
 

Pedagogische begeleidingsdienst 1 

Beschrijving van de studierichting 

Plaats in de matrix 

Derde graad doorstroomfinaliteit – domein Taal en cultuur 

Visie op de studierichting 

• De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is een studierichting in de 
doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar taal- 
en/of communicatiewetenschappen centraal staan.  

• De leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Het gaat om 
inhouden uit de taalwetenschappen, waaronder taalsystematiek, sociolinguïstiek, taalverwerving, 
taalontwikkeling, pragmatiek, mediation1, taaltechnologie2 en literatuur. Voor Duits leren leerlingen 
ook meer specifiek over Landeskunde.3  

• Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor 
de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van 
gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op 
beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen 
onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen. 

• Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve 
vaardigheden). 

• Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de 
derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de 
doorstroomfinaliteit. 

Leerlingenprofiel 

Een leerling uit de studierichting Taal en communicatiewetenschappen: 
• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot taal, communicatie en media;   
• is gefascineerd door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen;  
• houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands); 
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen; 
• wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;  
• is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van literatuur en Landeskunde;  
• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen; 
• is geboeid door de actualiteit. 

 

1 De leerlingen gaan hierbij na hoe ze de inhouden van teksten efficiënt kunnen doorgeven, in verschillende talen, zonder de 
boodschap te wijzigen. 
2 De leerlingen maken kennis met de toepassing van taaltechnologie. Ze gaan kritisch om met taaltechnologische hulpmiddelen en 
maken kennis met de toepassingen van taaltechnologie binnen anderen domeinen.  
3 Bij Landeskunde gaan de leerlingen specifiek bij Duits na welke cultuur schuilgaat achter de taal, om hun inzicht in intercultureel 
bewustzijn te vergroten. 

Taal- en communicatie-
wetenschappen in een notendop 
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Componenten van de studierichting 

Taal- en communicatiewetenschappen 

Eindtermen basisvorming Doorstroom 

Specifiek gedeelte 

WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 
WD_02 Moderne talen 
01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 
02 Talen algemeen: aspecten van interculturele 
communicatie 
03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling 
04 Talen algemeen: uitgebreide pragmatiek 
05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 
06 Nederlands: taalsystematiek 
08 Nederlands: communicatieve vaardigheden 
11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden 
13 Frans en Engels: taalsystematiek 
14 Frans en Engels: literatuurbeleving 
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek 
16 Frans en Engels: pragmatiek 
17 Duits: communicatieve vaardigheden 
19 Duits: taalsystematiek 
21 Duits: Landeskunde 
22 Duits: literatuurbeleving 
23 Talen algemeen: introductie tot taaltechnologie 
WD_15 Sociale wetenschappen 
02 Samenleving en politiek: communicatiewetenschappen 

 

Minimale materiële vereisten 

Deze studierichting vereist geen specifieke materiële en infrastructurele voorzieningen. De minimale 
materiële vereisten uit de basisvorming blijven uiteraard gelden. 

Vergelijking met ‘oude studierichtingen’ 

Concordantie 

TSO Doorstroom 
Onthaal en public relations 
Secretariaat-talen 

Taal- en communicatiewetenschappen 

 



 

Pedagogische begeleidingsdienst  3 

Accenten binnen de opleiding 

• In de ‘oude’ structuur van het secundair onderwijs bestaat er in de derde graad geen specifieke, 
eenpolige studierichting uit het wetenschapsdomein moderne talen.  

• De studierichting Taal- en communicatiewetenschappen is van een geheel andere orde dan de 
huidige TSO-studierichtingen omdat het een zuivere doorstroomrichting is. In het specifieke 
gedeelte ligt de focus nu op de theoretische benadering van taal en communicatie. Naast 
onderdelen van het wetenschapsdomein moderne talen is er een belangrijke plaats weggelegd voor 
communicatiewetenschappen, wat deze studierichting uniek maakt.  

• In vergelijking met de ASO-studierichtingen met een pool moderne talen werken leerlingen in deze 
studierichting aan meer onderdelen van het wetenschapsdomein Talen en gaan ze er ook dieper op 
in. Zo worden zij bijvoorbeeld ingewijd in de wereld van de taaltechnologie: ze gaan kritisch om met 
taaltechnologische hulpmiddelen en maken kennis met de toepassingen van taaltechnologie binnen 
andere wetenschappelijke domeinen.  

