M AATSCHAPP IJ EN WELZIJN

Humane
wetenschappen
Iets voor jou?
De aandacht voor talen blijft groot. Meer dan in andere richtingen werk
Deze studierichting is algemeen vormend

je aan groepsdynamische vaardigheden en het inzicht in eigen functio-

met de klemtoon op de mens, zoals de

neren om te komen tot een persoonlijke, maar kritische en wetenschap-

naam het zelf zegt. Je bestudeert de mens

pelijk verantwoorde visie op onze leefwereld. Deze richting bereidt je

als persoon in interactie met anderen en

vooral voor op gedrags- en maatschappijwetenschappelijke studies.

met de samenleving. Je neemt een kijk
achter de schermen van onze maatschappij en onderzoekt andere culturen.
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Belangrijk in deze richting:
•

Dit is een logische overstap nadat je Humane wetenschappen hebt
gestudeerd in de tweede graad. Indien je uit een andere richting

LESSENTABEL

komt, zul je de basisleerinhouden van de vakken gedrags- en cul-
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En later...
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Deze richting sluit vooral aan op bacheloropleidingen in sociale com-

tuurwetenschappen uit het derde en vierde jaar zelfstandig moeten
instuderen.
•

Je hebt interesse in het menselijke doen en laten en onderwerpt het
aan kritisch onderzoek vanuit verschillende invalshoeken.

•

Je wilt kennismaken met het vak cultuurwetenschappen waarin er
aandacht is voor economie, recht, media en kunst.

•

Je hebt een uitgesproken belangstelling voor wat er zich in en
tussen mensen afspeelt. Bijgevolg wil je ook de verklaringsmodellen
van de gedragswetenschappen (psychologie, antropologie, sociologie, ...) bestuderen.

•

Je bent nieuwsgierig naar de levenswijze van andere culturen en je
hebt er ook respect voor.

municatie, psychologie en pedagogische richtingen. Theoretisch sterke
leerlingen mogen denken aan een academische bacheloropleiding die
je volgt aan een hogeschool of universiteit. Studierichtingen met wiskundige of exact wetenschappelijke inhoud zijn minder aangewezen.
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