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HUMANE WETENSCHAPPEN
2de GRAAD FINALITEIT DOORSTROOM - DOMEINOVERSCHRIJDEND

WAAROM KIES JE VOOR DEZE STUDIERICHTING?

• Je bent een theoretische denker.

• Je bent geïnteresseerd in hoe de mens zich ontwikkelt. 

• Je wil inzicht krijgen in je eigen persoonlijkheid en in die van 

anderen. 

• Je bent geboeid hoe mensen samenleven, hoe ze omgaan met 

elkaar, wat hen verbindt met elkaar en wat hen van elkaar 

onderscheidt. 

• Je wil leren filosoferen. Je denkt graag na over de mens, over 

goed en kwaad, het geluk en over de zin van het leven. 

• Je wil graag kunst beleven, begrijpen en waarderen en de 

betekenis van kunst in de samenleving ontdekken. 

WAT LEER JE?

• Je leert logisch redeneren.

• Je leert vlot verbanden leggen in de leerstof.

• Je leert op een analytische en wetenschappelijke manier kijken 

naar mens en samenleving. 

• Je leert complexere leerinhouden verwerven in een beperkt 

tijdsbestek. 

HOE ZIET DE TOEKOMST ERUIT?

Na de tweede graad Humane wetenschappen is een logische 

vervolgkeuze:

• Humane wetenschappen (domeinoverschrijdend)

• Welzijnswetenschappen (domeingebonden) 

Humane Wetenschappen hoort bij het doorstromingsonderwijs. 

Leerlingen die na de derde graad afstuderen in Humane 

wetenschappen zijn voorbereid op een brede waaier aan 

academische (ABA) of professionele bacheloropleidingen (PBA)  

in het hoger onderwijs, zoals:

• ABA Psychologie

• ABA Pedagogische wetenschappen

• ABA Communicatiewetenschappen

• PBA Logopedische en audiologische wetenschappen

• PBA Orthopedagogie

• PBA Toegepaste psychologie

• PBA Kleuteronderwijs / Lager onderwijs / Secundair onderwijs

Humane wetenschappen 3de jaar 4de jaar

Basisvorming

Aardrijkskunde 1 1

Artistieke vorming 1 -

Engels 3 2

Frans 4 4

Geschiedenis 2 2

Godsdienst 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Natuurwetenschappen 3 3

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Richtingspecifieke en aanvullende vorming

Filosofie 1 2

Kunstbeschouwing 1 2

Sociologie & psychologie 3 3

Aanvullende vorming 1 1

Totaal lesuren 32 32

WAAR?

Campus Lommel en Overpelt
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