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Vragen

1. Hoe kan een tolkstudent getraind worden voor het “echte werk”?

2. Welke problemen ervaren tolk(talen)studenten?

3. Hoe kan theatertraining bijdragen aan de tolkvaardigheden van 
tolkstudenten ?

4. Welke resultaten geven theatertraining?

5. Onderzoeksvragen 



Wat is tolken?

• Vertalen en tolken: idee of boodschap vanuit een brontaal met de 
bijbehorende cultuur naar een doeltaal met de bijbehorende cultuur wordt 
overgebracht. Er wordt geprobeerd om dezelfde betekenis en hetzelfde 
effect te bewerkstelligen personen met bepaalde intenties (Pöchhacker, 
2016)

Tolken 

• Mondeling

• In het hier-en-nu

• Eenmalige prestatie

• Verschillende modi en contexten



Tolktechnieken > consecutief en simultaan tolken



Context > dialoog- en conferentietolken



Wat hebben tolken en theater 
met elkaar te maken?

• Performing art (Weller, 2006)  
Interpreting/interpretar (betekenis acteren 
in het Spaans) > interpreteren (NL)

1. Verbale communicatie

2. Publiek aanwezig

3. In het hier-en-nu

4. Eenmalige gebeurtenis

Tolken: beheersen van (minimaal) twee talen 



Waarom kan theatertraining nuttig zijn voor 
tolkstudenten?

Theaterdocentopleiding, ArtEZ in Arnhem

Master in Tolken Duits-Spaans, Universiteit Antwerpen



Waarom kan theatertraining nuttig zijn voor 
tolkstudenten?

Uitdagingen van het tolken > 

o.a. taalbeheersing, 

culturele kennis, 

tolktechnieken (notitietechniek, simultaan), 

uitstekend geheugen, technologische kennis, 

omgaan met onvoorziene omstandigheden (improviseren) > “crisismanagement” (Gile, 1995)

Persoonlijke uitdagingen van tolkstudenten >

Podiumvrees, 

taalperfectionisme, 

concentratieproblemen, 

niet om kunnen gaan nieuwe situaties, 

gebrek aan empathie, 

angst en stress voor hiërarchie in de les



Waarom kan theatertraining nuttig zijn voor 
tolkstudenten?
Hoe kunnen tolkstudenten getraind worden voor het 
“echte werk”?

• Situated learning  (González-Davies & 
Enríquez Raído, 2018)

• Rollenspellen voor dialoogtolken > 

wordt als nuttig ervaren door tolkstudenten 
(Wolters, 2019)

Maar > beginnen bij het begin



Theatertraining 
(theatertechnieken) om het 
tolken te verbeteren
Cho en Roger (2010)

• In staat zijn om te accepteren > wat 
is de situatie? Accepteren en 
reageren

• Geheugentraining/logische 
redeneringen > niet te veel 
nadenken, doen

• Waarnemen > meer bewust van 
non-verbale communicatie, inleven

• Anticiperen > letten op conjuncties 

• “uitzetten” van eigen situatie > wat 
is je doel? tolken



Resultaten

• intuïtiever in het hier-en-nu anticiperen met een relaxte houding

• Minder bezig met kritiek

• Focussen op oplossen van “problemen”

• Gemotiveerder

• Verhoogde concentratie

• Sneller denken

• Creatiever

• Betere resultaten van tolken

(Cho & Roger, 2010)

Conclusie > Vragen >

Toepasbaar op meerdere vlakken van het (vreemde) taalonderwijs?

Hoe kunnen (aspecten) van theatertechnieken worden geïntegreerd in het (vreemde) taalonderwijs?
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