top)kadercursussen VVD 

1964 – 1970 Studie Engelse Letteren en Cultuurgeschiedenis, Universiteit Leiden, afgerond met 

promotie in 1981 op proefschrift Eliza’s Knights: Soldiers, Poets and Puritans in the 

Netherlands, 1572-1586 Bijvakken: Moderne Nederlandse Literatuur, Russisch, 

Bestuurskunde 

1963 – 1964  “Liberal Arts” studie, Ursinus College, Collegeville, PA, USA (Fulbright Scholar), 

onder meer colleges kernfysica, staatsrecht VS, Zweeds, Russisch 

 

Werkervaring: 

heden Adviseur College van Bestuur en adjunct-hoogleraar ondernemingsbeleid,, Webster 

University Leiden; freelance adviseur internationaal hoger onderwijs. 

2004 – 2009 Lid College van Bestuur, directeur communicatie en adjunct-hoogleraar 

ondernemingsbeleid, Webster University Leiden. 

1996 – 2009 Interim-manager en adviseur voor cliënten in biowetenschappen, ICT, financiële 

dienstverlening, onderwijs, uitzendwezen, reclame en consultancy op het gebied van 

ondernemingsbeleid, fusies en overnames, corporate en merkidentiteit, financiële 

communicatie en jaarverslagen, crisiscommunicatie (eenmanszaak CorporateProfile). 

2000 – 2003 Oprichter/DGA OrcaSys bv, een innovatieve onderneming voor het commercialiseren 

van ORCA, Open Record for Care, een elektronisch patiëntendossier voor medisch 

specialisten, waarvan het prototype aan het Erasmus MC was ontwikkeld. 

1999 Interim-manager strategie en communicatie bij Vanenburg Ventures (nu Vanenburg 

Groep, aanvankelijk Baan Investment). 

1999 Interim-directeur middelgroot reclamebureau; adviseerde cliënten in industrie en 

consumentenartikelen over merken, marketing en communicatiebeleid. 

1998  Adviseur Raad van Bestuur United Services Group, assisteerde bij het opstellen van 

een nieuw ondernemingsbeleid en business plan voor een van hun 

groepsmaatschappijen. 

1997 – 1998  Interim-directeur corporate communicatie bij The Greenery International B.V., lid M&A 

team overnames Hagé Groep en Van Dijk Delft, rapporteerde aan de Voorzitter Raad 

van Bestuur. 

1997  Corporate Communications Officer, Exact Holding NV (om persoonlijke redenen na 3 

maanden teruggetreden). 
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1996 – 1997  Adviseur Raad van Bestuur Royal Nedlloyd N.V. inzake een nieuw communicatie-, 

marketing- en merkenbeleid na het afstoten van het scheepvaartbedrijf aan P&O-

Nedlloyd 

1992 – 1996  Hoofd In- en Externe Betrekkingen en change manager Heineken Nederland, toen de 

grootste werkmaatschappij van de Heineken Groep, lid Management Team, lid van 

het Corporate Strategy team dat (voor het eerst) de merkpersoonlijkheid van 

Heineken, Amstel en Heineken Brouwerijen, de brouwerij achter de merken, 

definieerde. 

1990 – 1991  Interim-manager communicatie bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (nu Cordaris). 

1990 – 1991  Directeur Thomas & Kleyn Corporate Communications Consultants. 

1989 – 1990  Interim-manager communicatie bij de Centrale Recherche Informatiedienst. 

1986 – 1992  Adviseur van cliënten in overheid, financiële dienstverlening, uitzendwezen, 

consultancy, luchtvaart en logistiek op het gebied van ondernemingsbeleid, corporate 

identity, financiële communicatie, PR en PA; gaf trainingen 

communicatievaardigheden aan topmanagers en adviseurs. 

