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STUDEREN AAN HET RITCS - DE TAALGIDS
Ben je geslaagd voor de artistieke toelatingsproef en wil je als
anderstalige student starten aan het RITCS School of Arts dan
geven we je graag de nodige informatie mee met betrekking tot
het taalbeleid.
Studenten die zich inschrijven voor een opleiding, een
programma of een opleidingsonderdeel waarvan de onderwijstaal
het Nederlands is, moeten bij inschrijving een bewijs voorleggen
van hun kennis van het Nederlands. Het bewijs van voldoende
kennis van het Nederlands als onderwijstaal is voor de kandidaatstudent automatisch geleverd indien je aan één van de volgende
voorwaarden voldoet:
- Je hebt een diploma behaald van secundair of hoger onderwijs
met het Nederlands als onderwijstaal;
- je hebt ten minste één studiejaar in het secundair onderwijs
met het Nederlands als onderwijstaal met succes voltooid;
- je bent in het hoger onderwijs met het Nederlands als
onderwijstaal geslaagd voor opleidingsonderdelen met een totale
omvang van ten minste 54 studiepunten.
Kom je niet in aanmerking of beschik je niet over één van deze
bewijsstukken, dan kan je alsnog je opleiding aan het RITCS
aanvatten. In dat geval dien je echter de nodige taalattesten
voor te leggen aan het studentensecretariaat. Concreet zijn
er hiervoor twee mogelijke parcours: het B2-parcours en het
drempelparcours.
Het B2-parcours is bestemd voor anderstalige studenten die
het Nederlands reeds goed beheersen maar niet over een attest
beschikken om hun kennis aan te tonen.
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Het drempel-parcours is gericht op studenten die het Nederlands
niet goed beheersen maar zich wel kunnen uitdrukken in het Engels.
Zij werken aan de hand van een cursus richting een drempelniveau
Nederlands.
Om je op weg te helpen tekenden we de verschillende routes voor
je uit en verwijzen we je indien nodig door naar de verschillende
instanties waar je de nodige proeven kan doen en de geldige attesten
kan behalen.
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TAALPARCOURS

B2-PARCOURS
Een B2-niveau Nederlands zien we als het minimumniveau om te
slagen op het RITCS. Het B2-parcours is bestemd voor anderstalige
studenten die het Nederlands reeds goed beheersen maar niet over
een attest beschikken om hun kennis aan te tonen. Om de nodige
attesten te behalen raden we je het volgende stappenplan aan.
STAP 1: TAALTEST AFLEGGEN
Ben je niet zeker van je taalniveau dan raden we je aan een taaltest
af te leggen om je niveau te bepalen. Na het afleggen van de taaltest
heb je een idee van je Nederlands taalniveau. Voor het afleggen
van de taaltest verwijzen we je graag door naar het Centrum voor
Onderwijs van de VUB, waar je een afspraak kan vastleggen voor de
afname van de test. Raadpleeg de pagina en maak een afspraak.
STAP 2: ATTEST BEHALEN
Is je niveau hoger of gelijk aan B2 dan dien je een officieel certificaat
te behalen en dit voor te leggen aan het studentensecretariaat
van het RITCS. Om een B2-attest te behalen dien je een ITNA
(Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) af te
leggen. Deze test kan je afleggen in Brussel, Gent, Antwerpen en
Leuven. Raadpleeg hier de verschillende data en maak een afspraak
met de daarvoor geschikte organisatie.
STAP 3: AFLEVEREN ATTEST
Ben je geslaagd voor de ITNA-test dan dien je dit B2-attest voor
te leggen aan het studentensecretariaat van het RITCS. Dit kan per
e-mail of door het maken van een afspraak. Na het afleveren van je
attest kan je probleemloos starten met je opleiding.
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DREMPEL-PARCOURS
Voldoe je niet aan de standaard voorwaarden en ligt je niveau
lager dan het vereiste B2-niveau dan kan je ook met een
B1-niveau Nederlands starten aan het RITCS. Dit niveau
wordt aanzien als het ‘drempelniveau’ en stelt je in staat te
functioneren binnen de schoolse omgeving. Daar dit niveau
echter te laag ligt om zelfstandige de colleges te volgen en
examens af te leggen dien je ook een B2-attest Engels voor
te leggen.
Via onderstaand stappenplan kan je de nodige attesten
bekomen. Ook hier starten we – net zoals bij het B2-parcours
- met het afleggen van een taaltest om je niveau te bepalen.
STAP 1: TAALTEST AFLEGGEN
Ben je niet zeker van je taalniveau dan raden we je aan een
taaltest af te leggen om je niveau te bepalen. Na het afleggen
van de taaltest heb je een idee van je Nederlands en Engels
taalniveau. Voor het afleggen van de taaltest verwijzen we je
graag door naar het Centrum voor Onderwijs van de VUB,
waar je een afspraak kan vastleggen voor de afname van de
test. Raadpleeg de pagina en maak een afspraak
STAP 2: BEHALEN B2 ENGELS
Is je niveau Nederlands lager dan B2, dan raden we je aan
eerst een B2-attest Engels te behalen. Dit attest kan je
bekomen door een ITACE-test af te leggen bij MY VUB. Met
deze Interuniversity Test of Academic English (ITACE) kan je
een B2-attest Engels behalen. Raadpleeg deze pagina voor
de verschillende data en tests.
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STAP 3: VOORLEGGEN ATTEST STUDENTENSECRETARIAAT
Ben je geslaagd voor de ITACE-test dan moet je je B2-attest
Engels voorleggen aan het studentensecretariaat. Het B2attest Engels is voldoende om je opleiding te starten, maar niet
om je opleiding te vervolledigen en af te ronden. Gedurende
het eerste semester dien je te werken richting een B1-niveau
Nederlands wens je je studies verder te zetten.
STAP 4: BEHALEN B1 NEDERLANDS
Het gewenst B1-attest Nederlands kan je enkel verkrijgen na
het afleggen van de daarvoor voorziene taalcursus. Is je niveau
Nederlands dus lager dan B2 dan dien je je in te schrijven voor
de taalcursus Nederlands B1. Je hebt tot en met het eind van
het eerste semester van het actuele academiejaar de tijd om de
cursus met succes te vervolledigen en het attest te bekomen.
Ben je niet in staat om tegen dan een B1-attest Nederlands
voor te leggen dan kan het RITCS genoodzaakt zijn je uit te
schrijven uit het RITCS.
Via het Centrum voor Onderwijs van de VUB kan je de nodige
cursus volgen om het B1-attest te behalen. Raadpleeg hier het
cursusaanbod van het Centrum voor Onderwijs.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
Heb je verder nog vragen met betrekking tot het taalbeleid of
twijfel je over het te volgen parcours, neem dan contact op met
ons studentensecretariaat. Dit kan via onderstaande gegevens.
Katrien Fauville
Trajectbegeleider
+32 (0)2 507 14 61
katrien.fauville@ehb.be
Stefan Geldof
Studentensecretariaat
+32 (0)2 507 14 62
stefan.geldof@ehb.be
NUTTIGE ADRESSEN
Centrum voor Onderwijs
Vrije Universiteit Brussel
Gebouw D, lokaal D 1.33
Pleinlaan 2 - 1050 Brussel
Linguapolis Stadscampus
Kleine Kauwenberg 12 / Prinsstraat 8
2000 Antwerpen
ITNA-secretariaat KU Leuven
Dekenstraat 6, bus 5302
3000 Leuven
UCT (Universitair Centrum voor Talenonderwijs)
UFO - FOYER (gelijkvloers)
Sint-Pietersnieuwstraat 33
B-9000 GENT
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