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Voorwoord 
 
Beste student, 
 
Voor je ligt de Aanvullende Studieplanner (ASP); een document vol informatie over 
majorgebonden keuzevakken, minors en dingen die je naast je studie kan doen. Deze 
gids is gemaakt om studenten meer inzicht tegeven in het cursusaanbod en hen te 
helpen met de studieplanning van het tweede, derde en mogelijk (maar niet wenselijk) 
uitloopjaar. Met dit document kan je in één oogopslag zien wat je mogelijkheden zijn 
als student sociologie, na het behalen van het eerste jaar en inspireren we je mogelijk 
om een bepaalde minor te doen, vakken te volgen of iets anders naast je studie te 
doen. Dit is geprobeerd te verwezenlijken door ouderejaars, de ervaringsdeskundigen, 
te laten vertellen over een cursus of minor die zij hebben gevolgd.  
 
We zien de ASP als een hulpmiddel om je tweede en derde studiejaar in te delen. 
Daarbij moet worden opgemerkt dat de ASP incompleet is: je vindt hier niet het 
volledige aanbod van cursussen en minoren. Daarvoor verwijzen we je naar de Osiris 
onderwijscatalogus. Ook voor timeslots, de literatuur die je nodig hebt en andere 
zaken kun je hier terecht. De minorensite van de UU is ook heel handig: hier vind je 
alle minors die de UU aanbiedt. De minors die in de ASP staan zijn daar slechts een 
fractie van en zijn gebaseerd op wat vaak door sociologiestudenten wordt gekozen, 
maar ga vooral opzoek naar een minor die passen bij jouw interesses. Onze insteek is 
niet om jou aan de hand van deze gids de rest van je studie te laten invullen. Zie de 
ASP als een aanvullend document: als aanvulling op de Osiris onderwijscatalogus en 
als aanvulling op de minorensite van de UU. We willen je dan ook op het hart drukken 
deze sites te bezoeken als je met je planning aan de slag gaat! 
 
De ASP is als volgt ingedeeld: eerst een algemeen stukje over wat timeslots nou ook 
alweer zijn, een leeg schema om in te vullen, een handige checklist voor als je 
planning eenmaal af is en wat belangrijke data op een rijtje. Er volgt een overzicht van 
de majorgebonden keuzevakken die sociologie aanbiedt en daarna enkele minors die 
sociologiestudenten voor jou hebben gekozen. Ook worden de twee masters die 
sociologie aanbiedt besproken. Daarna komt het deel met activiteiten die je naast je 
studie kan doen: een bestuursjaar bij Usocia, een jaar in de Inspraak, studeren in het 
buitenland en de opleidingspromotiecommissie. 
  
De stukjes in deze ASP zijn allemaal geschreven door ouderejaars. Mocht je naar 
aanleiding van zo’n stukje nog met vragen zitten dan kun je veel informatie vinden in 
de onderwijscatalogus. Ook kun je contact opnemen met de student die het stukje 
heeft geschreven, je tutor of het huidige Student MT-lid en Commissaris Onderwijs. 
Stuur daarvoor een mailtje naar Martijn Pepers (onderwijs@usocia.nl) of Jos 
Slabbekoorn (j.slabbekoorn@uu.nl), dan zorgen zij ervoor dat je in contact komt met 
de desbetreffende student. 
 
Deze ASP bouwt voort op het werk van Emma Cuperus, Tessa Kievits, Bente van 
Logtestijn en Bart Kamperman. Namens hen bedanken wij de docenten die de ASP met 
enthousiasme hebben ontvangen en medemogelijk hebben gemaakt. Tot slot willen we 
iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het uitwerken en samenstellen van de 
ASP: natuurlijk alle studenten die een (of zelfs meer) stukje(s) hebben geschreven, 
alle arme studenten uit de Inspraak die van ons iedere versie moesten beoordelen (en 
ons niet spaarden met hun commentaar). We horen graag van je wat je van de ASP 

mailto:onderwijs@usocia.nl
mailto:j.slabbekoorn@uu.nl
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vindt. Heb je ideeën over een minor die erin kan, wil je zelf een stukje schrijven over 
een leuke cursus die je hebt gedaan, heb je een spelfout ontdekt, of heb je op- of 
aanmerkingen? Schroom niet en mail ons! We zijn blij met alle input en jouw ideeën 
kunnen de studenten van volgend jaar weer helpen. 
 
Heb je na het lezen van deze ASP nog vragen over je studieplanning of heb je hulp 
nodig met het inplannen? Stap dan op je tutor of studentmentor af. Zij zijn hét 
aanspreekpunt voor je studieplanning! 

 
 

 
Martijn Pepers 
Commissaris Onderwijs 2016/2017 
 
Onderwijs@usocia.nl 

 
 
 
 
Jos Slabbekoorn 
Student MT-lid 2016-2017 
 
J.slabbekoorn@uu.nl 
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Plan je studie 
 
Informatie voor het Plannen van je Studie 
 
Belangrijke Data 
Vanaf 30 mei kun je je via Osiris inschrijven voor blok 1 en 2 van volgend jaar. Zorg dus dat je 
daarvoor je planning af hebt. Wacht niet tot het laatste moment met inschrijven want cursussen 
kunnen vol zitten en dan sta jij straks niet ingeschreven  
 
Handige Sites 
 
OSIRIS onderwijscatalogus:    https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus.do

Hier vind je alle actuele informatie over cursussen die aan Universiteit Utrecht worden aangeboden.  

 

Minorensite van de UU:  https://students.uu.nl/onderwijs/minors  

Hier vind je een overzicht van alle minoren die worden aangeboden aan Universiteit Utrecht, ook is hier meer 

informatie te vinden over deze minoren.  

 

Mastersite van de UU:   https://www.uu.nl/masters/  

Hier vind je een overzicht van en informatie over alle masterprogramma’s van Universiteit Utrecht.  

 

Studieprogramma Sociologie:    https://students.uu.nl/fsw/sociologie/onderwijs/studieprogramma

Hier vind je alle majorverplichte vakken en majorgebonden keuzevakken van de bachelor sociologie.  

Contactgegevens tutoren: 
Tali Spiegel    t.spiegel@uu.nl 
Joram Pach    j.a.pach@uu.nl 
Sabrina de Regt   s.j.s.deregt@uu.nl 

Informatie met betrekking tot timeslots 
Timeslots geven aan wanneer een cursus geroosterd wordt. Bijvoorbeeld iedere week op 
maandagmiddag en woensdagochtend. Om te voorkomen dat je straks twee hoorcolleges tegelijk 
hebt (of nog erger, twee tentamens) is het belangrijk dat je ieder blok vakken kiest die in 
verschillende timeslots vallen. Je hebt timeslots A t/m E. In het lege schema hieronder zie je ook al 
enkele timeslots staan.  
 