1981 – 1986  Hoofd communicatie/tijdelijk manager professional development/tijdelijk IT-manager 

McKinsey & Company, Inc., Amsterdam/Brussel/Parijs 

1978 – 1981  Wetenschapsvoorlichter, Vrije Universiteit Amsterdam 

voor 1978  Doctoraalassistent, vakgroep Engels, Universiteit Leiden (promotie 1981); militaire 

dienst (MID, reservekapitein b.d.); leraar Engels VWO 

 

Diversen 

1996 – 2008 Voorzitter afdeling Leiden e.o., het Nederlandse Rode Kruis.  

1996 – 2006 Vice-voorzitter/secretaris Stichting Trombosedienst Leiden en Omstreken; begeleidde 

overdracht stichting aan LUMC, 2005-2006.  

1962 – heden Tal van functies in lokale politiek, kerkelijke, levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke organisaties; lidmaatschappen beroepsverenigingen, politieke en 

lobbyorganisaties; nu o.m. lid raad van advies diverse Europese projecten HO-beleid, 

lid landelijke commissie Onderwijs en Jeugdzaken VVD, lid Netwerktafel 

Stadspartners Leiden Marketing. Werd in april 2006 benoemd tot lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

 

 

Mevrouw drs. T.J.G. van der Heijden 

Mevrouw Van der Heijden is ingezet als studentlid, vanwege haar jarenlange ervaring in en met het 

(hoger) onderwijs, haar kennis van en ervaring in het domein van de Nederlandse taal en haar 

ervaring als deeltijdstudent van de opleiding Italiaanse taal- en letterkunde van de Universiteit van 

Amsterdam.  

Na haar oorspronkelijke opleiding Kweekschool heeft mevrouw van der Heijden lessen Nederlands en 

onderwijskunde verzorgd in het VO, aan een PABO, aan lerarenopleidingen in het HBO en in 

nascholingsverband binnen het universitair onderwijs. Vanaf 1989 tot 2006 is zij werkzaam geweest 

als inspecteur, met name in de sectoren HO en VO. Landelijk was zij aanspreekpunt inzake 

bevoegdheden. De laatste jaren was zij bij de inspectie projectleider van onderzoeken naar zij-

instroom en opleiden in de school. Mevrouw Van der Heijden heeft uit opleiding en werkervaring 

kennis van de accreditatiesystematiek. Voor deze visitatie is zij aanvullend individueel geïnstrueerd 

over het proces van visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA.  
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Opleiding: 

1967  Kweekschool 41a 

1968  Kweekschool 41b 

1970  MO-A Nederlands 

1972  MO-B Nederlands 

1984  Doctoraal Nederlands: moderne letterkunde en taalbeheersing, bijvakken 

onderwijskunde, dramaturgie, kunstgeschiedenis 

1987 – 1989 Studie onderwijskunde, niet voltooid ivm benoeming tot inspecteur HO 

2006 – Deeltijdstudie Italiaanse Taal en Letterkunde Universiteit van Amsterdam 

 

Werkervaring:  

1968 – 1971 Invalbanen primair onderwijs 

1971 – 1973 Docent Nederlands Mavo-school 

1973 – 1979 Docent Nederlands Pedagogische Academie en Havo-top 

1979 – 1982 Mentor en docent diverse vakken Middenschool (Open Schoolgemeenschap Bijlmer) 

1983 – 1987 Docent onderwijskunde en vakdidactiek lerarenopleiding VO 

1987 – 1989 Nascholingsafdeling van UVA. Opzetten en verzorgen van opleidingstrajecten voor 

vrouwen die een leidinggevende positie in het onderwijs ambieerden 

1989 – 1996 Inspecteur HO (toezicht op aantal HBO-instellingen, vanaf 1992 met name meta-

evaluatief onderzoek en toezicht op bestuurlijke hantering van uitkomsten visitaties en 

meta-onderzoek op lerarenopleidingen) 

1990 – 1996 Vertrouwensinspecteur HO (½ dag) 

1996 – 2003 Voorzitter vertrouwensinspecteurs alle sectoren (1 dag) 

1996 – 2003 Inspecteur VO (algemeen toezicht)  

2003 – 2006 Inspecteur HO, VO en PO (met name toezicht op kwaliteitsontwikkeling zij-

instroomtrajecten en het vormgeven van ‘Opleiden in de school’). 

