
Cursus Sociologie in Zorg & Welzijn

- Visies op samenleven en zorg -

.

De groeiende individualisering, stress, anonimiteit, geweld, onverschilligheid van mensen
jegens elkaar, het zijn de actuele en verontrustende verschijnselen van deze tijd. Ze roepen
vragen op als hoe mensen zich ten opzichte van elkaar verhouden en welke zorg zij voor
elkaar hebben: maatschappelijke vragen waar de sociologie zich van oudsher mee bezighoudt.

Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen (samenlevingen), daarbij staan
de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociale problemen centraal.  Praktisch gezien
betekent dat de bestudering van het dagelijks leven van mensen en het functioneren van
mensen in hun omgeving, sociale verbanden, gezinsstructuren, religieuze verbanden, wetten,
normen en waarden, rolpatronen en culturele verbanden

In Sociologie in Zorg & Welzijn wordt deze problematiek uitgewerkt aan de hand van vijf
benaderingen: het structureel functionalisme en de systeemtheorie, het symbolisch
interactionisme en de etiketteringstheorie, de disciplineringstheorie, de kritische theorie, en de
civilisatietheorie. Elke benadering wordt geïllustreerd aan de hand van actuele teksten uit
tijdschriften en dagbladen.

Het is de opdracht van de sociologie om het persoonlijke levenslot van mensen te begrijpen en
te verklaren vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen waarvan zij deel uitmaken.

Maatschappelijke situaties en ontwikkelingen bepalen voor een belangrijk deel de
mogelijkheden alsook de onmogelijkheden om van het leven te maken wat je zou willen.

De hoofdbenaderingen tijdens deze studie:

1. Structureel functionalisme en systeembenadering

Welke functie hebben ziekte en afwijkingen in onze samenleving

2. Symbolisch interactionisme en etiketteringstheorie

Betekenissen geven aan gedrag, situaties waarin zij verkeren en ziekten die zij ervaren

3. Disciplineringstheorie



Het leven van mensen ligt voor een groot deel in handen van deskundigen, specialisten en
overheden.

4. Kritische theorie

Het bedrijfsleven en werkdruk beheersen de richting en inhoud van ons leven

5. Civilisatietheorie

De wijzen waarop mensen zich ontwikkelen, zich van elkaar onderscheiden en bezig zijn
zichzelf en anderen te beschaven. Zelfbeheersing en emotionele huishouding krijgen veel
aandacht.

Doelen en Resultaat:

Studenten kunnen na het bestuderen van het boek complexe probleemsituaties in de zorg,
hulp- en dienstverlening analyseren en zijn in staat discussies te voeren over de context van
cliëntproblemen, de uitwerking van professionaliteit naar de leefgebieden van cliënten en de
ontwikkelingen rondom de verzorgingsstaat.

Sociologie in Zorg & Welzijn is geschikt voor gevorderde studenten van zorg-/ leefstijl en
welzijnsopleidingen.

Wat leer je?

Inhoud:

1. Systeembenadering

* Differentiatieproces

* Patchwork Identity

* Referentiegroepen

* Armoede en sociale ongelijkheid

* Civil Society

* Structureel functionalisme



2. Het symbolisch Interactionisme

* Etikettering

* Cooking-glass-self

* Role taking

* Impression management

* Stigmatisering

* Individualisering en uitstoting

* Mortificatie

3. Disciplineringstheorie

* Depressie-epidemie

* Voogdijcomplex

* Moderne bemoeizucht

* Almacht – Tegenmacht – Privacy

4. Kritische theorie

* Tussen manipulatie en emancipatie

* Vervreemding

* Communicatief en strategisch handelen

* Socialisatie

5. Civilisatie theorie

* Imitatie en distinatie

* Beschavingsarbeid

* Medisch regime

* Verzorgingsstaat

* Aanzegging en inlijving

* Affecthuishouding



6. Modernisering en vooruitgang

* toekomstopties

* verafhankelijking en verzelfstandiging

* Conditionering en de-conditionering

* Paradigma

* Belevingsgerichte zorg

* Community zorg

Opbouw: De cursus Sociologie; Socialiseren in Zorg & Welzijn is opgebouwd uit 1 module van 2
lesdagen en 1 webinar.

Lesdag 1: Inzicht in samenlevingen en menselijke netwerken – uitdagingen en menselijk gedrag
begrijpen.

Lesdag 2: Sociologie in de praktijk; inzicht in de oorzaken van maatschappelijke problemen en wat je
kunt doen om die aan te pakken.

Webinar: ongeveer 60 minuten, tijd zelf in te delen

Basispsychologie en Gedragswetenschappen ; groepsprocessen en gedrag.

Locatie: Voor de Blanken 33, 7963 RP, Ruinen

Lesdagen: 6 contacturen  Tijden: 10.00 – 16.00 uur.

Vooropleiding/ opleidingsniveau: mbo en of voldoende levenservaring en motivatie.
Opleidingsniveau: hbo-niveau

Sociologie in Zorg & Welzijn is geschikt voor gevorderde studenten van zorg en welzijnsopleidingen
en leefstijl-/ zorgprofessionals.

Kosten:  € 437,- exclusief btw. In 2 termijnen betalen is ook mogelijk.

Exclusief: literatuur: Verzorgingssociologie Uitgever Coutinho ( € 27,-) en onbeperkt toegang tot de
website studiemateriaal en leeromgeving.