Overzicht Time-slots 

 MA DI WO DO VR 

09:00 - 10:45 A B A C D 

11:00 - 12:45 A B A C D 

13:15 - 15:00 C C D B D 

15:15 - 17:00 C C D B D 

17:15 - 19:00 C A D B D 

19:15 - 22:00 E E E E  

 
  

https://www.osiris.universiteitutrecht.nl/osistu_ospr/OnderwijsCatalogus.do
https://students.uu.nl/onderwijs/minors
https://www.uu.nl/masters/
https://students.uu.nl/fsw/sociologie/onderwijs/studieprogramma
mailto:t.spiegel@uu.nl?subject=ASP:%20Vraag%20over%20mijn%20studieplanning
mailto:j.a.pach@uu.nl?subject=ASP:%20Vraag%20over%20mijn%20studieplanning
mailto:j.a.pach@uu.nl?subject=ASP:%20Vraag%20over%20mijn%20studieplanning
mailto:s.j.s.deregt@uu.nl?subject=ASP:%20Vraag%20over%20mijn%20studieplanning
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Leeg schema om in te vullen 
Om het je wat makkelijker te maken staat hieronder een schema met daarin alleen de verplichte 
onderdelen van het studieprogramma. Aan de hand hiervan kun je makkelijk de cursussen invullen 
die jij wil gaan doen. Let wel op de timeslots! De letter achter het cursus geeft het timeslot aan, 
het cijfer correspondeert met het niveau van de cursus. 
 
Jaar 1 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
Sociale Problemen 
 
 
(A/B,1) 

Inleiding Sociologie 
 
 
(C,1) 

Leeronderzoek 
Oriëntatiefase 
 
(B/D,1) 

Leeronderzoek Sociale 
Ongelijkheid 
 
(D,1) 

Methoden, Techniek 
en Statistiek 1 
 
 
(C/D,1) 

Introductie 
Gedragswetenschap-
pen*  
 
(A,1) 

Methoden, Techniek 
en Statistiek 2 
 
 
(A/C,2) 

Sociale Sturing van 
Nederland 
 
 
(A,1) 

* Introductie Gedragswetenschappen is een majorgebonden keuzevak (zie verderop voor meer 
informatie) 
 
Jaar 2 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
Models for the 
Analysis of Social 
Interaction 
 
(B,2) 

Practicum Data-
Analyse 
 
 
(A/D,3) 

  

 Policy and Evaluation 
Research 
 
(B,3) 

  

 
Jaar 3 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
  Bachelorproject Sociologie 

 
 
(D,3) 
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Schema majorgebonden keuzevakken 2015 - 2016 
Hieronder vind je een schematisch overzicht wanneer je welke majorgebonden keuzevakken kan 
volgen. 
 
Semester 1  Semester 2 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
200700018             
Criminal Behaviour 
during the Lifecourse 
(SOC) 
 
Amy Nivette 
(D,3) 

200300480            
Introductie 
Gedragswetenschappe
n (ASW) 
 
Jochem Thijs 
(A,1) 

200600009            
Migranten en 
Integratie 
(ASW)   
 
Edwin Poppe 
(B,3) 

200300004             
Familisociologie: 
Trends, Theorie en 
Kwantitatief Onderzoek  
(SOC)  
 
Katia Begall 
(D,3) 

201500044           
Rejecting Minorities: 
an Interdisciplinary 
Perspective on 
Intergroup Relations 
(ASW)      
 
Tobias Stark 
(C,2) 

200300138            
Practicum: Models of 
Measurement in 
Sociological Research 
(SOC) 
 
Jeroen Weesie 
(A,3) 

200300014             
Social Networks in 
Theory and Research 
(SOC) 
 
Eva Jaspers 
(A,3) 
 

201100117              
Uitwisseling Keulen/ 
Mannheim (SOC) 
 
Arnout van de Rijt 
(n.v.t.,3) 

200700294 
De Sociale Stand van 
Nederland: Sociale 
Vraagstukken en 
Sociaal Beleid 
(ASW)  
 
Marcel Hoogenboom 
(B, 2) 

200500126 
Conducting a Survey   
(M&T/ PSY) 
 
Vera Toepoel 
(C,3) 

201400012 
Sociology of 
Organizations (SOC) 
 
Stefan Soeparman 
(C,2) 

201500020 
Solidarity and Social 
Justice (ASW) 
 
M. Yerkes 
(A,3) 

200300125 
Theory Construction 
and Statistical 
Modelling (M&T) 
  
Leoniek Wijngaards 
(C,3)   

 201000129 
Doing a qualitative 
research project 
(M&S/ PSYB) 
 
L. Balachandran 
(C,3) 

 

  201100018 
Bachelorproject Sociologie  
 
Ineke Maas 
(D,3) 

 
200900070 Bachelor Stage (SOC) Joram Pach (n.v.t.,3) 
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Checklist Studieplanning  
Heb je gekozen welke majorgebonden keuzevakken je gaat doen? En heb je je profileringsruimte 
helemaal vol? Dan doe je er goed aan om je planning aan deze checklist te onderwerpen om te 
kijken of jouw planning ook voldoet aan de niveau-eisen die worden gesteld. Voldoet je planning 
hier niet aan dan kun je niet afstuderen. 
 
Deel 1: Aantal cursussen 

I.  Verplichte vakken         
 (75 ECTS = 10 cursussen = 6 x niveau 1, 2 x niveau 2 en 2 x niveau 3):             Ja/nee 

II.  Majorgebonden keuzeruimte  
(60 ECTS = 6 cursussen* + BA project):           Ja/nee 

 
* Let op: IGW valt onder de majorgebonden keuzeruimte. Dus als je IGW gehaald hebt hoef je in 
feite nog maar 5 major gebonden keuzevakken te kiezen. 

III. Profileringsruimte (45 EC = 6 cursussen)                     Ja/nee 
 
Deel 2: Niveau-eisen 

I. Check niveau-eisen over de totale major: 
Totaal punten major = 135 ECTS, waarvan… 

 - tenminste 37,5 ECTS (= 5 cursussen) niveau 2         Ja/nee 
 - en tenminste 37,5 ECTS (= 5 cursussen) niveau 3                  Ja/nee 
 
N.B. Heb je in je major meer studiepunten op niveau 3 gehaald dan vereist is, dan kunnen deze 
studiepunten gelden voor niveau 2. Haal je in de major precies 37,5 studiepunten op niveau 3, 
zorg er dan voor dat je in de profileringsruimte nog 7,5 studiepunten op niveau 3 haalt 

II. Check niveau-eisen over de profileringsruimte: 
     Ten minste 15 ECTS op niveau 2 of hoger         Ja/nee 

III. Check niveau-eisen over het totaal (alle cursussen): 
Ten minste 45 ECTS op niveau 3 behaald hebben.             Ja/nee 
 
Deel 3: Time-slots 
In mijn gehele studieplanning heb ik nooit vakken in hetzelfde tijdslot gepland          Ja/nee 
 
Deel 4: Familiesociologie of Social Networks als MGKV? 
Ik heb in mijn MGKV Familiesociologie en/of Social Networks gekozen                        Ja/nee 

Niveau-eisen bachelor 
Om je major af te kunnen ronden moet je minstens 37,5 EC (5 vakken) op niveau 2 hebben 
gehaald en ook minstens 37,5 EC (5 vakken) op niveau 3. Voor het kiezen van majorgebonden 
vakken betekent dit in de praktijk dat je naast je verplichte cursussen nog 22,5 EC (2 vakken) op 
niveau 2 en 22,5 EC op niveau 3 moet volgen. MoSI en MTS2 zijn namelijk verplichte cursussen op 
niveau 2 en PDA en PER zijn verplichte cursussen op niveau 3 en deze cursussen volg je sowieso. 
Daarnaast volg je ook sowieso je scriptie van 15 EC op niveau 3. Uiteindelijk moet je dus nog 
minstens 3 cursussen op niveau 2 en één cursus op niveau 3 hebben gevolgd in je major gebonden 
keuzeruimte. Vanaf collegejaar 2016/17 jaar moet je ook óf Familiesociologie óf Social Networks 
voltooien in je majorgebonden keuzeruimte. Om je opleiding af te ronden moet je in totaal, over je 
hele opleiding, 45 EC (6 cursussen) op niveau 3 hebben gedaan. Dit betekent dus dat je nog 
minstens één cursus (in je major of in je profileringsruimte) op niveau 3 moet volgen. Ga ook eens 
de checklist na die je hieronder vindt, om te kijken of jij straks kan afstuderen als je klaar bent met 
al je cursussen. Duizelt het je een beetje met al die niveaus en timeslots? Vraag gerust je tutor of 
studentmentor om hulp, 
die staan altijd voor je klaar!  
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Plan je Studie 
 
