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Dubbele finaliteit 

2e graad 

Taal en  

communicatie 

Wat na Taal en communicatie? 

Het logische vervolg na de tweede graad 
Taal en communicatie is de richting Taal 
en communicatie in de derde graad. 

Valt de theoretische aanpak je te zwaar, 
dan kan je in de derde graad mogelijks 
kiezen voor een richting met arbeidsfina-
liteit binnen een ander domein. 

Een overgang naar een richting met dub-
bele finaliteit binnen een ander domein is 
in beperkte gevallen nog haalbaar. Hierbij 
moet je soms wat specifieke vakinhouden 
bijwerken. Hoe vroeger deze overgang 
gebeurt, hoe meer kans op slagen je 
hebt. 

www.bernardustechnicum.be 

info@bernardustechnicum.be 

055/23.22.10 
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Taal en communicatie 

Studieprofiel 

Taal en communicatie is een theoretisch-
praktische studierichting in de dubbele 
finaliteit.  

De focus ligt op de communicatie in het 
Nederlands, Frans, Engels en Duits. 
Daarnaast ontdekken leerlingen verschil-
lende soorten, vormen en componenten 
van communicatie via het richtingspeci-
fieke vak public relations. Ze reflecteren 
op communicatie– en persoonlijkheids-
stijlen van zichzelf en van anderen. Taal 
en communicatie vormt leerlingen in het 
ondersteunen van communicatiepro-
jecten en –acties, waarbij rekening wordt 
gehouden met het communicatiebeleid 
van een organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan starten? 

Wie in de eerste graad de basisoptie Eco-
nomie en organisatie volgde, heeft al ge-
proefd van de richting. Toch is deze voor-
opleiding geen noodzaak om in het derde 
jaar Taal en communicatie van start te 
gaan. Als je het tweede leerjaar met suc-
ces gevolgd hebt en je de nodige interes-
se en aanleg hebt, dan kan Taal en com-
municatie jouw studierichting worden! 

Profiel: 

 Je bent sociaal vaardig.  

 Je durft je uit te drukken in de moder-
ne vreemde talen Frans, Engels, Duits. 

 Je hebt interesse in communicatie en 
media. 

 Je bent nieuwsgierig naar andere cul-
turen. 

 Je ziet het als een uitdaging om zelf 
communicatieproducten te ontwerpen 
en te ondersteunen. 

 Je bent bereid om in een administratie-
ve en commerciële omgeving te wer-
ken. 

 4des 3des 

Godsdienst 2 2 

Aardrijkskunde 1 1 

Duits 2 1 

Engels 4 4 

Frans 5 5 

Geschiedenis 1 1 

Informatica 1 1 

Lichamelijke opvoeding 2 2 

Natuurwetenschappen 1 2 

Nederlands 5 5 

Wiskunde 3 3 

Public relations 5 5 

 

 
32 32 


