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WAAR KOM JE STUDEREN?

Aan de Universiteit Antwerpen,
Faculteit Sociale Wetenschappen
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Universiteit? 

- Geen secundair onderwijs!
- Geen hogeschool!

Diploma professionele bachelor (hogeschool):
Je bent klaar om een welbepaald beroep uit te oefenen.
En kan via een bruggetje naar de universiteit doorstromen.

Diploma academische bachelor (universiteit):
Je kan ook gaan werken maar bent vooral klaar om door te 
stromen naar een masteropleiding.
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Sociale Wetenschappen?

Onze disciplines:
Communicatiewetenschappen
Politieke wetenschappen
Sociologie en sociaal-economische wetenschappen
Opleidings- en onderwijswetenschappen
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Politieke wetenschappen studeren
• Je bent nieuwsgierig naar het hoe en waarom van lokale, nationale en 

internationale politiek.
• Je kijkt kritisch naar politieke structuren en beslissingen die genomen worden 

door de politiek.
• Je denkt graag na over de ideale maatschappij en wat daarvoor nodig is.

In de bachelor in de politieke wetenschappen bestudeer je politiek op alle niveaus: 
van gemeenteraad tot Europese Commissie, van Vlaanderen en België tot Verenigde 
Naties. 

Je leert politiek in al haar aspecten begrijpen. Met een scherpe en wakkere blik naar 
de maatschappij kijken, meer weten en dieper graven, dat is wat een politicoloog 
doet. Daarvoor stel je je open en tolerant op, en houd je er een eigen mening op na.
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https://www.uantwerpen.be/nl/studeren/opleidingsaanbod/politieke-wetenschappen/bachelor


Politieke wetenschappen studeren
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De belangrijkste vaardigheden die ik heb 
geleerd tijdens mijn opleiding zijn kritisch 
denken en analyseren. Kritisch kunnen 
denken is essentieel, altijd en overal. Welke 
job je ook uitoefent.

Mijn allereerste examens in januari waren 
geen succes. Nochtans had ik hard 
gestudeerd en alle lessen bijgewoond. 
Nadien heb ik het vooral moeilijk gehad 
met statistiek en economie. Het is niet 
altijd gemakkelijk geweest, maar onder 
andere met de hulp van 
studietrajectbegeleider is het gelukt.

Ellen Brits, stafmedewerker 
communicatie Open VLD, bachelor 
politieke wetenschappen/master 
politieke communicatie



Communicatiewetenschappen studeren
• Je bent in bijna elk onderwerp geïnteresseerd. Je wil voortdurend alles weten.
• Je bent – letterlijk – nieuwsgierig: je volgt de actualiteit op de voet.
• Je laat je echter niet passief informeren, maar vormt je eigen mening: je 

bent kritisch.
• Zo verteer je ook de informatie- en reclameboodschappen van bedrijven en de 

overheid. De strategieën die daarachter schuilgaan interesseren jou.
• Je bent benieuwd naar onderzoek over de relatie tussen media, mens en 

maatschappij. En wil dat onderzoek ook zelf gaan doen.

Communicatiewetenschappers bestuderen communicatie en media op z'n breedst. Ze 
onderzoeken hoe berichtgeving tot stand komt en hoe wij, als mens en als 
maatschappij, erdoor beïnvloed worden. Ze analyseren de communicatiestrategieën 
die bedrijven en de overheid toepassen om een boodschap naar de buitenwereld te 
sturen, via de media maar ook via andere kanalen.
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Communicatiewetenschappen studeren

9

Het Departement 
Communicatiewetenschappen 
heeft recent veel geïnvesteerd in 
nieuwe onderzoeksapparatuur om 
emoties en gedrag te meten. Al 
deze apparatuur is ondergebracht 
in een heuse labruimte.

We kunnen onder andere hartslag, 
zweetreacties, oogbewegingen, 
lach- en fronsbewegingen 
meten terwijl mensen een online 
spel spelen, reclames bekijken of 
op internet surfen.



Sociologie studeren
Sociologen bestuderen hoe de maatschappij werkt en evolueert doorheen de tijd. Ze 
buigen zich daarbij over tal van onderwerpen:
• armoede en werkloosheid
• de schoolloopbanen van jongeren
• gezinsvorming en -ontbinding
• migratie en culturele diversiteit
• ziekte en gezondheid
• ...
Ze bekijken hoe onze sociale context ons gedrag en onze culturele opvattingen 
beïnvloedt: van het gezin of de buurt waar we wonen tot het onderwijssysteem, 
de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg.

Ze bestuderen sociale verandering en stellen zich vragen zoals: waar gaat het naartoe 
met de vergrijzing van de samenleving?; waarom trouwen mensen nog?; is er bij de 
bevolking nog draagvlak om vluchtelingen op te vangen? ...

Wat je als socioloog zeker nodig hebt, zijn een onderzoekende geest en een brede 
interesse in mens en maatschappij. Is sociologie ook iets voor jou?
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https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/sociologie-studeren/iets-voor-jou


Sociologie studeren
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Oud-studente Sien Wollaert (bachelor en master sociologie) werkt bij 
De Ambrassade, een organisatie die het jeugdwerk in Vlaanderen 
overkoepelt. Samen met verschillende jeugdwerkpartners is ze 
verantwoordelijk voor de ondersteuning en versterking van jonge 
vluchtelingen. In haar takenpakket: contacten leggen, werkgroepen 
coördineren, ondersteuningsmateriaal uitwerken en vorming geven.

