
MODERNE TALEN

WIE BEN JIJ?
• Je houdt van taal en communicatie in al zijn vormen: podcasts maken, tekstanalyse, reclameteksten opstellen, 

debatoefeningen, social media doorgronden, fake news van real news onderscheiden, literaire teksten bestude-
ren …

• Je bent iemand die graag mondeling en schriftelijk communiceert. Lezen, schrijven en gesprekken voeren in 
vreemde talen schrikken je niet af. 

• Je hebt een talent voor de taalvakken Nederlands, Frans en Engels en wil ook graag Duits leren.
• Je kan aan een stevig tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

WAT LEER JE?
• Je krijgt een brede algemene vorming.
• Je verwerkt een zwaar pakket Nederlands, Frans, Engels, Duits 

en communicatiewetenschappen.
• Je krijgt een uitgebreider pakket wiskunde, chemie, fysica en 

geschiedenis.
• In deze studierichting besteed je veel aandacht aan correcte 

mondelinge en schriftelijke communicatie. Je bestudeert de ver-
schillende vormen van communicatie binnen het vak communi-
catiewetenschappen, zowel op theoretisch vlak (bv. processen 
als encoding en decoding) als praktijkgericht (bv. nieuwsgaring 
via verschillende media). Je onderzoekt de impact van taal en 
communicatie op cultuur en samenleving. Er is aandacht voor 
de analyse van literaire teksten en gemediatiseerde massa-
communicatie. Je integreert je kennis binnen een taal- en 
STEM-project.

WAT KAN JE VERDER STUDEREN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting economie-moder-
ne talen en moderne talen-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.

Ben jij graag met taal bezig is, zowel schriftelijk als mondeling? Boeien verschillende vormen van commu-
nicatie je? Wil je doorgronden hoe je taal kan gebruiken om genuanceerde standpunten te verduidelijken of 
mensen mee te slepen in een verhaal? Spreek je graag vreemde talen en wil je deze tot in de puntjes beheer-
sen? Wel, dan is de richting moderne talen, een sterk theoretisch studierichting in de doorstroomfinaliteit, 
echt iets voor jou! 

DOMEIN:TAAL & CULTUUR
FINALITEIT: DOORSTROOM (DOMEINOVERSCHRIJDEND)

Sterke focus op Nederlands, Frans, Engels en Duits

Abstracte en theoretische kennis

Bijzondere aandacht voor communica
tiewetenschappen

32 32

3 4Lessentabel
NEDERLANDS 5 4

FRANS 5 4

ENGELS 3 3

DUITS 0 2

COMMUNICATIEWETENSCHAP. 1 2

TAALPROJECT 1 0

WISKUNDE 4 4

biologie 1 1

chemie 1 1

fysica 1 1

STEM 0 1

ECONOMIE 1 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


