WELKOM

STUDIERICHTINGEN

2E GRAAD

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEINEN EN STUDIERICHTINGEN

TWEEDE GRAAD
DOMEINEN

FINALITEIT DOORSTROOM (D)

DUBBELE FINALITEIT (D/A)

FINALITEIT ARBEIDSMARKT (A)

economische wetenschappen

bedrijf en organisatie

organisatie en logistiek

humane wetenschappen

maatschappij en welzijn

zorg en welzijn

ECONOMIE
EN
ORGANISATIE
MAATSCHAPPIJ
EN
WELZIJN

biotechnologische STEM-wetenschappen
STEM

Latijn *
natuurwetenschappen

TAAL
EN
CULTUUR

Latijn *
moderne talen

academische bachelors
professionele bachelors

taal en communicatie

professionele bachelors
arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

SINTMAARTENCAMPUS.BE

STUDIEAANBOD BOVENSCHOOL

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

ACCENTEN
MODERNE TALEN (D)

LATIJN (D)

TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)

• sterk theoretisch

• sterk theoretisch

• theoretisch-praktisch

• interesse voor

• interesse voor

• interesse voor

o moderne vreemde talen

o wiskunde

o moderne vreemde talen

o moderne vreemde talen
(optie Engels/Duits)
• focus op
o communicatiewetenschappen

• focus op
o moderne vreemde talen

• focus op
o communicatie en media

o cultuur van de Klassieke Oudheid
• beroepskwalificaties

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

LESSENTABEL LATIJN (D)
VAKKEN

LESTIJDEN
LAT 1

VAKKEN

LAT 2

LESTIJDEN
LAT 1

LAT 2

geschiedenis

2

0/1

godsdienst

2

biologie

1

informatica

1/0

chemie

1

Latijn

5
2

aardrijkskunde

1

artistieke vorming

Duits

0/1

0

lichamelijke opvoeding

Engels

3/2

2

maatschappelijke en economische vorming

Frans

3

FLEX

1/0

fysica

1

0/1

Nederlands

4

wiskunde

5

2
TOTAAL

32

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER

LATIJN
TAALSYSTEEM EN TAALBEHEERSING
• grondige herhaling van de leerstof van de eerste graad
• het plusquamperfectum en futurum exactum
• de dubbel verbonden bepaling

• de betrekkelijke bijzin
• de conjunctief
• bijzinnen met de conjunctief
• modaliteit in de hoofdzin: realis, potentialis, irrealis
• gerundium en gerundivum
• losse ablatief
• aandacht voor woordopbouw en stamverwantschap
• vergelijking taalsysteem Latijn en moderne taalsystemen

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER

LATIJN
TEKST- EN CULTUURREFLECTIE: 3de jaar
o teksten en cultuur rond verschillende thema's, vb. Geluk, Magie, Helden, ...
o situering binnen de socio-culturele context waarin de tekst ontstond
o vergelijking van de waarden en opvattingen uit de klassieke oudheid met het heden
o aandacht voor de nawerking in kunsten: plastische kunsten, muziek, … maar ook in andere disciplines

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER

LATIJN
TEKST- EN CULTUURREFLECTIE: 4de jaar
o Caesar: fragmenten uit De bello Gallico
o Ovidius: fragmenten uit de Metamorphoses
o Plinius: brieven i.v.m. dagelijks leven
o meer aandacht voor Latijn ná de oudheid, vb. middeleeuws Latijn, humanistische periode

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER

WISKUNDE
• problemen oplossen
• wiskundig redeneren (bewijzen), argumenteren en communiceren
• getallenleer
• meetkunde
• algebra en functieleer
• discrete wiskunde en logica
• data en onzekerheid
• computationeel denken
• complexe getallen
• analytische meetkunde

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
FLEX

•

sommigen geven zelf aan dat ze iets niet
begrijpen voor…

•

sommigen moeten van de leerkracht de
uitleg nog eens opnieuw krijgen voor…

•

sommigen willen zichzelf meer uitdagen…

•

sommigen willen anderen helpen...

