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I

Doelstelling
Het premasterprogramma Social and Cultural Anthropology heeft tot doel om studenten met uiteenlopende HBOopleidingen kennis, inzicht en vaardigheden aan te bieden zodat zij met succes kunnen deelnemen aan de
Engelstalige Master’s in Social and Cultural Anthropology. Studenten verwerven kennis van de kernbegrippen en
belangrijkste theorieën in de antropologie en scholen zich in kwalitatieve onderzoeksmethoden en het academisch
schrijven in het Engels. Zij leren ook een academische denk- en werkhouding aan.
Eindtermen
De afgestudeerde van het premasterprogramma Social and Cultural Anthropology heeft kennis van en inzicht in:

-verschijnselen op het terrein van de sociale en culturele antropologie;
-de belangrijkste aandachtsvelden, theorieën en recente debatten binnen de antropologie;
-de geschiedenis en verschillende theoretische stromingen in de antropologische discipline;
-methoden en technieken van kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek;
-de mogelijkheden en beperkingen van de inzet van antropologische visies, theorieën en concepten bij
maatschappelijke verschijnselen rond (culturele) diversiteit en verandering.
Beschikt over de volgende vaardigheden:

-een wetenschappelijke probleemstelling formuleren en een analyse maken van een concreet maatschappelijk
verschijnsel op basis van literatuurstudie en enige zelf verzamelde empirische data;

-verschillende wetenschappelijke theorieën met de bijbehorende concepten kritisch bespreken, onderling vergelijken
en elementen uit deze theorieën met elkaar verbinden en toepassen op concrete maatschappelijke verschijnselen;

-kwalitatieve onderzoeksdata analyseren en interpreteren;
-onderzoeksresultaten beoordelen op betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid;
-antropologische theorieën en het gebruik daarvan kritisch beoordelen en daarover zowel schriftelijk als mondeling
een wetenschappelijk betoog houden.
Heeft een academische attitude:

-nieuwsgierigheid naar achtergronden, oorzaken, consequenties en oplossingen van maatschappelijke verschijnselen
rond (culturele) diversiteit en verandering;
-kritische houding ten aanzien van gangbare veronderstellingen in de samenleving;
-reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen van antropologische wetenschappelijke theorieën en onderzoek;
-intellectuele integriteit en bereidheid tot zelfkritiek.
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Premasterprogramma Social and Cultural Anthropology
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

History and Theory of
Anthropology

Periode 3

6.0

S_HTA

Identity, Ethnicity and
Nationalism

Periode 2

6.0

S_IEN

Inleiding in de antropologie

Periode 1

6.0

S_IA

Methoden en technieken
van kwalitatief onderzoek

Periode 4

6.0

S_MTKOZ

Pre Master's Research
Paper in SCA

Periode 5

6.0

S_PMRPsca

History and Theory of Anthropology
Vakcode

S_HTA ()

Periode

Periode 3

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. S.J.T.M. Evers

Examinator

dr. S.J.T.M. Evers

Docent(en)

dr. S.J.T.M. Evers

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Studiegroep

Niveau

200

Doel vak
Students are able to describe the range of theoretical and
methodological perspectives in social and cultural anthropology, their
historical development, their philosophical grounding and their
relevance for contemporary theory. Students also get a better
understanding of the dynamics of paradigmatic change.
Inhoud vak
The course presents an overview of the main theoretical developments in
the discipline of anthropology. Attention will be paid to the
epistemological groundings of anthropological statements.
Anthropological knowledge is always a product of a certain era and a
certain historical situation. Theory development might be inductive or
deductive in nature depending the perspective and research of the
anthropologist. Students will read seminal texts of famous
anthropologists (Tylor, Mauss, Malinowski, Mead, Geertz, and others),
which were often highly controversial at the time they were first
published, and nowadays constitute the anthropological canon. By
studying these texts in the context of their respective times, students
will learn about the intentions, assumptions and styles of the authors
and not least about the characteristics of the era.
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Onderwijsvorm
Lecture and class discussions
Toetsvorm
Written exam (75%) and short essay (25%)
Literatuur
McGee, R.J., & Warms, R.L. (eds) (2012). Anthropological Theory: An
Introductory History (5th revised edition). Boston: McGraw-Hill
Education, (appr. 67 euro).
Some additional texts, to be announced.
Doelgroep
Obligatory course for students in the 2nd year of BSc CAO and of
Premaster’s programme in SCA; optional course for 2nd and 3rd year
Bachelor’s students and students of the Exchange Programme.
Overige informatie
Basic knowledge in the social sciences is requested.

