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I Situering

Op 22 april 1999 bezorgde de heer E. Baldewijns, minister van onderwijs, de Vlor het
ontwerpstudieprofiel van de DVO voor de studierichting Humane Wetenschappen in de
tweede en derde graad van het ASO.  Deze studierichting kan vanaf 1 september 2000 in
het eerste leerjaar van de tweede graad ASO worden geprogrammeerd.

Bij de uitwerking van dit studieprofiel werd rekening gehouden met de wens van de overheid
om van de betrokken studierichting een volwaardige ASO-studierichting te maken.  Als
uitgangspunt gold het standpunt van de commissie ad hoc “Concept Humane
Wetenschappen” (1997).

De Afdeling ASO finaliseerde het advies op 18 juni 1999.  Er waren 11 leden aanwezig; 10
leden stemden voor het advies, één lid onthield zich.

II Uitgangspunten

1 Studieprofielen zijn een instrument voor de aanmaak van leerplannen.  Op dit
ogenblik hebben zij echter nog geen basis in de regelgeving.  De Afdeling ASO gaat ervan
uit dat de onderwijsverstrekkers zich ertoe verbinden het studieprofiel te vertalen in de
leerplannen.  Daarnaast is het profiel een instrument dat door de inspectie kan worden
gebruikt bij de goedkeuring van de leerplannen.

2 De Afdeling ASO stelt vast dat in het studieprofiel, overeenkomstig de eerder
gemaakte afspraken omtrent Humane Wetenschappen, twee grote groepen onderscheiden
worden:  de cultuur- en de gedragswetenschappen.  Deze kregen concreet gestalte in zeven
profielcomponenten1.
Het profiel geeft hiermee een duidelijke aanwijzing hoe Humane Wetenschappen in de
leerplannen kan worden ingevuld.  Het profiel brengt Humane Wetenschappen tevens, zowel
voor de tweede als voor de derde graad, op een niveau dat aansluit bij het ASO-profiel en bij
het profiel van de ASO-leerling2.
                                               
1 Organisatie, interactie en communicatie, identiteit en continuïteit en verandering, samenhang en
wisselwerking, expressie, waarden en normen, wetenschappelijke onderzoeksmethoden.
2 Zie voor het profiel van het ASO en van de ASO-leerling het advies van 19 mei 1995 betreffende het
algemeen secundair onderwijs (ASO) in de derde graad van het voltijds onderwijs
(RSO/ASO/RLE/ADV/001).



3 De Afdeling ASO gaat ervan uit dat de beschrijving van de profielcomponenten (zie
de tabellen in hoofdstuk 1.1.2.1) als een globaal referentiekader moet worden beschouwd.
Dit betekent dat ze noch uitputtend noch dwingend bedoeld zijn.  De oriënterende doelen
(hoofdstukken 2.2 en 2.4)  zijn richtinggevend voor de leerplannen.  Ze moeten niet als
dusdanig in de leerplannen worden opgenomen en geordend, maar zijn bedoeld als een
ijkinginstrument voor de leerplannen.  De afdeling beoordeelde de oriënterende doelen dan
ook van uit het oogpunt dat ze ten aanzien van de leerplannen voldoende open moeten zijn
en ruimte voor eigen keuzes bieden.
Tenslotte geven de oriënterende doelen reeds een aanduiding over de spreiding over de
tweede en derde graad.  De afdeling is van oordeel dat deze spreiding bekeken moet
worden in het licht van de cesuur tussen de tweede en derde graad en dat ze parallel met de
ontwikkeling van de jongeren verloopt3.

4 De afdeling gaat ervan uit dat, indien er basiscompetenties zouden worden
ontwikkeld, er in dat geval geen conceptuele elementen zullen worden toegevoegd die niet in
het studieprofiel voorkomen.

5 Het studieprofiel voor Humane Wetenschappen en de leerlingenkenmerken
(hoofdstuk 1.2) zijn bedoeld voor de tweede én derde graad ASO.  De afdeling stemt in met
het principe dat het wenselijk is dat leerlingen deze studierichting over de vier leerjaren heen
volgen, evenwel zonder uitsluiting van mogelijke overgangen.  Ten aanzien van het
welslagen van deze nieuwe studierichting is een goede leerlingenoriëntering van groot
belang.  Leerlingen, die laattijdig instromen, moeten er zich van bewust zijn dat zij met een
bepaalde achterstand zullen worden geconfronteerd.  Daarom is het noodzakelijk dat een
school die Humane Wetenschappen aanbiedt, dit zowel in de tweede als in de derde graad
doet.

6 De Afdeling ASO stelt met het oog op de implementatie van Humane Wetenschappen
twee nieuwe vakbenamingen voor: Cultuurwetenschappen en Gedragswetenschappen, met
mogelijkheid dat beide vakken geïntegreerd worden aangeboden.  Deze operatie vergt
tevens een aanpassing van het besluit over de bekwaamheidsbewijzen.

7 Het welslagen van Humane Wetenschappen hangt verder in grote mate af van een
aantal randvoorwaarden die verband houden met het profiel en de ondersteuning van de
betrokken leraars.  Daarom is het in de eerste plaats wenselijk dat de leraars die voor het
eerst met Humane Wetenschappen geconfronteerd zullen worden, een voorafgaande
nascholing kunnen genieten.  Gezien het vernieuwende karakter van Humane
Wetenschappen is het tevens wenselijk dat de betrokken leraars tijdig gebruik kunnen
maken van didactisch materiaal.  Rekening houdende met het feit dat Humane
Wetenschappen vanaf 1 september 2000 kan worden geprogrammeerd, wijst de afdeling op
een ernstig probleem van timing om de voorbereiding van de implementatie grondig voor te
bereiden.

8 Het ontwerpprofiel van de DVO bevatte een bijlage met kwantitatieve gegevens met
betrekking tot de bestaande studierichtingen met Menswetenschappen.  De Afdeling ASO is
van oordeel dat dergelijke gegevens nuttig zijn als een basislijn om na termijn de effecten
van de Humane Wetenschappen te kunnen meten.  Zij vindt echter dat deze gegevens niet
                                               
3 Bijvoorbeeld: inductief (tweede graad) versus deductief (derde graad), beschrijven versus verklaren,
micro- en mesoniveau versus macroniveau.



thuishoren in een studieprofiel omdat ze niet gebruikt worden om de profielcomponenten
inhoudelijk uit te bouwen.  De afdeling stelt daarom voor dat dergelijke gegevens wel worden
verzameld, ook bij de uitwerking van verdere studieprofielen, en dat ze in een afzonderlijk
document worden gebundeld.