•

…

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
FLEX

WISKUNDE

FRANS

ZELFSTANDIG

NEDERLANDS of
POOLVAK
SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

LESSENTABEL MODERNE TALEN (D)
VAKKEN
aardrijkskunde
artistieke vorming

LESTIJDEN
1
0/1

VAKKEN

LESTIJDEN

fysica

1

geschiedenis

2

biologie

1

godsdienst

2

chemie

1

informatica

1/0

communicatiewetenschappen

1/2

lichamelijke opvoeding

Duits

1/2

maatschappelijke en economische vorming

0/1

Engels

4/3

Nederlands

5/4

Frans

5/4

Spaans

0/1

FLEX

1/0

wiskunde

TOTAAL

2

4

32
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DOMEIN TAAL EN CULTUUR

LESSENTABEL TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
VAKKEN
aardrijkskunde

LESTIJDEN
1

VAKKEN

LESTIJDEN

informatica

1/0

artistieke vorming

0/1

lichamelijke opvoeding

Duits

1/2

maatschappelijke en economische vorming

0/1

Engels

4/3

natuurwetenschappen

2/1

Frans

4

FLEX

1/0

2

Nederlands

5

public relations

5

geschiedenis

1

Spaans

godsdienst

2

wiskunde

TOTAAL

0/1
3

32

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN
RELATIE TUSSEN COMMUNICATIE, MEDIA EN MAATSCHAPPIJ
• communicatiemodel zender – boodschap – ontvanger

• verschillende media

• nieuwswaarde inschatten + gebruik beeldmateriaal
fake news

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
PUBLIC RELATIONS
COMMUNICATIE EN MEDIA

H1 communicatie
• soorten communicatie (verbaal – non-verbaal – offline – online)

H2 identiteit
• effect van groepen op communicatie (leeftijd – gender – cultuur)

H3 media
• gedrukte – audiovisuele – nieuwe media

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
PUBLIC RELATIONS
ORGANISATIE EN PLANNING
• communicatieproject uitwerken (vb. promovideo)
o communicatieplan uitwerken
o planning en uitvoeren draaiboek

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
PUBLIC RELATIONS
ACTUALITEIT
• 1 uur actua / week

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
DUITS

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
DUITS
MODERNE TALEN (D)
(1u/week – 2u/week)

TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
(1u/week – 2u/week)

hoofddoel = leerlingen enthousiasmeren voor Duits
• start vanaf 0 en integratie van muziek, filmpjes en spelletjes
• aanleren van nieuwe woordenschat en grammatica via uiteenlopende thema’s
o zichzelf voorstellen
o eten en drinken
o reisje boeken
• taaltaak op het einde van ieder hoofdstuk
3E jaar

3E jaar

• meeste vakinhoud gelijklopend met 3TC maar minder

• meeste vakinhoud gelijklopend met 3MT maar meer

ondersteuning

ondersteuning

4E jaar

4E jaar

• meer grammatica dan 4TC

• minder grammatica dan 4MT

• de taal wordt theoretischer benaderd

• de taal wordt minder theoretisch benaderd

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
ENGELS
MODERNE TALEN (D)
(4u/week – 3u/week)

• aanleren van nieuwe woordenschat en grammatica via
uiteenlopende thema’s

TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
(4u/week – 3u/week)

• aanleren van nieuwe woordenschat en grammatica via
uiteenlopende thema’s

o reizen

o reizen

o Britse geschiedenis

o het gezin

o Britse voeding

o social media

• taaltaak op het einde van ieder hoofdstuk

• taaltaak op het einde van ieder hoofdstuk

• ruimte voor kleine communicatieve taken

• ruimte voor kleine communicatieve taken

(indien de klasgroepen klein zijn)
• lezen van verschillende fragmenten uit bekende werken
(bv. Charlie and the Chocolate Factory)

