
derde jaar

Humane Wetenschappen*

Ben jij een maatschappelijk geëngageerd iemand? Nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur? Je 
wil nadenken over essentiële levensvragen en je gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen. 
Daarnaast ben je ook geboeid door actualiteit. Dan is deze richting zeker jouw ding! Ze omvat specifieke uren kunst en 
cultuur, filosofie, gedragswetenschappen en sociale wetenschappen.

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Vlaamse Regering

doorstroomfinaliteit

Visie op de studierichting

De studierichting Humane Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier 
aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. Leerlingen leren daarom theoreti-
sche en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties 
leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch refe-
rentiekader. Humane Wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De 
basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:
• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
• is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
• verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
• wil nadenken over essentiële levensvragen;
• is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
• is geboeid door de actualiteit

Vervolgopleidingen na de derde graad

Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Godgeleerdheid, Godsdienstwetenschappen en Kerkelijk recht, 
Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Gezondheidszorg, Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Pedagogie 
van het jonge kind, Sociaal-agogisch werk, Global communication, International Affairs, Sociaal-economische weten-
schappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat, Criminologische wetenschappen, Lerarenopleiding, 
Handelswetenschappen, Journalistiek, Communicatiemanagement



Humane Wetenschappen*

Lessentabel

Algemene vorming

2 Levensbeschouwelijke vakken

1/2 Economische & financiële competenties

1/2 Cultureel bewustzijn & culturele expressie 

2 Gezondheid & beweging

4   Nederlands

3   Frans

3   Engels

2 Historisch bewustzijn

1 Ruimtelijk bewustzijn

4  Wiskunde (STEAM) 

4 Wetenschappen & technologie (STEAM)

Expert-modules

2 Expert-module filosofie, kunst & cultuur

3  Expert-module gedrags- en sociale wetenschappen

2  Expert-module talen (Engels, Frans, Duits)

Versterkende en ondersteunende competenties

 Taallabo 
In een taallabo ga je creatief aan de slag met talen, om de 2 weken krijg je 2 uur. Je leert de kneepjes van het vak om je 
vlot uit te drukken, zowel in het Nederlands als in vreemde talen. Expressie en creatie spelen daar uiteraard een belang-
rijke rol bij: leren improviseren, je inleven in een rollenspel, voor een publiek spreken, presentaties geven ...

 WOYO (working on your own) 
Elke week wordt minstens 1 uur uitgetrokken voor dit vak om je zelfstandig te laten werken en leren. In deze WOYO-
uren werk je op je eigen tempo, niveau of plek aan je leerdoelen. Je leraar is een coach die jou hierbij ondersteunt.

Coach-uur 
In het coach-uur volgen we het leerproces van alle leerlingen systematisch op. Jij en je coach overlopen je resultaten en 
detecteren je sterktes, moeilijkheden, opportuniteiten of uitdagingen. Het coach-uur wordt om de 3 weken voor of na de 
lessen ingericht. Voor leerlingen die willen verbreden, versnellen of verdiepen stippelen we een individueel leertraject uit. 
Samen met een leercoach ga je op zoek naar meer uitdaging. Heb je nood aan versnelde examens, extra opleidingen, 
complexere leerstof? Bij ons kan dit allemaal. 

Aanvullende competenties

Leerlabo’s
Ook na de lesuren wordt er voor jou nog tijd gemaakt op onze school: je kan niet alleen taalcursussen volgen (o.a. 
Duits, Spaans, Zweeds, Italiaans, gevorderd Engels/Frans), maar ook de computerwereld induiken: je kan o.a. apps of 
slimme en creatieve objecten leren ontwikkelen. Onze school organiseert deze leerlabo’s zelf of in samenwerking met 
het CVO en het DKO (deeltijds kunstonderwijs).