III Studieprofiel Humane Wetenschappen

Doel

Het studieprofiel geeft overheidsinstanties, hogescholen, universiteiten,
leerplanontwikkelaars, adviesorganen, scholen, vakbonden, uitgevers, ouders en leerlingen
in een notendop zicht op de inhoud en de vereisten voor het fundamentele gedeelte van de
opleiding ‘Humane Wetenschappen’.  Het bevordert de doorzichtigheid van het studieaanbod
in het secundair onderwijs en is een hulp bij een goede leerlingenoriëntering.
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1  Inhoudelijke karakterisering

1.1  Het domein Humane Wetenschappen

1.1.1  Inleiding

Overeenkomstig de beslissing van de commissie ad hoc ‘Concept Humane Wetenschappen’,
bestaande uit deskundigen uit het onderwijs en de academische wereld, worden binnen de
humane wetenschappen op basis van inhoudelijke, methodologische en structurele
verwantschappen twee grote groepen onderscheiden: de gedrags- en de
cultuurwetenschappen.

De opsplitsing van het domein Humane wetenschappen in cultuur- en
gedragswetenschappen is tot op zekere hoogte kunstmatig.  De hier gehanteerde
omschrijvingen laten niet altijd een eenduidige toewijzing van een kennisdomein aan één van
beide groepen toe.  In de vakliteratuur worden talrijke andere indelingen en omschrijvingen
gehanteerd.  De keuzen die hier werden gemaakt zijn voor kritiek vatbaar.  Niettemin zijn ze
in deze context te verantwoorden.  Hun functie is immers niet op de eerste plaats
wetenschappelijk exact en volledig te zijn.  Ze leggen wel de brede krachtlijnen vast voor het
specifieke gedeelte van de opleiding Humane wetenschappen en omschrijven deze
krachtlijnen voldoende differentiërend om er relevante leerinhouden mee te verbinden.
Voor de omschrijving van deze wetenschappen wordt in dit document gebruik gemaakt van
de door deze stuurgroep voorgestelde definities.

‘Gedragswetenschappen zijn wetenschappen die handelen over de wijze waarop een
individu en een samenleving functioneren en over het optreden in en de perceptie door de
mens van de samenleving.  De gedragswetenschappen zijn - op grond van die algemene
benadering- gericht op het opstellen van interpretatiekaders en verklaringsmodellen met
behulp waarvan knelpunten t.a.v. het individu en de samenleving kunnen worden
gedetecteerd.  Vanuit die probleemstelling streven de gedragswetenschappen naar het
ontwikkelen van oplossingen.’
Tot de gedragswetenschappen behoren o.a. de psychologie, de sociologie en de
pedagogiek.   Tot de onderzoeksmethoden van de gedragswetenschappen behoren o.m.
introspectie, empirische observatie en experimenteel kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

‘Cultuurwetenschappen beogen de kritische studie van culturele uitingen als uitdrukking
van mens en maatschappij.  Cultuurwetenschappen leiden tot reflectie over en structurering
van culturele fenomenen.’
Ze reiken een kader aan om deze uitingen historisch en ruimtelijk te beschrijven en te
interpreteren.  Door analyse en reflectie duiden ze culturele uitingen op basis van
gelijkenissen en verschillen en trachten ze principes en menselijke eigenschappen te
formuleren die aan verschillende culturele uitingen ten grondslag liggen. Tot de
cultuurwetenschappen behoren o.a. culturele antropologie, ethiek en esthetica, filosofie en
geschiedenis.  Tot de onderzoeksmethoden van de cultuurwetenschappen behoren o.a.
bronnenonderzoek, logische analyse en literatuuronderzoek.

1.1.2  Profielcomponenten

Het profiel Humane wetenschappen bestaat uit profielcomponenten.  Profielcomponenten
zijn brede onderzoeksobjecten die vanuit de cultuur- en de gedragswetenschappen worden



beschreven.  Ieder profielcomponent wordt eerst globaal omschreven en vervolgens
geconcretiseerd.  De omschrijvingen van de profielcomponenten beogen geen
wetenschappelijke volledigheid.  Ze worden bewust beperkt tot die elementen die voor
behandeling in het secundair onderwijs in aanmerking kunnen komen.
De concretiseringen van de profielcomponenten zijn te lezen als mogelijke vertalingen en als
toelichtingen bij de omschrijvingen.  Ze geven mogelijke aspecten aan van de bijhorende
profielcomponent.  Ze moeten noch als een minimum noch als een maximum worden
gelezen.

De omschrijving en de concretisering van de profielcomponenten geven zicht op de
deeldisciplines uit de gedrags- en cultuurwetenschappen en op de disciplinegebonden
concepten, inhouden en methoden die in de opleiding op een aangepaste wijze kunnen
worden aangereikt.  Ze laten tegelijk zien op welke wijze de samenhang binnen het profiel
kan worden bewaakt en bevorderd.

'Profielcomponenten' zijn een hulpmiddel dat toelaat een keuze te maken uit de veelheid van
mogelijke inhouden uit de gedrags- en cultuurwetenschappen.  Deze keuze houdt rekening
met onderwijskundige bekommernissen van tweeërlei aard.  Enerzijds moeten de
profielcomponenten een brug slaan tussen persoonlijke ervaring en wetenschappelijke
kennis van de 'humane' werkelijkheid.  Anderzijds moeten ze de leerlingen inleiden in
vakinhouden en methoden en hen op systematische en analyserende wijze begrippen,
theorieën en modellen leren kennen en deze in een adequate taal leren aanwenden.
De profielcomponenten hebben een interdisciplinair karakter.  Dit is een gevolg van hun
functie als disciplineoverschrijdend hulpmiddel om leerinhouden te vinden en te selecteren.

Ze verwijzen niet naar een thematische discipline- overschrijdende of een systematische
disciplinegebonden uitwerking in de klas.  Evenmin leggen ze de thema’s vast die aan de
leerlingen moeten worden aangeboden.  De profielcomponenten reiken bouwstenen aan die
op verschillende wijzen in een curriculum kunnen worden geordend en waarbij zowel de
disciplinaire structuur als de samenhang worden verzekerd. Samengevat kunnen
profielcomponenten als volgt worden gekenmerkt:
- ze hebben betrekking op brede onderzoeksobjecten van het kennisdomein
humane wetenschappen;
- ze zijn representatief voor verschillende humane wetenschappen, zowel
conceptueel als methodologisch;
- ze worden vanuit een gedragswetenschappelijke en een
cultuurwetenschappelijke invalshoek benaderd;
- ze sluiten aan bij de ervarings- en belevingswereld van de leerlingen;
- ze worden conceptueel omschreven en geïllustreerd met voorbeelden van
(inhoudelijke) concretiseringen;
- ze laten zowel een disciplinair als een thematisch uitgebouwd curriculum toe.
Tot elke wetenschap behoort ook de kennis van de methoden waarmee die wetenschap
kennis opbouwt.  Daarom wordt ook een profielcomponent Wetenschappelijke
onderzoeksmethoden voorzien. Deze component zal wellicht best in een reële
onderzoekscontext aan bod komen.  Alhoewel de cultuurwetenschappen methoden
gebruiken die in de gedragswetenschappen minder gangbaar zijn en omgekeerd, is bij een
loutere opsomming een opsplitsing weinig verdedigbaar. De profielcomponenten zijn:
1 Organisatie
2 Interactie en communicatie
3 Identiteit, continuïteit en verandering



