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Was het nu 70, 80, 90 of ... ?
Alumna journalistiek Caroline Van Doren combineert
architectuurstage met freelance bijdragen voor
magazine A+
Caroline Van Doren behaalde aan de KU Leuven het
diploma burgerlijk ingenieur-architect en volgde vorig
academiejaar aan onze hogeschool met succes de
masteropleiding journalistiek. Momenteel combineert ze
haar architectuurstage met freelance bijdragen voor het
tijdschrift A+.
Caroline Van Doren is het levende bewijs dat je niet
noodzakelijk talen of communicatiewetenschappen
gestudeerd moet hebben om daarna met succes de
masteropleiding journalistiek af te ronden. "In het zesde
middelbaar dacht ik naast architectuur ook aan een
opleiding tot handelsingenieur. Journalistiek was toen
ook al een optie. Maar uiteindelijk heb ik toen voor
burgerlijk ingenieur-architect gegaan en daar ben ik
achteraf heel blij om. In de loop van mijn laatste
masterjaar voelde ik dat ik nog niet klaar was om te gaan
werken. Tijdens een beurs in Leuven over 'Verder
studeren' wist Michaël Opgenhaffen me te overtuigen om
aan Lessius de masteropleiding journalistiek te volgen. Ik
wilde graag betere artikels over architectuur schrijven en
de masteropleiding journalistiek bood me daartoe de
ideale gelegenheid."

Meesterproef
Caroline Van Doren blikt tevreden terug op haar opleiding journalistiek. "Naast de
praktijkvakken hadden we naar mijn mening nog erg veel theoretische vakken. Die
waren zeker interessant, maar ik had liever nog wat meer praktijk gehad. Theorie had ik
in mijn vorige opleiding al genoeg gehad, ik had de opleiding journalistiek gekozen om
beter te kunnen schrijven. Ook wat de meesterproef betreft vraag ik me af of we niet
beter een journalistieke artikelenreeks zouden schrijven", gaat Caroline Van Doren
verder.
Voor haar masterproef spitste ze zich toe op het architectuurveld. "Ik onderzocht hoe
schrijvers over architectuur zich op hun lezerspubliek richten. Ik heb vooral het contrast

tussen artikels over architectuur in kranten met een breed lezerspubliek en teksten in
vaktijdschriften voor een specifieke doelgroep van naderbij bekeken. Zo heb ik mijn
vooropleiding in de master journalistiek kunnen gebruiken. Door mijn meesterproef heb
ik ook veel mensen leren kennen die in hetzelfde vak zitten."

Stage
Caroline Van Doren noemt de stage die ze bij A+, het Belgisch Tijdschrift voor
Architectuur, gelopen heeft het interessantst aan de opleiding master in de
journalistiek. "Ik draaide er een maand lang mee op de redactie en door de stage werk ik
er nu als freelance redacteur en heb ik er een vaste rubriek. Meer bepaald de rubriek
'Student'. Daarvoor moet ik op zoek gaan naar wedstrijden, prijzen, nieuwtjes,
tentoonstellingen... van en door architectuurstudenten. De technieken uit de colleges
Research komen me nu goed van pas."

Toekomst
Om zelfstandig architect te worden, is Caroline Van Doren recent aan een stage van
twee jaar begonnen. Zes maanden daarvan moet ze bij een aannemer doen. "Ik vind dat
heel belangrijk omdat ik graag de praktijk wil zien. Tijdens onze opleiding architectuur
hebben we immers vooral veel achter onze computer gezeten en weinig werven gezien.
Ik heb tijdens mijn stage bij Verstraete en Vanhecke in Wilrijk op korte tijd al veel
gezien en ga zeker nog veel bijleren. Momenteel combineer ik die fulltime job met
freelance schrijven voor A+. Dat wil ik twee jaar volhouden. Daarna kan ik dan nog zien
of ik de journalistieke dan wel de architecturale weg zal inslaan."

Vrijwillige vertalers gezocht voor Special Olympics
Belgium
De vzw Special Olympics Belgium organiseert het hele jaar door sportevenementen voor
personen met een verstandelijke beperking. Special Olympics Belgium stuurt ook
delegaties naar de Special Olympics Wereld Zomer- en Winterspelen en andere
buitenlandse tornooien. Special Olympics Belgium werkt in beide landstalen en doet
geregeld een beroep op vrijwillige vertalers Nederlands-Frans én Frans-Nederlands. De
organisatie is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwillige vertalers.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Caroline Teugels:
caroline.teugels@specialolympics.be en 02/774.24.24.

Vacatures
Volgende vacatures werden ons bezorgd door bedrijven, instellingen en organisaties.

Stedelijke tolk- en vertaaldienst Antwerpen | Freelance tolk/vertaler
Reageren vóór 31 december 2012

BCM Sensor Technologies Schoten | Inside Sales Representative (Franstalige
markt)
Reageren vóór 15 november 2012

Sto Asse, Strategische Marketing | Communicatieverantwoordelijke
Reageren vóór 1 december 2012

Steelforce NV | JUNIOR TRADER VR LATIJNS-AMERIKAANSE MARKTEN
Reageren vóór 30 november 2012

Steelforce NV | COMMERCIEEL ASSISTENT LATIJNS-AMERIKA
Reageren vóór 30 november 2012

Gemeente Koekelberg, Personeelsdienst | Administratief Secretaris (m/v)
Reageren vóór 2 november 2012

CASA INTERNATIONAL, Commerciële dienst Italië | Projectbegeleider
Italië/vertaler met goede kennis Italiaans
Reageren vóór 25 november 2012

Meer details over de vacatures vind je via:
http://www.lessius.eu/alumni/alumni-taal-communicatie/jobdienst/vacatures
Hebt u zelf vacatures te melden? Laat het ons weten via jobs-tt@lessius.eu.

