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Maatschappij en Welzijn

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

H. Pius X-instituut

De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

Welkom
in de wereld van

Maatschappij en Welzijn

Je bent sterk geïnteresseerd in de mens en de maatschappij. Je vindt het boeiend
om over alle aspecten van de mens na te denken en onderzoek te doen. Zowel het
sociaal en psychisch functioneren van de mens als de opbouw en functioneren
van een maatschappij en cultuur lijken je interessante thema’s om over te leren.

TWEEDE GRAAD
Humane wetenschappen (ASO)

Op Pius X kan je dan kiezen voor de richting Humane wetenschappen.
Kies je voor Pius X, dan mag je er zeker van zijn dat je leraren alles in het werk zullen stellen dat jij je ook goed zal voelen op school. Ze zijn immers van overtuigd
dat dit de eerste voorwaarde is om goed te leren.
Humane wetenschappen is een doorstromingsrichting, dit wil zeggen dat je,
wanneer je voor deze richting kiest, hoogstwaarschijnlijk doorstroomt naar het
hoger onderwijs. De vakken van de basisvorming zijn dezelfde als in andere ASOrichtingen, maar in het fundamentele gedeelte worden andere accenten gelegd.
In de vakken gedrags- en cultuurwetenschappen bestudeer je op een systematische manier het gedrag van de mens en alle aspecten van een maatschappij.

DERDE GRAAD
Humane wetenschappen (ASO)
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
aan de vernieuwingen
in de tweede graad.

Wanneer kies je voor
Humane wetenschappen?
Je bent bereid om actief te werken: via
alternatieve en activerende werkvormen wordt er in de klas nagedacht
over de mens in al zijn facetten. Je
bent bereid om kritisch na te denken,
in dialoog te gaan, te luisteren, te discussiëren en je eigen mening te formuleren over gebeurtenissen en actuele
thema’s.

TWEEDE GRAAD

Je wil zelfstandig leren werken en je
durft uitdagingen aan te gaan. Je hebt
een flinke dosis werkkracht om de theoretische modellen die in de klas gezien worden te toetsen aan de praktijk.
Je vindt het boeiend om het sociale
veld in te gaan en organisaties te bezoeken, de actualiteit te volgen, teksten te lezen en met mensen te gaan
praten. Met andere woorden, je gaat
persoonlijk op zoek.

Je hebt de ambitie en het doorzettingsvermogen om na het middelbare
onderwijs een hogere opleiding te
starten in een menswetenschappelijke
richting, zoals bijvoorbeeld Rechten,
Psychologie, Sociologie, Archeologie,
Geschiedenis, Communicatie, Criminologie, Pedagogie, enzovoort. Humane
wetenschappen is een uitgesproken
doorstromingsrichting die je voorbereidt op hoger onderwijs.

Hou ook rekening met het advies dat
je kreeg op het einde van het tweede
leerjaar. Indien je het advies kreeg
om een TSO-richting te volgen, dan
is Humane wetenschappen echt geen
goede keuze, want dan vormen de
algemene theoretische vakken vaak
een groot struikelblok.
Denk er ook om dat je een keuze
maakt voor twee jaar, want na het
derde jaar secundair onderwijs kan
je niet zomaar overstappen naar het
vierde jaar van eender welke andere
studierichting.
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De infobrochures zijn
nog niet aangepast
Humane wetenschappen
aan
de vernieuwingen
lessentabel 3de en 4de
jaar HUW
in de tweede graad.
3HUM
3HUW
3HUW

