
LATIJN

WIE BEN JIJ?
• Je volgde de basisoptie klassieke talen in het tweede jaar.
• Je bent geboeid door Latijn en de Romeinse cultuur en wil deze graag verder doorgronden. Je vertrekt daarbij 

graag van Latijnse teksten die je na vertaling inzicht geven in de klassieke oudheid.
• Je hebt een sterk analytisch vermogen op zowel wiskundig als taalkundig vlak.
• Je kan aan een stevig tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

WAT LEER JE?
• Je krijgt een brede algemene vorming.
• Je verwerkt een zwaar pakket Latijn en wiskunde.
• Je krijgt een uitgebreider pakket talen, chemie, fysica en ge-

schiedenis.
• In deze studierichting focus je je op het taalsysteem van het 

Latijn en verwerf je via het lezen van teksten een dieper inzicht 
in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je onderzoekt 
de relatie tussen de oudheid of andere historische periodes en 
onze maatschappij. Je analyseert verschillen en gelijkenissen 
tussen historische en hedendaagse culturen. Je doorgrondt 
de werking van taal en reflecteert over de gelezen teksten. Je 
integreert je kennis binnen een taal- en STEM-project.

WAT KAN JE VERDER STUDEREN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting Latijn-moderne 
talen, Latijn-wiskunde en Latijn-wetenschappen in de derde graad. 

Op lange termijn werk je toe naar een keuze uit een breed gamma 
aan academische opleidingen of professionele bachelors in het 
hoger onderwijs.

Heb je een passie voor de klassieke oudheid? Leer je graag de taal die aan de basis ligt van een grote groep 
moderne vreemde talen als Frans, Spaans en Italiaans? Bestudeer je graag teksten van denkers, strategen en 
politici van het Romeinse Rijk en wil je ontdekken hoe toen de fundamenten voor de hedendaagse samenle-
ving werden gelegd? Dan ben jij voor Latijn, een sterk theoretisch studierichting in de doorstroomfinaliteit, in 
de wieg gelegd!

DOMEIN:TAAL & CULTUUR
FINALITEIT: DOORSTROOM (DOMEINOVERSCHRIJDEND)

Sterk taal- en wiskundig inzicht
Abstracte en theoretische kennis

Via tekstanalyse de klassieke oudh
eid doorgronden
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Lessentabel
LATIJN 5 5

WISKUNDE 5 5

NEDERLANDS 4 4

FRANS 3 3

ENGELS 2 2

DUITS 0 1

TAALPROJECT 1 0

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

STEM 0 1

AARDRIJKSKUNDE 1 1

GESCHIEDENIS 2 2

GODSDIENST 2 2

LO 2 2

ARTISTIEKE VORMING 1 0

LEES(K)uur 1 0

talent 0 1


