ASO HUMANE WETENSCHAPPEN
Wie Algemeen Secundair Onderwijs wil volgen, engageert zich voor het
totaalpakket. Geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, Frans, fysica en
de andere vakken : het hoort er allemaal bij en het is allemaal belangrijk.
Een ASO-er wil graag leren. Je moet bereid zijn om actief, zelfstandig
en nauwkeurig te studeren. Je werkt aan een goede studieplanning en
–methode en communiceert hierover. Verder ben je kritisch ingesteld
en wil je leren probleemoplossend te denken. Je doet dit alles uit eigen
initiatief omdat je nieuwsgierig bent.
Heb je interesse in mens en maatschappij? Werk je graag samen met
anderen en ben je bereid om een omvangrijk onderzoek humane tot
een goed eind te brengen? Dan is humane wetenschappen een goede
keuze.
Mogelijke vervolgopleidingen situeren zich in de sociale richtingen van
het hoger professioneel en academisch onderwijs: sociaal agogisch
werk, onderwijs, sociologie, psychologie, pedagogie, geschiedenis, …

DE OPLEIDING
MODULES

LESSENTABEL

Er zijn 4 modules humane wetenschappen:
- HUM3 organisatie en samenhang: in deze module
bestudeer je organisaties van klein (bv het gezin) tot
groot (bv de EU). De inhouden sluiten aan bij sociologie en politieke wetenschappen.
- HUM3 identiteit en normering: in deze module vind
je vooral psychologie terug.
- HUM3 communicatie en expressie: deze module
gaat over verschillende vormen van communicatie,
waaronder media en kunst.
- Onderzoekscompetentie: in deze module voer je
zelfstandig een onderzoek over een humaan wetenschappelijk onderwerp.

specifieke
vakken

Modules

TIJDSTIP
Dagonderwijs tussen 8u50 en 16u40 (eventueel tot
18u30)

uren

Nederlands 1, 2 en 3

3 x 80

Frans 1, 2 en 3

3 x 80

Engels 1, 2 en 3

3 x 80

Aardrijkskunde 1, 2 en 3

3 x 40

Geschiedenis 1, 2, 3 en 4

4 x 40

Wiskunde 1, 2, 3 en 4

4 x 40

Fysica

60

Chemie

60

Biologie

60

Identiteit en normering

120

Communicatie en expressie

120

Organisatie en samenhang

120

Onderzoekscompetentie

160
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Deze opleiding duurt gemiddeld 1,5 jaar. Vrijstellingen
kunnen je traject verkorten.

EVALUATIE
We evalueren je permanent in de loop van het semester. Aan het begin van iedere module deelt de
leerkracht je mee hoe de evaluatie verloopt.
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VOORWAARDEN
instapvoorwaarden

LEEFTIJD

Je kan een getuigschrift tweede graad ASO, KSO of TSO
voorleggen.
Heb je dit niet? Dan start je in het voortraject.

Om een opleiding te starten in het eerste semester
moet je 18 worden voor 1 januari. Start je in het tweede
semester, dan moet je 18 zijn op het moment dat je
inschrijft.

Kennis van het Nederlands
VRIJSTELLINGEN
Je beheerst het Nederlands voldoende om de lessen te
kunnen volgen.

Je kan soms vrijstellingen krijgen voor een of meer
modules. We kennen vrijstellingen toe op basis van
schoolrapporten, deelcertificaten of als je slaagt voor
een proef.

IDENTITEITSKAART
OF DOCUMENT WETTIG VERBLIJF
Wij zijn als CVO verplicht om bij inschrijving je
identiteitskaart of document wettig verblijf op te vragen. Breng dit dus zeker mee. Zonder deze documenten kunnen we je niet inschrijven.
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