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MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

// MAATSCHAPPIJ & WELZIJN / DOORSTROMING HOGER ONDERWIJS

HUMANE WETENSCHAPPEN

RICHTING
Met Humane wetenschappen kies je voor een 
sterk theoretische domeinoverschrijdende door-
stroomrichting. Je combineert een brede alge-
mene vorming met de vakken sociologie en psy-
chologie, fi losofi e en kunstbeschouwing. In het 
vak sociologie en psychologie leer je verbanden 
zien met betrekking tot de hedendaagse samen-
leving, de mens en zijn gedrag. Je ontwikkelt 
een sociologisch en psychologisch begrippen-
kader vertrekkende vanuit wetenschappelijke 
inzichten en theorieën. Binnen het vak fi losofi e 
leer je fi losoferen over de mens en de wereld 
rondom je. Om dit inzicht te verwerven, baseer 
je je zowel op fi losofi sche teksten als op voor-
beelden uit het dagelijks leven. Het vak kunst-
beschouwing leert je de vorm, de inhoud, de 
context en de functie van kunstwerken te analy-
seren vanuit een kunsthistorisch kader. 

Voor zowel de vakken geschiedenis als moderne 
talen is er een verdiepte basisvorming.

PROFIEL
Je hebt een uitgesproken interesse voor cultuur, 
media, het menselijk handelen en de samenle-
ving. Teamwork ligt je wel. Je hebt aanleg voor 
het structureren en verwerken van informatie 
en je kan helder, logisch en kritisch nadenken. 
Aanleg en interesse voor moderne talen is be-
langrijk. Je bent gemotiveerd om dagelijks de 
leerstof thuis te verwerken.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
In de derde graad kan je ervoor kiezen om je stu-
dies verder te zetten in Humane wetenschappen 
of Welzijnswetenschappen. Logische vervolg-
opleidingen in het hoger onderwijs zijn academi-
sche opleidingen in de humane wetenschappen 
zoals Psychologie, Sociologie of Politieke en So-
ciale Wetenschappen. Daarnaast blijven ook nog 
vele andere opties open.

STUDIERICHTING 
AANGEBODEN OP
Campus Beringen 

3DE JAAR 4DE JAAR
Godsdienst 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 3 2

Filosofi e 1 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Kunstbeschouwing 1 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Mens en samenleving 1 -

Natuurwetenschappen 
Biologie
Chemie

Fysica

3
1
1
1

3
1
1
1

Nederlands 4 4

Sociologie en Psychologie 3 4

Wiskunde 4 4

TOTAAL 32 32