Sociologie Tracks [NEW] 
 
 
 

De opleiding is bezig met het ontwikkelen van inhoudelijke studiepaden 
(tracks). Deze tracks zullen je helpen bij de vormgeving van je studie. De 
tracks hebben een adviserende rol voor het indelen van je studieplanning 
en helpen je gerichter te ontwikkelen als socioloog, afhankelijk van hoe je 

je na je studie wilt ontwikkelen. 
 

Als deze tracks bekend zijn, zal de ASP worden bijgewerkt. Indien je meer 
informatie over de tracks wil verkrijgen dan kan je met vragen bij je tutor 

terecht.  
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Plan je studie  
 
Majorverplichte vakken [NEW] 
 
In de laatste twee jaar van je bachelor opleiding heb je veel ruimte om vakken te kiezen naar jouw 
keuze. Aan het begin van je tweede jaar heb je nog 3 Majorverplichte vakken. Deze móét je 
hebben gevolgd voor dat je mag beginnen aan het Bachelorproject, waarin je je scriptie schrijft.  
Tevens moet je in totaal 8 van de 10 major verplichte vakken hebben gehaald voordat je stage 
mag lopen. Dat betekent dat je (als je alle vakken hebt gehaald in het eerste jaar) nog minstens 
één major verplicht vak moet hebben gehaald om aan de ingangseisen van de Bachelorstage te 
voldoen. Voor meer informatie zie: Bachelorstage.  
 

Niveau 1:  
Sociale Problemen*  
Methoden Techniek en Statistiek 1* 
Inleiding Sociologie*  
Oriëntatiefase Leeronderzoek* 
Leeronderzoek Sociale Ongelijkheid* 
Sociale Sturing van Nederland* 
 
Niveau 2: 
Methoden Techniek en Statistiek 2 voor Sociologen*  
Models for the analysis of Social Interaction 
 
Niveau 3: 
Practicum Data-analyse 
Policy and Evaluation Research 
Bachelorproject** 

  
*Eerstejaarsvakken worden niet beschreven in de Aanvullende Studieplanner. 
**Wordt niet besproken in de aanvullende studieplanner  
 
Models for the Analysis of Social Interaction 

Algemeen 
In de cursus ‘Models for the Analysis of Social Interaction’ ga je voor het eerst kritisch aan de slag 
met het formuleren en bouwen van sociologische theorieën. De cursus kan dan ook geplaatst 
worden bij de T van het PTBO-schema. Grote bekende theorieën zoals het threshold model van 
Granovetter, het segregatiemodel van Schelling, Game Theory en het relatieve deprivatiemodel 
van Boudon komen terug. Hoe zijn deze theorieën precies opgebouwd? Kloppen deze theorieën 
wel? Wat maakt deze theorieën goede sociologische theorieën? En wat niet? Op welke situaties kan 
ik deze theorieën toepassen? Dit zijn vragen waar jij je mee bezig gaat houden tijdens deze cursus. 
Verder ga je ook bezig met de links tussen assumpties van individueel gedrag op micro-niveau en 
assumpties van sociale verschijnselen op macro-niveau. In deze cursus ligt er ook veel nadruk op 
academische vaardigheden: Er wordt van je verwacht dat je een aantal literatuurstukken leest, een 
presentatie en een discussie geeft over een uitgekozen paper en dat je twee mini-essays schrijft. 
 
  

Cursuscode:  200300009 
Niveau:  3 (Bachelor Gevorderd) 
Taal:  Engels 
Blok:  1 
Timeslot:  B (DI-ochtend, DO-middag) Docenten: V. Buskens & R. Corten 

M&S SOC OTHER ASW 
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Werkvormen 
De cursus bestaat uit wekelijkse hoorcolleges en coach groups. De coach groups zijn iets langere 
werkgroepen waar de werkgroepdocent eerst een uur de stof uitlegt, je vervolgens aan de slag 
gaat met de stof en waar aan het eind de stof weer gezamenlijk besproken wordt. Verder moet je 2 
mini-essays schrijven, een keer presenteren en een keer discussiëren. Het presenteren en 
discussiëren gebeurt tijdens seminars die een aantal keer de coach group vervangen. De mini-
essays, het presenteren en het discussiëren worden becijferd. Aan het eind van de cursus is er een 
groot schriftelijk tentamen. Zoals je misschien al merkt is het een best wel volle en uitdagende 
cursus. Laat dit je niet afschrikken, maar probeer dit als een goede drijfveer te zien om alles goed 
bij te houden. De cursus is namelijk druk, maar veel leuker als je alles bijhoudt! 
 
Aansluiting/overlap 
Deze cursus bouwt vooral voort op de eerstejaars cursus ‘Inleiding in de Sociologie’. In die cursus 
heb je kennisgemaakt met bekende sociologische theorieën en in ‘Models for the Analysis of Social 
Interaction’ ga je dieper in op deze theorieën en ga je zelf hypothesen af leren leiden, wat in het 
boek van van Tubergen nog voor je werd gedaan. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Omdat dit een belangrijke cursus is, is deze cursus verplicht gesteld binnen de bachelor sociologie. 
Dit stukje zal dan ook niet gaan over waarom je de cursus zou moeten kiezen, maar vooral over 
waarom dit een leuke cursus is en hoe je het best te werk kan gaan tijdens de cursus. Wat vooral 
leuk was aan de cursus is dat je met grote theorieën gaat werken (o.a. Game Theory en Threshold 
Model) en dat je ook kritisch leert zijn over deze theorieën. Ook het onderdeel sociale normen, dat 
in 2016 is toegevoegd, is erg interessant. De cursus is pittig, maar zeker goed te doen mits je 
zorgt dat je alles wekelijks bijhoudt. Zorg er daarom ook voor dat je de stukken die je hebt moeten 
lezen per week ook gelezen hebt: deze helpen je ook met het verder begrijpen van de theorieën. 
Wees ook vooral niet bang om docenten, maar vooral ook medestudenten te vragen om hulp als je 
ergens niet uitkomt. De stof is niet gemakkelijk en samen weet je meer dan in je eentje. Het is 
daarom ook leuk om samen te discussiëren over de theorieën en de papers. Als laatste is het 
belangrijk om de tijd die je bij de coach groups krijgt om te oefenen met de stof ook echt goed te 
gebruiken om te oefenen en ook vragen te stellen. Als je dit alles aanhoudt weet ik zeker dat je 
een goede en hopelijk ook leuke tijd gaat hebben tijdens deze cursus. Veel succes! 
 