4HUM
4HUW
4HUW

aardrijkskunde

1

1

biologie

1

1

chemie

1

1

Engels

3

3

Frans

4

4

basisvakken

fysica

1

1

geschiedenis

2

2

godsdienst

2

2

muzikale opvoeding
lichamelijke
opvoeding
Nederlands

0
2

21

4

4

wiskunde

4

4

cultuurwetenschappen

2

2

gedragswetenschappen

3

3

muzikale opvoeding

1

1

plastische opvoeding

1
32

1
32

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Derde jaar
In cultuurwetenschappen maak je kennis met begrippen en mechanismen die te
maken hebben met cultuur en cultuuroverdracht. Je probeert een omschrijving te
geven voor het begrip cultuur en staat stil bij de verschillende aspecten van een
cultuur zoals waarden en normen, man-vrouwverhoudingen, religie, het huwelijk,
subculturen enzovoort. Je vraagt je ook af hoe culturen kunnen blijven bestaan en
hoe cultuurelementen worden overgedragen via bijvoorbeeld rituelen, verhalen
en kunst.
In het tweede deel wordt duidelijk dat cultuuroverdracht bij ons vaak gebeurt via
communicatie en massamedia. Dit thema wil je inzicht geven in de wereld van
radio en tv, kranten, het internet en nieuwe media. Ook thema’s als reclame en
reclamestrategieën komen aan bod.
In gedragswetenschappen besteed je aandacht aan de levensloop van de mens
met veel aandacht voor groei en ontwikkeling. Zowel de positie van het kind, de
adolescent, de volwassene en de bejaarde komen aan bod. Als kennismaking met
een ontwikkelingspsycholoog bestudeer je de theorie van Erik Erikson en krijg je
de kans dit toe te passen op je eigen leven.
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Vierde jaar

TWEEDE GRAAD

Cultuurwetenschappen staat in het
vierde jaar in het teken van de samenleving als bron van welvaart en welzijn.
Mensen leven met anderen samen omdat een samenleving meer kansen biedt
op welvaart en welzijn. Een organisatie
van de belangrijkste maatschappelijke
velden is dan ook onmisbaar. Je neemt
een kijkje in het politieke, economische,
sociale, juridische en levensbeschouwelijke veld. Kritisch kijken naar een
maatschappij blijft erg belangrijk. De
rol van de kunstenaar is dan ook dubbel (schoonheid en kritiek). Wat herken
je als kunst? Is begrijpen van kunst belangrijk voor de appreciatie ervan? Als
je meer info krijgt over de kunstenaar,
beïnvloedt dit dan je smaak?
In gedragswetenschappen ga je in op
de relatie van de individuele mens met
de wereld rondom hem. In een eerste
deel leer je verbanden te leggen tussen persoon, interactie en gedrag. Je
bekijkt tevens hoe onze perceptie,
emoties en motivatie ons gedrag vormgeven en beïnvloeden. In een tweede
deel krijg je inzicht in de manier waarop
wij relaties met anderen vormgeven;
ook leer je hier een aantal omgangsvaardigheden toepassen. In een laatste
deel ga je dieper in op de verschillende
organisaties binnen een samenleving.
In de tweede graad word je ook artistiek gevormd. Gedurende twee uur
per week werk je afwisselend aan plastische en muzikale vorming. Je brengt
deze twee disciplines ook samen in de
vorm van projecten. We verwachten
voor die vakken dat je openstaat voor
nieuwe technieken en dat je probeert
om je creativiteit te vergroten.
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Bijzondere werkvormen

TWEEDE GRAAD

Pius X heeft een sterke traditie in het
aanreiken van alternatieve werkvormen
via allerlei projecten en activiteiten. Het
volgen van de actualiteit en het lezen
en analyseren van teksten vormen de
basis binnen Humane wetenschappen. In de lessen wordt vaak gewerkt
met actueel beeldmateriaal. In de klas
staan er naast de gewone lessen een
aantal andere activiteiten gepland
zoals bij-voorbeeld rollenspelen, interviews, een observatie in een kleuterklas, een bezoek aan een gemeenteraad,
het bestuderen van een eigen jongerencultuur en het bijwonen van een
rechtszaak.

Tijdens de projectweek in mei werk je
in het derde jaar rond het thema ‘anders zijn’. Via workshops, tentoonstellingen en gastsprekers probeer je je
kijk te verruimen door kennis te maken
met mensen die ‘anders zijn’. Het kan
gaan om mensen die met kunst bezig
zijn, vluchtelingen, mensen met een
beperking, een andere cultuur of religie, mensen met een minder alledaags
beroep, mensen in armoede, mensen
met een bijzonder talent of mensen die
een apart verhaal te vertellen hebben.
Tijdens de projectweek verblijf je enkele dagen in Gent.

