Humane Wetenschappen
@Bokrijk
Je hebt interesse voor humane wetenschappen in Bokrijk. Fijn! Je kiest dan voor een ASO-richting met een
degelijke basis wiskunde en talen. Daarbovenop krijg je enkele zeer boeiende richtingsvakken: gedrags- en
cultuurwetenschappen. Vakken die je interesse in mens en maatschappij prikkelen.

De richtingsvakken
Gedragswetenschappen richt zich op de mens: de ontwikkeling van baby tot
bejaarde; het gedrag en de invloeden daarop; de manier van communiceren met
elkaar; de identiteit; het samenleven met anderen en de conflicten die daarbij
gepaard kunnen gaan. We maken daarbij gebruik van inzichten uit de psychologie en
de sociologie.
Cultuurwetenschappen richt zich op onze maatschappij: wat zijn de bouwstenen van
onze cultuur? Hoe werkt onze maatschappij op politiek, economisch, rechterlijk en
sociaal vlak? Hoe werken onze media en welke invloed oefenen deze uit? Hoe gaan
mensen om met levensvragen? Welke invloed oefent de kunst uit op de
maatschappij? We maken hierbij gebruik van inzichten uit de politieke wetenschappen, het recht,
communicatiewetenschappen, filosofie, kunstwetenschappen, antropologie…
In de derde graad krijg je ook het vak project waarin je samen met een groep een zelfgekozen onderwerp
uitdiept aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden: literatuurstudie, interviews, een enquête,
actualiteitsstudie, een observatiestage van drie dagen… Daarnaast
zal je ook leren hoe je informatie op de juiste manier moet
presenteren.
In het zesde jaar kan je kiezen tussen twee artistieke vakken:
theater (waarbij je o.a. zelf een toneelstuk in elkaar zal steken) en
beeld (leren omgaan met onze beeldcultuur door beelden te
analyseren en zelf te maken, o.a. een kortfilm).

Instappakket
Indien je instroomt in het vierde of vijfde jaar humane
wetenschappen, heb je een deel van de leerstof van de
richtingsvakken gemist. Je dient dan een instappakket te
maken. Daardoor krijg je meteen ook een goed beeld van wat
de richtingsvakken inhouden. Wij behoeden daardoor ook
leerlingen voor het maken van een verkeerde keuze. Je krijgt
het instappakket bij inschrijving en je moet het maken in de
zomervakantie.

Wat na humane wetenschappen?
Leerlingen humane wetenschappen zijn zeer goed voorbereid voor alle professionele bachelors in de sociale
sector, de culturele sector, communicatie, de zorg en het
onderwijs. Daarnaast zijn professionele bachelors zoals
rechtspraktijk, eventmanagement, bedrijfsbeheer, marketing,
toerisme… ook goede keuzes. Leerlingen met een goede
studiehouding en de nodige capaciteiten kunnen o.a. de
volgende academische bachelors ambiëren: rechten, sociologie,
psychologie, communicatiewetenschappen, politieke
wetenschappen, pedagogie, geschiedenis, wijsbegeerte…
Studierichtingen in het hoger onderwijs met een zwaar pakket
wetenschappen en/of wiskunde zijn eerder uitgesloten.

Werken met de iPad
Humane wetenschappers moeten op de hoogte zijn van wat er gebeurt in de wereld
rondom hen. De iPad is ons venster op de wereld. We gebruiken hem in de lessen
cultuur- en gedragswetenschappen voor opzoekwerk, maar ook de cursus vind je er
integraal op terug. Ook in andere vakken wordt de iPad gebruikt, o.m. in wiskunde,
waar het het grafisch rekentoestel vervangt. De iPad is ter ondersteuning van het
lesgeven en vervangt de boeken niet.
We kiezen voor de iPad omwille van de vlotheid van werken, de mogelijkheden
(apps) en omwille van technische redenen. We verwachten dat de leerlingen
beschikken over een eigen toestel waarop de laatste versie van iOS kan draaien. De
grootte van het toestel maakt niet uit. Je voorziet best een degelijke beschermhoes
voor het toestel.
Als je bewust wil kiezen voor humane wetenschappen dan mag de aankoop van een
eigen iPad uiteraard geen hinderpaal vormen. Moest dit toch het geval zijn, is een
gesprek met de directie altijd mogelijk om naar een oplossing te zoeken.
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