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, of Economie 1.
- een certificaat Schakeljaar met pakket Sociologie.
- een verklaring dat je hebt voldaan aan de Colloquium Doctum toets
Sociologie.
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Biedt de studie Sociologie mij de mogelijk-heid om onder andere carrière te
maken als onderzoeker, beleidsmedewerker op een ministerie, directeur van
een NGO, gender-specialist of een kleine zelfstandige consultant?

De studierichting heeft twee afstudeervarianten, nl. : Culturele Ontwikkeling
en Sociale Ontwikkeling.

Krijg ik nu al wetenschappelijke inzicht in maatschappelijke vraagstukken,
zoals jongerenparticipatie, genderrelaties, gemeenschapsontwikkeling, huisvestings-problematiek, religie, taal en samenleving, duurzame sociale en culturele
ontwikkeling, inter- etnische verhoudingen, familie- en verwantschapssystemen,
cultuurbeleid, sociaal beleid etc.?
Bereid deze studie mij ook voor op een materstudie voor verder onderzoek naar
alles wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft?
Dat klopt! De studierichting Sociologie van de Faculteit der Maatschappij
wetenschap-pen is daarom iets voor jou.

Als sociologie student word je opgeleid om te functioneren als een competente, creatieve en verantwoordelijke deskundige op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
Dit gebeurt middels: discussiecolleges, seminars, practica, veldexcursies,
workshops, kleine onderzoeken, (poster)presentaties, debatteren, etc.
1. Sociale Ontwikkeling
Deze afstudeervariant richt zich op de structuren en processen van sociale
transformatie met behulp van ontwikkeling sociologische benaderingswijzen
(vb.: milieu, sociale participatie, quality of life, enzovoorts).

DOEL VAN DE OPLEIDING

2. Culturele Ontwikkeling

De studie heeft tot doel je wetenschappelijk op te leiden, zodat je in staat bent
om:

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 in de lokale Surinaamse context?”

 zelfstandig problemen van sociale en culturele aard te identificeren en
te analyseren
 kleinschalig sociologisch onderzoek te doen met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks-methoden
 resultaten van onderzoek te integreren in beleidsadviezen
 Je identificeert, onderzoekt en analyseert zelfstandig maatschappelijk
vraagstukken van sociale en culturele aard
 Je ontwikkelt, formuleert en evalueert zelfstandig eenvoudige projecten van sociale en culturele aard
 Je geeft leiding aan (afdelingen van) niet complexe organisaties op het
gebied van sociale en culturele ontwikkeling
 Je rapporteert schriftelijk en mondeling over onderzoeks-bevindingen, analysen en aanbevelingen

Deze twee 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, word je Bachelor of Science (BSc)
in de Sociologie.
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Momenteel wordt gewerkt aan de Master Sociologie die in 2018/2019 van
start zal gaan.
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