
 

Beste leerling 

 

Fijn dat je geïnteresseerd bent in de richting humane wetenschappen! Wat ons betreft is de 

richting natuurlijk een echte aanrader! Je zal er kennis maken met zeer uiteenlopende 

thema’s uit de psychologie, sociologie, filosofie, communicatiewetenschappen, politiek, het 

recht, de kunstwetenschappen enzovoort.  

Omdat je al één of meerdere jaren gemist hebt, vragen we je om een instappakket te 

maken. We doen dat omdat we je duidelijk willen maken wat de richting inhoudt zodat je 

weet waarvoor je kiest. Daarnaast willen we je door de opdrachten en de vragen ook laten 

weten wat je gemist hebt en zo krijgen wij ook een goed zicht op jouw motivatie en voeling 

met de richting.  

Hoe gaat het in zijn werk?  

Vul het online formulier in dat je vindt op https://bit.ly/2VsUHN5 of via 

de qr-code. Nadat we je gegevens ontvangen hebben, sturen we je al 

het nodige toe via e-mail. De oefeningen maak je digitaal in het 

daarvoor voorziene document. Wijzigingen in het document worden 

automatisch opgeslagen dus apart opslaan en uploaden is niet nodig. 

De opdrachten moeten afgewerkt worden tegen maandag 17 augustus. Reken erop dat je 

minstens een tweetal weken enkele uren per dag aan dit pakket moet werken om het klaar 

te krijgen.  

De leerkrachten van de humane wetenschappen verbeteren het pakket en zullen je daar 

feedback over geven. We geven je advies met betrekking tot je slaagkansen voor deze 

richting en bespreken met je de punten waarop je moet letten wanneer je op 1 september in 

de humane wetenschappen begint. Op die manier is de kans dat je een richting kiest die je 

niet zal bevallen al een heel stuk kleiner.  

Als je nog vragen hebt over humane wetenschappen, mag je die sturen naar: 

Davy.jooken@sint-jozefinstituut.be  Peter.gaublomme@sint-jozefinstituut.be 

Willy.vandenreyt@sint-jozefinstituut.be Mattias.vanrobays@sint-jozefinstituut.be 

 

Hopelijk tot binnenkort!  

De leerkrachten humane wetenschappen 
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