Martijn Martens 
 
Major-verplicht vak 

 
Practicum Data-Analyse 

Practicum Data-Analyse (PDA) is een verplichte cursus in de Bachelor Sociologie. De meeste 
studenten kiezen ervoor om dit vak te volgen in hun tweede jaar, maar zelf heb ik ervoor gekozen 
om dit vak te volgen in mijn derde jaar. Bij PDA leer je op een redelijk hoog niveau omgaan met 
het computerprogramma SPSS. Het is handig deze cursus pas te volgen als MTS 2 gehaald is, 
omdat PDA voor een deel hierop voortbouwt.  

In de cursus wordt er elke week een nieuw onderwerp geïntroduceerd in de hoorcolleges. 
Na deze introductie moet je zelf aan de slag met de ‘sample sessions’. Dit zijn wekelijkse, 
zelfstandige opdrachten die de basis vormen voor de werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges 
bespreekt de docent de sample sessions en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierna 

Cursuscode:  200300022 
Niveau:  3 (Bachelor Gevorderd) 
Taal:  Engels, Nederlands 
Blok:  2   
Timeslot:  A+D (MA-ochtend, DI-namiddag, WO, VR) Docenten: A. Poortman, E. Aarts 

M&S SOC OTHER ASW 
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maak je tot slot nog tijdens de computerpractica de wekelijkse exercises. Deze maak je in duo’s en 
hierbij zijn altijd begeleiders aanwezig die je helpen als je een vraag hebt. De cursus bestaat uit 
twee tentamens. Het eerste tentamen vindt meestal plaats in de week voor de kerstvakantie en 
tweede tentamen in de tentamenweek.  

Tijdens de cursus leer je omgaan met SPSS. Je leert gewone hypothesen om te zetten naar 
statistische hypothesen en de juiste manier om onderzoeksresultaten te rapporteren. Ook leer je 
het toepassen van verschillende statistische toetsen, maar er wordt met name ingegaan op de 
regressie. De cursus is voorbereidend op het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek en 
daarom ook een cruciaal onderdeel voor diegenen die deze kant op willen.  

PDA is een cursus die relatief veel tijd in beslag neemt. Maar wanneer je altijd aanwezig 
bent bij de hoor- en werkcolleges en elke week zowel de sample sessions als de exercises maakt, is 
het vak prima te doen. Veel mensen beschrijven PDA als een van de moeilijkste vakken van de 
bachelor, maar als je er de nodige tijd en energie in steekt en je vragen stelt, moet het bij 
iedereen lukken. Ik heb ervoor gekozen om deze cursus in mijn derde jaar te volgen, omdat ik dit 
vak niet naast Beleid en Evaluatieonderzoek (nu: Policy and Evaluationresearch) wilde volgen, 
omdat dit twee vakken zijn die veel tijd en energie vergen. Voor mij is deze keuze goed uitgepakt, 
en zou dit ook wel kunnen aanraden (mits het in je studieplanning past!). Achteraf zou ik stiekem 
kunnen stellen dat ik PDA eigenlijk best leuk vond. En wanneer je de nodige tijd en energie in de 
cursus steekt, moet iedereen Practicum Data-Analyse kunnen halen! 
 
Hanne Kolner 
 
Major-verplicht vak 
 
Policy and Evaluation Research 

 
Algemeen 
Er is een enorme stroom aan beleid in Nederland. Dit beleid komt tot stand in een beleidsproces 
waar verschillende beleidsmakers zich bezighouden met het maken van beleid. Tijdens de cursus 
‘Policy and Evaluation Research’ leer je hoe beleid in de praktijk werkt. Je gaat dieper in op de 
Theorie en het Beleid van het PTOB. Zo leer je in de eerste helft van de cursus beleidstheorieën en 
hoe je deze kan toepassen op de samenleving. In de tweede helft van de cursus ga je met beleid 
aan de slag. Je onderzoekt bestaand beleid en bekijkt of dit optimaal werkt. Later geef je advies 
over wat beter zou kunnen of wat juist al goed werkt.   

Tijdens deze cursus leer je academisch schrijven, presenteren en samenwerken. Je schrijft 
namelijk een paper over je eigen onderzoek. De resultaten van dit paper presenteer je aan het 
eind van de cursus aan de Gemeente. Verder is het belangrijk om initiatief te tonen tijdens deze 
cursus en goed samen te kunnen werken. Je begint met een groep van ongeveer 20 studenten aan 
een project waar iedereen zijn steentje aan moet bijdragen. 
 
Werkvormen 
Iedere week vindt er een hoorcollege en een werkcollege plaats. Na het hoorcollege moet je 
wekelijks een opdracht inleveren die je vervolgens in het werkcollege bespreekt. Deze opdrachten 
zijn zeer nuttig om de stof beter te begrijpen. Halverwege de cursus, net voor de kerstvakantie, is 
het tentamen. Na de kerstvakantie richt je je volledig op je eigen beleidsonderzoek. Het leuke 
(vind ik) aan Policy and Evaluation Research is dat je op veldwerk gaat. Je gaat zelf interviews 
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afnemen in een wijk in Utrecht/Amersfoort naar keuze. Vervolgens schrijf je hier een paper over. 
In dit paper komt naast je eigen onderzoek ook een advies te staan aan de Gemeente. 
 
Aansluiting/overlap 
De cursus bouwt voort op de cursus Sociale sturing van Nederland die je in het eerste jaar van je 
bachelor hebt gevolgd. Het heeft geen overlap met andere cursussen. Je gaat verder met het 
begrijpen van micro-macro fenomenen en de mechanismes die daarin een rol spelen. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Wat me vooral is bijgebleven van deze cursus is het eigen onderzoek. In een korte tijd zet je je 
eigen onderzoek neer. Je krijgt niet zomaar een databestand waar je mee aan de slag moet. Je 
moet zelf bedenken hoe je je onderzoek vorm wilt geven en hoe je het gaat uitvoeren. Vervolgens 
voer je het ook echt zelf uit. Dit had ik nog niet eerder gedaan. Vanuit de verkregen resultaten kan 
je dan een advies schrijven aan de Gemeente waar de Gemeente ook echt wat aan heeft en wat 
mee zal gaan doen. Kortom, je bent in deze cursus voor het eerst aan het werk voor een echte 
opdrachtgever, dat maakt de cursus zo leuk.  
 
Sanne van Oort 
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Plan je studie  
 
Majorgebonden Keuzevakken 
 
Je totale major (135 EC) bestaat uit tien verplichte vakken (75 EC) en 60 EC aan majorgebonden 
keuzevakken. Binnen die majorgebonden ruimte ben je in ieder geval 15 EC kwijt aan je scriptie. 
Dat betekent dat je nog 45 EC (ofwel 6 cursussen) moet kiezen om je major te voltooien. De 
majorgebonden keuzevakken die je bij sociologie kan kiezen zijn de volgende: 

 
Niveau 1: 
Introductie Gedragswetenschappen* 
 
Niveau 2: 
De Sociale Stand van Nederland 
Rejecting Minorities 
Sociology of Organizations 
 
Niveau 3: 
Familiesociologie: Trends, Theorie en Kwantitatief Onderzoek 
Models of Measurement in Sociological Research 
Criminal Behaviour 
Doing a Qualitative Research Project 
Social Networks in Theory and Research 
Migranten en Integratie 
Theory Construction and Statistical Modelling 
Conducting a Survey 
Uitwisseling Keulen/Mannheim 
Bachelorstage 

 
*Eerstejaarsvakken worden niet beschreven in de aanvullende studieplanner. 
 
