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Definitie en toekenning taalvouchers
Een taalvoucher is een digitaal tegoed voor het volgen van een taalcursus bij het Language
Center ter waarde van 1 ECTS1.
Voltijdstudenten, deeltijdstudenten, pre-masterstudenten en duale studenten die
collegegeld betalen aan TiU (of bij JADS) ontvangen eenmalig 12 taalvouchers die zij tijdens al
hun inschrijvingsperiodes kunnen besteden.
Ook uitwisselingsstudenten ontvangen 12 ECTS aan taalvouchers.
De taalvouchers zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of
verhandelbaar.
Aan het toekennen en gebruiken van deze taalvouchers zijn bepaalde voorwaarden
verbonden die in onderstaande tekst worden toegelicht. Studenten die gebruik maken van
de taalvouchers verklaren dat ze voldoen aan deze voorwaarden.
Cursussen
De taalvouchers zijn bestemd voor het taalonderwijs van het Language Center dat geen
verplicht onderdeel van een curriculum is.
Studenten kunnen de taalcursussen eventueel opnemen als onderdeel van de vrije
keuzeruimte. Informatie over het verkrijgen van toestemming hiervoor is te verkrijgen via de
faculteit.
Indien de taalcursus niet in de vrije keuzeruimte opgenomen kan worden, wordt de cursus na
afronding als extra vak op de cijferlijst vermeld.
Vouchertegoed
Het vouchertegoed is te raadplegen via Osiris Student.
Zolang de student ingeschreven staat bij TiU, kan hij de taalvouchers gebruiken.
De inschrijving voor een cursus met taalvouchers is alleen geldig als de student staat
ingeschreven voor een reguliere opleiding aan Tilburg University gedurende tenminste de
eerste 2 weken van de colleges van deze cursus.
Het tegoed van studenten die zich uitschrijven, of niet inschrijven voor een volgend
collegejaar, wordt bevroren. Indien een student zich vervolgens opnieuw inschrijft, wordt zijn
tegoed weer geactiveerd.
Indien het vouchertegoed ontoereikend is, kunnen studenten tegen een gereduceerd tarief
deelnemen aan de cursussen van het Language Center.
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Bij specifieke cursussen, zoals de zomercursussen en de intensieve cursussen NT2, kan het Language Center
besluiten hiervan af te wijken.
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