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lexibilisering, migratie, ongelijkheid en
automatisering – abstracte termen met
echte, ingrijpende gevolgen. Bij Sociologie
houden we ons bezig met de grootste heden
daagse sociale veranderingen. Hoe veranderen
ze ons leven? Wat doen we met de negatieve
gevolgen?

Tijdens de bacheloropleiding maak je kennis
met perspectieven en methoden om sociale
vraagstukken te kunnen bestuderen en
doorgronden. Je leert zaken die vanzelfsprekend
lijken op nieuwe manieren te begrijpen. Door
de rijkheid aan sociologische vaardigheden,
kom je als afgestudeerde beslagen ten ijs op de
arbeidsmarkt. Rotterdamse sociologen hebben
niet alleen gedegen kennis, maar maken ook de
vertaalslag naar de praktijk.
Bij Sociologie gebruik je theorie en onderzoek
om grip te krijgen op complexe problemen. De
samenwerking met de opleiding Bestuurskunde,
de stage in het tweede jaar én de mogelijkheid
van een minor of exchange geven onze
studenten bijzonder brede ervaring met de
praktijk, beleid en bestuur. Overheden, bedrijven
en andere organisaties vragen om professionals
die problemen in grotere verbanden kunnen
plaatsen en bijdragen aan nieuwe oplossingen.
Sociologie aan de Erasmus Universiteit biedt:
•	een praktijkgerichte opleiding. Je loopt stage,
voert onderzoek uit en je leert presenteren,
schrijven en interviewen;
•	onderwijs aan de hand van de grootste
hedendaagse sociale vraagstukken;

•	intensief en activerend onderwijs in kleine
werkgroepen. Met in het eerste jaar
Probleemgestuurd Onderwijs, waarin je de
studiestof je eigen maakt door het toe te
passen op concrete problemen;
•	een brede blik op complexe problemen en de
capaciteit om verbanden te leggen waar die
voor anderen onzichtbaar blijven.
Aansluitende masters
We raden je aan om na je bachelor ook een
master te volgen, zodat je breed inzetbaar
bent op de arbeidsmarkt. We bieden een grote
keuze in Nederlandstalige en Engelstalige
masterprogramma’s aan:
• Arbeid, Organisatie en Management
• Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
• Engaging Public Issues
• Governance of Migration and Diversity
• Organisational Dynamics in the Digital Society
• Politics & Society
• Social Inequalities
• 	Research Master Public Administration and
Organisational Sciences
• Research Master Sociology of Media,
Culture and the Arts
Je carrière na je studie
Afgestudeerde sociologen kunnen
doorgaans snel aan het werk. Er is vraag naar
praktijkgerichte sociologen bij de overheid,
de non-profitsector, bij onderzoeksinstituten,
in het bedrijfsleven en bij de media. Je kunt
bijvoorbeeld aan de slag als beleidsadviseur,
consultant, journalist of onderzoeker.

Onderwijsprogramma
Bachelor jaar 1
Blok 1
Inleiding Sociologie
Practicum: Inleiding Academische Vaardigheden
Blok 3
Designing Social Research
Practicum: Onderzoeksontwerp
Blok 5
Maatschappelijke Problemen, Bestuurlijke
Oplossingen
Practicum: Literatuuronderzoek
Blok 7
Public Policy
Practicum: Betoog
Bachelor jaar 2
Blok 1
Political Science
Practicum: Beleidsadvisering
Blok 3
Theoretische Sociologie
Practicum: Schrijven Research Proposal
Blok 5
Stage

Blok 2
Geschiedenis van de Sociologie
Practicum: Academisch Schrijven
Blok 4
Quantitative Methods
Practicum: SPSS
Blok 6
Organisation & Management
Practicum: Interviewen
Blok 8
Sociale Ongelijkheid
Practicum: Presenteren

Blok 2
Cohesie & identiteit
Practicum: Literatuuronderzoek 2
Blok 4
Stage

Blok 7
Leeronderzoek

Blok 6
Kwalitatieve Methoden
Practicum: Kwalitatieve Data-analyse
Blok 8
Leeronderzoek

Bachelor jaar 3
Blok 1
Minor / Exchange
Blok 3
Internationale Migratie

Blok 2
Minor / Exchange
Blok 4
Sociology of Globalization: Critical Perspectives

Blok 5
Advanced Methods
Blok 7
Bachelorscriptie

Blok 6
Sociologische Onderzoekspuzzels
Blok 8
Bachelorscriptie
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“Het interessante aan
sociologie is dat je
onderzoek doet naar
de wereld waar je zelf
middenin staat en dat
deze wereld vaak op een
andere manier functioneert
dan je denkt.”
Justin Poels - oud-student Sociologie
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Nieuwsgierig geworden?
Kom dan (online) langs! Kijk op eur.nl/essb
voor aankomende evenementen, zoals de
Bachelor Open Dag of Meeloopdagen
Of chat met een student via
eur.nl/en/essb/chat-our-students

