M AATSCHAPP IJ EN WELZIJN

Humane
wetenschappen
Deze studierichting is algemeen vormend,
maar legt de klemtoon op de vakken gedragswetenschappen

en

cultuurweten-

schappen. Het accent in deze studierichting ligt op het observeren, analyseren en
beschrijven van menselijke, maatschap12

pelijke en culturele verschijnselen. Af en
toe mag je in groep een klein onderzoek
uitvoeren.
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technische wetenschappen is een

zich uiten op heel veel verschillende

mogelijk aansluitende studierichting
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met dezelfde interessevelden, maar

een aantal begrippen uit economie,

met een praktische aanpak. Na de

recht, politiek, kunst, ﬁlosoﬁe en an-
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wetenschappen. Je hebt een brede

capaciteiten. Het zijn vooral studie-
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belangstelling voor talen en wiskun-

richtingen in het pedagogisch, soci-
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de in het algemeen. Je bent sociaal
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en je beschikt over een grote dosis

hoger onderwijs die voor de hand
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• De leerinhouden die je aangeboden krijgt, zijn algemeen en theoretisch van
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aard. Je probeert deze leerstof inhoudelijk en inzichtelijk met een eigen studiemethode te verwerken en te beheersen.
• Je kan de leerinhouden van de verschillende algemene vakken weergeven in de
aangeleerde vakterminologie.
• Je neemt een kritische houding aan door te zoeken naar antwoorden op waarom-vragen.
Je wilt niet alleen grasduinen, maar ook dieper graven in de leerstof en hieraan wil
je best wat extra studeertijd spenderen... met een goede studieplanning. Belangrijk
is je redeneervermogen aan te scherpen. Je zult je leermethode ook moeten
verﬁjnen. Een sneller lestempo en een groter pakket leerstof vragen om een
e iciëntere studiestrategie. Zo kun je je goed voorbereiden op voortstuderen.
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