(indien de klasgroepen klein zijn)
• lezen van verschillende fragmenten uit bekende werken
(bv. Alice in Wonderland)

! meeste vakinhoud gelijklopend maar in 3TC wordt er soms iets minder diep ingegaan op bepaalde onderwerpen

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
FRANS
MODERNE TALEN (D)
(5u/week)

• bovenop teksten een boek in het Frans lezen
(Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours)
• ruimte voor kleine communicatieve oefeningen
(indien de klasgroepen klein zijn)
• aparte hoofdstukken zoals
o invloed van andere talen op het Frans

TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
(5u/week – 4u/week)

• geen boek in het Frans lezen, maar wel verschillende artikels
en kortere teksten lezen

• ruimte voor kleine communicatieve oefeingen
(indien de klasgroepen klein zijn)
• extra verdieping grammatica tegenover andere D/A-

richtingen

o zinsontleding
o literaire genres
• extra aandacht Franse cultuur
o muziek
o film
o actualiteit
! meeste vakinhoud gelijklopend maar in 3TC wordt er soms iets minder diep ingegaan op bepaalde onderwerpen

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VAK IN DE KIJKER
NEDERLANDS
MODERNE TALEN (D)
(5u/week – 4u/week))

TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
(5u/week)

hoofddoel = leerlingen verder uitdagen en zich laten verdiepen in de Nederlandse taal
• volgende items komen aan bod
o literatuur
o spelling
o taalbeschouwing
• uitbreiding reeds geziene leerstof
• lezen 3 boeken
o mondelinge voorstelling
o schriftelijke voorstelling
• schriftelijk examen op het einde van elk trimester
! meeste vakinhoud gelijklopend maar in 3TC wordt er soms iets minder diep ingegaan op bepaalde onderwerpen

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOORSTROOM NAAR 3E GRAAD
FINALITEIT DOORSTROOM (D)

DOMEIN TAAL EN CULTUUR
DUBBELE FINALITEIT (D/A)

Latijn

taal en communicatie

2E GRAAD
moderne talen

Latijn – moderne talen
Latijn – wiskunde
3E GRAAD

economie – moderne talen

taal en communicatie

moderne talen – wetenschappen
taal- en communicatiewetenschappen

academische bachelors

professionele bachelors

professionele bachelors

arbeidsmarkt

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

DOORSTROOM NA 6E JAAR
NA 6 LATIJN – MODERNE TALEN

NA 6 LATIJN – WISKUNDE

academische en professionele bacheloropleidingen:

academische en professionele bacheloropleidingen:

• criminologische wetenschappen

• architectuur

• geschiedenis

• diergeneeskunde

• politieke en sociale wetenschappen

• criminologische wetenschappen

• psychologie en pedagogische wetenschappen

• geneeskunde

• rechten

• geschiedenis

• sociaal-agogisch werk

• politieke en sociale wetenschappen

• taal- en letterkunde

• psychologie en pedagogische wetenschappen

• toegepaste taalkunde

• rechten
• tandheelkunde

• wetenschappen

SINTMAARTENCAMPUS.BE

DOMEIN TAAL EN CULTUUR

DOORSTROOM NA 6E JAAR
NA 6 TAAL- EN COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN (D)
academische en professionele bacheloropleidingen:
• handelswetenschappen en bedrijfskunde
• onderwijs

NA 6 TAAL EN COMMUNICATIE (D/A)
professionele bacheloropleidingen:
• onderwijs
• handelswetenschappen en bedrijfskunde

• politieke en sociale wetenschappen
• taal- en letterkunde

mogelijkheden op arbeidsmarkt:
• polyvalent taal- en communicatie assistent

• toegepaste taalkunde

SINTMAARTENCAMPUS.BE

VRAGENRONDE

STEL GERUST AL JE VRAGEN

Er kan steeds een mailtje gestuurd worden naar
studiekeuze@sintmaartencampus.be
SINTMAARTENCAMPUS.BE