Identity, Ethnicity and Nationalism
Vakcode

S_IEN ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. E.W. Bal

Examinator

dr. E.W. Bal

Docent(en)

dr. E.W. Bal

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Doel vak
Students will be familiarized with academic debates about ethnicity,
diversity, nationalism, power, and the politics of identity – central
concepts in many anthropological and sociological studies. Even though
many people consider ethnicity and the nation ‘hard facts’, as academic
concepts they are vague and controversial. Students learn to critically
assess these issues that are so central in many people’s lives, to avoid
falling into a pitfall of essentializing.
Inhoud vak
The concepts of ethnicity, identity, diversity, (trans)nationalism,
power, and the politics of identity are much discussed in anthropology
and sociology. They refer to processes of community building and
belonging, and to power struggles that we can witness all over the world
and in a wide variety of situations. Students will acquire a thorough
theoretical knowledge and critical understanding of these concepts and
phenomena. How are identities socially constructed? How are identities
being used? How do they play a key role in power relations? Students
assess the symbolic and political dimensions of ethnicity and
nationalism, and the way they are articulated in all kinds of
situations. The course also addresses various topics in relation to
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ethnicity such as the politics of identity, transnationalism, and
migration flows, (violent) conflicts, indigenous self-organization,
politics of religion, and the role of modern media in political
processes.
Onderwijsvorm
Lectures, films, discussions, buzz groups
Literatuur
To be announced
Doelgroep
Mandatory course for 2nd year BSc SOC and Premaster’s programme in SCA;
elective course for 2nd year BSc CAO; optional course for 2nd and 3rd
year Bachelor’s students and students of the Exchange Programme.
Overige informatie
This course is open to students from various disciplines who have
completed their first year of their Bachelor programme. Students are
invited to participate in discussions in class.

Inleiding in de antropologie
Vakcode

S_IA ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Docent(en)

prof. dr. J.T. Sunier

Lesmethode(n)

Werkgroep, Hoorcollege

Niveau

100

Doel vak
Studenten verwerven kennis van en inzicht in de belangrijkste thema’s,
theorieën en methoden in de antropologie. Studenten verwerven
vaardigheid in het parafraseren van wetenschappelijke artikelen en het
schrijven van een academisch essay.
Inhoud vak
Door middel van het volgen van de hoorcolleges van het vak Kernthema's
van de antropologie krijgen studenten een inleiding in de antropologie
en in het bijzonder in de wijze waarop antropologen culturele en sociale
aspecten in nabije en verre samenlevingen bestuderen. Het complexe
studieterrein wordt gepresenteerd aan de hand van kernthema’s als het
cultuurbegrip, tijd en ruimte, de relatie tussen individu en
samenleving, verwantschap, sociale hiërarchie, macht, ruil, markten en
goederen, ritueel, etniciteit, identiteit en globalisering. Er wordt
ingegaan op theorievorming over deze onderwerpen en op veldwerk als de
belangrijkste onderzoeksmethode. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de
sociale psychologie en evolutiebiologie als twee rivaliserende
verklaringen voor sociaal menselijk gedrag.
Naast de hoorcolleges van Kernthema’s van de antropologie komen de
studenten wekelijks samen in een werkgroep waarin zij oefenen met het
lezen van wetenschappelijke artikelen, het schrijven van parafrases en
het schrijven van een kort essay in het Engels.
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Onderwijsvorm
Hoorcolleges en werkcollege
Toetsvorm
Schriftelijke toets halverwege (20%) en tentamen (30%); parafrase en
essay (50%).
Literatuur
Eriksen, Thomas Hylland (2010, 3rd revised edition). Small Places, Large
Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology. London:
Pluto Press (circa 25 euro).
Lazar, Sian (2008). El Alto, Rebel City: Self and Citizenship in Andean
Bolivia. London/Durham: Duke University Press (ongeveer 25 euro).
Enkele aanvullende artikelen.
Doelgroep
Verplicht vak voor Premasterprogramma Social and Cultural Anthropology

