WETENSCHAPPEN

-

een verklaring die aangeeft dat je hebt voldaan aan de Colloquium Doctum
toetsen voor de toelating tot de opleiding Sociologie.

bij de Richtingscoördinator drs H. Chr. Gezius op het telefoonnummer 465558 tst.

INLEIDING

EINDPROFIEL

De bacheloropleiding Sociologie biedt jou

De Sociologie student wordt 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, kleinschalig onderzoek, (poster)presentaties, debatteren, etc.

-

de mogelijkheid om onder andere carrière te maken als onderzoeker,
beleidsmedewerker op een ministerie, directeur van een NGO, genderspecialist of een junior consultant.

-

inzicht in relevante sociologische thema’s en maatschappelijke
vraag-stukken zoals de van invloed sociale media, de afname van
jongeren-participatie, het belang van genderrelaties, de veranderingen
in seksuele oriëntaties, de gevolgen van economische ongelijkheid, de
voordelen van gemeenschapsontwikkeling, de potenties van creative
industries etc..

Bereid deze studie jou ook voor op een materstudie voor verder onderzoek
naar alles wat met sociaal beleid en duurzame ontwikkeling te maken
heeft?
Dat klopt! De studierichting Sociologie van de Faculteit der Maatschappij
wetenschappen is daarom iets voor jou.

DOEL VAN DE OPLEIDING
De studie heeft tot doel je wetenschappelijk op te leiden, zodat je in staat
bent om:
 zelfstandig problemen van sociaalmaatschappelijke en sociaalculturele aard te identificeren en te analyseren

OPBOUW VAN DE STUDIE
De onderwijseenheden (vakken etc.) zijn geordend naar vijf hoofdleerlijnen en studiejaar, te weten: (1) sociologische theorieën, (2) onderzoeksmethoden/ methodologie, (3) beleid, soft skills & management, (4)
sociologische vraagstukken en (5) aanverwante disciplines.
De BSc. Sociologie is een 3-jarige dagopleiding die aan het eind van de
opleiding minimaal 180 studiepunten (sp) oplevert. Het aantal studieweken in het academisch jaar is vastgesteld op 40 (studieweken en
reguliere tentamenperioden). Deze opleiding duurt nominaal 3 jr. en max.
5 jr.
Als je alle 180 studiepunten hebt gehaald, word je Bachelor of Science
(BSc) in de Sociologie.
OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR

STUDIEPUNTEN
VERPLICHTE VAKKEN

STUDIEPUNTEN
KEUZE VAKKEN

 kleinschalig sociologisch onderzoek te doen met behulp van
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden

JAAR 1

60

0

JAAR 2

60

0

 resultaten van onderzoek te integreren in beleidsadviezen

JAAR 3

45

15

EN AANMEL