4 Samenhang en wisselwerking
5 Expressie
6 Waarden en normen
7 Wetenschappelijke onderzoekmethoden.

Naast de profielcomponenten in strikte zin bevat het profiel een aantal vaardigheden die
karakteristiek maar niet noodzakelijk exclusief zijn voor de Humane wetenschappen.  Het zijn
vaardigheden waarvan de ontwikkeling in deze opleiding bijzondere aandacht verdient.
Vaardigheden die in gelijke mate van belang zijn voor alle leerlingen, b.v. met betrekking tot
Leren leren en Sociale vaardigheden, worden hier niet vermeld.

1.1.2.1 Beschrijving van de profielcomponenten

1   Organisatie
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Bestuderen de wijze waarop organisaties in samenlevingen
functioneren, hun rol in de samenleving en de opvattingen
over mens en maatschappij die eraan ten grondslag liggen.
Ze tonen aan dat organisaties en organisatievormen door
historische en culturele factoren worden beïnvloed.

Bestuderen de organisatievormen waartoe de mens als
individu behoort en die als gevolg van relatief stabiele
betrekkingen tussen mensen zijn ontstaan, de aard van deze
betrekkingen en de bewegingen en veranderingen binnen
deze organisatievormen

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Organisatie van het politieke veld
-  staatsvormen;
-  opvattingen over mens en maatschappij versus
staatsvormen en politieke partijen in vergelijkend historisch
en cultureel perspectief;
-  democratische participatie en besluitvorming;
-  politieke verantwoordelijkheid;
-  druk van de toenemende complexiteit (o.a. techniciteit,
multiculturaliteit, mobiliteit) van de samenleving op politieke
organisaties.

2   Organisatie van het economische veld
-  opvattingen over arbeid in historisch en cultureel
perspectief;
-  arbeidsdeling en economische efficiëntie;
-  arbeidsdeling en sociale rechtvaardigheid;
-  arbeid en vrije tijd;
-  arbeid in internationaal perspectief.

3  Organisatie van het sociale veld
-  solidariteit en verzorgingsstaat;
-  rol van werkgevers en werknemersorganisaties;
-  conflict- en consensusmodel bij de sociale verhoudingen;
-  spanningen tussen het sociale en het economische veld
als gevolg van werkloosheid, vergrijzing, e.a.

4  Organisatie van het juridische veld
-  waarden, normen en rechtsregels in een samenleving in
historisch en cultureel perspectief;
-  conflicten tussen rechtsregels en waarden;
-  bewaken van het naleven van rechtsregels;
-  opvattingen over de aard en de rol van bestraffing.

5  Organisatie van het levensbeschouwelijke veld
-  levensbeschouwing, waarden en mensvisie;
-  conflicten tussen levensbeschouwingen;
-  rol van levensbeschouwelijke organisaties in de
samenleving;
-  verhouding tussen levensbeschouwelijke organisaties en
de politieke macht.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Het gezin
-  voordelen van groepsvorming tussen verwanten;
-  taakverdeling en rangorde binnen gezinsstructuren
(matriarchaat, patriarchaat, positie van de  jongeren…);
-  evolutie van multigeneratie tot kerngezin en enkele
consequenties hiervan;
-  sociale en psychologische aspecten van hedendaagse
samenlevingsvormen;
-  het gezin als overdrager van cultuur, normen en waarden;
-  oorzaken en consequenties van losser wordende
verbanden binnen het gezin.

2  Peergroep
-  peergroepen als uitingen van subculturen;
-  rituelen en rolpatronen binnen peergroepen;
-  peergroepen als middel tegen sociale uitsluiting;
-  invloeden van peergroepen op gedrag en ontwikkeling;
-  positie van peergroepen in de samenleving;
-  agressie tussen peergroepen.

3  Beroepsgroepen
-  de sociale waardering van beroepsgroepen;
-  effecten van scholarisatie en van democratisering op de
participatie aan beroepsgroepen;
-  effecten van scholarisatie op de waardering van
beroepsgroepen;
-  dualisering van de samenleving door het wegvallen van
zgn. low-skill-occupations.

4  Sociale klasse
-  sociale mobiliteit in historisch en cultureel perspectief;
 -  de betekenis van “sociale klasse” in democratische
samenlevingen;
-  sociale klasse en participatie aan besluitvorming;
-  sociale klasse en scholarisatie.



2   Interactie en communicatie
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Analyseren de sociale, economische, politieke en culturele
factoren die het communicatieproces beïnvloeden, om op
deze wijze een helder beeld te hebben van de structuren en
functies van de maatschappelijke communicatie.

Bestuderen de wijze waarop prikkels georganiseerd en
geïnterpreteerd worden en de factoren die hierop een
invloed uitoefenen; hoe het eigen gedrag door dat van
anderen wordt beïnvloed en er zelf de invloed van
ondergaat, alsmede de psychische factoren die de
communicatie tussen mensen beïnvloeden.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Massamedia

Massamedia en samenleving
-  opvattingen over de functies en invloed van de
massamedia m.b.t. democratisering van de samenleving,
culturele vorming, waarden en vrije tijd;
-  opvattingen over de rol van de overheid bij regulering en
betoelaging van de media;
-  opvattingen over de commercialisering van de
massamedia (onafhankelijkheid, respect voor ideologische,
levenbeschouwelijke, culturele, minderheden.

Medialandschap in Vlaanderen
-  de openbare en private financiering van de massamedia;
-  perslandschap (sociografie, oplage, ideologische
kenmerken, redactionele kenmerken);
-  omroeplandschap (sociografie, kijkcijfers, programma-
aanbod);
-  trends en ontwikkelingen.

Impact van massamedia
-  waarden en normen in de massamedia;
-  massamedia en beeldvorming (rol- en stereotypieën
doorbrekende of
-  bevestigende karakter);
-  massamedia en geweld;
-  massamedia en culturele emancipatie.

2  Reclame
-  economische betekenis van reclame;
strategieën voor persuasieve communicatie;
-  impact van reclame;
-  ethische en juridische aspecten van reclame.

