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RICHTING
In deze studierichting bieden we in het 
fundamentele deel twee hoofdvakken 
aan: gedrags- en cultuurwetenschappen. 
Gedragswetenschappen behandelt 
hoofdzakelijk onderwerpen uit de psychologie 
en de antropologie, cultuurwetenschappen 
bevat elementen uit de sociologie, 
esthetica, communicatiewetenschappen… 
Humane wetenschappen heeft een sterke 
talencomponent, met extra Engels en Frans.  
In het complementair gedeelte heb je de keuze 
tussen een extra uur Nederlands of een extra 
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 academische bachelor. Denk 
bijvoorbeeld aan richtingen als psychologie, 
communicatiewetenschappen, sociologie, 
pedagogie en criminologie. Andere opties zijn 
richtingen in de audiovisuele sector en het 
sociaal-agogisch werk. Je kan ook terecht in 
de gezondheidssector.

Derde graad ASO

HUMANE WETENSCHAPPEN

STUDIERICHTING AANGEBODEN IN
Campus Beringen

WOORDVERKLARING
psychologie

antropologie

sociologie

filosofie

Wetenschap die het gedrag van de 
mens bestudeert.
Wetenschap die de menselijke 
culturen en de verschillen ertussen 
bestudeert.
Wetenschap die de menselijke 
samenleving en de verhouding 
tussen de verschillende 
maatschappelijke groeperingen 
bestudeert.
De studie van het denken en 
opvattingen over de algemene 
aspecten van het bestaan.

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

Keuze
Nederlands aanvulling

Statistiek
1
1

1
1

Seminarie 0 1

Eindwerk / ja

TOTAAL 32 32


