LAS hoofdrichting Sociologie
2019-2020

Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: n.v.t.
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS- hoofdrichting vind je hier
https://students.uu.nl/gw/las/studieprogramma. Het programma van deze HR is minimaal 90 ec
groot.
Doelgroep
In deze hoofdrichting krijg je een scholing in de empirisch-theoretische sociologie, dat wil zeggen
je leert de hoofdvragen van sociologie kennen, de theorieën, onderzoeksmethoden en implicaties
voor beleid en praktijk.
Het programma volgt een cyclus van een aantal logisch opeenvolgende stappen: problemen,
theorieën, onderzoek en beleid (PTOB). Een drietal sociologische hoofdvragen zijn hierbij sturend.
Deze betreffen de vragen naar beschrijving en verklaring van ongelijkheid, sociale cohesie en
cultuur van samenlevingen.
Bij de beantwoording van de vragen wordt ervan uitgegaan dat mensen doelgericht handelen,
echter onder sociale condities en dat hun handelingen vaak ook onbedoelde en soms perverse
gevolgen hebben op collectief niveau. De antwoorden kunnen soms worden benut voor politieke
sturing van sociale processen. Evaluatieonderzoek van het gevoerde beleid helpt om te bepalen in
welke mate dit ook is gelukt.
Eindwerkstuk
Je sluit deze hoofdrichting af met een eindwerkstuk. Je dient te voldoen aan de eisen en de
procedure van de opleiding.
Masterprogramma’s
Dit programma biedt toegang tot het masterprogramma Sociology: Contemporary Social Problems.
De Graduate school of Social and Behavioural Sciences biedt ook een aantal interessante
selectieve masters aan, waaronder de research master van Sociologie: Sociology and Social
Resaearch.
Hoofdrichtingadviseur
Heb je vragen over de inhoud van deze hoofdrichting of de studieplanning in deze hoofdrichting,
neem dan contact op met de hoofdrichtingadviseur.
Planning
Voor een planning kun je gebruik maken van de cursusplanner.
Let op: De faculteit Sociale wetenschappen heeft andere inschrijfperiodes dan de rest van de UU.
Inschrijfperiodes Sociale wetenschappen
Inschrijfperiodes UU
Hoofdrichtingprogramma
Het programma van de hoofdrichting Sociologie bestaat uit een verplicht deel van 9 cursussen en
een keuzedeel van minimaal 2 cursussen uit de overige vakken in de minoren. Voor de inhoud van
de cursussen, kijk in de Universitaire Onderwijscatalogus.

Verplicht deel hoofdrichting
Cursuscode
200300858
201400121
201800022
201800024
200300837
200300009
200300022
201800411
201100018

Cursus
Sociale problemen
Inleiding sociologie
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek (ASW, CA
& SOC)
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek (SOC)
Beleid en Politiek
Advanced Sociological Theory: Modelling Social interaction
Practicum data-analyse
Beleid- en evaluatieonderzoek*
Bachelorproject (15 ECTS)

Niveau
1
1
1
2
1
2
3
3
3

*Studenten die in het collegejaar 2018-2019 de cursus Policy and Evaluation Research niet behaald hebben,
dienen in 2019-2020 de cursus beleid- en evaluatieonderzoek te volgen

Overige vakken in minoren
Cursuscode
200700018
200300004
200300014
201800138
200300838
200300836
201400012

Cursus
Criminal behaviour during the lifecourse
Familiesociologie: trends, theorie en kwantitatief onderzoek
Social networks in theory and empirical research
Measurement and modeling with social data
Leeronderzoek oriëntatiefase: sociale ongelijkheid
Leeronderzoek sociale ongelijkheid
Sociology of organisations

Niveau
3
3
3
3
1
1
3

