Faculteit Sociale Wetenschappen

De drie hoofdproblemen van de
sociologie
1. Ongelijkheid (inkomen, macht,
diploma’s, werkgelegenheid, migratie)
2. Sociale cohesie (betrokkenheid,
saamhorigheid, verantwoordelijkheid)
3. Waarden en normen (identiteit,
godsdienst, sociaal en asociaal gedrag)

Gastles Sociologie - Ook bij u in de klas?

De opleiding Sociologie in Tilburg
Binnen de opleiding Sociologie wordt de
manier waarop we met elkaar samenleven
en de maatschappelijke gevolgen van ons
denken en doen bestudeerd. Het samenleven
van mensen verloopt niet altijd optimaal en
verandert voortdurend. Individualisering,
globalisering, technologische ontwikkelingen
en groeiende culturele tegenstellingen zijn
uitdagingen voor de samenlevingen van
vandaag, die tot belangrijke vragen en
problemen leiden.
Heeft individualisering tot gevolg dat het
gezin als hoeksteen van de samenleving
verdwijnt, en wat voor gevolgen zou dat
hebben voor de samenleving als geheel?
Leidt globalisering tot een uittocht van arbeid
naar lage lonen landen en tot een intocht van
gelukzoekers? En wat betekent respect:
hoe om te gaan met minderheden die hun
eigen minderheden (vaak vrouwen en
homoseksuelen) niet respecteren?
Sociologen leveren informatie over dit soort
maatschappelijke vraagstukken (wat gebeurt
er precies?), ze geven er verklaringen voor
(waarom gebeurt het?) en bieden mensen zo
de mogelijkheid oplossingen te vinden om
met elkaar te kunnen samenleven.
De opleiding Sociologie richt zich erop
studenten op te leiden tot een breed
georiënteerde socioloog.

De Nederlandse tolerantie in perspectief

Meer informatie

Contactgegevens

Bent u geïnteresseerd in een gastles
Sociologie of wilt u meer informatie over het
profielwerkstuk of digitaal proefstuderen?
Neem dan contact op met Rianne de Heer van
het departement Sociologie van de
Universiteit van Tilburg via mail
sociologie@uvt.nl of telefoon 013-466 2554.
Wij staan u hierover graag te woord!

Departement Sociologie
Universiteit van Tilburg
Mevr. Rianne de Heer
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tel: 013-466 2554
Mail: sociologie@uvt.nl
Website:
• Gastles Sociologie:
www.uvt.nl/gastles/sociologie
• Profielwerkstuk Sociologie:
www.uvt.nl/profielwerkstuk/sociologie
• Digitaal Proefstuderen:
www.uvt.nl/digitaalproefstuderen/sociologie
• Bachelor Sociologie:
www.uvt.nl/bachelorkiezers/sociologie
• European Values Study:
www.europeanvaluesstudy.eu

Dé gastles in sociologie die inzicht geeft in de ontwikkeling van
tolerantie in Nederland gedurende de laatste 30 jaar en in de mate
van tolerantie in Nederland in vergelijking met Europa.

Verzorgd door de Opleiding Sociologie van de Universiteit van Tilburg

De Nederlandse tolerantie

Gastles: De Nederlandse tolerantie
in perspectief
Bent u docent Maatschappijleer en wilt u
uw lesprogramma verrijken? Hebt u al eens
gedacht aan een gastles Sociologie?
De opleiding Sociologie van de Universiteit
van Tilburg biedt namelijk de gastles
De Nederlandse tolerantie in perspectief aan.
Docenten van de Universiteit van Tilburg
zullen deze gastles bij u op school verzorgen
en zullen ingaan op de vraag hoe tolerant
Nederlanders nu eigenlijk zijn en wat de
sociologie hierover te vertellen heeft.
Op deze manier krijgen uw leerlingen op een
andere (wetenschappelijke) manier te maken
met het vak maatschappijleer, wat hun blik
ongetwijfeld zal verruimen.

Het doel van deze gastles is tweeledig.
Vwo-leerlingen krijgen namelijk een
introductie in een actueel en belangrijk
maatschappelijk thema: de Nederlandse
tolerantie die in historisch en internationaal
perspectief wordt geplaatst. En vwo-leerlingen
komen op een praktische manier in aanraking
met de universitaire opleiding Sociologie aan
de Universiteit van Tilburg.
De les wordt aangeboden aan de bovenbouw
van het vwo, in het kader van het vak Maatschappijleer of Maatschappijwetenschappen.
Meer informatie over de gastles is te vinden
op www.uvt.nl/gastles/sociologie

De gastles gaat over de wereldberoemde
Nederlandse tolerantie. Door velen wordt
Nederland gezien als een walhalla van
tolerantie, anderen zien eerder een poel van
verderf. De Nederlandse tolerantie wordt in
perspectief geplaatst door (a) een vergelijking
met andere Europese landen en (b) een vergelijking over de tijd. Met behulp van tabellen en
grafieken (uit de Atlas of European Values, zie
ook www.atlasofeuropeanvalues.com) worden
scholieren aangemoedigd verbanden te
leggen en verklaringen te zoeken voor
verschillen tussen landen en voor historische
veranderingen in Nederland. Zo leren ze, op
een inhoudelijk interessante manier, over de
relevantie van sociologie voor de maatschappij en over wetenschappelijke zienswijzen ten
aanzien van maatschappelijke thema’s.
Door in de les in te gaan op tolerantie maken
de leerlingen kennis met een belangrijk aspect
van de Nederlandse identiteit, iets waarin
Nederland sterk verschilt van veel andere
landen.

De Nederlandse samenleving in
beweging
De samenleving is in beweging. Wie had tien
jaar geleden gedacht dat Nederland politieke
partijen zou kennen als de Partij Voor de
Vrijheid en Trots op Nederland? Dat er in
Nederland politieke moorden zouden
worden gepleegd? Dat er een 11 september
plaats zou vinden? En dat het idee van de
multiculturele samenleving zo enorm onder
druk zou komen te staan? Gebleken is dat veel
vwo-leerlingen geïnteresseerd zijn in deze
ontwikkelingen en dat zij belangstelling
hebben voor een studie met aandacht voor
sociale dynamiek.

Tolerantie in Europees perspectief, EVS 1999,
Atlas of European Values
Hoe groener de landen, hoe toleranter ze zijn.

Profielwerkstuk

Digitaal proefstuderen

Ook voor ondersteuning bij het schrijven van
het profielwerkstuk kunnen scholieren
bij de opleiding Sociologie van de Universiteit
van Tilburg terecht. In het
profielwerkstuk wordt ingegaan op een actueel
maatschappelijk thema binnen de
sociologie. Meer informatie over het
profielwerkstuk is te vinden op
www.uvt.nl/profielwerkstuk/sociologie

Naast de gastles en het profielwerkstuk
verzorgt de opleiding Sociologie voor
scholieren tevens de mogelijkheid om digitaal
te proefstuderen. Tijdens deze digitale
proefles wordt duidelijk gemaakt dat
sociologie midden in het dagelijks leven staat.
En dat sociologen relaties en samenlevingen
onderzoeken, waarbij het vaak gaat om
‘het waarom’ van alledaagse dingen.
Twee herkenbare sociologisch onderwerpen
worden in de proefles uitgewerkt, namelijk:
‘Gender roles’ en ‘Criminaliteit en
afwijkend gedrag’. Meer informatie over het
digitaal proefstuderen is te vinden op
www.uvt.nl/digitaalproefstuderen/sociologie