3  Elektronische interactie en communicatie
-  trends en ontwikkelingen: world-wide web, e-mail e.d.;
-  economische en socio-culturele betekenis;
-  invloed op de wijze van communicatie.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Interactie met de fysische werkelijkheid
-  het verband tussen prikkel,  gewaarwording en aandacht;
-  de verwerking van prikkels door het centraal zenuwstelsel;
-  de rol van voorkennis (verwachtingen) bij de interpretatie
van prikkels;
-  waarnemingsillusies;
-  de invloed van drugs op de perceptie;
-  synergie tussen verschillende soorten prikkels.

2  Interpersoonlijke interactie en communicatie
-  conformiteit, sociale geborgenheid en groepsdruk;
-  affectieve effecten van verbaal- en van niet verbaal gedrag
(coöperatie, agressie);
-  dynamiek van conflicten tussen personen (aanleiding,
escalatie, conflicthantering);
-  effecten van attributies, stereotype beelden en rolpatronen
op (de interpretatie van) interactie en communicatie;
effecten van groepsprocessen;
socio-culturele bepaaldheid en de invloed van socio-culturele
verschillen op interactie en communicatie.

3  Intergroepsgedrag en communicatie
-  factoren die de interactie tussen groepen beïnvloeden;
-  dynamiek van conflicten tussen groepen (aanleiding,
escalatie, conflicthantering);
-  de rol van overleg en van overlegorganen bij het
voorkomen of oplossen van conflicten.

3   Identiteit, continuïteit en verandering
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Bestuderen opvattingen over de menselijke identiteit in
historisch en vergelijkend cultureel perspectief, over de
genese van cultuur, beschaving en civilisatie in verschillende
samenlevingen alsmede over de interactie tussen mens- en
wereldbeeld.

Bestuderen met betrekking tot het individu de
psychologische ontwikkeling in verschillende levensfasen; zij
ontwerpen patronen van psychologische en gedragsfactoren
die toelaten individuen met elkaar te vergelijken en ze
onderzoeken de rol van de taal en van intermenselijke
relaties bij het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit;
met betrekking tot de culturele identiteit van sociale groepen
bestuderen zij identiteitsbewarende mechanismen
(waaronder socialisatie- en acculturatiemechanismen en
taal) en evolutionaire of revolutionaire veranderingen van
deze identiteit door interne en externe oorzaken.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Mens
-  opvattingen over de mens in historisch en vergelijkend
cultureel perspectief;
-  de mens tussen “natuur”  en “cultuur”: het nature-nurture
debat.

2  Cultuur, beschaving, civilisatie
-  opvattingen over cultuur en civilisatie;

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Individu
-  psychologische (cognitieve, socio-emotionele, psycho-
motorische) ontwikkeling;
-  psychologische opvattingen over de constructie van het
“ik”;
-  persoonlijke identiteit en fysieke en psychische
mogelijkheden en beperkingen;
-  het belang van de taal bij de cognitieve, sociale en



3   Identiteit, continuïteit en verandering
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
-  het civilisatieproces: veranderingen in menselijke
gedragingen en gewoonten;
-  culturele identiteit en factoren die haar beïnvloeden;
-  opvattingen over het ontstaan en de evolutie van culturen;
  opvattingen over de waarde van culturen.

3  Wereldbeeld
-  wereldbeelden als aan tijd en plaats gebonden mentale
structureringen (ordeningskaders) voor materiële en niet-
materiële werkelijkheid;
-  relaties tussen wereldbeeld, mens en cultuur.

emotionele ontwikkeling;
-  het “ik” en de “ander”: interpersoonlijkheid en
identiteitsontwikkeling.

2  Sociale groepen en culturele systemen
-  mechanismen en instellingen die de groepsidentiteit
bewaken (socialisatie, allocatie, rituelen, taal, onderwijs,
rechtssysteem, conventies);
-  dynamiek van sociale groepen en culturele systemen.

4   Samenhang en wisselwerking
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Studie van de samenhang tussen verschillende
cultuurverschijnselen en in het bijzonder de wederzijdse
beïnvloeding van wetenschap, techniek en samenleving.

Studie van de samenhang tussen en de wederzijdse
beïnvloeding van individu en samenleving en tussen
groepen

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Wetenschap
-  opvattingen over wetenschappelijke kennis in vergelijkend
historisch en cultureel perspectief;
-  opvattingen over gelijkenissen en verschillen tussen
cultuurwetenschappen, gedragswetenschappen en
natuurwetenschappen en tussen wetenschappen en andere
denkvormen;
-  opvattingen over de verwetenschappelijking van de
samenleving en over de effecten ervan op mens en
maatschappij;
-  opvattingen over de waardevrijheid van wetenschappen en
wetenschappelijk onderzoek;
-  opvattingen over de rol (drukkingsgroep, communicator,
e.a.) van wetenschappelijke gemeenschappen in
wetenschap en samenleving.

2  Techniek
-  effecten van technologische ontwikkelingen op mens- en
wereldbeeld, op economische en sociale verhoudingen,
werkgelegenheid, vrije tijd;
-  opvattingen over de betekenis en de rol van techniek voor
mens en samenleving in historisch perspectief;
-  opvattingen over technologische “vooruitgang”.

3  Samenleving
-  patronen in en relaties tussen wereldculturen op gebied
van economische competitie en onderlinge afhankelijkheid, -
-  etnische vijandschappen, politieke en militaire allianties;
-  interacties tussen staten en hun culturele complexiteit bij
het deelnemen aan mondiale en regionale acties en
veranderingen, regionale en mondiale netwerken;
-  persoonlijke, regionale en mondiale beslissingen en de
gevolgen daarvan;
-  spanningen tussen belangen en prioriteiten op gebied van
gezondheidszorg, economische ontwikkeling, kwaliteit van
het milieu, universele mensenrechten, vrede, handel en
ecologie op regionaal en mondiaal niveau;
-  opvattingen over spanningsvelden ten gevolge van
maatschappelijke ongelijkheid en het omgaan ermee.

4  Solidariteit
-  opvattingen en visies op solidariteit in historisch en
cultureel perspectief;
-  visies en belangen in het solidariteitsbeleid en in
solidariteitsacties;
-  vormen van solidariteit.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Individu en sociale structuur
-  sociale stratificatie van de samenleving;
-  sociale mobiliteit;
-  relatie tussen maatschappelijke belangen en
maatschappelijke positie;
-  het individuele gedrag in relatie tot het sociale milieu;
-  overeenkomsten tussen leden van een zelfde sociale
groep;
-  machtsrelatie tussen groepen en individuen en groepen;
-  breuklijnen in de samenleving en samenlevingsmodellen;
-  wijze van actieve participatie  en de verdeling over
verschillende maatschappelijke groepen.

2  Individu en economische aspecten
-  betekenis en waardering van arbeid;
-  materiële en immateriële functies die arbeid voor
individuele mensen kan hebben;
-  factoren die van invloed zijn op de mate waarin werk
maatschappelijk gewaardeerd wordt;
-  sociale structuur en arbeidsverhoudingen.