Criminal Behaviour during the Lifecourse 

 
Algemeen 
Welke factoren zijn belangrijk in de vorming van crimineel gedrag? Is dit verschillend per 
levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen in de criminaliteit blijven hangen en dat anderen 
hiermee stoppen? Wat zorgt ervoor dat iemand stopt met crimineel gedrag? Waarom is er een 
duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen in crimineel gedrag? Dit zijn allemaal vragen die aan 
bod komen bij dit vak.  

De cursus ‘Criminal Behaviour During the Lifecourse’ behandelt theorieën die crimineel 
gedrag verklaren aan de hand van verschillende levensfasen. Elke week wordt een andere 
levensfase behandeld. Zo ga je van de kindertijd, naar adolescentie en eindig je bij de 
volwassenheid. In de kindertijd wordt gekeken naar de gezinssituatie. In de adolescentie worden 
vrienden en school onder de loep genomen. Als laatste bekijk je de volwassenheid met de invloed 
van trouwen en werk op het criminele gedrag. 

Naast het leren begrijpen, verklaren en voorspellen van crimineel gedrag, wordt er in deze 
cursus ook veel aandacht besteed aan het voorkomen en oplossen van criminaliteit. Zo wordt 
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huidig beleid betreft criminaliteit besproken, en wordt van je verwacht dat je hier zelf ook over 
nadenkt.  
 
Werkvormen 
Het vak bestaat uit wekelijkse hoorcolleges en werkgroepen. In de hoorcolleges wordt de 
wekelijkse stof en relevante literatuur behandeld. Tijdens de werkgroepen wordt hier nog wat 
verder op ingegaan, vaak wordt dit gedaan aan de hand van een casus. Ook wordt er drie keer een 
tutorial georganiseerd waar je elke keer een film of een documentaire te zien krijgt. Na afloop van 
deze film/documentaire is er ruimte voor discussie. Drie keer moet er ook een opdracht ingeleverd 
worden die gaat over de literatuur, de film/documentaire en een actueel nieuwsbericht dat 
gerelateerd is aan de literatuur van die week. Het vak sluit af met een tentamen bestaande uit 
essayvragen.  
 
Aansluiting/overlap 
Aangezien dit het enige vak is binnen de major die specifiek gaat over criminaliteit is er vrij weinig 
overlap met andere cursussen. Wel sluit het goed aan op je eerste jaar qua niveau en bouwt het 
voort op bekende theorieën. Zo wordt bijvoorbeeld de “rationele keuzetheorie” toegepast op 
crimineel gedrag.  
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Zelf vond ik dit een erg leuke cursus en zou ik hem zeker aanraden. Als je geïnteresseerd bent in 
criminelen en criminaliteit, dan ga je dit een erg leuk vak vinden. Overigens is dit het enige vak 
binnen de major Sociologie dat zich focust op crimineel gedrag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
criminologie cursussen, die zich vaak meer bezighouden met de psychologische invalshoek, wordt 
er ook veel aandacht besteed aan beleid. Hiernaast is ook een erg internationale cursus. De cursus 
wordt volledig in het Engels gegeven en er zijn veel internationale studenten. Dit geeft interessante 
discussies want zij hebben soms een heel andere kijk op criminaliteit. Kortom, als je 
geïnteresseerd bent in crimineel gedrag, is dit vak zeker een aanrader. 
 
Samira Bogerd 
 
Major-gebonden keuzevak.  
 
De Sociale Stand van Nederland: Sociale Vraagstukken 
en Sociaal Beleid 

Algemeen 
De cursus De sociale stand van Nederland: sociale vraagstukken en sociaal beleid sprak mij in 
eerste instantie niet heel erg aan. Het leek mij belangrijk om meer over de Nederlandse 
verzorgingsstaat te leren, maar verder leek het onderwerp mij niet zo inspirerend. Echter, 
geleidelijk aan werd mij duidelijk dat de cursus veel meer beslaat dan beschrijvingen van het 
recente systeem van de verzorgingsstaat. Sociale processen die zich afspelen op globale schaal, 
zoals post-industrialisering, individualisering en globalisering, worden onder de loep genomen. De 
effecten van deze processen op de samenleving worden besproken, vervolgens kijk je naar wat dit 
betekent voor de Nederlandse verzorgingsstaat. Bij post-industrialisering wordt onder andere 
gesproken over de moeilijkheden van ‘de flexibele mens’; Arie Boomsma wordt aangehaald als het 
voorbeeld van hyper-individualisering. De hoorcollege docent Marcel Hoogenboom legt uit aan de 
hand van één van zijn helden, Antony Giddens, hoe rap uit de Bronx ervoor heeft gezorgd dat Ali B 
vandaag de dag rapper is. Naast het leren van theorieën over deze processen en de mogelijke 
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effecten, wordt er ook concreet gekeken naar de stand van zaken in Nederland. Politieke partijen 
en andere betrokken partijen hebben verschillende visies op hoe deze processen de Nederlandse 
samenleving beïnvloeden en deze visies bepalen de beoogde wijzigingen wat betreft de 
verzorgingsstaat. Voor de opdrachten en het eindpaper ga je aan de slag met het opzoeken van 
beleidsstukken en het kritisch analyseren van deze stukken. Verder oefen je in deze cursus met het 
geven van presentaties en peer feedback. 
 
Werkvormen 
De cursus eindigt met een tentamen, dat voor een deel bestaat uit multiple choice vragen en voor 
een deel uit open vragen. Daarnaast lever je in een duo aan het einde van de cursus een eindpaper 
in over een (beoogde) wijziging van de Nederlandse verzorgingsstaat gekoppeld aan één van de 
processen. Je werkt hier, samen met je partner, al gedurende de hele cursus aan: om de week 
lever je opdrachten in met betrekking tot dit paper. De feedback op deze opdrachten is erg nuttig 
en ook de (niet verplichte) werkateliers waar je met vragen terecht kan, kunnen handig zijn.  De 
andere weken wordt je verwacht leesvragen over de literatuur te maken. Daarnaast geeft elk duo 
een presentatie. 
 
Aansluiting/overlap 
Door de focus op de koppeling van theorie en de totstandkoming van beleid, sluit deze cursus aan 
op Sociale sturing. Waar in Sociale sturing het beleidsproces in meer algemene termen wordt 
besproken, wordt in Sociale stand dit beleidsproces besproken in het licht van post-
individualisering, individualisering en globalisering en is het in dat opzicht een verdiepend vak.   
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Als je geïnteresseerd bent in hoe onze verzorgingsstaat zoals we die vandaag de dag kennen, tot 
stand is gekomen en hoe deze zich verder ontwikkelt, dan zal je de cursus erg interessant vinden. 
De theorieën die je leert zijn erg boeiend en herkenbaar, omdat ze betrekking hebben op de 
samenleving waarin wij zelf ook leven. Voor de studenten die er aan denken later te werken als 
beleidssocioloog, is deze cursus nuttig, omdat je meer inzicht krijgt in hoe politici tot bepaalde 
beleidsmaatregelen komen en je leert hoe je kamerstukken, beleidsnota’s en andere verslagen uit 
de Tweede en Eerste kamer kunt vinden. Als je een hele andere kant op wil of het nog niet weet, is 
het ook waardevol om een diepere analyse te kunnen maken van actuele processen in de 
samenleving.   
 
