Moderne talen in een notendop
Beschrijving van de studierichting
Visie op de studierichting
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. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in
het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen.
Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het
wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel
Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig
naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt
en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open
voor allerlei vormen van literatuur.

Plaats in de matrix
Tweede graad doorstroom – domeinoverschrijdend

Componenten van de studierichting
Moderne talen
Eindtermen basisvorming Doorstroom
Specifiek gedeelte
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
02_Historisch en cultureel bewustzijn
WD_02 Moderne talen
01_Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t.
taalsystematiek
02_Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele
aspecten
04_Talen algemeen: pragmatiek
06_Nederlands: taalsystematiek
07_Nederlands: literatuur
08_Nederlands: communicatieve vaardigheden
13_Frans en Engels: taalsystematiek
14_Frans en Engels: literatuur
16_Frans en Engels: pragmatiek
17_Duits: communicatieve vaardigheden
19_Duits: taalsystematiek
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Minimale materiële vereisten
Deze studierichting vereist geen specifieke materiële en infrastructurele voorzieningen. De minimale
materiële vereisten uit de basisvorming blijven uiteraard gelden.

Vergelijking met de ‘oude studierichtingen’
Concordantie
Doorstroom
Geen

Moderne talen

Accentverschuivingen binnen de opleiding
In de ‘oude’ structuur van het secundair onderwijs bestaat er in de tweede graad geen specifieke
studierichting moderne talen. Scholen kunnen wel een ‘optie moderne talen’ aanbieden waarbij leerlingen
extra uren talen krijgen, maar hiervoor zijn door de overheid geen specifieke doelen geformuleerd.
In de nieuwe studierichting Moderne talen kiezen we voluit voor vele talen. De leerlingen realiseren niet
alleen cesuurdoelen voor Duits, Engels, Frans en Nederlands maar ook cesuurdoelen voor ‘talen algemeen’.
Dit zijn belangrijke taalwetenschappelijke doelen die de talen overstijgen. Het gaat in de 2e graad om:
 algemene aspecten m.b.t. taalsystematiek;
 sociolinguïstiek m.i.v. interculturele aspecten;
 pragmatiek.
Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen leerlingen daarenboven in het complementair
gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze helpen uiteraard ook mee om de algemene
taaldoelen te realiseren.

Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen
in de tweede graad
Niet van toepassing
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Overgang naar 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

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen:
Economie-Moderne talen

Latijn – Moderne talen

Moderne talen - Wetenschappen

Taal- en communicatiewetenschappen

Eindtermen basisvorming Doorstroom

Eindtermen basisvorming Doorstroom

Eindtermen basisvorming Doorstroom

Eindtermen basisvorming Doorstroom

Specifiek gedeelte

Specifiek gedeelte

Specifiek gedeelte

Specifiek gedeelte

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
02 Historisch en cultureel bewustzijn
WD_02 Moderne talen
01 Talen algemeen: algemene aspecten
m.b.t. taalsystematiek
02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
03 Talen algemeen: taalverwerving en
taalontwikkeling

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
02 Historisch en cultureel bewustzijn
WD_02 Moderne talen
01 Talen algemeen: algemene aspecten
m.b.t. taalsystematiek
02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
03 Talen algemeen: taalverwerving en
taalontwikkeling

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties
02 Historisch en cultureel bewustzijn
WD_02 Moderne talen
01 Talen algemeen: algemene aspecten
m.b.t. taalsystematiek
02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
03 Talen algemeen: taalverwerving en
taalontwikkeling

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties
01 Generieke doorstroomcompetenties

05 Talen algemeen: communicatieve
vaardigheden: mediation
06 Nederlands: taalsystematiek
07 Nederlands: literatuur

05 Talen algemeen: communicatieve
vaardigheden: mediation
06 Nederlands: taalsystematiek
07 Nederlands: literatuur

05 Talen algemeen: communicatieve
vaardigheden: mediation
06 Nederlands: taalsystematiek
07 Nederlands: literatuur

10 Nederlands: communicatieve
vaardigheden: mondelinge teksten
samenvatten
11 Frans en Engels: communicatieve
vaardigheden
13 Frans en Engels: taalsystematiek
14 Frans en Engels: literatuur

10 Nederlands: communicatieve
vaardigheden: mondelinge teksten
samenvatten
11 Frans en Engels: communicatieve
vaardigheden
13 Frans en Engels: taalsystematiek
14 Frans en Engels: literatuur