3  Individu en milieu
-  milieu, milieubeleid en milieu-organisaties: uitgangspunten
en positiebepaling;
-  responsabiliseren van het individuele gedrag t.o.v. het
milieu.
4   Individu en rechtsstaat
-  belang van de grondwet, Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en internationale verdragen;
-  rechten van minderheden;
-  soorten “rechten”: stakingsrecht, vrijheidsrechten, recht op
vrijheid van informatie, recht op vrijheid van meningsuiting;
-  belang van (wettelijke) regels op verschillende domeinen;
-  ontwikkelingen in recht en rechtspraak in historisch en
cultureel perspectief;
-  soorten rechtspraak;
-  burgerlijke ongehoorzaamheid en democratisering.



5   Expressie
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Reiken interpretatiekaders aan om de muzische expressie,
zoals die tot uiting komt in woord, beeld, klank en beweging,
esthetisch te benaderen en in een maatschappelijk-culturele
context te plaatsen.  Ze onderzoeken wat een kunstwerk van
andere cultuuruitingen onderscheidt en in welke mate
opvattingen over functie, betekenis en waardering van een
kunstwerk en van de kunstenaar door historische, culturele
en sociologische factoren worden bepaald.  Ze bestuderen
de verschillende kunstvormen als uitdrukkingen van
maatschappelijke en culturele bewegingen doorheen de
geschiedenis en hun invloed daarop.  Ze verhelderen de rol
van de kunsten bij het tot uitdrukking brengen van
veranderingen in de hedendaagse samenleving en bij het
ontwikkelen van middelen om met deze veranderingen te
kunnen omgaan.

Bestuderen het ontstaan (opwekken), de aard en de functie
van emoties in het individuele en sociale leven en de invloed
van psychologische, sociale en culturele factoren op de
expressie ervan.  Ze onderzoeken de factoren die de aard
en functie van niet verbaal gedrag bepalen en de wijze
waarop in verschillende samenlevingen en sociale groepen
met “lichamelijkheid” wordt omgegaan.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Kunst
-  esthetische benaderingen, kunstdisciplines;
functie en betekenis van kunst in de moderne samenleving;
-  individuele en maatschappelijke functie van kunst;
-  interpretatie van artistieke expressie en geldigheid van
esthetische interpretaties;
-  kunstkritiek: vorm en inhoud, vorm en expressie, betekenis
en waardering.

2  Kunstwerk
-  betekenis en functie van een kunstwerk;
-  opvattingen over de aard van een kunstwerk;
-  waarneming en interpretatie;
-  waardering van een kunstwerk;
-  relatie kunstwerk, kunstenaar en beschouwer;
-  betekenis en waarheid van een kunstwerk;
-  morele invloed van een kunstwerk.

3  Expressie- en kunstvormen
-  expressie in woord, beeld, klank en beweging vanuit
historisch, cultureel en sociologisch perspectief;
-  kunstvormen als uitdrukkingen van maatschappelijke en
culturele bewegingen doorheen de geschiedenis en hun
invloed daarop.

4  Kunst en samenleving
-  de rol van de kunsten bij het tot uitdrukking brengen van
veranderingen in de hedendaagse samenleving;
-  de rol van de kunsten bij het ontwikkelen van middelen om
met deze veranderingen te kunnen omgaan;
-  de rol van musea, tentoonstellingen, academies en
conservatoria.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

1  Emoties
-  fysiologische verklaringen voor het ontstaan van emoties;
-  argumenten voor het bestaan van mentale processen als
verklaring van expressies en emoties;
-  functies van gevoelens en emoties;
sociale en culturele bepaaldheid van uitingen van emoties;
-  emoties en rationaliteit: gecontroleerde en
ongecontroleerde emoties, affectbeheersing;
-  omgaan met eigen emoties en die van anderen;
-  soorten gevoelens en emoties.

2  Lichamelijkheid
-  rol en waardering van het lichaam en de lichamelijkheid in
historisch en cultureel perspectief;
-  het lichaam als aangrijpingspunt voor maatschappelijke
disciplinering;
-  het lichaam als toegangspoort tot de “andere”.

6   Waarden en normen
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen
Bestuderen de wijze waarop  waarden en normen in sociale
gemeenschappen vorm hebben gekregen en zich hebben
ontwikkeld.  Ze trachten de universele en differentiële
kenmerken ervan te achterhalen en onderzoeken de
principes die ter rechtvaardiging worden ingeroepen.  Ze
gaan na welke band  er bestaat tussen waarden en normen
en mens- en wereldbeelden en levensbeschouwingen zoals
die onder meer uitdrukking vinden in mythologieën,
godsdiensten en ethische stelsels.

Bestuderen de wijze waarop waarden en normen in sociale
gemeenschappen worden overgedragen en desgevallend
worden afgedwongen, hun invloed op het menselijk
individueel en groepsgedrag, de rol van waardeconvergentie
voor de sociale cohesie en van waardedivergentie bij het
ontstaan van conflicten.  Ze onderzoeken de verschuivingen
in waardesystemen en de factoren die hierop een invloed
uitoefenen.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

-  opvattingen over de oorsprong van het ethische in de
mens;
-  de mens als zingever en zoeker van zin;
-  relatie tussen levensbeschouwingen en waarden;
-  waarden en mens- en wereldbeelden in historisch en
cultureel perspectief;
-  waarden in geseculariseerde samenlevingen.

Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

-  het onderscheid tussen waarden en attituden, waarden en
normen, morele en andere waarden,  waarden en
persoonlijke voorkeuren;
-  waardeopvoeding: enculturatie versus indoctrinatie;
het bewaken van waarden door sociale controle,
rechtsregels, e.a.;
-  fasen in de individuele waardeontwikkeling;



6   Waarden en normen
Cultuurwetenschappen Gedragswetenschappen

invloeden van gezin, peergroup, onderwijs, e.a. op het
ontwikkelen en overdragen van waarden;
-  waardehiërarchieën in verschillende sociale en culturele
groepen;
-  gedeelde waarden en waardeconflicten in een
samenleving;
-  verschuivingen in waardesystemen en beïnvloedende
factoren.

7   Wetenschappelijke onderzoeksmethodes
Hierin kunnen volgende aspecten aan bod komen:

-  logische analyse zoals door analyse vooronderstellingen achterhalen;
-  beschrijvend en interpretatief onderzoek (al dan niet vergelijkend) op basis van beschrijvingskaders en
interpretatiemodellen;
-  bronnenonderzoek en literatuuronderzoek;
-  enquêtes opstellen, afnemen en interpreteren;
-  interviews voorbereiden, afnemen en verwerken;
-  observatie en interpretatie van artistieke expressies;
-  survey-onderzoek;
-  case- en veldstudies;
-  statistische verwerking;
-  experimenteel onderzoek;
-  kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
-  observaties;
-  veldonderzoek;
-  introspectie.

