Humane wetenschappen 2de graad
3de jaar vanaf 2021-2022
OMSCHRIJVING
Humane wetenschappen is een sterk theore2sche studierich2ng in de doorstroomﬁnaliteit. Ze combineert een
brede algemene vorming met ﬁlosoﬁe, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie. Leerlingen maken een begin
met het ﬁlosoferen over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het
leven. Ze leren kijken en luisteren naar kunst en ze leren de vorm, de inhoud, de context en de func2e van
kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader. TensloCe ontwikkelen leerlingen een wetenschappelijk
sociologisch en psychologisch begrippenkader en leren ze verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse
samenleving, de mens en zijn gedrag. Daartoe maken ze kennis met klassieke psychologische en sociologische
theorieën.

LEERLINGENPROFIEL
Leerlingen Humane wetenschappen tonen voor het geheel
van de vorming inzicht in complexe leerinhouden, leggen
vlot verbanden tussen leerinhouden en kunnen logisch
redeneren. Ze verwerven complexere leerinhouden in een
beperkt 2jdsbestek. Ze zijn in staat om op een analy2sche
en wetenschappelijk manier te kijken naar mens en
samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en
ﬁlosoﬁsche concepten op een abstracte manier. Ze
verdiepen zich in ﬁlosoﬁe, kunst, sociologie en psychologie
en willen alle aspecten van het menselijk bestaan
bestuderen en begrijpen.
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Frans
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Aardrijkskunde
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Filosoﬁe
Sociologie en Psychologie
Ar2s2eke vorming beeld
Ar2s2eke vorming muziek
Mens & samenleving
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SPECIFIEK VOOR DE RICHTING
• Cesuurdoelen voor ﬁlosoﬁe: ﬁlosoﬁsche begrippen, reﬂecteren over ethische stromingen en wijsgerige
antropologische visies
• Cesuurdoelen voor kunstbeschouwing
• Cesuurdoelen voor sociologie en psychologie: sociologische begrippen, analyse van kenmerken hedendaagse
samenleving en maatschappelijke thema’s; domeinen van ontwikkeling, sociaal gedrag en sociale vaardigheden,
persoonlijkheid, communica2ekaders
• Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis

WAT NA DE 2DE GRAAD?
Door de verdiepte basis- en de cesuurdoelen Humane Wetenschappen (te volgen op MCR) en
Welzijnswetenschappen (Sint Angela Tildonk) logische vervolgrich2ngen in de 3de graad. De brede basisvorming
en de complementaire uren die je in deze rich2ng krijgt zorgen er voor dat je ook nog andere rich2ngen uit kan,
eventueel na het verwerken van een instappakket.
Ook na het secundair onderwijs heb je nog ruime keuzemogelijkheden. Eigen aan een rich2ng met
doorstroomproﬁel is dat ze weinig impact hee[ op de studiekeuze die je uiteindelijk zal maken. Er liggen dus nog
heel veel mogelijkheden voor je open. Meer info hierover vind je via de website ‘onderwijskiezer.be’.
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