Onderliggende studierichtingen uit tweede graad 

Taal- en communicatiewetenschappen in de derde graad is inhoudelijk verwant met de volgende 
studierichtingen uit de tweede graad: 

• Moderne talen 

Hieronder zijn de componenten weergegeven van deze studierichtingen: 

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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Vergelijking van de nieuwe studierichting met aanverwante richtingen  

Economie-Moderne talen Grieks-Latijn Latijn-Moderne talen 
Eindtermen basisvorming Doorstroom Eindtermen basisvorming Doorstroom Eindtermen basisvorming Doorstroom 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 
02 Historisch en cultureel bewustzijn 02 Historisch en cultureel bewustzijn 02 Historisch en cultureel bewustzijn 
WD_02 Moderne talen  WD_02 Moderne talen 
01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 

 01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 

02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele 
aspecten 

 02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele 
aspecten 

03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling  03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling 
05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 

 05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 

06 Nederlands: taalsystematiek  06 Nederlands: taalsystematiek 
07 Nederlands: literatuur  07 Nederlands: literatuur 
10 Nederlands: communicatieve vaardigheden: 
mondelinge teksten samenvatten 

 10 Nederlands: communicatieve vaardigheden: 
mondelinge teksten samenvatten 

11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden  11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden 
13 Frans en Engels: taalsystematiek  13 Frans en Engels: taalsystematiek 
14 Frans en Engels: literatuur  14 Frans en Engels: literatuur 
17 Duits: communicatieve vaardigheden  17 Duits: communicatieve vaardigheden 
19 Duits: taalsystematiek  19 Duits: taalsystematiek 
21 Duits: Landeskunde  21 Duits: Landeskunde 
22 Duits: literatuurbeleving  22 Duits: literatuurbeleving 
 WD_03 Klassieke talen WD_03 Klassieke talen 
 01 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: taalsystematiek 01 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: taalsystematiek 
 02 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: literatuur 02 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: literatuur 
 03 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: cultuurgeschiedenis 03 Latijn en/of Grieks of Hebreeuws: cultuurgeschiedenis 
WD_06 Wiskunde   
03 Uitgebreide wiskunde i.f.v. economie   
WD_16 Economie   
01 Algemene economie   
04 Bedrijfswetenschappen en recht   
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Moderne talen  Moderne talen - Wetenschappen Taal- en communicatiewetenschappen 
Eindtermen basisvorming Doorstroom Eindtermen basisvorming Doorstroom Eindtermen basisvorming Doorstroom 
Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte Specifiek gedeelte 
WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties WD_01 Algemene doorstroomcompetenties 
01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 01 Generieke doorstroomcompetenties 
02 Historisch en cultureel bewustzijn 02 Historisch en cultureel bewustzijn  
WD_02 Moderne talen WD_02 Moderne talen WD_02 Moderne talen 
01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 

01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 

01 Talen algemeen: algemene aspecten m.b.t. 
taalsystematiek 

02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele 
aspecten 

02 Talen algemeen: sociolinguïstiek m.i.v. interculturele 
aspecten 

02 Talen algemeen: aspecten van interculturele 
communicatie 

03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling 03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling 03 Talen algemeen: taalverwerving en taalontwikkeling 
04 Talen algemeen: pragmatiek  04 Talen algemeen: uitgebreide pragmatiek 
05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 

05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 

05 Talen algemeen: communicatieve vaardigheden: 
mediation 

06 Nederlands: taalsystematiek 06 Nederlands: taalsystematiek 06 Nederlands: taalsystematiek 
07 Nederlands: literatuur 07 Nederlands: literatuur  
08 Nederlands: communicatieve vaardigheden  08 Nederlands: communicatieve vaardigheden 
 10 Nederlands: communicatieve vaardigheden: 

mondelinge teksten samenvatten 
 

11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden 11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden 11 Frans en Engels: communicatieve vaardigheden 
13 Frans en Engels: taalsystematiek 13 Frans en Engels: taalsystematiek 13 Frans en Engels: taalsystematiek 
14 Frans en Engels: literatuur 14 Frans en Engels: literatuur 14 Frans en Engels: literatuurbeleving 
15 Frans en Engels: sociolinguïstiek  15 Frans en Engels: sociolinguïstiek 
16 Frans en Engels: pragmatiek  16 Frans en Engels: pragmatiek 
17 Duits: communicatieve vaardigheden 17 Duits: communicatieve vaardigheden 17 Duits: communicatieve vaardigheden 
19 Duits: taalsystematiek 19 Duits: taalsystematiek 19 Duits: taalsystematiek 
21 Duits: Landeskunde 21 Duits: Landeskunde 21 Duits: Landeskunde 
22 Duits: literatuurbeleving 22 Duits: literatuurbeleving 22 Duits: literatuurbeleving 
23 Talen algemeen: introductie tot taaltechnologie  23 Talen algemeen: introductie tot taaltechnologie 
24 Vierde vreemde taal: communicatieve vaardigheden    
25 Vierde vreemde taal: taalsystematiek    
26 Vierde vreemde taal: sociolinguïstiek   
 WD_06 Wiskunde  
 02 Uitgebreide wiskunde i.f.v. wetenschappen  
 WD_08 Biologie  
 01 Uitgebreide biologie  
 WD_09 Chemie  
 01 Uitgebreide chemie  



 

Pedagogische begeleidingsdienst  6 

 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 
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Vervolgopleidingen na de derde graad 

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) 

 

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

 