Lois Markusse 
 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Theory Construction and Statistical Modeling 

 
Algemeen 
Bij deze cursus ligt de nadruk op hoe je kan testen of items daadwerkelijk meten wat je wil meten. 
Er komen bijvoorbeeld een aantal verschillende soorten factoranalyses aan bod die je in 
verschillende situaties kan gebruiken. Ook worden statistische modellen die voortkomen uit 
theorieën van onderzoek. Sommige modellen zijn namelijk prima te analyseren in een programma 
als SPSS, maar sommige modellen die gebruikt worden in sociaalwetenschappelijk onderzoek zijn 
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vaak complex, waardoor het niet mogelijk is om de modellen te toetsen. Modellen als moderatie en 
mediatie zijn hier voorbeelden van. Door middel van het programma AMOS is het mogelijk om deze 
complexere modellen te analyseren. 
 
Werkvormen 
De cursus bestaat uit elke week een hoorcollege en een practicum. Voor de hoorcolleges is er elke 
week literatuur te lezen die je helpt om door de stof heen te gaan. Daarnaast maak je elke week 
thuis een opdracht om voor te bereiden op het practicum. Door de kleinschaligheid van de groep 
die de cursus volgt, is de interactie groot tussen student en docent. Dit is een voordeel bij practica, 
omdat je dan de mogelijkheid hebt om veel vragen te stellen. Studenten worden becijferd door 
middel van twee tentamens. Het eerste tentamen maak je in duo’s en het tweede tentamen is een 
overkoepelend tentamen over alle stof en dat maak je alleen. Het vak wordt in zijn geheel in het 
Engels gegeven. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
De cursus is vooral interessant voor studenten die het leuk vinden om onderzoek te doen. 
Daarnaast wordt je heel vrijgelaten en de docenten gaan ervan uit dat je zelf bijhoudt wat je moet 
lezen. In het begin lijkt de cursus heel pittig, maar langzaamaan blijkt het interessant te zijn en 
heel leerzaam. Je bouwt voort op de statistische methoden die je al hebt gehad bij verplichte 
vakken in de bachelor sociologie. 
 
Nelleke Kamstra 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Rejecting Minorities; an Interdisciplinary Perspective on 
Intergroup Relations 

Algemeen 
In Rejecting Minorities leer je de relatie tussen meerderheidsgroepen en minderheden in de 
samenleving te analyseren. Je leert dat meerderheidsgroepen vaak negatief staan tegenover 
minderheden, maar waarom? Daarnaast wordt er gekeken naar een mogelijke manier waarop deze 
negatieve houding verandert kan worden. Op deze vragen wordt tijdens deze cursus antwoord 
gegeven aan de hand van verschillende theorieën.  

Elke week komt er in het hoorcollege een nieuwe theorie aan bod, die aansluit bij de 
aanvullende literatuur van die week. De verschillende theorieën verklaren hoe negatieve of 
positieve houdingen tegen minderheidsgroeperingen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de 
Realistische Conflict Theorie, die stelt dat conflict leidt tot een negatieve houding. De Contact 
Theorie, die stelt dat een negatieve houding voortkomt uit negatief contact. De Sociale Dominantie 
theorie, die stelt dat statusverschillen zorgen voor een negatieve houding. Dit zijn maar een paar 
voorbeelden van de vele interessante theorieën die worden besproken in de cursus. Naast deze 
theorieën wordt er ook ingegaan op specifieke onderwerpen. Zo komt multiculturalisme en 
discriminatie op de arbeidsmarkt aan bod.  

Daarnaast wordt er ingegaan op de vraag waarom er vaak anti-moslim discriminatie is. 
Tijdens de cursus worden de theorieën uitgebreid besproken en uitgepluisd, sommige theorieën 
zullen bekend voorkomen, omdat deze tijdens het eerste jaar ook zijn besproken. Echter zal er in 
deze cursus meer ingezoomd worden op de theorieën, waardoor Rejecting Minorities gezien kan 
worden als een verdiepende theoretische cursus.  
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Werkvormen 
De cursus bestaat uit tien hoorcolleges, waarvan 2 gastcolleges, en werkgroepen, daarnaast moet 
er elke week een opdracht gemaakt worden over het onderwerp van die week, je leert dus 
academisch schrijven. De cursus wordt in het Engels gegeven en de opdracht worden ook in het 
Engels gemaakt, het beheersen van de Engelse taal wordt dus gedurende deze cursus zeker 
geleerd. Tijdens de werkgroep worden de opdrachten besproken, maar ook andere opdrachten 
gedaan, deze worden dan vervolgens gepresenteerd aan de groep. Op het eind wordt de opgedane 
kennis getoetst met een tentamen.  
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
De cursus is interessant voor de studenten die geïnteresseerd zijn in ongelijkheid tussen groepen, 
dus waarom een groep gediscrimineerd wordt. Welke beweegredenen zitten hierachter? Deze 
onderwerpen worden bestudeerd in het perspectief van de multiculturele samenleving.  
Wat mijzelf is bijgebleven van de cursus is een andere kijk op minderheidsgroepen, door de cursus 
dacht ik meer na over de redenen waarom een bepaalde groep tot een minderheidsgroep wordt 
gerekend en wat voor een consequenties dit mee brengt.  

Deze cursus geeft je inzichten in de achtergrond van vooroordelen en discriminatie in de 
samenleving. Waardoor je op een andere manier kan kijken naar deze onderwerpen. De cursus 
geeft je veel nieuwe inzichten voor problemen in de samenleving, waar je nog veel aan hebt tijdens 
andere cursussen. Waar je je niet op moet verkijken bij deze cursus is de hoeveelheid literatuur. 
Bijhouden van de literatuur is belangrijk, anders kom je aan het eind van de cursus bij het leren 
van het tentamen in de problemen. 
 
Eline van der Leest 
 
Major-gebonden keuzevak  
  
Practicum: Models of Measurement in Sociological 
Research 

 
Algemeen 
Models of Measurement is een verdiepende cursus over kwantitatieve data-analyse; het gaat dus 
net een stapje verder dan Practicum Data-Analyse. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. 
In de eerste paar weken wordt vooral betrouwbaarheid en validiteit uitgelicht; in de weken er na 
wordt er ingezoomd op sociale netwerken. Models of Measurement richt zich vooral op het deel 
‘onderzoek’ uit het PTOB-schema; je leert dus weinig over sociologische theorieën en er is weinig 
sprake van verdieping in statistische toetsen. Daarentegen geeft de cursus de mogelijkheid om je 
statistische kennis uit te breiden en je (academisch) Engels te verbeteren. 
 
Werkvormen 
De cursus bestaat uit twee delen: de eerste zes weken voor de kerstvakantie en de drie weken na 
de kerstvakantie. In de eerste zes weken moet je elke week een opdracht inleveren. Deze 
opdrachten bestaan vaak uit het reproduceren van eerder onderzoek. Hoewel dit (vooral de eerste 
weken) erg veel werk is, leer je er ook ontzettend veel van! In de laatste drie weken werk je aan 
een eigen onderzoek; dit presenteer je ook aan de groep. De zes wekelijkse opdrachten, het 
eindpaper en de presentaties vormen samen je cijfer; er is dus geen tentamen. 
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 Hoewel er veel van je gevraagd wordt, is de begeleiding bij deze cursus erg goed. In de 
hoorcolleges wordt de benodigde statistische kennis uitgelegd. In de werkgroepen worden de 
artikelen besproken en wordt de opdracht van die week samen doorgesproken. Aansluitend aan de 
werkgroepen zijn er practica; hier kun je onder begeleiding werken aan de opdracht van die week. 
 
