
Moderne Talen
2de graad 
doorstroomfinaliteit
Je bent geïnteresseerd in verschillende talen en culturen. Je bent nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en wat 
de impact is van taal op cultuur en samenleving. Je kan jezelf verliezen tijdens het lezen van een boek en staat ook 
open voor andere vormen van literatuur. Als je hierbij ook nog eens je communicatieve vaardigheden wil bijschaven, 
heeft de richting Moderne Talen alles in huis wat jij nodig hebt. 

Visie op de richting 
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 een extra vreemde taal, 
namelijk het Duits.  Deze studierichting daagt leerlingen ook uit op basis van verschillende componenten van het 
wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. Zij maken daarnaast 
ook alvast kennis met enkele aspecten van het wetenschapsdomein communicatiewetenschappen: hoe werken 
communicatie en media, welke invloeden spelen er, welke invloeden spelen er, welke perspectieven kunnen we 
innemen, hoe kunnen we hierbij communicatiemodellen toepassen…?   

Leerlingenprofiel
Een leerling uit de studierichting Moderne Talen: 
• heeft een brede talige en culturele interesse; 
• is geboeid door talen; spreekt graag verschillende vreemde talen; 
• is nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en hoe communicatie werkt; 
• wil weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is; 
• leest graag en staat open voor allerlei vormen van literatuur; 

Overgang naar de derde graad 
Moderne talen uit de tweede graad is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de derde 
graad: Economie - Moderne Talen, Latijn - Moderne Talen, Moderne Talen - Wetenschappen, Taal- en 
Communicatiewetenschappen, Moderne Talen (vanaf ’23-’24)  

Vervolgopleidingen na de derde graad
Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse 
talen en culturen, Taal- en regiostudies, International Affairs, Sociaal-economische wetenschappen, Politieke en 
Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat, Criminologische wetenschappen, Onderwijs, Handelswetenschappen, 
Bedrijfskunde



2de graad
doorstroomfi naliteit

Moderne Talen

Basisvorming 3de 4de

levensbeschouwing 2 2

lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Frans 3 3

Engels 3 3

STEAM

wiskunde 4 4

natuurwetenschappen (biologie, fysica, chemie) 3 3

project engineering 1 1

aardrijkskunde 1 1

geschiedenis 2 2

computationeel denken 1

module 1 1

cultuurbeschouwing en creativiteit

economische en fi nanciële competenties

coachuur 1

Specifi ek gedeelte

expert Nederlands 1 1

expert Frans 1 1

expert Engels 1 1

expert Duits 2 2

Keuzevakken

Spaans 1

Totaal 32 33

Versterkende en ondersteunende competenties

Talen
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen. Je leert de kneepjes 
van het vak om je vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in 
vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een belangrijke 
rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek 
spreken, presentaties geven...  

Flexibele leertrajecten 
Jij en je coach overlopen je resultaten en detecteren je sterktes, moeilijk-
heden, opportuniteiten of uitdagingen. Voor leerlingen die willen verbre-
den, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je 
nood aan versnelde examens, extra opleidingen, complexere leerstof? 
Tijdens het flexibel traject laten we je zelfstandig werken en leren. Je 
werkt op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. In onze school 
maken we dit voor jou mogelijk.


