Humane wetenschappen in de kijker
BenedictusPoort campus Ledeberg
Humane wetenschappen: iets voor jou?









heb je aanleg en belangstelling voor een algemene vorming
Heb je aanleg en belangstelling voor een breed gamma
van abstracte leerinhouden, in het bijzonder voor gedrags- en cultuurwetenschappen
wil je verder studeren in hoger onderwijs
heb je ruime interesse voor cultuur, de mens en de
maatschappij
kan je creatief denken om de aangeboden leerinhouden
kritisch te beoordelen
ben je in staat om zelfstandig te werken
bezit je de bereidheid om te lezen, te spreken, te
schrijven en te luisteren naar andere talen

Waarom kiezen voor Humane wetenschappen?
De klemtoon van deze studierichting ligt op de Humane wetenschappen met de vakken
Cultuurwetenschappen waarin cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving worden bestudeerd.


Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst en met de wetenschappen die deze domeinen bestuderen.

Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere
cultuuruitingen (bijv. jongerenculturen, media ...).

Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving
Gedragswetenschappen waarin de mens als individu en
het samenleven van mensen in de maatschappij centraal
staat.

Ook al zijn de politieke situaties soms
uitzichtloos, met de juiste uitleg werd
zelfs het spaghettiarrest voor mij duidelijk. Via de media alleen kan je dit
niet begrijpen. Maar na heel veel uitleg, artikels, lessen, cursussen,... over
de politiek in ons land werd het tóch
plotseling duidelijk voor mij! Nu ik in
mijn 2de jaar Regentaat zit begrijp ik
nog beter hoe het is om iets met handen en voeten te moeten uitleggen.
Paulien, 2de jaar Bachelor in het Secundair Onderwijs, Nederlands-Engels

Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en
samenleving, vanuit verschillende wetenschappelijke
disciplines, vooral uit de psychologie, de sociologie en
de antropologie. Het gaat in dit vak over het bestuderen van de levensloop van de mens, vanuit verschillende invalshoeken. De nadruk ligt op groei en ontwikkeling van de mens.

In de tweede graad ligt het accent op observeren, analyseren en beschrijven van menselijke, maatschappelijke en
culturele verschijnselen.
In de derde graad worden de leerinhouden complexer en
verder uitgediept. Het accent verschuift dan naar synthese,
toepassing en het vormen van een eigen mening.
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Een vergelijking met andere ASO-richtingen
Uit een vergelijking tussen de studierichting Economie en de studierichting Humane Wetenschappen in de tweede graad van de BenedictusPoort
campus Ledeberg blijkt het volgende verschil:

Uit een vergelijking tussen de studierichtingen EconomieModerne talen en de studierichting Humane Wetenschappen in de derde graad van de BenedictusPoort campus
Ledeberg blijkt volgende verschil:
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Wat na deze studierichting?

Wat schiet me te binnen ...? CW : cultuuroverdracht en filosofie, de impact van
globalisering met voorbeelden uitgewerkt,
een vak over de belangrijkste facetten
van het leven en de wereld. Ook krantenknipsels, discussies, beelden en vooral
een super leuke les!!! CW is ook geschiedenis van film,
spelen met woorden,
beelden en geluid, interviews afnemen, ons land politiek en economisch
bestuderen ... m.a.w. goede lessen en
extraatjes. GW: de ontwikkeling van het
individu: baby, adolescent, volwassen,
ouder ... dit is hoe wij waren en zullen
worden. Het leven van mensen in groepen en verschillende theorieën daarover.
Het zijn boeiende, soms moeilijke maar
steeds leerrijke lessen. Of via een kortere
impressie: CW = leren en creëren, GW =
observeren en reageren. Gedragswetenschappen is een blik op de eigen wereld
en Cultuurwetenschappen op de wereld.
Chloe , model



De bedoeling is natuurlijk dat je met deze
studierichting verder studeert in het hoger
onderwijs



De studierichting bereidt voor op all vormen
van hoger onderwijs, zowel bachelor als master



Leerlingen kiezen voor Humane Wetenschappen omdat ze geïnteresseerd zijn in mens en
samenleving, waardoor de hogere opleidingen
vaak een sociale en culturele inslag hebben.



Vaak zien we dat zij verder studeren in verwante studierichtingen zoals pedagogische,
psychologische en sociale wetenschappen,
rechten criminologie, geschiedenis, kunstwetenschappen, wijsbegeerte, communicatiewetenschappen, lager- en kleuteronderwijs, lichamelijke opvoeding, moraal…



Leerlingen komen later in hun beroepsleven
bijvoorbeeld terecht in de mediasector, de
vertaalwereld, het onderwijs, de reclamesector, de gehandicaptenzorg, de bijzondere
jeugdzorg, de gezondheidszorg, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ergotherapie,
maatschappelijk werker, bij de politie, ….

Waarom kiezen voor deze richting in de BenedictusPoort
campus Ledeberg
BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing kiest
De BenedictusPoort is een school die voor vernieuwing
kiest. Wij geloven in de groei van elke leerling en dit van
het eerste middelbaar tot in het hoger onderwijs. Samen
dragen wij zorg voor meer dan 1000 leerlingen, verspreid
over 2 locaties.
Vanuit onze christelijke inspiratie is iedereen van harte
welkom.
Nu ik terug kijk kan ik wel vertellen dat
de richting humane wetenschappen een
goede voorbereiding was op mijn latere
opleiding voor kleuterjuf. In het vak
cultuurwetenschappen leerde ik kijken
naar de actualiteit wat nu nog
steeds belangrijk is voor mij. Ik zal
als kleuterjuf altijd de actualiteit moeten volgen om zo perfect mogelijk te
kunnen inspelen op de interesse en de
leefwereld van de nieuwe kinderen die
elk jaar naar mijn klas komen en die
ook moeten leren omgaan met de
boodschappen van de media.
Verder heeft het vak gedragswetenschappen ervoor gezorgd dat ik een
zicht had op de ontwikkelingspsychologie en op de verschillen tussen de kinderen. Deze diversiteit vind ik nog
steeds belangrijk. Zo studeer ik nu nog
verder; namelijk een bachelor zorgverbreding en remediërend leren, om o.a.
nog beter te kunnen omgaan met deze
verschillen.
Elisa , kleuterjuf

Missie / Visie
Wij werken met een levensregel voor leerlingen, gebaseerd
op de spiritualiteit van Benedictus. Deze levensregel is een
bron die zich richt op de groei van elk individu in het dagelijks leven.
GROEI:
Wij geloven in de groei van elke leerling met zijn
talenten, waarop wij een positief antwoord geven.
LUISTERBEREIDHEID:
Aandachtig luisteren en begrijpen zijn het
begin van elk groeiproces.
TIJD:
We gaan op zoek naar een gezond ritme om te
groeien.
ORDE:
Orde en regelmaat werken aanstekelijk,
dragen bij tot een aangename schoolsfeer en
geven zuurstof om te leren.
FLEXIBILITEIT:
Omgaan met verandering en diversiteit biedt
kansen in het leven.
GASTVRIJHEID:
Onze warme gastvrijheid leidt tot respect voor
iedereen.
ENGAGEMENT:
Elke dag opnieuw kiezen wij voor haalbare
uitdagingen.

Bereikbaarheid:
BededictusPoort campus Ledeberg
www.benedictuspoort.be
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Ledeberg
tel. 09 231 23 48
Fax. 09 239 93 39
Voor alle info over de openschooldagen ga naar
www.benedictuspoort.be