Landelijk aanspreekpunt inzake bevoegdheden en wet BIO 

 

Vut-gerechtigd begin 2006 

 

2006 – 2009 Lid adviesraad KPMG dieptepilots ‘Opleiden in de School’ 

2006 Panellid diverse VBI’s lerarenopleidingen (NQA en HOBEON) 

2009 Panellid verificatiecommissie PABO’s op verzoek van NVAO 

2010 Lid adviesraad Senter Novem pilots ‘Academische opleidingsschool’  

 

Diversen: 

1981 – 1985 Vice-voorzitter Nederlandse middenschoolvereniging 

1983 – 1985 Redacteur tijdschrift voor onderwijsgevenden in het Nederlands MOER 

1985 – 1989 Hoofdredacteur MOER 

1994 Auteur inspectierapport ‘Emancipatie in het Hoger Beroepsonderwijs’ 

1999 Auteur inspectierapport ‘Nederlands in de basisvorming’ 

2002 Auteur inspectierapport ‘De evaluatie van het zij-instroomtraject in het VO  

2003 Auteur inspectierapport ‘De evaluatie van het zij-instroomtraject in het PO  

2005 Auteur inspectierapport Convenant in het kader van scholing onbevoegden G4/Almere 

(eerste jaar)  
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De heer drs. ing. A.G.M. Horrevorts 

De heer Horrevorts is ingezet als panellid NQA. Hij bezit auditorkwaliteiten vanwege jarenlange 

visitatie-ervaring en cursussen gevolgd bij INK en Lloyd’s Register. Door zijn ervaring heeft de heer 

Horrevorts tevens deskundigheid in de beoordeling van afstandsonderwijs. In 2000 volgde hij de 

postgraduate course ‘Institutional Management and Change in Higher Education’ aan het Centre for 

Higher Education Policy Studies (CHEPS), Universiteit Twente en Open University, Engeland. 

 

Opleiding: 

De heer Horrevorts studeerde Metaalkunde aan de HTS te Utrecht en Sociale Geografie aan de Vrije 

Universiteit te Amsterdam.  

 

Werkervaring: 

Na de studie HTS werkzaam als ontwikkelingswerker / leraar in het technisch beroepsonderwijs op de 

Filippijnen. 

Van 1985 tot 1992 werkzaam als projectleider ‘ontwikkelingseducatie’ in een project van de stichting 

Tool, HBO-raad en Nuffic. Ontwikkelen van educatief materiaal in samenwerking met HTS-en. Thema: 

Techniek en samenleving / internationalisering / ontwikkelingssamenwerking. 

Van 1993 tot 2000 was de heer Horrevorts werkzaam bij de Nuffic als programmamedewerker hoger 

(beroeps)onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Hij beheerde onderwijsprojecten aan 

universiteiten in de Filippijnen, India en Bangladesh. 

Van 2000 tot 2003 was hij werkzaam bij de HBO-raad, afdeling Kwaliteitszorg. Hij was secretaris van 

diverse visitatiecommissies: CMV, SJD, Technische Natuurkunde, Voortgezette opleiding Theater, 

Tuinbouw en Akkerbouw en de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep.  

De heer Horrevorts is sinds januari 2004 auditor bij de Netherlands Quality Agency (de 

verzelfstandigde afdeling Kwaliteitszorg van de HBO-raad).  
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Bijlage 2 Onafhankelijkheidsverklaring auditteam 
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Bijlage 3 Bezoekprogramma 

 

 

Tijdstip Programmaonderdeel Deelnemers 

09.00 – 11.00 uur Ontvangst 

Materiaalbestudering 

(Visitatiepanel) 

11.00 – 11.45 uur Gesprek met opleidingsmanagement Mevrouw drs. S.A. Oosterbaan 

(Sjokean) directeur 

 

De heer W.J. Gasille, B.Comn.  

