Studierichtingsprofielen 2de graad ASO

HUMANE WETENSCHAPPEN
Wat leer je hier?
In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen bestudeer je op een systematische manier een
aantal verschijnselen betreffende mens en samenleving.
In het vak gedragswetenschappen staat de wijze waarop een individu en een samenleving
functioneren centraal. Je maakt er kennis met verschillende disciplines zoals psychologie en
sociologie, die de studie van mens en maatschappij mogelijk maken.
In het vak cultuurwetenschappen bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en
samenleving. Je maakt kennis met onder andere economie, recht, media, kunst en de
wetenschappen die deze domeinen bestuderen.
Deze richting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen.

Welke opties voor het vak wiskunde ?
In de richting Humane Wetenschappen wordt enkel wiskunde leerweg 4 aangeboden .
In het 1ste jaar van de 2de graad vertaalt zich dit in 5 uren wiskunde per week.
In het 2de jaar van de 2de graad vertaalt zich dit in 4 uren wiskunde per week.

Wie kan hier terecht?
Je kan in deze studierichting instappen na elke basisoptie in de eerste graad met leerplan A.
Stap je pas in het tweede jaar van de 2de graad in deze richting, dan moet je een instappakket over
het eerste jaar HUMANE WETENSCHAPPEN verwerken.
Je hebt interesse voor de mens als individu, de mens in zijn relatie tot andere mensen en de wijze
waarop dit tot uiting komt in allerlei maatschappelijke en culturele fenomenen.
Je bent sociaal voelend en communicatief vaardig. Je kan zelfstandig werken, individueel of in groep.
Je bent bereid een kritische houding aan te nemen tegenover maatschappelijke verschijnselen en wil
nadenken over essentiële levensvragen.

Wat erna?
Na de 2de graad stroom je door naar de 3de graad HUMANE WETENSCHAPPEN. Ook ECONOMIE - MODERNE
TALEN is eventueel mogelijk mits het bijwerken van een basispakket.
Na de 3de graad is verder studeren in diverse vormen van hoger onderwijs mogelijk.