Naast tal van richtingoverschrijdende
projecten, zijn er een aantal vast terug- In het vierde jaar staat tijdens de prokerende activiteiten.
jectweek het thema ‘kunst’ centraal.
Over kunst kan je praten en lezen, maar
In het vierde jaar ruimen de lessen ge- daarnaast is het zeker zo belangrijk om
dragswetenschappen gedurende een kunst te beleven. Verschillende kunstheel trimester plaats voor een sociaal vormen worden aangereikt en uitgewetenschappelijk onderzoek. Onder probeerd. Proeven, voelen, smaken,
begeleiding van de leerkracht zet je de vallen en weer opstaan. Zo ontdek je
eerste belangrijke stappen in het op- niet alleen waarom kunst een belangzetten, uitvoeren en rapporteren van rijke plaats inneemt in onze maatschapeen sociaal wetenschappelijk onder- pij, maar ook welk effect kunst op jezelf
zoek. Aan de hand van een zelfgekozen kan hebben. Je trekt er enkele dagen
thema ga je per twee aan de slag: het op uit om buiten de lessen mensen
opstellen van een onderzoeksvraag, te ontmoeten die je hun passie vooreen interview, een literatuurstudie, een leggen. Zo begrijp je de wortels van
enquête en een wetenschappelijk rap- deze kunstenaars beter en leer je in de
port, dit alles kent op het einde van dit loop van enkele dagen ‘anders’ kijken
project geen geheimen meer voor je.
naar kunstwerken.

Wat na de tweede graad
Humane wetenschappen?
Heb je de tweede graad Humane
wetenschappen met succes afgewerkt, dan is het logisch dat je ook
in de derde graad voor Humane
wetenschappen kiest.
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Humane wetenschappen

lessentabel 5de en 6de jaar HUW
5HUM
5HUW

6HUM
6HUW

aardrijkskunde
Engels

2

2

esthetica

1

0

Frans

3

3

geschiedenis

2

2

basisvakken

godsdienst

2

2

lichamelijke opvoeding

2

2

natuurwetenschappen

2

2

Nederlands

4

4

wiskunde

3

3

aardrijkskunde

1

2

cultuurwetenschappen

3

3

gedragswetenschppen

3

3

seminarie
keuzevakken

2

2

verschillende modules

2

2

32

32

richtingsvakken

Beschrijving van de richting
Vijfde jaar
In cultuurwetenschappen gaat het eerste thema over massamedia. Je bestudeert
de functies, de macht en de invloed van massamedia. Ook persvrijheid en censuur
komen ruim aan bod. En tot slot werp je een blik op de rol van de overheid en de
economie met onderwerpen als mediabeleid en persconcentratie. In deel twee ga
je de filosofische toer op. Je gaat op zoek naar de oorsprong van deze wetenschap
en hebt aandacht voor mens- en wereldbeelden. Op het einde sta je nog even stil
bij wetenschap in het algemeen en ethiek in het bijzonder.
In het vak gedragswetenschappen komen eerst de begrippen identiteit en persoonlijkheid aan bod. Je bestudeert de culturele, volks- en geslachtsidentiteit aan
de hand van concrete cases (genocide in Rwanda, de getuigenis van een transgender). Je onderzoekt wat het verschil is met het begrip persoonlijkheid en gaat
dieper in op enkele persoonlijkheidstheorieën .
In een tweede deel bestudeer je wat het verschil is tussen een echte wetenschappelijke test (die gebruikt wordt binnen de psychologie en sociologie) en een
pseudo-test. Aan de hand van concreet materiaal pas je de verschillende criteria
(geldigheid, betrouwbaarheid, ijking, objectiviteit, standaardisatie) toe. Tenslotte
ga je in een derde deel dieper in op het thema ‘deviant gedrag’. Je bekijkt wat
we in onze cultuur omschrijven als ‘afwijkend’ gedrag en vergelijkt dit met andere
samenlevingen. Verschillende verklaringsmodellen (biologisch, psychologisch,
(socio-logisch) komen aan bod.
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Zesde jaar
In het vak gedragswetenschappen staat
het thema ‘diversiteit’ centraal. In een
eerste deel kijk je naar de verschillen
tussen individuen. Wat is aangeboren?
Wat is aangeleerd? Welke groeperingen komen hieruit voort? Hoe ontstaan
en wat zijn de gevolgen van sociaal
gecreëerde verschillen, ergo sociale
ongelijkheid? In een tweede deel
bekijk je de conflicten die uit deze verschillen kunnen ontstaan, zowel binnenin de mens, tussen mensen, binnenin een groep of tussen groepen. Tot
slot werp je nog een blik op het begrip
‘macht’.

