Moderne Talen
Moderne Talen wordt een nieuwe studierichting indien
de programmatieaanvraag goedgekeurd wordt door
de Vlaamse Overheid.
Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun
communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij vanaf het 3e jaar een extra
vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes
die de leerling maakt, kunnen zij daarenboven ook
Spaans volgen vanaf de 3e graad.
combinatie kan dus in feite 2 tegengestelde
betekenissen hebben.

Deze studierichting daagt
leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein
moderne
talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek
en literatuur. Tegelijk zullen de leerlingen ook
stilstaan bij wat de ‘zender’ en de ‘ontvanger’
van een boodschap is, welke elementen ervoor zullen zorgen dat communicatie uitermate delicaat is en wat ervoor zorgt dat er heel
wat ruis op de communicatie kan zitten.

Boeiend, toch?

In de ‘oude’ structuur van het secundair onderwijs (voor de modernisering van het secundair onderwijs) bestond er in de tweede graad
geen specifieke studierichting moderne talen.
Scholen konden wel een ‘optie moderne talen’ in de 2e graad aanbieden (bv een extra
uurtje Frans, Engels, …) waarbij leerlingen extra
uren talen krijgen, maar hiervoor werden door
de overheid geen specifieke doelen geformuleerd.

We maken leerlingen ook vertrouwd met onderzoeken naar de bedoeling van teksten en
het talig handelen van mensen. Je zal leren
dat woorden niet alleen een zakelijke of nuchtere betekenis hebben, maar ook een zekere
connotatie hebben (een eerder positief of negatief gevoel het woord). Zo kan een persoon
die zegt “waaraan heb ik dit verdiend?” bedoelen waarom word ik zo gestraft of waarom
krijg ik zulke fijne beloning? Een zelfde woor-

In de nieuwe studierichting Moderne talen kies
je voluit voor vele talen (en culturen). De leerlingen realiseren niet alleen leerdoelen voor
Duits, Engels, Frans en Nederlands maar ook
leerdoelen voor ‘talen algemeen’.
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Profiel van de leerling
Je hebt een brede talige en culturele interesse.
Je wil graag vele talen ontdekken.
Je spreekt graag meerdere vreemde talen.
Je bent nieuwsgierig hoe taal als
systeem werkt. Je wil weten wat
de impact van taal op cultuur en
samenleving is.
Je wilt na het secundair onderwijs graag
verder studeren.

Moderne Talen in de 3e graad
In de 3e graad kan je kiezen voor Moderne
Talen met een pakket economie, wetenschappen of communicatiewetenschappen afhankelijk van jouw eigen voorkeur en
interesse. Wanneer je kiest voor de studierichting Moderne talen – Wetenschappen
en dus een affiniteit hebt voor wetenschappen adviseren wij jou de optie “ 2u wetenschappen” vanaf het 3e jaar doorstroom/
ASO.
- Economie - Moderne talen
- Moderne talen - Wetenschappen
- Taal- en Communicatiewetenschappen

Vervolgstudies in het hoger onderwijs
Een studierichting met een stevige basis Moderne-Talen geeft jou een zeer degelijke voorbereiding op een zeer brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs: van bv. Rechten,
politieke en Sociale Wetenschappen naar Communicatiewetenschappen tot Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, gecombineerde studiegebieden zoals Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen, …).
Indien je afstudeert binnen de studierichting Moderne talen - Wetenschappen zijn de volgende studierichtingen eveneens voordehandliggend: Architectuur, Industriële wetenschappen
en Technologie, Biotechniek, Wetenschappen (Biochemie, Chemie, Geografie, Geologie),
Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische
wetenschappen, ….
Na Economie-Moderne talen zijn er de studies zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, Sociale Wetenschappen, Rechten, Onderwijs, Politieke en Sociale wetenschappen die
perfect aansluiten bij jouw vooropleiding. Wil je je in je derde graad verder verdiepen in de
communicatiewetenschappen met een studierichting Taal- en communicatiewetenschappen dan zijn volgende bijkomende studierichtingen in het hoger onderwijs zeker een mogelijkheid voor jou: Politieke en Sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, Onderwijs, Journalistiek, Media en Entertainment Business, Communicatiemanagement, …
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Basisvorming Doorstroom
Basisvorming = 25 lesuren

Moderne
Talen

(25 u)

3de

4de

Levensbeschouwing

2

2

Lichamelijke Opvoeding

2

2

Talen & Cultuur

Dit pakket krijgt elke
leerling.

- Nederlands
- Moderne Talen
10

10

Geschiedenis & Cultuur

2

3

Economische & Financiële Competenties

1

0

Wiskunde

4

4

4

4

25

25

- Frans (3)
- Engels (3)
- Burgerschap

Wetenschappen
- Aardrijkskunde
TOTAAL

Je vult het aan met
een domein

Domeinen (5u)
Moderne Talen

Keuzeopties (2u of 4u)
Keuzeoptie

3de

4de

Wetenschappen

2u

2u

Creatie

2u

2u

Duits & ICT

2u

2u

Duits & CreaTaal

2u

2u

Multisport *

4u

4u

Voetbal *

4u

4u

(*) 34-uren week
Leerlingen van deze studierichting kunnen 1u Creatie
combineren met 1u ICT of 1u Creataal.

3de

4de

Nederlands & Expressie

+ 2u

+ 1u

Frans

+ 1u

+ 1u

Engels

+ 1u

+ 1u

Duits

+ 1u

+ 2u

Tot slot maak je je richting uniek met 1 van
deze keuzeopties.
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