
 
Moderne Talen

Tweede graad ASO

Algemeen Secundair Onderwijs

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat je na de studierichting Moderne 
Talen (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. In de praktijk liggen 
echter niet alle studies evenzeer voor de hand. Veel hangt ook af van jouw 
individuele capaciteiten, motivatie en doorzettingsvermogen.

Enkele studierichtingen van het hoger onderwijs die inhoudelijk in de lijn 
liggen van Moderne Talen zijn: taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, 
Afrikaanse, Oost-Europese of Oosterse talen en culturen, architectuur, 
industriële wetenschappen en technologie, productontwikkeling, 
sociaal-economische wetenschappen, politieke en sociale 
wetenschappen, rechten, notariaat, criminologische wetenschappen, 
onderwijs, handelswetenschappen, international affairs, journalistiek, 
communicatiemanagement, media en entertainment business, sociale 
gezondheidswetenschappen, digital design, enzovoort.

Verder studeren?

info@hhartkalmthout.be | 03 666 94 51 

Samen ontdekken, samen groeien
Meer info? hhartkalmthout.be

Vakken 3de jaar 4de jaar

Nederlands 5 4

Frans 5 4

Engels 3 3

Duits / 2

Communicatiewetenschappen 1 2

Verdieping Talen 1 1

Godsdienst 2 2

Wiskunde 4 4

Geschiedenis 2 2

Aardrijkskunde 1 1

MEAV (Maatschappelijke Economische en Artistieke Vorming) 1 /

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Fysica 1 1

Verdieping Wetenschappen 1 1

Muziek 1 /

Beeld / 1

Lichamelijke Opvoeding 2 2

Totaal 32 32



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

5-6 Misschien is MT wel iets voor jou, maar moeten je interesses, attitudes of cognitieve 
vaardigheden zich gaandeweg 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 te beginnen. Denk nog eens goed na 
of deze studierichting wel echt bij jouw interesses en mogelijkheden past.

 Ik ben sterk in Nederlands, Frans en Engels en wil graag Duits leren.

 Ik druk me graag vlot en gepast uit in deze moderne talen.

 Ik wil graag de grammatica van een taal doorgronden en beheersen. 

 Literatuur boeit me en ik schrik er niet voor terug om teksten te   
analyseren.

 Hoe een taal functioneert binnen de samenleving en haar cultuur 
intrigeert me.

 Ik wil inzicht verwerven in de gemediatiseerde (massa)communicatie.

 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

Talen vormen de toegangspoort tot belangrijke domeinen van onze 
samenleving: wetenschap, cultuur, communicatie… Elke taal die we kennen 
en beheersen helpt ons de wereld beter te doorgronden. 

In de richting Moderne Talen ligt de focus op het verdiepen van onze 
communicatievaardigheden. Bovendien analyseren we taal als mechanisme 
en hoe we haar toepassen in onze moderne communicatiemaatschappij. 

Tijdens de lessen Nederlands, Frans, Engels en Duits verbeteren we 
onze taalvaardigheid. Met behulp van de gepaste woordenschat en 
grammaticale structuren leren we onze boodschap weer te geven in de 
juiste tekstsoort: een artikel, column, blog, cartoon, interview... 

We maken ook kennis met de specifieke cultuur die met deze talen 
samengaat. Iedere taal maakt immers deel uit van een unieke verhouding 
tot sport, muziek, humor, gastronomie… Weten wat belangrijk is binnen 
een bepaalde cultuur maakt het gemakkelijker om respect te hebben voor 
specifieke gebruiken en gewoontes en om er voor open te staan.

Binnen het vak communicatiewetenschappen onderzoeken we de relatie 
tussen mens, media en maatschappij. We verkennen het medialandschap 
en staan bijvoorbeeld stil bij het onderscheid tussen publieke en 
commerciële media.

Federico Fellini 

Een andere taal is een 
andere kijk op het leven

We kunnen ons geen wereld meer voorstellen zonder massamedia. 
Dagelijks worden we overspoeld door radio- en televisieprogramma’s, 
nieuwsberichten, reclameboodschappen, tweets, likes, sms’en en videoclips. 
Zelf posten en sharen we informatie op diverse sociale media en nagenoeg 
elke onderneming ontwikkelt tegenwoordig een mediastrategie om haar 
klanten te informeren en te overtuigen. We kunnen er dus niet omheen dat 
de massamedia alomtegenwoordig zijn in de 21ste eeuw.

Hoe komt deze berichtgeving tot stand? Aan welke criteria moet een 
gebeurtenis voldoen om als nieuwswaardig beschouwd te worden? 
Hoe herkennen we fake news en wat is framing? Al deze fenomenen 
onderzoeken we, maar we gaan ook zelf actief aan de slag en 
creëren zelfstandig een mediaconcept. Zo maken we bijvoorbeeld een 
reclameaffiche, een campagnebeeld, een online story…