10 Nederlands: communicatieve
vaardigheden: mondelinge teksten
samenvatten
11 Frans en Engels: communicatieve
vaardigheden
13 Frans en Engels: taalsystematiek
14 Frans en Engels: literatuur
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WD_02 Moderne talen
01 Talen algemeen: algemene aspecten
m.b.t. taalsystematiek
02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v.
interculturele aspecten
03 Talen algemeen: taalverwerving en
taalontwikkeling
04 Talen algemeen: pragmatiek
05 Talen algemeen: communicatieve
vaardigheden: mediation
06 Nederlands: taalsystematiek
07 Nederlands: literatuur
08 Nederlands: communicatieve
vaardigheden

11 Frans en Engels: communicatieve
vaardigheden
13 Frans en Engels: taalsystematiek
14 Frans en Engels: literatuur
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek
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17 Duits: communicatieve vaardigheden
19 Duits: taalsystematiek
21 Duits: Landeskunde
22 Duits: literatuurbeleving

WD_06 Wiskunde
03 Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie

17 Duits: communicatieve vaardigheden
19 Duits: taalsystematiek
21 Duits: Landeskunde
22 Duits: literatuurbeleving
WD_03 Klassieke talen
01 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws:
taalsystematiek
02 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws:
literatuur
03 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws:
cultuurgeschiedenis

17 Duits: communicatieve vaardigheden
19 Duits: taalsystematiek
21 Duits: Landeskunde
22 Duits: literatuurbeleving

16 Frans en Engels: pragmatiek
17 Duits: communicatieve vaardigheden
19 Duits: taalsystematiek
21 Duits: Landeskunde
22 Duits: literatuurbeleving

WD_06 Wiskunde
02 Uitgebreide wiskunde i.f.v.
wetenschappen
WD_08 Biologie
01 Uitgebreide biologie
WD_09 Chemie
01 Uitgebreide chemie
WD_10 Aardwetenschappen
01 Uitgebreide aardwetenschappen
WD_11 Fysica
01 Uitgebreide fysica
WD_12 STEM
03 Onderzoeksvaardigheden wetenschappen
04 Labo
WD_15 Sociale wetenschappen
02 Samenleving en politiek:
communicatiewetenschappen

WD_16 Economie
01 Algemene economie
04 Bedrijfswetenschappen en recht

Pedagogische begeleidingsdienst

4

Vervolgopleidingen na de derde graad
Economie-Moderne Talen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen en
culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Oosterse talen en culturen,
Taal- en regiostudies)

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden
(International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen), Politieke
en Sociale wetenschappen, Rechten,
Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs
Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde

Latijn-Moderne talen
Geesteswetenschap
Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen en
culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Oosterse talen en culturen,
Taal- en regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Psychologie en Pedagogische
wetenschappen / Gecombineerde
studiegebieden (Pedagogie van het jonge
kind), Sociaal-agogisch werk
Gecombineerde studiegebieden (Global
communication, International Affairs,
Sociaal-economische wetenschappen),
Politieke en Sociale wetenschappen,
Rechten, Notariaat en Criminologische
wetenschappen / Onderwijs

Archeologie en Kunstwetenschappen,
Geschiedenis, Godgeleerdheid,
Godsdienstwetenschappe n en Kerkelijk
recht, Wijsbegeerte en
Moraalwetenschappen

/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek,
Communicatiemanagement)

Moderne talen – Wetenschappen
Geesteswetenschap

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap

Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen en
culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Oosterse talen en culturen,
Taal- en regiostudies)

Architectuur, Industriële wetenschappen
en Technologie, Productontwikkeling/
Architectuur, Biotechniek,
gecombineerde studiegebieden (digital
design), Industriële wetenschappen en
Technologie

Gecombineerde studiegebieden (Global
communication)/ Onderwijs
/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek,
Communicatiemanagement)

Wetenschappen (Biochemie en
biotechnologie, Biologie, Chemie,
Geografie, Geografie en geomatica,
Geologie), Biomedische wetenschappen,
Biotechniek, Bewegingsen
Revalidatiewetenschappe n,
Farmaceutische wetenschappen, Sociale
gezondheidswetenschapp en /
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Gezondheidszorg

Taal en communicatiewetenschappen
Geesteswetenschap
Taal- en Letterkunde, Toegepaste
taalkunde, Gecombineerde
studiegebieden (Afrikaanse talen en
culturen, Oost-Europese talen en
culturen, Oosterse talen en culturen,
Taalen regiostudies)

Natuurwetenschap

Sociale wetenschap
Gecombineerde studiegebieden (Global
communication, International Affairs,
Sociaaleconomische wetenschappen),
Politieke en Sociale wetenschappen
(communicatiewetenschappen) /
Onderwijs
/ Handelswetenschappen en
Bedrijfskunde (Journalistiek, Media en
Entertainment Business,
Communicatiemanagement)
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