
 

 

Wat is de opleiding Sociale Wetenschappen? 

De samenleving is continu in verandering en de relatie tussen mens en maatschappij wordt steeds 

complexer, maar tegelijkertijd ook steeds boeiender. In de opleiding Sociale Wetenschappen 

verdiepen we ons in grote, complexe maatschappelijke uitdagingen. Binnen de opleiding staan drie 

uitdagingen centraal: Digitalisering, Diversiteit en Democratie (3D’s). Enkele voorbeelden van vele 

vraagstukken waar sociale wetenschappers zich over buigen, zijn: ‘wat maakt ons zo vatbaar voor 

valse nieuwsberichten via sociale media?’, ‘waarom komen jonge mensen vandaag de dag massaal 

op straat tegen klimaatverandering?’, ‘hoe verklaren we het dalende vertrouwen in de politiek?’ … 

Binnen Sociale Wetenschappen willen we jou vormen tot iemand die het verschil kan maken in de 

samenleving. We reiken je de noodzakelijke wetenschappelijke kennis en vaardigheden aan om de 

uitdagingen van vandaag en morgen te doorgronden en stimuleren je om er actief mee aan de slag 

te gaan. 

 

Wat is er anders aan de opleiding aan UHasselt ten opzichte van andere 

universiteiten? 

Binnen de bacheloropleiding Sociale Wetenschappen aan UHasselt focussen we op drie belangrijke 

uitdagingen van onze hedendaagse én toekomstige maatschappij: Digitalisering, Diversiteit en 

Democratie (3D’s). Deze uitdagingen noemen we ook wel ‘grand challenges’. In de loop van de 

opleiding benader je deze ‘grand challenges’ vanuit verschillende disciplines om ze helemaal te 

kunnen doorgronden.  

Kom je Sociale Wetenschappen studeren aan UHasselt? Dan werk je volgens een vernieuwend 

onderwijsconcept ‘casusgeoriënteerd onderwijs’. Je krijgt de theorie aangereikt in interactieve 

hoorcolleges. Vervolgens ga je met deze theorie aan de slag aan de hand van concrete en actuele 

real-life situaties, ook wel casussen genoemd. Je leert dus niet enkel vanuit je handboeken, je bent 

ook actief bezig met de leerstof door te debatteren, te onderzoeken, te discussiëren, … samen met 

je medestudenten in kleine groepen. 

Bijkomend werken we aan het begin van de bacheloropleiding met korte lesperiodes, de zogenaamde 

‘kwartielen’. Een kwartiel duurt 10 weken.  In de loop van deze periode verdiep je je in drie vakken. 

Zo wordt je studietijd beter gespreid over het volledige academiejaar. Aan het einde van elk kwartiel 

heb je examens, op die manier heb je snel inzicht in je leermethode en kom je erachter of je de 

inhoud voldoende beheerst. Halverwege tweede bachelor schakelen we over naar het 

semestersysteem, waardoor je zelfstandiger aan de slag kan. 
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Is de opleiding al definitief goedgekeurd? 

Een tijdje geleden is de NVAO-commissie bij ons op bezoek geweest en ondertussen hebben we een 

positief beoordelingsrapport mogen ontvangen. De definitieve beslissing wordt genomen door de 

Vlaamse Regering, die wordt verwacht in april 2022. Nog heel eventjes geduld dus! :-)  

 

Welke voorkennis heb ik nodig voor de richting Sociale Wetenschappen? 

Een goede kennis van statistiek is heel belangrijk als je aan sociaalwetenschappelijk onderzoek wil 

doen. In de loop van de opleiding zal je dan ook statistiek krijgen. Daarom kan het handig zijn als je 

in het secundair onderwijs minstens 4 uur wiskunde per week hebt gehad.  

Omdat je in de loop van de opleiding ook regelmatig in aanraking zal komen met Engelstalige teksten, 

verwachten we ook dat je een basiskennis Engels hebt (ASO/TSO). Deze kennis frissen we op en 

breiden we uit in de loop van het eerste bachelorjaar.  

Dit zijn echter geen harde vereisten om te kunnen slagen, het belangrijkste is dat je gemotiveerd en 

geëngageerd bent!   

 

Wat voor vakken komen er aan bod in de opleiding? 

In de bachelor Sociale Wetenschappen staan drie grand challenges centraal: Digitalisering, Diversiteit 

en Democratie (3D’s). Veel vakken in het curriculum zullen dan ook opgebouwd zijn rond deze 

thema’s. Hierbij aansluitend krijg je ook een stevige basis communicatiewetenschappen, sociologie 

en bestuurskunde mee. Deze wetenschappelijke disciplines zijn namelijk onlosmakelijk verbonden 

met de 3D’s. Halverwege tweede bachelor zal je moeten kiezen voor één van deze drie specialisaties 

waardoor je een echte expert wordt.  

Om onze samenleving goed te kunnen doorgronden is ook kennis in onder andere psychologie, recht, 

economie en statistiek onmisbaar. Deze vakken komen in de loop van de bacheloropleiding dan ook 

aan bod. Daarnaast krijg je ook de kans om ervaring op te doen: in het derde jaar loop je stage en 

krijg je de kans om op uitwisseling naar het buitenland te gaan!  

