Humane wetenschappen
Een studierichting voor jou?
In de studierichting ‘humane wetenschappen’ staat de mens en de samenleving centraal. Het is dan
ook belangrijk dat je graag met mensen omgaat, dat je aandacht hebt voor mensen en dat je
interesse hebt voor alles wat de mens aanbelangt. Je bent ook nieuwsgierig naar het waarom van het
handelen van de mens, naar de vele manieren waarop mensen zich gedragen en samenleven. Ook
kunst en andere culturele uitingen kunnen je boeien.
Om je in deze studierichting thuis te voelen moet je sociaal, creatief, soepel en open zijn en moet je
kunnen luisteren naar elkaar, want er worden voortdurend ideeën en visies uitgewisseld, waarbij je
respect moet kunnen tonen voor de mening van anderen.
Observeren, analyseren, beschrijven, synthetiseren, toepassen en een eigen mening vormen zijn
werkwoorden die onafscheidelijk verbonden zijn met deze studierichting. Deze studierichting
stimuleert je om jezelf te ontplooien en prikkelt vooral je geest en je enthousiasme.

Wat mag je verwachten in het vak cultuurwetenschappen?
In het vak cultuurwetenschappen begin je met de thema’s cultuur en media.
In het thema ‘cultuur’ bestudeer je cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je leert
wat cultuur is en je bestudeert een aantal cultuurcomponenten. Ook de manieren waarop cultuur kan
worden doorgegeven, bv. van ouders op kinderen, komen aan bod. Verder onderzoek je de
wijzigingen van de cultuur doorheen de tijd. Enkele subculturen, waaronder de jongerencultuur,
komen uitvoerig ter sprake. Tenslotte maak je ook kennis met enkele wetenschappen die bepaalde
aspecten van cultuur bestuderen.
In het thema ‘media’ word je vertrouwd gemaakt met een aantal aspecten van de media. Je bespreekt
de functies van de media in onze hedendaagse maatschappij en je vergelijkt verschillende media zoals
krant, radio en tv, internet, … Dit thema wil je vooral zicht geven op het pers- en omroeplandschap:
de weg van een nieuwsbericht en het belang van reclame worden uitvoerig onderzocht en besproken.
Verschillende werkvormen komen aan bod: groepswerk, video’s bespreken, enquêtes opstellen en de
resultaten bestuderen, kranten met elkaar vergelijken, …
Kortom: je gaat op ontdekkingstocht naar de vele aspecten die het leven in de maatschappij bepalen.

Wat mag je verwachten in het vak gedragswetenschappen?
Zoals de benaming doet vermoeden, bespreek je in dit vak het gedrag van de mens als individu en
het gedrag van de mens in de maatschappij. Je gaat op zoek naar de verklaringen voor een bepaald
gedrag in bepaalde situaties. Je leert meer over communicatie en relaties, emoties en waarneming.
Daarnaast bespreek je ook de verschillende ontwikkelingsfasen van de mens, gaande van kind tot
volwassene, met speciale aandacht voor de ontwikkelingsfase waarin jullie zitten: de adolescentie. Dit
thema sluit af met een bespreking van probleemgedrag bij jongeren.
Ook relaties worden onder de loep genomen: relaties binnen het gezin en relaties tussen het kind en
de samenleving.

En na de 2de graad?
Het logisch vervolg is de 3de graad humane wetenschappen. Ook de studierichtingen moderne talenwetenschappen en secretariaat-talen behoren tot de mogelijkheden. Andere overgangen zijn
mogelijk, maar hiervoor contacteer je best de school.

