
Moderne Talen - 
Wiskunde
Derde graad ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je na de studierichting Moderne 
Talen - Wiskunde (ASO) zal verder studeren in het hoger onderwijs. Wat zijn 
de mogelijkheden?

In principe behoren alle studierichtingen en opleidingen van het hoger 
onderwijs tot de mogelijkheden na Moderne Talen - Wiskunde. Veel 
hangt uiteraard af van jouw individuele capaciteiten, motivatie en 
doorzettingsvermogen.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn 
liggen van Moderne Talen - Wiskunde zijn: taal- en letterkunde, toegepaste 
taalkunde, wiskunde, informatica, economische wetenschappen, 
bedrijfsmanagement, journalistiek, handelswetenschappen, fysica, chemie, 
biologie, geneeskunde, verpleegkunde, logopedie-audiologie, architectuur, 
ingenieurswetenschappen, computerwetenschappen, enzovoort.

Verder studeren?

info@hhartkalmthout.be | 03 666 94 51 

Samen ontdekken, samen groeien
Meer info? hhartkalmthout.be

Vakken 5de jaar 6de jaar

Wiskunde 6 6

Seminarie Wiskunde / 1

Nederlands 4 4

Frans 4 4

Engels 3 3

Duits 2 2

Godsdienst 2 2

Geschiedenis 2 2

Esthetica 1 /

Aardrijkskunde 1 1

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Creatieve Vorming 1 1

Wereldliteratuur 1 1

Spaans 2 2

Totaal 32 32
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7-8 Je bent de geknipte leerling voor MT-Wi! Je beschikt over de juiste interesses en de nodige
 attitudes en cognitieve vaardigheden.

5-6 Misschien is MT-Wi wel iets voor jou, maar moeten jouw interesses, attitudes of cognitieve
 vaardigheden zich nog wat verder ontwikkelen. Denk na of je bereid bent om hier werk 

van te maken.

0-4 Je beschikt over weinig profielkenmerken om aan MT-Wi te beginnen. Denk nog eens goed 
na of deze studierichting wel echt bij jouw interesses en mogelijkheden past.

 Ik wil weten hoe moderne vreemde talen in elkaar zitten en hoe ze 
verschillen van het Nederlands.

 Ik wil mijn talenkennis ontwikkelen om zo door te dringen in andere 
culturen en taalgebieden.

 Ik ben bereid om films, tv-programma’s, kranten en boeken in vreemde 
talen te bekijken/lezen.

 Ik kan goed overweg met teksten, maar ook met cijfers, symbolen en 
formules.

 Ik kan onder de indruk zijn van de dwingende kracht en de elegantie van 
een wiskundig bewijs.

 Ik kan ordelijk, nauwkeurig en probleemoplossend werken en denken.

 Ik kan logisch en abstract denken en redeneren (wetenschappelijk-
theoretische benadering).

 Ik kan zowel op school als thuis gedisciplineerd werken en studeren, 
alleen én met anderen.

Hoeveel van onderstaande profielkenmerken heb jij?

Profiel checklist Moderne Talen Wiskunde

In de lessen moderne vreemde talen (Frans, Engels, Duits en eventueel 
Spaans) krijg je een groot aantal taalhandelingen onder de knie. Elke taal is 
daarbij een paspoort voor een andere cultuur.

Wat luistervaardigheid betreft, kan je op het einde van de opleiding 
langere uiteenzettingen zoals lezingen, nieuwsuitzendingen en complexe 
redeneringen volgen. Ook films in die vreemde talen zal je in grote mate 
kunnen begrijpen, zonder ondertitels!

Gaandeweg leer je de verschillende vreemde talen ook steeds beter spreken 
zodat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk wordt. 
Bovendien leer je ook presentaties geven in die talen.

Op het einde van de opleiding zal je eigentijdse artikels en verslagen 
begrijpend kunnen lezen. En eigentijds literair proza zal je best goed leren 
begrijpen.

Tot slot zal je in de verschillende vreemde talen ook zelf duidelijke, 
gedetailleerde teksten kunnen schrijven over een breed scala van 
onderwerpen.

De wiskunde is een formele wetenschap die zich bezighoudt met de studie 
van getallen, patronen en structuren. Als ‘kunst van het gewisse’ biedt zij 
ons naast elegantie en schoonheid ook exacte zekerheid. Die zekerheid 
haalt de wiskunde uit haar strenge en doorzichtige methode van analyse en 
synthese.

In de wiskundelessen analyseren we een caleidoscoop van reële functies, 
zoals veeltermfuncties, rationale en irrationale functies, exponentiële en 
logaritmische functies, goniometrische en cyclometrische functies. Verder 
staan we ook stil bij kansrekening, statistiek, rijen, limieten, afgeleiden, 
integralen, ruimtemeetkunde, complexe getallen en matrices.

De opgedane wiskundekennis is toepasbaar in vele andere wetenschappen, 
maar ook in allerlei dagelijkse situaties. Wiskunde blijkt soms zelfs 
noodzakelijk voor het oplossen van bepaalde problemen of het exact 
beschrijven van de wereld om ons heen. Een goede wiskundige basiskennis 
is dus nooit verloren en komt altijd wel ergens van pas.

Ludwig Wittgenstein

De grenzen van mijn taal zijn
de grenzen van mijn wereld.