 

Kan ik ook stage doen?  

Ja, je kan stage doen! De stage staat ingepland in het eerste semester in derde bachelor. De stage 

omvat 20 werkdagen, deze kan je flexibel invullen in overleg met je stageplaats. Het project dat je, 

individueel of in groep, uitvoert tijdens de stage zal een antwoord bieden op reële noden binnen de 

samenleving. Op deze manier kan je je kennis en vaardigheden als sociale wetenschapper optimaal 

inzetten en tegelijkertijd ontwikkel je relevante beroepservaring.  

 

 

 



Hoe verlopen de lessen? 

De lessen nemen veel verschillende vormen aan. Enerzijds volg je hoorcolleges waarin je theorie 

aangereikt krijgt, anderzijds heb je casussessies waarin je in kleine groepen actief aan de slag gaat 

met deze theorie aan de hand van concrete, actuele cases. Die casussessies worden op allerlei 

manieren ingevuld: de ene week discussieer je vrij met medestudenten over bepaalde thema’s, de 

andere week ontwikkel je standpunten voor een debat of reflecteer je in groep over interessante 

documentaires of gebeurtenissen … Interactie staat centraal! Naast de contactmomenten op de 

campus, zullen we ook inzetten op digitaal leren, zodat je op veel verschillende manieren met de 

inhoud bezig kan zijn. 

 

Hoeveel uren les heb ik per week? 

Binnen Sociale Wetenschappen proberen we een goede balans te vinden tussen het aantal uren dat 

je aanwezig moet zijn op de campus en het aantal uren dat je zelfstandig met de leerstof bezig bent. 

Het eerste bachelorjaar is opgedeeld in 4 kwartielen van 10 weken. In elk kwartiel krijg je drie 

vakken, gevolgd door examens. We mikken per week op 15u les op campus waarvan, in het eerste 

jaar, de helft hoorcollege en de helft casussessie. Dit lijkt weinig, maar we verwachten dat je ook 

thuis voldoende met de inhoud bezig bent, zodat je goed voorbereid kan deelnemen aan de 

casussessie. Hieronder kan je een voorbeeld zien van een lesweek in het eerste kwartiel in eerste 

bachelor:  

 

 

 

Kan ik instromen in masteropleidingen aan andere universiteiten? 

UHasselt biedt momenteel enkel de bacheloropleiding Sociale Wetenschappen aan. Voor een 

aansluitende masteropleiding kan je terecht aan een van de andere collega-universiteiten. Je hebt 

heel wat mogelijkheden: denk onder andere aan een master in de Communicatiewetenschappen, 



een master in de Sociologie, een master in het Overheidsmanagement- en beleid. Vanuit de opleiding 

doen we er alles aan om deze overstap naar een andere universiteit zo vlot mogelijk te laten 

verlopen!  

 

In welke sectoren kom ik terecht met mijn diploma?  

Afgestudeerde sociale wetenschappers komen in veel verschillende sectoren terecht. Denk 

bijvoorbeeld aan media, communicatie, overheid, politiek, privébedrijven, onderzoek en onderwijs. 

In het schema hieronder vind je meer informatie over enkele mogelijke beroepsuitwegen: 

 

 

 

Kan ik als werkstudent de opleiding volgen? 

Voorlopig bieden we de opleiding Sociale Wetenschappen enkel in dagopleiding aan. Echter, ons 

vernieuwend onderwijsconcept ‘casusgeoriënteerd onderwijs’ laat veel vrijheid en zelfstandigheid aan 

de studenten die dit wensen. Onze studenten krijgen hoorcolleges in combinatie met casussessies, 

deze sessies worden thuis voorbereid en vervolgens op campus besproken/bestudeerd in kleine 

groepen (onder begeleiding). Hierdoor moet je niet heel veel op de campus aanwezig zijn, maar 

wordt er wel gerekend op zelfstudie. Vanuit dat perspectief kan de optie werken-studeren toch 

enigszins overwogen worden. Daarnaast willen we ook inzetten op ‘blended learning’, waarbij de 

studenten ook digitaal toegang hebben tot (onderdelen van) de leerstof. We hopen in de toekomst 

ons aanbod uit te breiden voor werkstudenten. 

 

 



Waar gaan de lessen door? 

Je zal les krijgen op onze stadscampus in het centrum van Hasselt. De campus is goed bereikbaar 

met het openbaar vervoer, het is slechts twee minuten wandelen vanaf de bushalte Dusartplein en 

ongeveer een kwartier vanaf Hasselt Station. Naast verschillende aula’s waarin je les zal krijgen, zijn 

er ook voldoende lokalen op de campus die perfect ingericht zijn voor groepswerken. Voor wie graag 

in stilte studeert, zijn er onze studiecellen waarin je alleen of met twee geconcentreerd kan werken. 

Wanneer je honger krijgt van al dat studeren, kan je terecht in het studentenrestaurant voor warme 

en koude maaltijden, slaatjes, soep, broodjes, fruit en nog veel meer.  

 

Heb je bijkomende vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via 

socialewetenschappen@uhasselt.be!  

 


