“Het gedrag van de mens, alleen en in
groep.
Het leven in de maatschappij met zijn
regels, politiek en economische
structuren.
Taal, kunst en media als
communicatiemiddelen. Het zijn
allemaal domeinen die aan bod komen.

weede graad Humane wetenschappen (4de jaar)
Het profiel van de richting
De studierichting Hum ane wetenschappen is een ASO-richting met een sociaalculturele invalshoek. De richting biedt een brede algemene theoretische vorming en
bereidt je voor op hoger onderwijs.
De vakken in de basisvorming zijn dezelfde als in andere ASO-richtingen. De
specifieke vakken van deze studierichting zijn gedrags- en cultuurwetenschappen.

De richtingsspecifieke vakken gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen (GW )

Cultuurwetenschappen (CW )

In dit vak staat de mens als individu en het samenleven
van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er
kennis met een aantal visies op mens en samenleving
vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines,
vooral uit de psychologie en de sociologie.

Je bestudeert cultuurfenomenen als uitingen van mens
en samenleving. Je maakt er kennis met economie,
recht, filosofie, media en kunst. Je ontwikkelt
gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen
(jongerenculturen, media, …). Bewustwording, aandacht
voor de actualiteit, analyse en kritische reflectie geven
je inzicht in de maatschappij waar je deel van uit maakt.

Leeronderwerpen:
3.1 Het kind in de samenleving
3.2 Een tijd van groei en verandering
3.3 Levenslang groeien?!
4.1 Interactie en gedrag
4.2 Relaties
4.3 Individu en organisaties

Leeronderwerpen:
3.1 Cultuur en cultuuroverdacht
3.2 Massamedia en communicatie
4.1 Welvaart en welzijn
4.2 Omgaan met kunst
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In de derde graad is de richting Humane wetenschappen de
enige logische doorstromingsmogelijkheid in ASO.
In de derde graad bereidt de opleiding Humane
wetenschappen voor op een verdere studie in het hoger
onderwijs. Dat kan zowel een professionele als
academische bachelor of master zijn.
Hogere studies zoals pedagogisch, sociaal, psychologisch,
paramedisch hoger onderwijs, kunstonderwijs en
communicatiewetenschappen zijn voor de hand liggende
vervolgopleidingen.
Aan de universiteit sluiten opleidingen zoals psychologie,
pedagogie, sociologie, communicatiewetenschappen,
politieke wetenschappen, sociologie, geschiedenis of
criminologie
aan
bij
de
opleiding
Humane
wetenschappen.

Humane wetenschappen: iets voor mij? Doe de test!

2. Als ik een tekst lees, kan ik de structuur ontdekken.
q Ja
q Nee
3. Ik heb voldoende basiskennis wiskunde en talen en
behaal voor deze vakken redelijke punten.
q Ja
q Nee
4. Ik ben gevoelig voor kunst en andere culturele
uitingen.
q Ja
q Nee
5. Ik kies de richting op basis van eigen interesses en
capaciteiten, niet omwille van mijn vrienden en/of
ouders.
q Ja
q Nee

6.

q
q
7.

q
q
8.

q
q
9.

q
q

Ik volg de actualiteit op tv en in de krant.
Ja
Nee
Ik wil actief luisteren naar de meningen van anderen en
persoonlijke standpunten leren innemen.
Ja
Nee
Ik ben geïnteresseerd in wetenschappen, maar wil later
geen verdere studies in een puur exacte richting
(wiskunde, fysica, chemie, …) aanvatten.
Ja
Nee
Ik vind het fijn om het gedrag van de mens te
observeren. Onderzoeksopdrachten over de baby, de
peuter, de bejaarde, etc. zullen me zeker boeien.
Ja
Nee

Hoe meer je JA antwoordde, hoe geschikter de keuze van
humane wetenschappen voor je is. En omgekeerd.

1. Ik interesseer me voor het gedrag van de mens en
voor wat er leeft in de maatschappij. Ik kijk graag
naar tv-documentaires of lees artikels in de krant die
gaan over maatschappelijke en/of menselijke
problemen.
q Ja
q Nee

De lessentabel
4 de jaar
2
2
4
4
2

Godsdienst
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
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Duits
Wiskunde
Aardrijkskunde
Fysica
Chemie
Biologie

1
4
1
1
1
1

Plastische Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding

1
2

Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen

2
3

Informatica
TOTAAL
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