DERDE GRAAD

Bij cultuurwetenschappen ga je op zoek
naar de wortels van onze democratie
door het stellen van pertinente vragen. Is België wel democratisch? Kun
je dit onderzoeken? Welke ontstaansgeschiedenis en gevolgen hebben
deze democratische kenmerken? Kan
jij leren kritisch te kijken naar echte
‘machtsstructuren’ in onze maatschappij? Hoe helpt het volgen van de actualiteit jou in deze taak? Interesseert het
jou om te kijken naar machtsstructuren
buiten België? Heb jij een duidelijke
mening over maatschappelijke fenomenen die in het nieuws terecht komen
en zo ja, kan je deze dan beargumenteren? Op welke manier levert een
kunstenaar kritiek op deze maatschappij? Wat is dan de reactie van de maatschappij op deze kunstenaars? Is leven
in een maatschappij voor een kunstenaar belangrijk?

Wat na de derde graad
Humane wetenschappen?
Humane wetenschappen is een uitgesproken doorstromingsrichting die je
voorbereidt op hoger onderwijs. Een
met succes doorlopen studierichting
Humane wetenschappen zal je brengen
tot een genuanceerde en gefundeerde
mening inzake menselijke problematiek. Die kan verder ontwikkeld worden
in een studierichting als Psychologie,
Pedagogie, Politieke en sociale wetenschappen, Geschiedenis, Communicatiewetenschappen, Rechtswetenschappen, Criminologie, Archeologie of een
opleiding tot onderwijzer, leraar, verpleegkundige, sociaal of psychologisch
assistent, opvoeder, enzovoort.
9
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Bijzondere werkvormen

Keuzemodules

DERDE GRAAD

In de derde graad Humane wetenschappen vul je je lessenrooster aan met verschillende keuzemodules; vakken als
expressie, filosofie, Spaans en statistiek
zijn alvast complementair aan je HUWvorming.

Een belangrijke werkvorm in deze richting is het kritisch verwerken van literatuur en andere bronnen bij het uitwerken van projecten en langlopende
taken. Projecten bieden de mogelijkheid om op een andere dan schoolse
wijze te leren, te ervaren, een stukje
kennis op te doen die je niet uit boeken
kan halen. Door aan participatie, veldonderzoek en verslaggeving te doen,
krijg je de kans zelfstandig te werken.
Ontmoetingen met mensen buiten de
school kunnen je meer inzicht geven
in de sociale realiteit. Het werken en
ervaren gebeurt in groepjes, omdat het
kunnen samenwerken in groep een belangrijke vaardigheid is. Tenslotte willen we met deze projecten een beroep
doen op jouw creativiteit om alle informatie en ervaringen op een zo origineel
mogelijke manier te verwerken.
Het zelf voorbereiden, opzetten en verwerken van een sociaal-wetenschappelijk experiment rond een thema naar
keuze, bezoek aan de Thomas More
hogeschool voor een workshop rond
psycho-diagnostische testen, het maken en verdedigen van een portfolio,
het uitwerken van een ervaringsgerichte avond voor een publiek van familie,
vrienden en leerkrachten, Nederlandse
les geven aan anderstalige nieuwkomers, deelnemen aan de Sociale Wetenschappen Olympiade (waarvoor je
een uitgebreid sociaal-maatschappelijk onderzoek moet voeren) ... Het zijn
maar enkele voorbeelden van een hoop
interessante en uitdagende activiteiten
die je te wachten staan.
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Waarom Pius X?
De richting Humane wetenschappen wordt in heel wat Antwerpse scholen aangeboden. Waarom zou je dan voor Pius X kiezen en niet voor een andere school?
Het antwoord is eenvoudig. Omdat Pius X niet zomaar een school is. Daarbij staan
twee facetten centraal: het welbevinden van alle Piustieners en de school als
venster op de wereld.
Op onze school ervaren leerlingen én leraren een grote mate van vrijheid, de
ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en de eigen persoonlijkheid te
ontwikkelen.
Op onze school is er een grote mate van inspraak, niet alleen via de verschillende
participatieorganen, maar ook en vooral door de dagelijkse omgang met elkaar
waarbij leraren en directie open en respectvol omgaan met leerlingen, effectief
luisteren en hun inbreng naar waarde schatten.
Op onze school creëren we een kader waarin elke leerling zich optimaal kan
ontplooien. Wie sterk is, wordt uitgedaagd, wie beter wil leren studeren kan terecht in de studiebegeleiding, wie zijn studie nog niet goed kan organiseren vindt
beslist wel een mentor, wie persoonlijke of socio-emotionele problemen ondervindt, kan rekenen op steun en advies, wie worstelt met Nederlands kan aankloppen voor taalondersteuning, wie gedragsproblemen heeft, krijgt nieuwe kansen
via een herstelgerichte aanpak, wie kampt met een leer- of ontwikkelingsstoornis
krijgt aangepaste hulpmiddelen en faciliteiten ...
Op Pius X worden de schotten tussen de onderwijsvormen ASO, BSO, KSO en TSO
zo veel mogelijk weggenomen. Onze school biedt een ruime waaier van richtingen die elkaar inspireren en voor wederzijdse inbreng van zuurstof zorgen. Er zijn
heel wat projecten over de onderwijsvormen heen. Daarbij wordt op een kritische
manier gekeken naar de mens en de maatschappij, naar heden, verleden en toekomst. Zo vormen we zelfbewuste en geëngageerde jongvolwassenen voor de
wereld van morgen. Op Pius X telt niet in welke richting of onderwijsvorm je zit,
ook niet wat je persoonlijke situatie, afkomst, taal, cultuur, geaardheid of overtuiging is; wel wie je bent als persoon. En dat mag best wat pittig en eigenzinnig zijn.
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Dit zeggen onze leerlingen over Pius X:
We vroegen aan onze leerlingen van de derde graad om hun school te beschrijven
in drie woorden. De onderstaande woordwolk geeft weer welke woorden ze het
meest aanhaalden:

