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Situering
Studenten leren klassieke sociologische concepten en theorieën ontdekken en
hanteren om het sociologisch denken te integreren tijdens hun verdere studie. Inzicht in
het belang van enerzijds sociologisch denken en anderzijds het sociaal en economisch
handelen sociologisch te leren begrijpen. De nadruk ligt op een systeemtheoretisch
denkkader waardoor specifieke economische en organisationele fenomenen kunnen
worden geplaatst in een breder sociologisch kader. Overzicht van de verschillende
sociologische paradigma's op het niveau van micro-, meso- en macroniveau.
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Sociologie als wetenschap
Sociaal handelen als basis van de sociologie
Sociale posities en hun toewijzing
Sociale systemen en systeemdenken
Sociale mobiliteit
Sociale interacties en communicatie
Cultuur als sociologisch product, socialisatie, organisatieculturen
Typen van sociale systemen
• Microsociologie van individuele sociale interactie
• Groepen
• Netwerken en collectiviteiten
• Organisaties
• Samenlevingen

Begincompetenties
Eindcompetenties
1
1
2
3
4
1
5

Toepassen van sociologische begrippen en concepten aan de hand van praktische
voorbeelden
Kennis over sociologische begrippen, concepten en theorieën
Inzicht in de verschillende wijzen van sociologisch denken
De verschillende sociologische denkwijzen toepassen op concrete sociale
fenomenen
Sociologisch denken als basis van economisch en sociaal handelen begrijpen

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)

1

Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Doceren

Leermateriaal
• Handboek: Vanderstraeten, A. (2017) Sociologie voor economen. Een inleiding in
• sociologisch denken. Gent, Academia Press.
• Slides
• Korte wetenschappelijek presentaties (TED conferences)
Geraamde kostprijs boek: 35 euro

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Individueel

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen via multiple choice

Eindscoreberekening
100% multiple choice examen

(Goedgekeurd)

2

