HUMANE WETENSCHAPPEN (D)

HW

STUDIEDOMEIN: MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN

2DE GRAAD

Heb je belangstelling voor het gedrag en het denken van de mens in de samenleving?
Theorie zie je graag gekoppeld aan actualiteit en je eigen leefwereld?

PROFIEL
Met de studierichting Humane
wetenschappen kies je voor
een domeinoverschrijdende
doorstroomrichting met een
stevige basis algemene vakken,
gecombineerd met filosofie,
sociologie, psychologie.en
kunstbeschouwing.

Je wordt tijdens de tweede en
derde graad voorbereid op een
doorstroom naar de
universiteit of hogeschool.

Kan je vlot verbanden leggen en logisch redeneren?
Heb je interesse in geschiedenis en kunst?

WAT LEER JE?
Vanuit een kritische houding werp je een brede blik op het ontwikkelen en functioneren van
mens en de maatschappij.

Filosofie / sociologie en psychologie
Je leert het menselijk gedrag verklaren en ontdekken.

INSTAP
Deze richting sluit aan op het
leerpad Maatschappij & Welzijn
van het tweede jaar.
Je kunt echter ook vanuit een
ander leerpad uit 2A instromen.

Wat bepaalt onze identiteit, persoonlijkheid en legt ons karakter vast? Bepaalt onze cultuur
hoe we ons gedragen en waarom?
Via de vakken filosofie, sociologie en psychologie leer je gedrag en gezondheid verklaren en
doorgronden. Wat is normaal en wat is afwijkend gedrag? Maak je je geluk zelf en wie bepaalt
het onderscheid tussen goed en kwaad?

Kunstbeschouwing
Via het vak kunstbeschouwing leer je kunst begrijpen en waarderen. Je ontdekt de waarde van
kunst in de samenleving. Je leer kunstwerken analyseren van uit een historisch kader.

Talen
Je bent communicatief en je vindt het leuk om in je talenkennis vlot te gebruiken. Je krijgt de
kans om uitdagende teksten te ontleden en je erin te verdiepen.
Naast het basispakket krijg je nog een verdieping van Nederlands Frans, Engels en
geschiedenis.

WAT HIERNA?
Het logische vervolg van deze richting is de richting Humane wetenschappen in de derde graad.
In deze richting word je verder voorbereid op het volgen van een opleiding aan de universiteit of hogeschool.
Een overstap naar de domeingebonden richting Maatschappij- en welzijnswetenschappen is mogelijk.
De richting Gezondheidszorg en Opvoeding en begeleiding is ook mogelijk, al zul je wel een achterstand voor
bepaalde vakken moeten wegwerken.
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S dit vak is specifiek
voor deze richting

