
COLLEGEROOSTER 2021-2022 GT 

POOLS 

 18:00 uur -19:30 uur 20:00 uur -21:30 uur 

13 okt ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

27 okt ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

3 nov ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

10 nov ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

17 nov ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

24 nov ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

1 dec ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

8 dec ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

15 dec ‘21 Materieel strafrecht Strafprocesrecht 

 KERSTVAKANTIE KERSTVAKANTIE 

12 jan ‘22 vreemdtalige rechtsterminologie vreemdtalige rechtsterminologie 

19 jan ‘22 vreemdtalige rechtsterminologie vreemdtalige rechtsterminologie 

26 jan ‘22 vreemdtalige rechtsterminologie vreemdtalige rechtsterminologie 

12 feb 22 Vreemdtalig Strafrecht 

09:00 – 15:00u 

 

2 feb ‘22 vreemdtalige rechtsterminologie vreemdtalige rechtsterminologie 

9 feb ‘22 Tolkvaardigheden geheugen strategieën 

16 feb ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

 VOORJAARSVAKANTIE VOORJAARSVAKANTIE 

2 mrt  ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

9 mrt ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

16 mrt ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

23 mrt ‘22 stresshantering stresshantering 

30 mrt ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

6 apr ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

13 apr ‘22 Tolkvaardigheden  Tolkvaardigheden 

20 apr ‘22 Simultaan tolken? Tolkvaardigheden 

 MEIVAKANTIE MEIVAKANTIE 

11 mei ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

18 mei ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

25 mei ‘22 Tolkvaardigheden Tolkvaardigheden 

*De module Tolkvaardigheden bestaat uit 26 colleges, waarvan 21 taal-specifieke werkcolleges en 5 plenaire 
hoorcolleges: geheugen strategieën, stresshantering (2 x), inleiding simultaan tolken, AT casus. Deze colleges 
worden later ingeroosterd.  
 
 

 

 



Examenrooster 2021 -2022 GT 

POOLS 

1e  examenronde *   

15 januari 2022 Strafprocesrecht 10:00-12:30 uur 

5 februari 2022 Materieel Strafrecht 10:00-12:30 uur 

5 maart 2022 Vreemdtalig Strafrecht 10:00-12:30 uur 

26 maart 2022 Vreemdtalige 

Rechtsterminologie 

10:00-12:30 uur 

2e examenronde*   

2 april 2022 Strafprocesrecht 10:00-12:30 uur 

23 april 2022 Materieel Strafrecht 10:00-12:30 uur 

14 mei 2022 Vreemdtalig Strafrecht 10:00-12:30 uur 

28 mei 2022 Vreemdtalige 

Rechtsterminologie 

10:00-12:30 uur 

Mondelinge examens    

Vrij 1 juli 2022**  10:00 – 17:00 uur 

Zat 2 juli 2022**  10:00 – 17:00 uur 

Vrij 4 november 2022**  10:00 – 17:00 uur 

Zat 5 november 2022**  10:00 – 17:00 uur 

 

 

* Per cursusjaar wordt een cursist in ieder geval twee maal in de gelegenheid gesteld een examen af te leggen. 

De cursist is dus niet verplicht (alle) examens bij de eerste examenronde te doen, maar kan er voor kiezen een 

(of meerdere) examen(s) bij de tweede ronde af te leggen of deze examendata te benutten voor het doen van 

herkansingen. 

** Of het mondeling examen plaats vindt op of, dan wel op of  hangt af van de beschikbaarheid van de 

examinatoren. U kunt dus geen voorkeur opgeven voor één van beide data; u dient er rekening mee te houden 

dat pas kort voor het examen bekend is op welke van deze twee data uw examen plaats vindt. 

N.B. het mondeling examen is uitsluitend toegankelijk voor cursisten die de examens strafprocesrecht, 

materieel strafrecht, vreemdtalig strafrecht en vreemdtalige rechtsterminologie hebben behaald. Om redenen 

van organisatorische aard zijn de mondelinge examens die in juni plaatsvinden in eerste instantie bedoeld voor 

cursisten die alle examens in de eerste examenronde hebben behaald. Vanaf het jaar van inschrijving heeft u 

drieënhalf jaar de tijd om de examens te behalen. Dit betekent dat de examenronde van voorjaar 2025 voor 

cursisten 2021-2022 de laatste mogelijkheid is om het praktijkexamen te doen. 


