
HUMANE WETENSCHAPPEN

WIE BEN JIJ?
• Je wil een brede vorming krijgen waarbij theoretische en abstracte leerinhouden je niet afschrikken.
• Je bent geboeid door mensen en wil je voor hen inzetten. 
• Je wil weten hoe grote denkers kijken naar de mens, de wereld rondom ons, het goed en het kwade, het geluk en 

de zin van het leven.
• Je hebt interesse in kunst en wil kunstvormen kritisch benaderen.
• Je kan aan een stevig tempo moeilijkere leerinhouden verwerken.

WAT LEER JE?
• Je krijgt een brede algemene vorming.
• Je verwerkt een zwaar pakket filosofie, sociologie, psychologie, kunstbeschouwing en geschiedenis.
• Je krijgt een uitgebreider pakket Nederlands, Frans en Engels.
• In deze studierichting leer je abstracte filosofische vragen stellen en benader je de wereld die we als vanzelfspre-

kend ervaren op een kritische manier. Je denkt na over mensbeelden, wetenschap, technologie … Je bestu-
deert sociologische en psychologische theorieën. Je zoekt naar verbanden tussen de samenleving en menselijk 
gedrag. Je analyseert zaken als persoonlijkheidsvorming, communicatiekaders en sociaal gedrag. Je leert kunst 
te analyseren en doorgronden. Deze theoretische basis gebruik je om kritisch te denken en te reflecteren over 
historische en culturele thema’s.

WAT KAN JE VERDER STUDEREN?
Deze studierichting bereidt je voor op de richting humane weten-
schappen in de derde graad. 

Op lange termijn werk je toe naar een keuze uit een breed gamma 
aan academische opleidingen of professionele bachelors in het 
hoger onderwijs.

Je wil je kennis verruimen voor sociologie, psychologie, filosofie, kunst en geschiedenis? Je vraagt je af 
waarom een persoon zich op een bepaalde manier gedraagt en hoe samenlevingen zich kunnen organiseren? 
Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de  
doorstroomfinaliteit en misschien wel een goede keuze voor jou?!

DOMEIN: MAATSCHAPPIJ & WELZIJN
FINALITEIT: DOORSTROOM (DOMEINOVERSCHRIJDEND)

Interesse in medemens en samenle
ving

Sterke focus op filosofie, sociologie
 en psychologie, 

kunst en geschiedenis
Abstracte en theoretische kennis 

 

32 32

3 4
Lessentabel
SOCIOLOGIE / PSYCHOLOGIE 3 3

KUNSTBESCHOUWING 2 1

FILOSOFIE 0 3

WISKUNDE 4 4

NEDERLANDS 4 4

FRANS 4 4

ENGELS 3 2

NATUURWETENSCHAPPEN 3 3

AARDRIJKSKUNDE 1 1

GESCHIEDENIS 2 2

GODSDIENST 2 2

LO 2 2

Artistieke vorming 1 0

lees(k)uur 1 0

talent 0 1


