
Sociologie in de praktijk                   

Gezien het thema van deze Pamflet, wil ik de gelegenheid graag aangrijpen om wat onvervalste reclame te 

maken voor de bachelorstage. Bij het woord stage dacht ik altijd: het is maar goed dat ik op de universiteit zit, dan 

hoef ik niet 5 maanden verplicht koffie te halen voor suffe kantoormensen. Nu ik een paar jaar later toch een 

stage aan het lopen ben, moet ik mijn mening herzien. 

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het doen van een stage, twee keer in de week heel vroeg opstaan om met 

forensisch Nederland de gele draken van de NS te bestijgen, is geen ideaalplaatje voor de gemiddelde student. 

Maar dit weegt niet op tegen de voordelen. Het meedraaien in een organisatie, in mijn geval het Advies- en 

Meldpunt Kindermishandeling in Gouda, is een heel leerzaam iets. Je proeft aan het werkende leven en je ziet 

hoe mensen op een kantoor werken. Zo ben ik mee geweest naar een overleg over potentiële Syrië-gangers, 

maak ik veel casussen mee van probleemgezinnen die bij bureau Jeugdzorg aankloppen en leer ik ontzettend 

veel over het reilen en zeilen van een organisatie. 

Het leukste van de stage: ik zie in meerdere aspecten de kennis die ik in mijn bachelor heb opgedaan in de 

praktijk terugkomen. Probleemgezinnen met talloze problemen zoals schulden, alcoholmisbruik en verslaving zijn 

vaak de gezinnen die niet goed in staat zijn hun kinderen op te voeden en daarom in de Jeugdzorg terechtkomen. 

Het transgenerationele aspect van deze problemen en de noodzaak om hier iets aan te doen, zie ik iedere dag 

voor mijn ogen. Het beroep dat de overheid wil doen op de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van 

mensen door gebruik te maken van hun eigen netwerken om hun (vaak ingewikkelde) problemen op te lossen. 

Het (dis)functioneren van allerlei beleidsstukken in de praktijk, waar ik tijdens mijn stage onderzoek naar doe, en 

tenslotte de indeling van de organisatie en de sturing van werknemers. Zomaar een greep voorbeelden van 

zaken die direct gerelateerd zijn aan vakken als Sociale Problemen, Organisatiesociologie, Sociale Stand van 

Nederland, Social Networks en Beleid- en Evaluatie Onderzoek. Ondertussen gebruik ik mijn opgedane PDA 

kennis om mijn onderzoek te doen. 

Kortom, als de kans zich voordoet om een stage te doen aan het einde van je bachelor: grijp hem! Je komt er 

achter wat je aan je opgedane sociologiekennis hebt, wat jou nou werkelijk het meeste interesseert en je proeft 

alvast aan het werkende leven. Een prima afwisseling na al die uren in de collegebanken en de UB. Bovendien 

staat het ook niet onverdienstelijk op je CV. 
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