Aansluiting en overlap 
Models of measurement sluit aan bij andere statistiek vakken, maar gaat dieper op kennis in. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Wanneer je geïnteresseerd bent in onderzoek, SPSS leuk vindt en het niet erg vindt om hard voor 
een vak te werken, denk ik dat Models of Measurement echt iets voor jou is. Hoewel het vak over 
statistiek gaat, betekent het niet dat je het vak alleen moet volgen wanneer je heel erg goed bent 
in statistiek. Juist wanneer je soms moeite hebt met statistiek, kan dit vak je verder helpen. De 
begeleiding is erg goed en docenten zijn altijd bereid om je te helpen als iets niet lukt en door het 
reproduceren van andere onderzoek leer je echt veel. Laat je hier dus niet door afschrikken! 
Daarentegen moet wel gezegd worden dat dit vak veel inzet vraagt; weken waarin je 20+ uur voor 
het vak moet werken, zijn eerder regel dan uitzondering. Deze cursus is een goede keuze om vlak 
voor je bachelor-scriptie te volgen. Daarnaast kan de cursus helpen wanneer je twijfelt of de 
research master, of onderzoek in het algemeen, iets voor jou is.  
 
Marissa Bultman 
 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Conducting a Survey 

Algemeen 
Conducting a Survey is een hele praktische cursus. Zoals de naam al doet zeggen ga je in een 
groepje van 2 of 3 zelf een enquête maken, afnemen en de resultaten analyseren. De cursus is 
opgebouwd in twee delen: een methodisch deel waarin je leert hoe je een goede enquête moet 
maken en hoe je een representatieve sample trekt uit de populatie en een statistisch deel waarin je 
leert je data te analyseren.  
 
Werkvormen 
Je wordt goed begeleid met het statistische deel van het onderzoeksverslag. Je hebt bijvoorbeeld 
iedere week een computerpracticum. Het practicum bestaat uit een aantal vraagjes die je (met z’n 
tweeën) moet beantwoorden en iedere week moet inleveren voor een cijfer. En als je die 
opdrachten gewoon serieus maakt, kan je vrij makkelijk een mooi cijfer halen! 
Wat betreft de toetsingsvormen moet je uiteraard je onderzoeksverslag inleveren. Verder heb je 
aan het eind van het blok een tentamen over het boek. Het tentamen gaat voornamelijk over het 
methodische gedeelte, dus vrijwel geen statistiek. Het boek is overigens erg makkelijk te lezen, 
ben je er echt zo doorheen. Ik was zelf echt heel weinig tijd kwijt met lezen en leren voor het 
tentamen. 
 
Aansluiting/overlap  
De cursus heeft best wel wat raakvlakken met MTS en Leeronderzoek. Met MTS heb je het boek 
van Neuman moeten lezen. Het methode deel van dit vak gaat daar ook erg over. En met 
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Leeronderzoek had je al de basis geleerd van hoe een goede enquête eruitziet. Het verschil met 
deze cursus is dat je er veel dieper op in gaat en dat je die kennis ook daadwerkelijk in de praktijk 
gaat brengen. Je bent ook geheel vrij in het kiezen van een onderwerp, dus je kan ook echt iets 
onderzoeken wat jou interesseert! 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Je moet deze cursus kiezen als je het leuk lijkt je eigen enquête te maken, af te nemen en de 
resultaten te analyseren. Laat je niet afschrikken door de statistiek. Je hebt wel echt wat kennis 
nodig over statistiek en SPSS, en er wordt ook wel van je verwacht dat je zelfstandig met SPSS 
aan de slag kan. Maar je kan je begeleider ook te hulp vragen als je vast loopt. En ik heb zelf ook 
veel nieuwe dingen geleerd met SPSS die in cursussen als MTS en PDA niet behandeld zijn. Verder 
vond ik het ook heel leuk om het veld in te gaan en je eigen gemaakte enquête af te nemen. 
 
Emma Willemsen 
 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Social Networks in Theory and Emperical Research 

Algemeen 
De titel is eigenlijk vrij omvattend, het gaat in deze cursus over sociale netwerken (het web van 
relaties tussen mensen). Sociale netwerken is een middel die sociologen gebruiken om 
vraagstukken op mesoniveau te onderzoeken. Het gebruik van sociale netwerken helpt je als 
socioloog om ‘sociale beïnvloedingsmechanismen’ en ‘sociale controle’ te kunnen doorgronden. Wist 
je bijvoorbeeld, dat het is aangetoond dat jouw kans op obesitas wordt beïnvloed door jouw sociale 
omgeving? (En dan niet alleen door je vrienden, maar ook door de vrienden van je vrienden).  

Het vak laat zich kennen door enerzijds klassieke theorieën, hypotheses en artikelen en 
anderzijds door een hele recente invalshoek: de sociale media. Het leuke hieraan is dat je zowel 
recente als minder recente ideeën en theorieën gebruikt. Elke week heeft een sub-thema binnen de 
‘social networks’. Op deze manier krijg je ook goed een idee wat je met het fenomeen netwerk kan 
en hoe dat zich verhoudt tot alledaagse zaken.  
 
Werkvormen 
Zoals gebruikelijk omvat deze cursus hoorcolleges en werkcolleges. De hoorcolleges sluiten goed 
aan op de literatuur (deze is overigens heel interessant om te lezen), maar ook heel goed te 
volgen. Wekelijks moet je een opdracht in leveren die aansluiten bij de stof van het hoorcolleges. 
Daarnaast moet je ook een aantal opdrachten maken, waarbij je zelf aan de slag gaat met sociale 
netwerken. Je sluit het vak af door het schrijven van een paper en het maken van een schriftelijk 
tentamen. Het schrijf je over een van de besproken sub-thema’s. Mijn groepsgenoten en ik deden 
bijvoorbeeld een literatuuronderzoek gaan de invloed van het sociale netwerk om het gebruik van 
verslavende middelen.  
 
Aansluiting 
De cursus sluit aan op vakken als ‘Models for the Analysis of Social Interaction’ en ‘Inleiding 
Sociologie’. Hoewel de thematiek op elkaar aansluit – sociale cohesie en sociale controle – is de 
insteek van het sociaalnetwerkonderzoek op deze thema’s anders. Met sociale netwerken is het 
namelijk mogelijk om te zien hoe mensen in een netwerk door elkaar worden beïnvloed. Ik vond dit 
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een welkome verdieping in de toch vrij globale begrippen zoals: sociale beïnvloeding en sociale 
controle.  
 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Social Networks is een leuke cursus als je een blok lang bezig wil zijn met theorieën die je vandaag 
de dag kan plaatsen. Interactie met elkaar en cohesie onderling zijn natuurlijk alledaagse dingen. 
Zeker met de opkomst van Sociale Media in de 21ste eeuw, zou ik haast willen zeggen dat de kennis 
hierover een essentieel onderdeel is van de Sociologie. Wel vergt het vak enige discipline, er moet 
een ‘proportioneel’ aantal artikelen worden gelezen en je zal je ook moeten verdiepen in de stof om 
deze een keer te presenteren. Al met al zorgen de literatuur, opdrachten en het tentamen voor 
aardig wat werk, maar ik vond het zeker de moeite waard! 
 