(Willem Jan) adjunct-directeur 

 

De heer drs. D. van der Veen (Dirk) 

bestuursvoorzitter 

 

11.45 – 12.30 uur Gesprek met studenten 

 

Zie lijst 

12.30 – 13.15 uur Lunchpauze  

 

  

13.15 – 14.00 uur Gesprek met docenten 

 

Zie lijst 

14.30 – 15.15 uur Gesprek met afgestudeerden 

 

Zie lijst  

15.15 – 16.00 uur 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Gesprek met werkveld 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw drs. L.A.D.D. Ross, directeur 

Vertaalbureau Overtaal Language 

Services in Utrecht, bestuurslid ITV HS. 

 

Mevrouw dr. D. van den Nieuwenhuizen, 

docente Spaans Universiteit Utrecht, lid 

van SNEVT Examencommissies. 

 

Mevrouw drs. S.A. Zijlstra-Veenstra, 

zelfstandig vertaalster, sectiehoofd 

Stages bij ITV HS  

 

 16.00 - 17.30 uur Rondleiding 

Materiaal bestuderen 

Intern paneloverleg 

  

17.30 – 18.00 uur Tweede gesprek met 

opleidingsmanagement en afronding 

Opleidingsmanagement 
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Studenten  

De heer R.W.L de Boo 

 

Mevrouw L.M. Davidse-Schmitt 

 

De heer mr. G.P.M.G. Offermans 

Mevrouw M.G.J. Bantzinger 

De heer J. Scheffer 

Mevrouw M.C.A. Rodrigues 

Mevrouw drs. E. Dijkhuis 

 

 

HBS, vrijstelling propedeuse, ingestroomd in jaar 3 studie: 

Vertaler Duits jaar 4. 

VWO (certificaat), vrijstelling propedeuse, ingestroomd in jaar 2, 

studie: Vertalers Engels jaar 3.  

VWO, propedeuse behaald, studie: Vertaler Frans jaar 4. 

MMS, propedeuse behaald, studie: Vertaler Italiaans jaar 4.  

havo, propedeuse behaald, studie: Vertaler Russisch jaar 3.  

VWO, propedeuse behaald, studie: Vertaler Spaans jaar 4. 

VWO, vrijstelling propedeuse, ingestroomd in jaar 2, (opleiding 

Vertaler Engels, diploma ITV HS maart 2010), studie: Tolk 

Engels. 

Docenten 

De heer drs. F.R. Bos 

 

Mevrouw drs. O. Oomen-Bruna  

 

Mevrouw G.S.P. Génier  

 

Mevrouw L. Prando 

De heer J.T. Veenhof 

 

 

 

Mevrouw drs. J. Mayer 

 

 

Mevrouw S. van Gaelen  

 

 

Mevrouw F. Kroon 

 

studieonderdelen: alle onderdelen Duits jr 4, doceert in 

hoofdfase, nevenfunctie binnen instelling: sectiehoofd Duits.  

studieonderdelen: Engels jaar 3, doceert in hoofdfase, 

nevenfunctie binnen instelling: stagedocent 

studieonderdelen: Frans jaar 3, doceert in hoofdfase, 

nevenfunctie binnen instelling: stagedocent 

studieonderdelen: Italiaans jaar 3 en 4, doceert in hoofdfase 

studieonderdelen: Russisch vertalen: jaar 1, 2 en 3; tolken: alle 

taalspecifieke onderdelen, doceert in propedeuse- en hoofdfase, 

nevenfunctie binnen instelling: docent tolken, stagedocent 

studieonderdelen: Spaans jaar 1 en 2, basiscursus, doceert in 

propedeuse en hoofdfase, nevenfunctie binnen instelling: 

stagedocent 

studieonderdelen: Tolken: alle taaloverstijgende vakken, modules 

en minoren, doceert in hoofdfase, nevenfunctie binnen instelling: 

sectiehoofd Tolken, stagedocent 

studieonderdelen: Engels jaar 3 en 4 doceert in hoofdfase, 

nevenfunctie binnen de instelling: sectiehoofd Taaloverstijgend, 

stagedocent 

Oud-studenten 

Mevrouw A. van Galen-Buningh  

 