DERDE GRAAD

Dit zegt een ouder over Pius X:
Pius X heeft een goede naam vooral omwille van de individuele begeleiding van
leerlingen, de bekwame leerkrachten en de sterke directie. Kinderen voelen zich
goed, veilig, vrij en vooral gelukkig op Pius X. Onze dochters vonden beiden van
dag één hun plek in deze school. Wij vermoeden dat de strakke duidelijke structuur met de nodige vrijheid en de juiste aandacht voor elke leerling het succes
uitmaakten (en uitmaken). Onze kinderen houden ook van de diversiteit in deze
school, ook al is dit soms niet evident.
Eén van onze dochters heeft twee dysfuncties. Dankzij de extra begeleiding binnen de school heeft zij haar getuigschrift van Humane wetenschappen zonder
probleem behaald. Onze tweede dochter zit in het vijfde jaar Latijn-wetenschappen. Dit was buiten onze en haar verwachtingen. Op Pius X werd zij telkens bevestigd en gestimuleerd in haar competenties dankzij leerkrachten die haar het vertrouwen gaven en stimuleerden om in haar eigen mogelijkheden te geloven. Wat
kan een ouder meer wensen dan dat het beste uit haar of zijn kind wordt gehaald?
Vriendelijk groeten
een Pius X-fan

Info over de inschrijvingen
Eigen leerlingen maken hun keuze voor het volgende schooljaar
bekend bij de rapportafhaling van eind juni.
Nieuwe leerlingen kunnen op volgende momenten inschrijven:
- tijdens het schooljaar na het maken van een telefonische afspraak
voor de tweede graad: 03 820 66 00
voor de derde graad: 03 259 05 60
op werkdagen
van 9.00u tot12.00u en van 13.30u tot 17.00u
- tijdens de zomervakantie
de eerste 5 werkdagen van juli
de laatste 8 werkdagen van augustus
telkens van 9.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u
tijdens de zomervakantie vinden alle inschrijvingen,
dus ook voor de derde graad, plaats in de vestiging Olympiadelaan
Om de inschrijvingen te realiseren moet je volgende documenten meebrengen:
- identiteitskaart,
- laatste rapport (met attest),
- andere relevante attesten (bv. van een leerstoornis).
Inschrijvingen gebeuren enkel indien één van de ouders aanwezig is.

Campus Olympiadelaan

Campus Abdijstraat

Bereikbaarheid
van de school
(trams en bussen)
Talrijke tram- en buslijnen
hebben een halte dichtbij
onze vestigingsplaatsen.
Gedetailleerde informatie
vind je terug op
www.delijn.be.

Contactgegevens
TWEEDE GRAAD
VIIde-Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Tel: 03/820 66 00
Fax: 03/820 66 29
info@piustien.net
www.piustien.net
DERDE GRAAD

Je kan al onze brochures raadplegen op de website.

Abdijstraat 128
2020 Antwerpen
Tel: 03/259 05 60
Fax: 03/259 05 62
info@piustien.net
www.piustien.net