1.1.2.2  Vaardigheden

1  Informatievaardigheden
-  bronnenmateriaal inventariseren en raadplegen (vakliteratuur, massamedia, multimediale
bestanden en informatiesystemen);
-  gebruik maken van geautomatiseerde zoeksystemen;
-  bruikbare gegevens selecteren, feiten onderscheiden van meningen en vooroordelen;
-  werken met onvolledige gegevens;
-  informatie verwerken, rekening houdend met betrouwbaarheid, validiteit, representativiteit,
relevantie, objectiviteit;
-  beheer van databanken;
-  informatie verwerken met behulp van tekstverwerker, spreadsheet.

2  Argumentatieve vaardigheden
-  analyseren op soorten vragen, soorten vooronderstellingen, soorten redeneringen, soorten
gevolgtrekkingen, soorten voorwaarden voor correcte conclusies;
-  analyseren vanuit verschillende benaderingen (politiek, juridisch, sociaal, filosofisch,
economisch, cultureel) en vanuit een vergelijkend standpunt;
-  beoordelen op basis van aanvaardbaarheid en correctheid van redenering;
-  eigen standpunten onderbouwen, inleven in standpunten van anderen;
-  ingenomen standpunten helder en logisch voorstellen.

3  Synthesevaardigheden
-  vergelijkingen maken;
-  conclusies trekken, hypothesen (her)formuleren;



-  situeren in een groter geheel;
-  samenbrengen tot een nieuw samenhangend geheel.

4  Morele vaardigheden
-  normatieve uitgangspunten herkennen in opvattingen en die in verband brengen met
ideologische en levensbeschouwelijke oriëntaties;
-  een moreel oordeel kunnen vellen op basis van perspectiefwisseling en argumenten;
-  de juistheid van een oordeel nagaan op basis van criteria;
-  een morele discussie kunnen voeren.

1.2  Leerlingenkenmerken

Het studieprofiel Humane wetenschappen richt zich tot de leerling die in staat is een breed
gamma van theoretische en abstracte leerinhouden te verwerken, die belangstelling heeft
voor een studie met sterke sociaal-culturele inslag en zich via deze weg voorbereidt op
hoger onderwijs.  Deze emotioneel en sociaal intelligente leerling toont interesse voor de
vele manieren waarop mensen zich gedragen, verkent de sociale werkelijkheid en zoekt naar
samenhang en tegenstellingen in individueel gedrag en in de segmenten van de complexe
maatschappelijke realiteit.  Hij ontwikkelt zich tot een sociaal en moreel persoon, om
verantwoord en autonoom te handelen, de vorming in eigen handen te nemen en richting te
geven aan het eigen leven.  De leerling onderzoekt mogelijkheden tot solidair participeren
aan de ontwikkeling en verbetering van zijn omgeving.  Bovendien ontwikkelt hij een literaire
en artistieke sensibiliteit als bron voor culturele vorming en verrijking.
Net zoals alle ASO studieprofielen beoogt Humane wetenschappen een sterk funderende
benadering van de leervakken binnen de verschillende betrokken kennisgebieden.  Deze
benadering veronderstelt dat de leerling een kritische houding leert aannemen tegenover
maatschappelijke verschijnselen en nadenkt over een aantal essentiële levensvragen.  Dit
gebeurt niet alleen door het analyseren van die verschijnselen maar vooral door ze te
beschrijven en te interpreteren.  De leerling zoekt in sociale, historische en culturele
systemen naar symbolen en tradities en confronteert die met zijn eigen opvattingen, ideeën
en wensen of met die van anderen.  Leerlingen leren het evidente, het algemeen aanvaarde
kritisch te bevragen en te toetsen aan andere ideeën en hieruit beargumenteerde conclusies
te trekken.  Hierbij is het ook belangrijk dat over deze confrontatie van ideeën kan worden
gecommuniceerd onder diverse vormen, inbegrepen het gebruik van media, naast
geschreven vormen en discussie.  De leerling is bereid:
-  emotionele, communicatieve en agogische vaardigheden te ontwikkelen;
-  interesse te tonen voor zijn eigen gedrag en dat van anderen;
-  interesse te tonen voor het functioneren van de samenleving;
-  de mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te exploreren;
-  vanuit een wetenschapsoriëntatie kritisch en creatief te reflecteren op het maatschappelijk
functioneren, te zoeken naar verklaringen vanuit de geschiedenis van de cultuur- en
gedragswetenschappen; verschillende visies uit het verleden te gebruiken voor het begrijpen
van het nu en de toekomst;
-  theoretische concepten en verworven inzichten toe te passen in verschillende concrete
situaties en het verband te zoeken met andere disciplines of kennisdomeinen;
-  theoretische concepten en verworven inzichten te verbinden met de eigen leefwereld en
het eigen handelen;
-  diverse media te gebruiken om informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren.



1.3  Vervolgopleidingen

Het algemeen secundair onderwijs heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie.  Dit wil
zeggen dat de vorming gericht is op een vervolgstudie in het hoger onderwijs.  Het
curriculum is zo samengesteld dat de studierichting in haar geheel in principe voorbereidt op
alle vormen van hoger onderwijs.
Leerlingen kiezen voor Humane wetenschappen omwille van hun interesse voor mens en
samenleving.  Inhoudelijk verwante vervolgopleidingen zijn in het bijzonder opleidingen met
een sociale of culturele inslag.
In het hoger onderwijs van een of twee cycli zijn dit onder meer opleidingen in pedagogische,
psychologische en sociale wetenschappen.  Aan de universiteit gaat het om studiegebieden
zoals psychologische en pedagogische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen,
rechten, criminologische wetenschappen, geschiedenis, archeologie, kunstwetenschappen,
communicatiewetenschappen, wijsbegeerte en moraalwetenschappen.

2  Accenten en oriënterende doelen

Accenten in de tweede graad

In de tweede graad leren de leerlingen psychologische, sociologische en culturele
verschijnselen herkennen en exploreren.  Het aangrijpingspunt is de eigen ervarings- en
leefwereld die ze leren observeren, beschrijven en structureren met behulp van de
geëigende begrippen en relaties uit de verschillende disciplines.  Ze leren de op deze wijze
gereflecteerde ervaringswereld in breder perspectief plaatsen door vergelijkingen op basis
van een eenvoudige analyse.  Ze leren relaties leggen tussen verschillende verschijnselen in
de voor hen nabije humane werkelijkheid.  Door relateren en relativeren (in perspectief
plaatsen) leren ze ten aanzien van sommige van deze verschijnselen een objectiveerbaar
standpunt innemen en verdedigen.  De onderzoeksvaardigheden in deze graad worden
ontwikkeld aan de hand van precies begrensde opdrachten.  De leerlingen werken aan
opdrachten (bijvoorbeeld door middel van een werkstuk, een project, groepswerk …) waarin
aan verschillende kenniselementen en vaardigheden op een concrete wijze gestalte kan
worden gegeven en waarin het accent meer ligt op de (concrete) uitvoeringsfase dan op de
(abstracte) conceptfase.  Ze leren verbaal en sociaal vaardig communiceren.