Mevrouw M. Wortelboer 

Mevrouw drs. M.L. van den 

Heuvel-in ’t Groen 

Mevrouw J.A. Ijselstijn 

Mevrouw E.M. Abdullina 

Mevrouw N. Málaga-Carril  

De heer J.J. Faydi 

 

afgestudeerd: Vertaler Duits – september 2008 

Vertaler Frans – maart 2001 

afgestudeerd: Vertaler Engels – september 2006 

 

afgestudeerd: Vertaler Frans – september 2009  

afgestudeerd: Vertaler Italiaans – april 2009 

afgestudeerd: Russisch Vertaler – september 2009 

afgestudeerd: Vertaler Spaans – april 2009 

afgestudeerd: Tolk Frans – september 2009 
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Bijlage 4 Bijlagen zelfevaluatie en ter inzage gelegd materiaal 

 

 

1. Beleidsdocumenten op opleidings- en hogeschoolniveau waaruit in kwalitatieve en 

kwantitatieve zin blijkt hoe in de afgelopen jaren aan de opleiding gestalte is gegeven 

en welk beleid de opleiding de komende jaren voor ogen heeft. 

2. Onderwijsbeleid en toetsbeleid. 

3. Een representatieve selectie uit het studiemateriaal, zoals: 

3.1. Readers/syllabi  

3.2. Moduleboeken en handleidingen of studiewijzers (compleet overzicht), 

3.3. (Stage- en afstudeer)handleidingen 

3.4. Literatuurlijst en boekenlijst + selectie van boeken (onderscheiden in verplicht en 

aanbevolen) 

3.5. Projectopdrachten (selectie). 

4. Een representatieve set van gemaakte toetsen (inclusief beoordelingen en feedback): 

4.1. Toetsen 

4.2. Opdrachten 

4.3. Stageverslagen 

5. Personeelsbeleid (o.a. functie- en kwalificatieprofielen, documentatie over functioneren 

en professionaliseren, scholingsplan). Informatie over het interne 

kwaliteitszorgsysteem: Beleid, overzicht van evaluatie-instrumenten, streefcijfers 

6. Recente evaluatierapporten (zowel intern als extern, inclusief de meetinstrumenten en 

de analyses) van aspecten van het onderwijs, zoals verslagen van gecommitteerden, 

evaluaties onder studenten en docenten, module-evaluaties, studenten-

tevredenheidsonderzoek, uitkomsten en analyses van evaluaties en 

verbeteractiviteiten. 

7. Samenstelling van relevante overlegorganen 

(opleidingscommissie,werkveldadviescommissie, examencommissie, stafoverleg, e.a.) 

statuten/reglementen en /notulen van de overlegorganen. 

8. Overzicht van externe contacten en aard van die contacten. 

9. Afstudeerproducten, inclusief beoordelingen voor zo ver aanvullend op de reeds 

toegestuurde documenten.  

10. De meest recente voorlichtingsbrochure en overig relevant voorlichtingsmateriaal.  

11. Alle overige documenten waar de opleiding in het zelfevaluatierapport naar verwijst. 
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Bijlage 5 Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 

 

 

Het domeinspecifieke referentiekader Bachelor of Communication is te vinden op de website 

van de HBO-raad: www.hbo-raad.nl. Eventueel hier opnemen de profilering van de opleiding.  

 

Het nieuwe beroepsprofiel is een doorontwikkeling van het beroepsprofiel dat door ITV 

Hogeschool gehanteerd wordt. De beroepscompetenties zijn: 

 

 Competentie De afgestudeerde student 

1 vertaal of tolkcompetentie Kan een vertaling maken die publicabel is of een 

vertolking uitvoeren zonder haperingen. In beide 

gevallen doet het eindproduct recht aan het 

gebruiksdoel. 

