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5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 3 3

Geschiedenis 1 1

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Sociale wetenschappen 4 4

Wiskunde 3 3

CAMPUS BERINGEN

Integrale opdrachten 5 5

Natuurwetenschappen (incl. 
labo)

5 5

CAMPUS LUMMEN

Integrale opdrachten 6 6

Natuurwetenschappen 4 4

TOTAAL 32 32

SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Deze studierichting is vooral bestemd voor 
leerlingen met een brede interesse voor 
natuurwetenschappen en sociale weten-
schappen. In de integrale opdrachten wordt 
gewerkt aan competentieontwikkeling. Hier 
gaan de leerlingen in meerdere projecten 
verschillende thema’s onderzoeken, organi-
seren, presenteren en erover refl ecteren. De 
componenten voeding, expressie, natuur-
wetenschappen en sociale wetenschappen 
vormen de hoekstenen van het competentie-
ontwikkelend leren.

JE PROFIEL
Je hebt een grote interesse in mensen in de 
brede betekenis van het woord, de mens 
in zijn geheel. Je kan je makkelijk inleven 
in situaties en gevoelens van anderen. Niet 
alleen sociale wetenschappen, maar ook na-
tuurwetenschappen interesseren je, net zo-
als een brede algemene vorming. Daarnaast 
ben je creatief en schrikt het zelfstandig wer-
ken, zowel in groep als individueel, je niet af.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Na de 3de graad kan je met succes verder 
studeren in de professionele bacheloroplei-
dingen binnen de studiegebieden Gezond-
heidszorg, Biotechniek, Onderwijs, Sociaal 
Agogisch Werk. Daarnaast kan je ook kiezen 
voor een Se-n-se (7de specialisatiejaar).

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen
Campus Lummen

WOORDVERKLARING

Sociale Wetenschappen: De wetenschappen die de mens in zijn 
sociale omgeving bestuderen.

Natuurwetenschappen: De wetenschappen die natuurverschijnselen
bestuderen.

Competentieontwikkelend leren: Onderwijs gericht op het 
verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, die jongeren 
voorbereiden om deel te nemen aan de
maatschappij.

/// DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HUMANE WETENSCHAPPEN

RICHTING
In deze studierichting bieden we in het 
fundamentele deel twee hoofdvakken aan: 
gedrags- en cultuurwetenschappen. Ge-
dragswetenschappen behandelt hoofdza-
kelijk onderwerpen uit de psychologie en 
de antropologie, cultuurwetenschappen be-
vat elementen uit de sociologie, esthetica, 
communicatiewetenschappen… Humane 
wetenschappen heeft een sterke talencom-
ponent, met extra Engels en Frans. In het 
complementair gedeelte heb je de keuze 
tussen een extra uur Nederlands of een ex-
tra uur statistiek.

JE PROFIEL
De logische voorbereiding voor deze richting 
is Humane wetenschappen in de tweede 
graad. Je bent sociaal, communicatief en 
creatief, met interesse voor de mens en de 
samenleving. De wereld van de cultuur en de 
media boeit je. Je hebt een behoorlijke basis 
voor de vreemde talen. Als je in de tweede 
graad geen humane wetenschappen volgde, 
moet je bereid zijn leerstof bij te werken. De 
school biedt je daarbij de nodige hulp aan.

JE TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
Deze richting is de ideale voorbereiding op 
hoger onderwijs in de sociale sector, zowel 
op niveau van de professionele als de aca-
demische bachelor. Denk bijvoorbeeld aan 
richtingen als psychologie, communicatie-
wetenschappen, sociologie, pedagogie en 
criminologie. Andere opties zijn richtingen 
in de audiovisuele sector en het sociaal-ago-
gisch werk. Je kan ook terecht in de gezond-
heidssector.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN IN
Campus Beringen

5DE JAAR 6DE JAAR
Aardrijkskunde 1 1

Cultuurwetenschappen 3 3

Engels 3 3

Esthetica 1 1

Frans 4 4

Gedragswetenschappen 3 3

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Nederlands 4 4

Onderzoeksvaardigheden 1 0

Wiskunde 3 3

Aanvullend Nederlands
 OF Statistiek

1 1

Seminarie 0 1

TOTAAL 32 32

WOORDVERKLARING

Psychologie: Wetenschap die het gedrag van de mens bestudeert.

Antropologie: Wetenschap die de menselijke culturen en de 
verschillen ertussen bestudeert.

Sociologie: Wetenschap die de menselijke samenleving en de 
verhouding tussen de verschillende maatschappelijke groeperingen 
bestudeert.

Filosofi e: De studie van het denken en opvattingen over de algemene 
aspecten van het bestaan.