Oriënterende doelen in de tweede graad

De oriënterende doelen zijn een onderwijskundige vertaling van elementen uit de
beschrijving van de verschillende profielcomponenten.  Ze zijn aangepast aan de
ontwikkeling en de belangstelling van de leerlingen. Ze hebben een groot individueel,
maatschappelijk of cultureel belang en vervullen een belangrijke rol in de opbouw van de
betrokken discipline(s).  De oriënterende doelen zijn richtinggevend voor de leerplannen
waarin ze uiteraard op een andere wijze kunnen worden geordend.

2.1.1  Cultuurwetenschappen

1  Wijze van functioneren en rol van organisaties onderzoeken in verschillende
maatschappelijke velden zoals politieke, sociale en juridische.
2  Structuur, strategieën, trends en ontwikkelingen van maatschappelijke
communicatievormen en hun impact op het individu illustreren en vergelijken.
3  Voorbeelden geven van het civilisatieproces in verschillende culturen.



4  Vormen van solidariteit en hun belang voor de samenleving vergelijken.
5  Spanningen tussen belangen en prioriteiten op gebieden zoals milieu, gezondheid,
economie analyseren.
6  Kunstvormen en expressies vanuit historisch, cultureel en sociologisch perspectief
beschrijven.
7  De rol van waarneming en interpretatie in de relatie kunstwerk, kunstenaar en beschouwer
toelichten.
8  De wijze beschrijven waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen vorm
krijgen en worden overgeleverd, zoals bijvoorbeeld in mythen en verhalen.
9  De principes beschrijven die in verschillende sociale gemeenschappen ter rechtvaardiging
van de geldende waarden en normen worden ingeroepen en ze vergelijken op gelijkenissen
en verschillen.

2.1.2  Gedragswetenschappen

1  De plaats in en de relatie tot de verschillende groepen waartoe de mens als individu
behoort, zoals gezin en peergroep, toelichten.
2  De fysiologische en psychologische verwerking van prikkels beschrijven.
3  De soorten interpersoonlijke interacties en hun effecten op individueel gedrag beschrijven.
4  De cognitieve,  socio- emotionele en psychomotorische ontwikkeling beschrijven.
5  Het belang van rechtsregels en rechtspraak voor de emancipatie van individuen en
groepen toelichten.
6  Functies en uitwerkingen van gevoelens en emoties op het gedrag toelichten.
7  Het onderscheid maken tussen: waarden en normen, waarden en persoonlijke
voorkeuren, waarden en attitudes, morele en andere waarden.
8  Individuele waardeontwikkeling beschrijven.
9  De invloed van socialiserende instanties zoals gezin, peergroep en onderwijs op het
ontwikkelen en bewaken van waarden illustreren.

2.1.3  Onderzoeksvaardigheden

1  Via verschillende kanalen, waaronder internet, informatie over een welomschreven
onderwerp opsporen en kritisch evalueren.
2  Alleen of in groep en onder begeleiding een enkelvoudige onderzoeksvraag m.b.t. tot een
aspect van humane wetenschappen opstellen, de onderzoeksopzet ontwikkelen en het
onderzoek (b.v. enquête, interview, observatie) uitvoeren.
3  Resultaten bestuderen en conclusies trekken en deze mondeling en schriftelijk
rapporteren.
4  Participeren aan groepsdiscussies en in kleine groepen, een gesprek leiden.
5  Alleen of in groep een opdracht (project, werkstuk …) uitvoeren waarin verschillende
kenniselementen en hierboven opgesomde onderzoeksvaardigheden worden geïntegreerd.

Accenten in de derde graad

In de derde graad worden begrippen, relaties en structuren uit de tweede graad uitgebreid,
op meer complexe verschijnselen toegepast en wetenschappelijk breder en dieper
onderbouwd.  De aangrijpingspunten zijn nu vaak meer abstract en minder aan de eigen
leef- en ervaringswereld gebonden.  De relatie hiermee wordt vaker vanuit algemene
principes gelegd.  De verschijnselen uit de humane werkelijkheid worden in een breder
perspectief geplaatst, zowel in tijd als in ruimte. Daarbij wordt rekening gehouden met een



grotere verscheidenheid aan facetten.  Relaties tussen verschijnselen worden vaker dan in
de tweede graad gelegd vanuit overkoepelende theorieën en modellen.  Logische analyse
van grondslagen en van vooronderstellingen en reflecterend beschouwen treden meer
prominent op de voorgrond.  Het innemen en verwoorden van standpunten vereist een
doorgedreven analyse en het in acht nemen van een groter aantal parameters.  In de derde
graad gaat uitdrukkelijke aandacht naar de wijze waarop in humane wetenschappen kennis
wordt opgebouwd en verspreid.

De onderzoeksvaardigheden worden in deze graad verder ontwikkeld aan de hand van
relatief open opdrachten.  De leerlingen werken aan opdrachten (bijvoorbeeld door middel
van een werkstuk, een project, groepswerk …) waarin aan verschillende kenniselementen en
vaardigheden op een concrete wijze gestalte kan worden gegeven en waarin het accent
eerder ligt op de (abstracte) conceptfase dan op de (concrete) uitvoeringsfase.  De leerlingen
leren communiceren door agogische vaardigheden toe te passen en groepsdynamische
processen te beheersen.

Oriënterende doelen in de derde graad

De oriënterende doelen zijn een onderwijskundige vertaling van elementen uit de
beschrijving van de verschillende profielcomponenten.  Ze zijn aangepast aan de
ontwikkeling en de belangstelling van de leerlingen. Ze hebben een groot individueel,
maatschappelijk of cultureel belang en vervullen een belangrijke rol in de opbouw van de
betrokken discipline(s).  De oriënterende doelen zijn richtinggevend voor de leerplannen
waarin ze uiteraard op een andere wijze kunnen worden geordend.