“Ik koos voor de opleiding sociologie omdat ik 
op school enorm veel energie kreeg van nadenken 
over onze maatschappij, en omdat je toekomstig 
beroep nog niet duidelijk vastligt. Ik vond het 
interessant om verschillende vakken - van geschiedenis 
tot politicologie, van recht tot psychologie - te kunnen 
volgen.“

“Ik leerde dat je moet doordenken over wat je hoort in 
de media, in je vriendengroep of in je gezin. In de 
stroom van verhalen over vluchtelingen, waar ik in mijn 
job dagelijks mee geconfronteerd word, zitten veel 
meningen verscholen. Soms worden die verward met 
feitelijke kennis. Ik ben dus nog elke dag bezig met het 
checken van bronnen en het verzamelen van zo veel 
mogelijk opinies.”

“Door de vele papers die ik moest schrijven (en die ik 
destijds meermaals vervloekt heb) leerde 
ik mijn boodschap op een duidelijke en correcte 
manier verwoorden.”

“Je mag niet onderschatten hoe grondig deze opleiding 
je denken beïnvloedt, waardoor je na vier jaar (of vier 
en een half jaar in mijn geval) merkt dat je een kritisch, 
intelligent en breeddenkend individu geworden bent. 
En dat voelt goed!"
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Bacheloropleidingen:
- Communicatiewetenschappen
- Politieke wetenschappen
- Sociologie
- Sociaal-economische wetenschappen 

Masteropleidingen:
- Communicatiewetenschappen (strategische communicatie / mediastudies)
- Filmstudies & Visuele Cultuur
- Gender en Diversiteit
- Internationale Betrekkingen & Diplomatie
- Milieuwetenschappen
- Opleidings- en onderwijswetenschappen
- Political science
- Politieke Communicatie
- Sociologie
- Sociaal Werk
- Sociaal-economische wetenschappen

Onze opleidingen
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Onze aanpak
Van breed en algemeen vormend naar gespecialiseerd en toegepast

Jaar 1: 
- Algemene vakken, basiskennis, brede ‘fond’
- Methodologische vakken
- 2 richtingspecifieke vakken

Jaar 2:
- < algemene vakken
- Vervolg methodologische vakken
- Opfrissing taalkennis (Frans & Engels – niet in de Bachelor Sociologie)
- > richtingspecifieke vakken

Jaar 3:
- Louter richtingspecifieke vakken
- Toepassing methodologische vakken: Leeronderzoek I & II
- Mogelijkheid om een of twee semesters in het buitenland te studeren 

(Erasmus, …)
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Jaar 1…overzicht curriculum
Algemene en sociaal-wetenschappelijke vakken:
- Inleiding tot de filosofie (3)
- Inleiding tot het recht (3)
- Inleiding tot de algemene economie (6)
- Sociale en politieke geschiedenis (6)/politieke geschiedenis (3 – POL)
- Inleiding tot de communicatiewetenschappen (6)
- Inleiding tot de politicologie (6)
- Inleiding tot de sociologie (6)

Methodologische vakken:
- Inleiding tot het wetenschappelijk werk (3)
- Kwantitatieve onderzoeksmethoden (6)
- Statistiek I (6)

Richtingspecifieke vakken:
- CW: Media: structuur & werking (6) / Mediarecht (3)
- POL: Belgische politiek (6) / Internationale Betrekkingen (6)
- SOC: Samenleving, feiten & problemen (6) / Sociale ongelijkheid: klasse, gender, 

etniciteit (3)



Struikelblokken en wat ermee doen…

- Inleiding tot de algemene economie (6)
- Inleiding tot het wetenschappelijk werk (3)
- Statistiek I (6)

⇒ Kennis wiskunde!
⇒ Kennis standaard toepassingen Microsoft Office!

Tal van initiatieven om slaagkansen te vergroten:
- Instaptoets
- Oefencolleges in kleine(re) groepen
- Zelfstudiepakketten op Blackboard
- Benaderbare proffen & assistenten
- Zelfstudiegroepjes
- Mentoraat
- Studietrajectbegeleiding
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Wij staan voor
• Op toponderzoek gebaseerd 

innovatief onderwijs
• Een wetenschappelijke 

benadering van 
maatschappelijke vraagstukken

• Kritische reflectie & analytische 
vaardigheden

• Actief pluralisme

Hoofddoelstellingen onderwijs:
• Verbondenheid onderzoek –

onderwijs
• Studentgecentreerd onderwijs
• Competentiegericht onderwijs
• Internationalisering
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Beslissen!

Keuze maken op basis van:
 studieprogramma
 job mogelijkheden
 bereikbaarheid
 sfeer op de Universiteit
 op kot / niet op kot
 omgevingsfactoren
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Jobperspectieven
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Mogelijke beroeps’rollen’

vakspecialist, analist, communicator

Communicatiewetenschappen: + coördinator en maker
Politieke Wetenschappen: + strateeg
Sociologie: + coördinator en mediator
Onderwijs/opleidingswetenschappen: + ontwerper

21st century skills: creatief en inspirerend, probleemoplossend, 
teamgericht en communicatief

Je kan als expert niet alleen een zinnige analyse maken van een 
heikel maatschappelijk vraagstuk, 
je kan er ook helder en duidelijk over communiceren, 
zowel schriftelijk als mondeling. 
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Tot binnenkort? 
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