2 linguïstische en tekstuele competentie Beheerst de vreemde taal actief op C2/C1-niveau 

van het Europees Referentiekader. 

3 onderzoeksstrategieën en 

onderzoekscompetentie 

Voert onderzoek efficiënt en effectief uit en kan 

bronnen beoordelen in het licht van het gebruiksdoel 

van de vertaling of vertolking. 

4 culturele competentie Beoordeelt maatschappelijke en culturele verschillen 

en past deze toe in de vertaling of vertolking. 

5 technische competentie Werkt efficiënt en effectief met computer, 

vertaalgeheugen, glossaria en andere relevante 

hulpmiddelen. 

6 zakelijke en ondernemingsgerichte 

competentie 

Heeft een professionele bedrijfsvoering en werkt 

volgens de ethische regels van een 

beroepsvereniging. 

 

 

De opleiding maakt voor de bepaling van het taalverwervingsniveau gebruik van het 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) opgesteld door de 

Raad van Europa, dat taalvaardigheid indeelt naar zes niveaus, variërend van A1 (laagste 

niveau) tot C2 (hoogste niveau). De complete tekst is onder andere te vinden op 

http://www.coe.int/t/dg4/Linguistic/CADRE_EN.asp#TopOfPage. 

 

 

Landelijk profiel van eindcompetenties hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland 

 

Vertalen 

(definitieve versie 15-12-2009) 
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De afgestudeerde student vertalen is startbekwaam voor de beroepsuitoefening en is in 

staat: 

 

1. [vertaalcompetentie] 

a.  in de praktijk voorkomende domeinspecifieke bronteksten van uiteenlopende soort, 

moeilijkheidsgraad en mate van specialisatie uiterst nauwkeurig en consistent te 

vertalen met behulp van een scala aan vertaaltechnieken en met inachtneming van 

volledigheid, de cultuurbepaalde eigenheid van bron- en doeltekst en de eisen van de 

opdrachtgever. 

b.  bij het vertalen van dergelijke teksten problemen op het gebied van tekstbegrip en  

-productie te onderkennen en op te lossen en voorts, met gebruikmaking van de 

hiervoor gangbare metataal, de gekozen oplossingen naar collega’s en revisoren toe 

te verantwoorden, alsmede naar opdrachtgevers een verantwoording te geven van de 

toegepaste vertaalstrategieën en -technieken 

c.  oplossingen te bedenken voor vertaalproblemen waarvoor geen pasklare oplossingen 

bestaan 

d.  eigen vertaalproducten aan actuele vertaalkundige inzichten te toetsen en gemaakte 

keuzes te kunnen motiveren tegenover opdrachtgevers, alsmede geleverde eigen 

diensten te meten aan in de vertaalbranche gangbare inzichten 

e.  door andere vertalers vertaalde domeinspecifieke teksten van uiteenlopende 

tekstsoorten te reviseren op basis van vergelijking tussen bron- en doeltekst. 

 

2. [linguïstische en tekstuele competentie] 

a.  de brontekst te begrijpen 

b.  de doeltaal correct en consistent te gebruiken - met inachtneming van onder andere 

spelling, grammatica, interpunctie, woordkeuze en terminologie  

c.  de tekstuele conventies van de doeltaal consistent toe te passen - met inachtneming 

van onder andere tekstsoort, tekstfunctie, medium en vormgeving 

d.  een vertaalde tekst van domeinspecifieke aard te reviseren en de eindredactie ervan 

te verzorgen met uiterste nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en met inachtneming van 

het voorgaande. 

 

3. [culturele competentie] 

a.  de cultuurbepaalde eigenheid van teksten in bron- en doeltaal te onderkennen en aan 

elkaar te relateren - met in achtneming van onder andere realia, regionale en 

diachrone diversiteit. 

