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De student studeert af met het doen van weten-
schappelijk onderzoek en dit is het schrijven en 
verdedigen van een thesis. Heb je de opleiding  
succesvol afgerond, dan ben je Bachelor of Science 
(BSc) in de Bedrijfskunde                   
 

 
TOELATINGSEISEN EN STUDIEMOGELIJKHEDEN 
Om tot de studie Sociologie te worden toegelaten,  
moet je over één van de volgende documenten  
beschikken:  
 

 een VWO-diploma of gelijkgesteld diploma met 
Wiskunde,  

 een certificaat Schakeljaar met pakket Sociolo-
gie en Wiskunde,  

 een verklaring dat je hebt voldaan aan de      
Colloquium Doctum toets met Wiskunde.  
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MEER INFORMATIE 
Voor inhoudelijke informatie over de studierichting  
Sociologie kun je terecht bij de richtingscoördinator  
drs C. Jurgens op het telefoonnummer 465558  
tst. 2490. 
 
Voor algemene informatie over het studeren aan de  
Anton de Kom Universiteit van Suriname maak je contact 
met de Afdeling Studentenzaken telefoon 465558 tst. 
2212 / 2213 / 2214 / 2215. 
E-mail: stuza@uvs.edu 
 
De inschrijvingen vinden plaats  
in de eerste twee weken van september 

SOCIOLOGIE 

 

 Belangstelling voor        

                MAATSCHAPPELIJKE  

vraagstukken...? 



SOCIOLOGIE 
De studierichting Sociologie van de Faculteit der 
Maatschappijwetenschappen is iets voor jou als je  
belangstelling hebt voor maatschappelijke vraagstukken 
zoals jongerenparticipatie, gemeenschaps- ontwikkeling, 
genderrelaties, huisvestingsproblematiek, religie en 
samenleving, taal en samenleving, duurzame sociale en 
culturele ontwikkeling, interetnische verhoudingen, 
familie- en verwantschapssystemen, sociaal 
beleid, cultuurbeleid en bevolkingsontwikkeling enz. 
 
Sociologie is de wetenschap, die zich bezig houdt met het 
schrijven, analyseren en verklaren van het gedrag van en 
tussen mensen die in een bepaalde verhouding tot elkaar 
staan, de min of meer vaste gedragspatronen, structuren 
en bindende opvattingen die daaruit voortkomen. 
 
 

MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE 
Als je klaar bent met de studie, ben je in staat om: 
 

 zelfstandig problemen van sociale en culturele aard 
te identificeren en te analyseren, 

 kleinschalig sociologisch onderzoek te doen met 
behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onder-
zoeksmethoden, 

 resultaten van onderzoek te integreren in beleids-
adviezen. 

 Je identificeert, onderzoekt en analyseert zelfstandig 
maatschappelijk vraagstukken van     sociale en cul-
turele aard, 

 Ontwikkelt, formuleert en evalueert onder deskundi-
ge begeleiding eenvoudige projecten van sociale en 
culturele aard 

 leiding te geven aan (afdelingen van) niet complexe 
organisaties op het gebied van sociale en culturele 
ontwikkeling, 

 schriftelijk en mondeling te rapporteren over onder-
zoeksbevindingen, analysen, aanbevelingen etc. 

De keuzevakken zijn vrij, maar moeten wel binnen  
de Faculteit der Maatschappijwetenschappen 
worden gedoceerd. 
 
In het eerste jaar moet je 60 studiepunten halen. 
Daarna kun je kiezen uit twee afstudeervarianten; 
 
1. Sociale Ontwikkeling 
Deze afstudeervariant richt zich op de structuren en 
processen van sociale transformatie met behulp van 
ontwikkelingssociologische benaderingswijzen 
(b.v.: milieu, sociale participatie, quality of life, enz). 
 
2. Culturele Ontwikkeling 
Deze houdt zich bezig met culturele vraagstukken in 
relatie tot ontwikkeling. Centraal staat de vraag:  
“Wat gebeurt er met specifieke cultuurelementen 
als taal, religie, muziek, kunst, familiesystemen en in 
de lokale Surinaamse context?” 
 
De afstudeervarianten bestaan elk uit ongeveer tien 
vakken. Bij elke variant horen enkele keuzevakken.  
In het tweede en derde jaar van de studie moet je 
bij elkaar 120 studiepunten halen. Dat kan op 
verschillende manieren.  
 
Neem hiervoor de uitgebreide studiegids door. 
 
Als je alle 180 studiepunten hebt gehaald, ben je  
Bachelor of Science (BSc) in de Sociologie. 

Als socioloog kun je als manager, beleidsmedewerk-
er, onderzoeker of consultant gaan werken bij de 
overheid, niet- gouvernementele organisatie of het 
bedrijfsleven. 
 
Indien je naast je Bachelordiploma in het bezit bent 
van het Pedagogisch getuigschrift van het IOL, kun  
je leerkracht worden in de lagere klassen van het 
VOS (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) in 
Maatschappijleer of Sociologie. Een onderwijs-
bevoegdheid van het IOL is hiervoor vereist. 
 
 
 

DUUR, STRUCTUUR EN TITULATUUR 
Sociologie is een wetenschappelijke bachelorop-
leiding van drie jaar. Het eerste jaar is algemeen 
oriënterend. Je volgt een aantal inleidende 
hoofdvakken, ondersteunende vakken en 
keuzevakken. 
 
De hoofdvakken zijn: 

 Algemene sociologie 

 Theorie van de samenleving 

 Culturele antropologie 

 Methoden en technieken van sociaal weten-
schappelijk onderzoek 

 Statistiek 

 Suriname en de regio 
 
De ondersteunende vakken zijn: 

 Economie 

 Sociale psychologie 

 Taalvaardigheid 

 Intellectuele vaardigheden 
(studievaardigheden) 

 Demografie 
 


