
• Sociologie heeft onvoldoende bekendheid als mogelijke studiekeuze bij de 

leerlingen 

• Onbekend is al te vaak onbemind

• Sociale wetenschappen op een interactieve wijze introduceren bij 

leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs

• Collectief avontuur in klasverband waarbij leerlingen onder begeleiding 

een sociaalwetenschappelijk onderzoek uitvoeren van A tot Z

• Procesmatig verwerven van onderzoekscompetenties

• Ontdekkingstocht naar unieke vaardigheden van iedere leerling

• Ondersteuning via lesmateriaal en sociale media 

• Afleveren van een synthetiserend onderzoeksrapport voor een jury van 

academici, studenten en professionelen

SOCIO-WATTE ?!

WIE HEEFT ER BAAT BIJ ?

WAT HOUDT HET IN ? FEITEN EN CIJFERS

UITDAGINGEN

 Voorbij de individuele leerkracht, op zoek naar een interdisciplinaire aanpak

 Ruimere doelgroep dan enkel klassen humane wetenschappen

 Moeilijke toegang tot wetenschappelijke bronnen

Meer weten?

Neem een kijkje op ons slotevent!

DOE DIT SCHOOLJAAR NOG MEE!

Klassikaal sociaalwetenschappelijk onderzoek

Slotevent in Leuven

SOCIO-WATTE?!

De Grote Prijs voor Sociologie
Isolde Buysse en Jolien Galle

• Mini-conferentie waar deelnemers hun resultaten delen

• Publieksprijs voor de beste presentatie & juryprijs voor het beste 

onderzoeksrapport

• Professionele feedback voor iedere inzending

Gestart in schooljaar 2014 – 2015

150 – 200 leerlingen per jaar

3e graad ASO – TSO – KSO - BSO

Het team achter “De Grote Prijs voor Sociologie” wordt onderscheiden voor hun knap 
opgezette wedstrijd die klassen coacht in een uitgewerkt onderzoek en hen zo vertrouwd 
maakt met de sociologie als studiegebied en met sociologische onderzoeksmethoden in 

het bijzonder.

Laureaten juryprijs

• 2014-2015: Heilig-Hartinstituut Heverlee

• 2015-2016: Immaculata Ieper

• 2016-2017: Sint-Jozefinstituut Torhout

• 2017-2018: MOSA-RT Maaseik-Kinrooi

De Grote Prijs voor Sociologie

https://soc.kuleuven.be/ceso/prijssociologie

prijssociologie@kuleuven.be

Doelstelling

Vaststelling

 Leerkracht: onderzoekscompetenties & actualiteit in de lessen, gebruiksklaar 

lesmateriaal, team challenge

 Leerling: wedstrijdelement, kennismaking met sociologisch studiegebied, 

voorstellen van eigen onderzoek op de universiteit

 Universiteit: een beter geïnformeerde studiekiezer

Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2016
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunst:

De leerlingen kunnen hun resultaten vergelijken met die van andere klassen en leren heel veel bij over 
het voeren van onderzoeken. Je kan er meteen heel wat leerplandoelstellingen mee realiseren. Ik was 
ook heel tevreden met de organisatie van de dag zelf en de feedback over hun onderzoek. 

(Leerkracht, 5 ASO)

“ “

“ “

• Deadline registreren: 21 december 2018

• Indienen onderzoeksrapport: 31 maart 2019

• Slotevent: vrijdag 26 april 2019 te Leuven


