
 
Moderne talen 

Korte beschrijving studierichting 
Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit met een sterke nadruk op de 

taalvakken. Dit betekent dat de richting voorbereidt om na de 3de graad verder te studeren in het hoger onderwijs.   

Daarom combineert de richting Moderne talen een brede algemene vorming met een groot pakket aan talen. Je 

verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. En, je krijgt Duits als een extra vreemde 

taal. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende 

componenten van het wetenschapsdomein moderne talen (zoals bijvoorbeeld taalsystematiek en literatuur). 

Profiel leerlingen 
Lees je graag, heb je een brede interesse voor taal en houd je van communiceren? Heb je een sterk taalgevoel? 

Volg je graag de actualiteit en kijk je soms naar het nieuws? Heb je interesse in de verschillende algemeen 

vormende vakken? Ben je bovendien leergierig, wil en kan je goed studeren en heb je een hoog werktempo? 

Als je voor deze richting kiest, is het belangrijk dat je nu al goede cijfers hebt voor Nederlands, Frans en Engels 

want voor deze verschillende taalvakken ligt de lat hoog. Je bent ook graag creatief bezig met taal en hebt ook echt 

zin om je taal naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast dien je in deze studierichting–net als in de andere 

doorstroomrichtingen- een goede studiehouding te hebben en kan je ook een hoog les- en leertempo aan.  

Leerlingen Moderne talen tonen voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen vlot 

verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een 

beperkt tijdsbestek.   

Ze zijn verbaal-linguïstisch sterk. Ze kunnen taal op een abstracte manier analyseren. Ze drukken zich graag vlot en 

gepast uit in verschillende moderne talen en zijn nieuwsgierig naar andere culturen. Ze weten hoe taal als systeem 

werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving. Ze zijn geboeid door literaire 

teksten. Ze hanteren talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier. Ook 

willen ze inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie. 

Profiel van de studierichting 
In deze richting zijn er diverse richtingsvakken: communicatiewetenschappen, Duits, Engels, Frans en Nederlands.  

Er is niet alleen aandacht voor het uitbreiden en het versterken van kennis en vaardigheden. Ook de bouwstenen 

van de taal worden bestudeerd en er is extra aandacht voor literatuur en cultuur.  

Naast enkele algemene vakken is er een extra verdieping voor de vakken wiskunde, geschiedenis, chemie en fysica.  

Bovendien bieden we in SJC volgende extra vakken aan in de richting Moderne talen: inleiding in de 

gedragswetenschappen en in de filosofie.   
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  3de  4de 

    

aardrijkskunde  1 1 

geschiedenis  2 2 

godsdienst  2 2 

lichamelijke opvoeding  2 2 

    

biologie  1 1 

chemie  1 1 

fysica  1 1 

natuurwetenschappelijk onderzoek   1 - 

    

wiskunde  4 4 

    

Nederlands  5 4 

communicatiewetenschappen  1 2 

    

Frans  5 4 

Engels  3 3 

Duits  - 2 

TalenT  1 - 

    

inleiding in de filosofie  - 1 

inleiding in de gedragswetenschappen  1 - 

    

ICT  - 1 

artistieke vorming  workshops 

    

klasuur  1 1 
 

Kleurencode lessentabel: richtingsvakken en vakken met extra verdieping  

 



Een woordje uitleg bij enkele vakken 
- krachtlijnen Nederlands 

-> relatie taaluitingen en gebruikers  
-> sociolinguïstiek 
-> taalsystematiek 
-> literaire analyse 
-> communicatieve vaardigheden 

 

- krachtlijnen Engels en Frans 
-> tekstopbouw  
-> literaire analyse 
-> taal- en redekundige ontleding 
-> taalverwantschap en classificatie van talen 

 

- krachtlijnen Duits 
-> taalsystematiek  
-> communicatieve vaardigheden 
 

- krachtlijnen communicatiewetenschappen  
-> inzicht verwerven in de gemediatiseerde (massa)communicatie vanuit verschillende standpunten 
-> inzicht verwerven in mediabeeldvorming en framing (influencers, propagandatechnieken, fake news…) 
-> kritisch reflecteren op de invloed van media 
-> communicatief aan de slag gaan met mediaconcepten en –tools 
 

- wiskunde 
-> stevige basis wiskunde met zeker abstractieniveau want doorstroomrichting (bv. berekeningen met 
coördinaten) 
-> geen richtingsvak (4u i.p.v. 5u wiskunde): leerinhouden zoals rekenen met complexe getallen of het  
    algebraïsch oplossen van tweedegraadsongelijkheden komen NIET aan bod 

Wat na de 2de graad?  
Voor leerlingen die starten in de vernieuwde tweede graad is de meest logische overgang van de tweede graad 

Moderne talen naar de derde graad: 

2de graad  3de graad  
Moderne talen Economie-moderne talen 

Moderne talen-wetenschappen 
Taal en communicatiewetenschappen  

De richtingen die in groen zijn gemarkeerd zullen normaliter vanaf september 2023 in het 5de jaar van het Sint-

Jozefscollege ingericht worden. Taal en communicatiewetenschappen is een gloednieuwe doorstroomrichting in het 

TSO. Deze richting wordt ingericht in SJC mits goedkeuring door de Vlaamse Regering. 

Wat na de 3de graad? 
De studierichting bereidt voor op een brede waaier van professionele en academische bachelors.  

Enkele voorbeelden: taal- en letterkunde (na de 3 verschillende richtingen in de 3de graad), toegepaste taalkunde  

(na de 3 verschillende richtingen in de 3de graad), handelswetenschappen (na economie-moderne talen), sociale 

wetenschappen, biomedische wetenschappen (na moderne talen-wetenschappen)…  

 

Bron infofiche studierichting:  

Studierichtingsprofiel Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Curriculum en vorming 