 

4. [zoekstrategieën en onderzoekscompetentie] 

a.  lacunes in de eigen kennis te erkennen en op snelle en efficiënte wijze additionele 

relevante linguïstische en domeinspecifieke kennis te verwerven die nodig kan zijn 

om een brontekst te begrijpen en te vertalen of te reviseren 

b.  om te gaan met de gangbare hulpmiddelen om gegevens te verzamelen en kennis te 

vergaren en strategieën te ontwikkelen om deze hulpmiddelen op efficiënte wijze te 

gebruiken 

c.  de effectiviteit van gekozen oplossingsstrategieën te beoordelen. 



© NQA – ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler 63/65 

5. [technische competentie] 

a.  op professionele wijze vertalingen voor te bereiden en te vervaardigen met 

gebruikmaking van de gangbare technische hulpmiddelen (inclusief 

vertaalgeheugens en termextractietools) en terminologiebestanden, glossaria, 

(ver)taalcorpora, en dergelijke 

b.  aan te geven welke gegevensdragers of verzendmethoden het meest geschikt zijn 

om de geleverde producten zo efficiënt mogelijk bij de afnemer te bezorgen, gelet op 

gegevensbeveiliging, discretie, verzendtijd en verzendduur van de geleverde 

bestanden - met inachtneming van de eisen van de opdrachtgever 

c.  uit een marktaanbod aan allerlei soft- en hardwareproducten die producten aan te 

schaffen dan wel voor aanschaffing voor te dragen die het geschiktst zijn voor 

toepassing op het specifieke werkterrein 

d.  zijn productie- en communicatiemiddelen te bedienen en storingen op te (laten) 

lossen 

e.  maatregelen te treffen om de tijdige levering te garanderen, mocht deze door 

technische storingen in gevaar komen (bijvoorbeeld veiligheidskopieën, 

reservecomputer bij collega) en de beschikbare beveiligingsmiddelen toe te passen 

tegen computervirussen en andere mogelijke storingsbronnen. 

 

6. [zakelijke en ondernemingsgerichte competentie] 

a.  zijn diensten aan te bieden met kennis van de eigen productiesnelheid en kwaliteit 

b.  efficiënt te functioneren als werknemer in een professionele werkomgeving 

c.  vanuit een zakelijke houding opdrachten aan te nemen (telefoonpresentatie, gebruik 

van algemene voorwaarden en offertes) en uiterst consciëntieus uit te voeren 

(correcte verzending en facturering) met kennis van ondernemerschap 

(rechtsvormen, administratie, belasting en verzekeringen en rechtspositionele 

aspecten van het beroep) 

d.  op kritische wijze zijn eigen kennis- en vaardigheidsniveau in te schatten voor het al 

dan niet aannemen van een opdracht 

e.  zelfstandig probleemsituaties in de beroepspraktijk te herkennen en tot een voor alle 

partijen aanvaardbare oplossing te brengen 

f.  zich te houden aan de gedragscodes voor vertalers 

g.  persoonlijke of zakelijke informatie van opdrachtgevers te beschouwen als 

vertrouwelijk en met opdrachtgevers en opdrachten discreet, betrouwbaar, integer en 

met verantwoordelijkheidsbesef om te gaan 

h.  om te kunnen gaan met kritiek van de opdrachtgever en het eigen handelen zo nodig 

bij te kunnen sturen 

i.  het eigen functioneren systematisch te evalueren en op basis van reflectie en 

adviezen van anderen zo nodig bij te stellen. 