Methoden en technieken van kwalitatief onderzoek
Vakcode

S_MTKOZ ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

drs. J.A. Prins

Examinator

drs. J.A. Prins

Docent(en)

drs. J.A. Prins, M. Vlind MSc

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep, Practicum

Niveau

200

Doel vak
Na afloop van deze cursus kan de student:
- een onderscheid maken tussen de verschillende kwalitatieve
dataverzameling- en analysemethoden en deze toepassen;
- reflecteren op de rol van de onderzoeker in het onderzoeksproces;
- zelfstandig data ontsluiten, coderen, interpreteren, analyseren
en rapporteren.
Inhoud vak
Nadat studenten kennis hebben gemaakt met de grondslagen van kwalitatief
onderzoek in Methodologie van Sociaalwetenschappelijk Onderzoek,
verdiepen studenten in dit vak hun (theoretische) kennis van en doen
ervaring op met kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Vanuit het
interpretatief paradigma dat veelal wordt gebruikt binnen kwalitatief
onderzoek wordt in dit vak bijzondere aandacht gegeven aan de
vervlechting van theorie, onderzoeksdesign, dataverzameling en dataanalyse. Studenten doen ervaring op met de onderzoeksvaardigheden
etnografische observatie en diverse soorten kwalitatieve interviews.
Daarbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen onderzoeksvraag en
onderzoeksmethode, en aan de rol van de onderzoeker in het
onderzoeksproces (ethiek en reflectie). Daarnaast komen verschillende
typen interpretatie en de analyse van kwalitatieve data aan bod.
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Aandacht zal ook worden gegeven aan schrijfstijl, de etnografische stem,
het schrijven van een narratief en ‘thick description’.
Onderwijsvorm
Hoorcollege en werkcolleges en/of practica. Aanwezigheidsplicht bij
werkcolleges/practica.
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Aanbevolen voorkennis
Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (S_MTSWO)
Doelgroep
BSc2 SOC en BSc2 CAO

Pre Master's Research Paper in SCA
Vakcode

S_PMRPsca ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

prof. dr. P.D. Nyiri

Examinator

prof. dr. P.D. Nyiri

Docent(en)

prof. dr. P.D. Nyiri

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
In this course, students complete a literature review and link
theoretical perspectives with case material in a short research paper.
Inhoud vak
This course is the culmination of the Pre-Master's programme. By
integrating acquired knowledge and skills of the preceding courses,
students demonstrate their knowledge in the research paper. Students
formulate a problem statement and a research design, carry out the
research and report the results in a paper. The research has to be based
on literature study. However, empirical data from previous studies,trips
or internships may also be used. Students are free to choose the topic
but it should be related to the research focus in their Master’s of the
following year. Students are advised to stay close to the research
interests of the staff of the SCA department in order to get the best
possible supervision. The paper must comply with the requirements of
academic writing in structure, style, layout, and references. The length
of the paper should be 6,000 to 4,000 words.
Toetsvorm
Research paper
Literatuur
Literature will depend on the topic selected.
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Aanbevolen voorkennis
In addition to the knowledge and insights from previous courses of the
Pre-Master's programme in SCA, students can also use knowledge and
experiences from their previous educational training and work.
Doelgroep
Obligatory course for students of the Pre-Master’s programme in Social
and Cultural Anthropology.
Overige informatie
Before starting with their Research Paper students are expected to have
participated in all the previous courses of the Pre-Master's programme
in SCA and should have passed at least the first two of these.
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