2.1.4 Cultuurwetenschappen

1  Opvattingen over mens en maatschappij beschrijven en interpreteren.
2  De organisatie van verschillende maatschappelijke velden beschrijven en interpreteren in
historisch en cultureel perspectief.
3  De functies en effecten van maatschappelijke communicatie op de samenleving
analyseren en opvattingen daarover vergelijken.
4  De relatie tussen mens en wereldbeeld in historisch en cultureel perspectief plaatsen.
5  Opvattingen over de relatie natuur - cultuur vergelijken.
6  Opvattingen over de betekenis en de rol van techniek voor mens en samenleving
vergelijken.
7  Opvattingen over wetenschappelijke kennis analyseren.
8  Artistieke expressies kunstkritisch interpreteren: beoordelen naar vorm, inhoud en
betekenis en een persoonlijke waardering formuleren.
9  De individuele betekenis van kunst en de rol van kunst bij het tot uitdrukking brengen van
en het omgaan met veranderingen in de samenleving illustreren.
10  Opvattingen over het ethische in de mens toelichten.
11  Relaties leggen tussen waarden en mens- en wereldbeelden, tussen waarden en
levensbeschouwingen en deze plaatsen in cultureel- en historisch perspectief.

2.1.5  Gedragswetenschappen

1  De oorzaken en gevolgen van veranderingen in organisatievormen waartoe de mens als
individu behoort, zoals gezin en peergroep, beschrijven en interpreteren.
2  Factoren beschrijven en interpreteren die de communicatie tussen groepen beïnvloeden.



3  Opvattingen over de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit verwoorden en vergelijken.
4  Oorzaken van stabiliteit en dynamiek binnen sociale groepen toelichten.
5  Sociale stratificatie beschrijven en de gevolgen ervan voor individu en samenleving
analyseren.
6  De betekenis en waardering van arbeid en niet-arbeid verduidelijken.
7  Rol en waardering van lichaam en lichamelijkheid in historisch en cultureel perspectief
plaatsen.
8  Waardehiërarchieën in verschillende sociale en culturele groepen toelichten en
vergelijken.
9  Betekenis van gedeelde waarden en effecten van waardeconflicten in een samenleving
toelichten.
10  Oorzaken en effecten van verschuivingen in waardesystemen analyseren.

2.1.6  Onderzoeksvaardigheden

1  In het kader van een opdracht de onderwerpen bepalen waarover bijkomende informatie
nodig is en deze informatie, o.a. via internet en e-mail, doelgericht opsporen en kritisch
evalueren.
2  Alleen of in groep een onderzoek opzetten m.b.t. een aspect van de humane
wetenschappen, de randvoorwaarden bepalen, het onderzoek uitvoeren en de resultaten
interpreteren.
3  Resultaten bestuderen en conclusies trekken en deze mondeling en schriftelijk
rapporteren, desgevallend met audiovisuele hulpmiddelen.
4  Een tekst schrijven over een maatschappelijk of cultureel verschijnsel.
5  Een groepsdiscussie over een vooraf bepaald onderwerp voorbereiden en leiden.
6  Alleen of in groep vorm geven aan een idee of een gebeurtenis.



3  Overzicht

Profielcomponenten
Het studieprofiel Humane wetenschappen bestaat uit profielcomponenten.  Dit zijn onderzoeksobjecten die vanuit
gedrags- en cultuurwetenschappen worden benaderd.
De profielcomponenten zijn:
Organisatie
-  Cultuurwetenschappen: bestuderen het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving en hoe
organisatievormen beïnvloed worden door historische en culturele factoren.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen de aard, de bewegingen en de veranderingen van organisatievormen
waartoe de mens als individu behoort.
Interactie en communicatie
-  Cultuurwetenschappen: analyseren de beïnvloedende factoren van het communicatieproces en de structuren en
functies van de maatschappelijke communicatie.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen de fysische en psychische factoren die de communicatie tussen mensen
mogelijk maken en beïnvloeden.
Identiteit, continuïteit en verandering
-  Cultuurwetenschappen: bestuderen opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende
samenlevingen en de interactie tussen mens- en wereldbeeld.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen de psychologische en interpersoonlijke ontwikkeling van het individu en de
dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen.
Samenhang en wisselwerking
-  Cultuurwetenschappen: bestuderen de samenhang tussen cultuur-verschijnselen en de onderlinge beïnvloeding
van wetenschap, techniek en samenleving.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen
en samenleving.
Expressie
-  Cultuurwetenschappen: reiken interpretatiekaders aan voor het plaatsen van expressies in maatschappelijk
culturele context, bestuderen  kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het
omgaan met lichamelijkheid.
Waarden en normen
-  Cultuurwetenschappen: bestuderen de ontwikkeling, vormgeving,  kenmerken en principes van waarden en
normen in sociale gemeenschappen en hun band met mens- en wereldbeelden en levensbeschouwingen.
-  Gedragswetenschappen: bestuderen wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden
overgedragen, hun invloed op het individueel en groepsgedrag en hun rol voor de sociale cohesie.
Wetenschappelijke onderzoeksmethodes
Deze component omschrijft de methoden waarmee de humane wetenschappen hun kennis opbouwen.
Vaardigheden
Het profiel omschrijft vaardigheden die karakteristiek zijn voor de humane wetenschappen:
-  Informatievaardigheden
-  Argumentatieve vaardigheden
-  Synthesevaardigheden
-  Morele vaardigheden.

Leerlingkenmerken
Het studieprofiel Humane wetenschappen richt zich tot de leerling met hoog abstractievermogen die belangstelling
heeft voor een studie met sterke sociaal-culturele inslag en zich zo voorbereidt op het hoger onderwijs.  Deze
emotioneel en sociaal intelligente leerling verkent de sociale werkelijkheid en zoekt naar samenhang en
tegenstellingen in de segmenten van de maatschappelijke realiteit.  Hij ontwikkelt ook een literaire en artistieke
sensibiliteit als bron voor culturele vorming en verrijking.

Vervolgopleidingen
Humane wetenschappen heeft een uitgesproken doorstroomkarakter naar opleidingen in hoger onderwijs waar
mens en samenleving centraal staan.

Accenten in de tweede graad
Leerlingen herkennen psychologische, sociologische en culturele verschijnselen en exploreren deze met als
aangrijpingspunt de eigen ervarings- en leefwereld.  Ze plaatsen de ervaringswereld in breder perspectief en leggen
relaties tussen verschijnselen. Ze nemen een objectiveerbaar standpunt in en verdedigen dit. Ze doen onderzoek
aan de hand precies afgebakende opdrachten.  Ze zijn verbaal en sociaal vaardig.



Accenten in de derde graad
Begrippen, relaties en structuren uit de tweede graad worden uitgebreid en wetenschappelijk breder en dieper
onderbouwd.  De aangrijpingspunten zijn meer abstract en de relaties met de leefwereld worden vaker vanuit
algemene principes gelegd.  Het tijds- en ruimteperspectief is breder en relaties worden gelegd vanuit
overkoepelende theorieën en modellen.  Het innemen en verwoorden van standpunten vereist van de leerlingen
logische analyse en reflecterend beschouwen.  De leerlingen doen onderzoek aan de hand van open opdrachten.
De leerlingen zijn agogische vaardig en beheersen groepsdynamische processen.
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