 

Tolken 

(concept 15-12-2009) 
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De afgestudeerde student tolken is startbekwaam voor de beroepsuitoefening en is in staat: 

 

1. [tolkcompetentie] 

a.  in de praktijk voorkomende domeinspecifieke mondelinge taaluitingen uiterst 

nauwkeurig en consistent te vertolken van werktaal A naar werktaal B en vice versa 

met behulp van een scala aan tolktechnieken en met inachtneming van volledigheid, 

de cultuurbepaalde eigenheid van bron- en doeltaal en de eisen van de 

opdrachtgever en de tolksituatie 

b.  bij het vertolken problemen op het gebied van begrip en taalproductie te onderkennen 

en op de juiste manier op te lossen en voorts, met gebruikmaking van de hiervoor 

gangbare metataal, de gekozen oplossingen naar collega’s en revisoren toe te 

verantwoorden, alsmede naar opdrachtgevers een verantwoording te geven van de 

toegepaste tolkstrategieën en -technieken 

c.  oplossingen te bedenken voor tolkproblemen waarvoor geen pasklare oplossingen 

bestaan  

d.  de eigen vertolking continu te monitoren om zo nodig fouten te corrigeren. 

 

2. [linguïstische competentie] 

a.  de brontaal te begrijpen 

b.  werktaal A en werktaal B correct en consistent te gebruiken (met inachtneming van 

grammatica, woordkeuze en terminologie) en de situationele conventies in acht te 

nemen. 

 

3. [culturele competentie] 

a.  de cultuurbepaalde eigenheid van teksten in bron- en doeltaal te onderkennen en aan 

elkaar te relateren - met in achtneming van onder andere realia, regionale en 

diachrone diversiteit. 

 

4. [zoekstrategieën en onderzoekscompetentie] 

a.  lacunes in de eigen kennis te erkennen en op snelle en efficiënte wijze en met 

gebruikmaking van de gangbare hulpmiddelen additionele relevante linguïstische en 

specialistische kennis te verwerven die nodig kan zijn om domeinspecifieke 

mondelinge taaluitingen te begrijpen en te vertolken en zich een oordeel te vormen 

over de relevantie en toepasbaarheid hiervan bij het uitvoeren van de vertolking 

b.  om te gaan met de gangbare hulpmiddelen om gegevens te verzamelen en kennis te 

vergaren en om strategieën te ontwikkelen teneinde deze hulpmiddelen op efficiënte 

wijze te gebruiken 

c.  de effectiviteit van gekozen oplossingsstrategieën te beoordelen. 

 

5. [technische competentie] 

a.  op professionele wijze vertolkingen voor te bereiden met gebruikmaking van de 

gangbare technische hulpmiddelen, terminologiebestanden, glossaria, 

(ver)taalcorpora, en dergelijke 

b.  zijn productie- en communicatiemiddelen te bedienen en storingen op te (laten) 

lossen. 
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6. [zakelijke en ondernemingsgerichte competentie] 

a.  zijn diensten aan te bieden met kennis van de eigen tolkspecialismen (zoals 

conferentie-, fluister- en simultaantolken) en kwaliteit 

b.  efficiënt te functioneren als werknemer in een professionele werkomgeving 

c.  vanuit een zakelijke houding opdrachten aan te nemen (telefoonpresentatie, gebruik 

van algemene voorwaarden en offertes) en consciëntieus uit te voeren (correcte 

uitvoering en facturering) met kennis van ondernemerschap (rechtsvormen, 

administratie, belasting en verzekeringen en rechtspositionele aspecten van het 

beroep 

d.  op kritische wijze zijn eigen kennis- en vaardigheidsniveau in te schatten 

e.  zelfstandig probleemsituaties in de beroepspraktijk te herkennen en tot een voor alle 

partijen aanvaardbare oplossing te brengen 

f.  zich te houden aan de gedragscodes voor tolken 

g.  persoonlijke of zakelijke informatie van opdrachtgevers te beschouwen als 

vertrouwelijk en met opdrachtgevers en opdrachten discreet, betrouwbaar, integer en 

met verantwoordelijkheidsbesef om te gaan 

h.  eventuele kritiek en/of gefundeerde wensen van de opdrachtgever te accepteren 

i.  het eigen functioneren te evalueren en op basis van reflectie en adviezen van 

anderen zo nodig bij te stellen. 


