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LATIJN-MODERNE TALEN
3de GRAAD ASO

WAT WORDT ER VAN JOU VERWACHT?

• Je hebt een bijzondere interesse in zowel klassieke talen als 

moderne vreemde talen.

• Je hebt interesse in culturele achtergronden en culturele 

diversiteit.

• Je hebt interesse in de klassieke oudheid en je wil inzicht 

verwerven in taal en letterkunde, kunst en cultuur, 

maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving door de 

studie van Latijnse teksten.

• Je bent graag bezig met taalkundige vaardigheden als spreken, 

luisteren en schrijven.

• Je gaat graag creatief aan de slag met talen.

WAT LEER JE?

BASISVAARDIGHEDEN

• Je bent leergierig en staat in het bijzonder open voor andere 

culturen.

• Je kan nauwkeurig, grondig, systematisch en kritisch werken.

• Je speelt graag met taal.

• Je toont studiediscipline en doorzettingsvermogen.

BELANGRIJKSTE VAKKEN

• Latijn

• Duits, Engels en Frans

WAT WANNEER JE AFSTUDEERT?

Latijn-moderne talen heeft een doorstromingsfunctie.                       

De verdere studiemogelijkheden zijn dan ook uitgebreid. 

Leerlingen die afstuderen in de richting Latijn-moderne talen zijn 

voorbereid op een professionele bacheloropleiding (PBA) of een 

academische bacheloropleiding (ABA) zoals:

• ABA Pedagogische wetenschappen

• ABA Rechten

• ABA Taal- en letterkunde

• ABA Toegepaste taalkunde

• PBA Bedrijfsvertaler, -tolk

• PBA Secundair onderwijs

• PBA Offi ce management

• …

Naam 6de jaar

Aardrijkskunde 1

Duits 3

Engels 3

Esthetica 1

Frans 3/41)

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Latijn 4

Lichamelijke opvoeding 2

Natuurwetenschappen 2

Nederlands 4

Wiskunde 2) 3/4

Keuzevakken en 

onderzoekscompetenties 3)
1/2

Totaal lesuren* 33/32

WAAR?

Campus Overpelt / Campus Lommel en Campus Hamont

1)  Campus Hamont organiseert in het 6e een extra uur Frans

2) In Campus Lommel en Campus Overpelt kan deze studierichting 
gevolgd worden met 3 uur of 4 uur wiskunde.

3) Het aantal uren keuzevak is afhankelijk van de keuze van het pakket 
wiskunde en de locatie. 

* Campus Overpelt / Campus Hamont en Campus Lommel 


