
Humane Wetenschappen
EVEN KENNISMAKEN MET 

KEUZE GEMAAKT?

- Heeft deze brochure je interesse gewekt?
- Denk je dat je aan het profiel beantwoordt?
- Ben je gemotiveerd om er ernstig werk van te 
maken?

Twijfel dan niet langer en schrijf je in!
Meer info vind je op www.tersterre.be

Campus Ter Sterre - SBSO Rumbeke
Passendaalsestraat 26
8890 Moorslede 
www.tersterre.be
     051 77 77 75
     tersterre.moorslede@g-o.be

Ter Sterre



TOTAAL 34  34

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2 

Biologie 1 1

Chemie 1 1

Aardrijkskunde 1 1 

Engels 3 3 

Frans 3 3

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 4 4

Fysica 1 1

Gedragswetenschappen 2 2

Cultuurwetenschappen 2 2

Informatica 1 1

Complementair gedeelte 5 5

TOTAAL 34 34 

Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 2

Natuurwetenschappen 2 2

Aardrijkskunde 1 1

Engels 2 2

Frans 2 2

Geschiedenis 2 2

Lichamelijke opvoeding 2 2

Nederlands 4 4

Wiskunde 3 3

Gedragswetenschappen 4 3

Cultuurwetenschappen 3 4

Complementair gedeelte 7 7

LESSENTABEL VAN DE
TWEEDE GRAAD

3e en 4e jaar

LESSENTABEL VAN DE
DERDE GRAAD

5e en 6e jaar
WAT IS HUMANE WETENSCHAPPEN?

PROFIEL 
VAN DE LEERLING

WAT NA HET MIDDELBAAR?

INHOUD VAN PROFIEL BEPALENDE VAKKEN 

GEDRAGSWEGENSCHAPPEN CULTUURWETENSCHAPPEN ONDERZOEK
De gedragswetenschappen be-
studeren de mens als individu 
en als lid van de samenleving. Je 
confronteert je eigen ervaringen 
met inzichten uit de psychologie, 
de sociologie en de antropologie. 
De vorming helpt je vraagstukken 
opsporen in je eigen leven en in de 
samenleving en er oplossingen voor te 
vinden via allerlei interpretatiekaders 
en verklaringsmodellen.

Als je kiest voor de onderwijsvorm ASO dan kies je voor een brede theoretische vorming die jou 
niet rechtstreeks voorbereidt op een beroep. Handenarbeid komt niet in deze onderwijsvorm 
aan bod. Kiezen voor ASO is kiezen om verder te studeren, want alle richtingen in het ASO zijn 
bedoeld als voorbereiding op het hoger onderwijs. 

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de 
samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering 
van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit 
gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je 
leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie verzamelen, verwerken en 
rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- 
en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder wordt uitgediept. Daarbij wordt een 
accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Je moet kiezen voor een  
studierichting in de 2de graad. 

En je bent ....

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. 
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. 
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van het hoger 
professioneel (studiegebieden Sociaal-Agogisch werk en Onderwijs) en het academisch 
onderwijs (sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, ...).

In cultuurwetenschappen komen 
‘cultuurfenomenen’ in de brede 
betekenis van het woord aan bod. 
Je maakt in dit vak kennis met 
economie, recht, politiek, media, 
kunst en filosofie, niet als aparte 
vakken, maar als manieren waarop 
de mens uitdrukt hoe hij het leven 
ziet en het samenleven organiseert.

De leerlingen leren zich oriënteren 
op een onderzoeksprobleem door 
gericht informatie te verzamelen, te 
ordenen en te bewerken. 
De leerlingen leren een onderzoeks-
opdracht voorbereiden, uitvoeren en  
evalueren.
De leerlingen leren  onderzoeks-
resultaten en conclusies rapporte-
ren en ze confronteren met 
andere standpunten. Met deze 
onderzoeksopdrachten leren de 
leerlingen zich voorbereiden op  
vaardigheden in een bachelor- of 
masterproef aan het hoger onderwijs.

Kritisch

Inzichtelijk

Leergierig

Geïnteresseerd 
in de mens en  
samenleving

Comminucatief

RUOœ

(leren leren, onderzoek, begeleide studie, modulaire workshops)

(onderzoek, begeleide studie, modulaire workshops)


