
Het Leven van 
een Vertaler

Hallo allemaal! We zijn Riccardo uit 

Italië en Jianghan Chang uit China. Het 

UCT gaf ons de mogelijkheid om twee 

interessante en educatieve  dagen in 

hun organisatie door te brengen. Het 

UCT is een groot centrum voor talen in 

België: ze zijn bezig met 

taalcursussen, certificaten en vooral 

vertalingen van teksten van alle 

soorten! 

Doordat we in het traject “zakelijk en 

literair vertalen” zitten, waren we heel 

blij om te weten dat we twee echte 

vertalers zullen worden: hoewel alleen 

voor twee dagen! 

 

 

 

 

 

 

 

In feite was het doel van dit project 

ons te tonen hoe een zakelijk vertaler 

werkt: we moesten aan een deadline 

voldoen en we hebben ook 

feedback van docenten gekregen. 

Maar dus: hoe werkt een echte 

vertaler ? Zijn of haar leven lijkt 

misschien niet zo spannend! Je zit veel 

uren aan je computer te werken en je 

moet erg goed focussen. Het 

vertaalproces kan erg vermoeiend zijn 

en dus zijn pauzes ook heel belangrijk

We vinden toch dat het een echt voldoend werk is omdat 

een vertaling  de resultaat van een complex proces is en 

je voelt, aan het eind van je dag, dat je iets nieuws hebt 

gecreëerd. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vertalen is ook een uitdaging met jezelf: je bent alleen 

met je tekst en je moet alles in tien dagen afmaken. Dus 

leer je om je eigen grenzen te kennen en je tijd op de 

beste manier te gebruiken. 

ONZE ERVARING
Ik, Riccardo, moest 

politierollenspelen in het 

Italiaans vertalen. Doordat 

ze echte verhalen waren, 

vond ik deze opdracht erg 

interessant want ik kon zien 

wat een vertaler die voor 

justitie werkt moet doen. 

Daarna heb ik ook 

proofreading gemaakt van 

medische teksten waarin 

een specifiek medisch 

probleem werd aangepakt. 

Ik ben Jianghan Chang en 

ik moest zakelijke een 

wetenschappelijke 

documenten vertalen. 

Daardoor heb ik veel 

geleerd over hoe ik 

officiële namen van 

bedrijven of instellingen 

moet vertalen.  

Ook heb ik veel 

uitdrukkingen en 

woorden die veelgebruikt 

zijn in dit gebied geleerd.