Jos Slabbekoorn 
 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Sociology of Organizations 

Algemeen 
De arbeidsmarkt en het werk spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Deze 
arbeidsmarkt is daarom voor een socioloog ook een interessant gebied om onderzoek in te doen. In 
deze cursus geeft niet alleen een overzicht van verschillende structuren en organisatiemodellen, 
maar geeft ook inzicht in de veranderingen die over de tijd hebben plaatsgevonden. Deze cursus 
leert je op een andere manier kijken naar organisaties en deze beter te begrijpen.  
 Tijdens deze cursus onderzoek je in een protfolio-opdracht een toegewezen organisatie. 
Deze organisaties worden toegewezen, maar zijn allemaal toonaangevend in hun veld van 
expertise. Zo deden mijn groepsgenoten en ik onderzoek naar GlaxoSmithKline, het bedrijf achter 
Aquafresh, Parodontax en andere farmaceutische producten. Deze opdracht is verdiepend en helpt 
je de soms uitgebreide stof, door toepassing, beter te begrijpen.  
 
Werkvormen 
Deze cursus telt 3 toetsmomenten: deeltentamen, portfolio-opdracht en eindtentamen. Daarnaast 
word je wekelijks gevraagd Q&A’s te maken. Ook moet je een korte presentatie geven over een 
actuele casus, het voorbereiden van deze presentatie kost niet veel voorbereiding. Sociology of 
Organizations is daarmee een vrij actieve cursus, al zijn alle opdrachten en wekelijks Q&A’s erop 
gericht om jou te helpen de stof te begrijpen. Daarnaast helpt dit je de literatuur beter bij te 
houden, want de stof is niet moeilijk, maar wel vrij uitgebreid.  
 
Aansluiting 
Deze cursus heeft weinig overlap met andere cursussen die worden aangeboden door de afdeling 
Sociologie. Wel passeren de klassiekers van de sociologie –Drukheim, Marx en Weber– de revue, 
nu echter wel toegepast op organisaties. De voorkennis die je hebt als socioloog, is daarom handig, 
maar geen vereiste voor het volgen van deze cursus. Zo is Sociology of Organizations een populair 
vak onder economie studenten.  
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Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Voorafgaand aan de cursus hoor je weleens verhalen over het feit dat het een ‘lastige’ cursus is. 
Laat je vooral niet bang maken hierdoor. Als socioloog is dit vak namelijk echt een aanvulling op je 
vakkenpakket. Je onderzoekt in deze cursus niet maatschappelijke context, maar in een 
economische/organisatorische.  

De hoorcolleges waren ook altijd erg interessant. De literatuur werd niet al te letterlijk 
besproken, maar gingen juist in op recente ontwikkelingen en interessante voorbeelden. Hierdoor 
werd ik meer gemotiveerd om de literatuur te lezen en me erin te verdiepen. Mocht je toch vragen 
hebben over de stof, dan zijn er na het hoorcollege inloopspreekuren. In de werkgroepen is ruimte 
om de literatuur dieper te bespreken en vragen te stellen over de stof en hierover te discussiëren. 
Ze zijn leuk, interactief op gezet. Tijdens deze cursus heb ik veel geleerd. Het is een hele leerzame 
cursus en een relevante toevoeging op je vakkenpakket.  
 
Jos Slabbekoorn 
 
Major-gebonden keuzevak  
 
Doing a Qualitative Research Project 

Algemeen 
De cursus ‘doing a qualitative research project’ houdt eigenlijk precies in wat de naam al zegt: je 
voert met een groepje een volledig kwalitatief onderzoek uit. Het is een heel praktisch vak waarin 
je van de begin- tot de eindfase wordt geleerd hoe een kwalitatief onderzoek er uitziet en vooral 
waar je zelf aan moet denken tijdens je onderzoek. Het hele vak draait om het onderzoek: je 
schrijft een onderzoeksverslag en geeft een presentatie van je resultaten in de werkgroep. 
 
Werkvormen 
De cursus heeft relatief weinig contacturen. Je hebt elke week een werkgroep, drie keer in het blok 
een computerpracticum en ongeveer om de week een hoorcollege. In de hoorcolleges worden de 
stappen besproken die je moet uitvoeren. En in de werkcolleges wordt hier nog wat dieper op 
ingegaan. In de computerpractica kan je nog wat vragen stellen over Nvivo (dit is het programma 
dat je gebruikt om tot je resultaten te komen). Halverwege het blok is er een tentamen over wat 
kwalitatief onderzoek is en hoe je een goed kwalitatief onderzoek uitvoert. 
 
Aansluiting 
Er is niet echt een overlap is met andere cursussen. Naar mijn idee wordt er voor 
sociologiestudenten in Utrecht heel erg gefocust op kwantitatief onderzoek, waardoor het 
kwalitatieve onderzoek een beetje wordt vergeten. Dit is ook waarom het mij goed leek om dit vak 
te volgen. Zo word je allround wat betreft onderzoeksvaardigheden. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Als je het leuk vindt om in groepsverband een eigen onderzoek uit te voeren is dit een cursus voor 
jou. Je bent heel vrij in het kiezen van het onderwerp van je onderzoek dus je kan ook echt iets 
onderzoeken wat je interesseert. Verder hoort dit vak bij de minor ‘methoden en statistiek’. Dus als 
je van plan bent deze minor te volgen moet je deze cursus sowieso doen. Maar ook als je 
bijvoorbeeld niet zo goed bent met SPSS, en het toch leuk vindt om onderzoek te doen, kan dit vak 
interessant zijn voor je. Je hoeft geen ingewikkelde analyses uit te voeren en er komt geen 
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statistiek bij kijken. Als laatste denk ik dat het een groot voordeel kan zijn als je later een baan 
hebt dat je kennis hebt van kwalitatief onderzoek en dat je wat ervaring hebt opgedaan met Nvivo. 
 
Emma Willemsen 
 
Major-gebonden keuzevak 
 
Migranten en Integratie 

Algemeen 
De cursus ‘migranten en integratie’ leert je vraagstukken op het gebied van migranten en 
integratie te analyseren aan de hand van sociaal-wetenschappelijke theorieën zoals de sociaal 
kapitaal theorie en de neoklassieke economische theorie. 

Thema’s die binnen de cursus aan bod komen zijn onder andere: migratie, immigratie en 
beleid, integratie, mensenhandel- en smokkel en interetnische relaties. Vragen als: Hoeveel 
mensen migreren? Waarom zijn migratiestromen tussen bepaalde landen vaak specifiek? Om welke 
redenen migreren mensen? Welke typen migranten zijn te onderscheiden? Wat is de rol van het 
immigratiebeleid in de aard van de migratie zoals mensensmokkel en mensenhandel? staan 
centraal. De cursus leert je inzicht te krijgen in de belangrijkste theorieën en bevindingen op het 
gebied van migratie, integratie en interetnische relaties van migranten.  
 
Werkvormen  
De werkvormen die in de cursus worden gebruikt zijn hoorcolleges en werkgroepen. In de 
hoorcolleges wordt de literatuur die moet worden gelezen behandeld. Er zijn tijdens de cursus een 
beperkt aantal werkgroepen. Deze werkgroepen zijn gericht op het maken van een paper, het peer 
reviewen van een paper van medestudenten en het oefenen van tentamenvragen. De enige eis van 
het onderwerp van het paper is dat het moet gaan over een probleem op het gebied van migranten 
en integratie. Verder ben je vrij om zelf een onderwerp te kiezen, dus dat is leuk! Het paper bevat 
verder een bespreking van relevante theorieën en bevindingen uit eerdere onderzoeken. Door 
middel van het schrijven van het paper kan je een deel van de aan bod gekomen literatuur in de 
cursus toepassen. Een voorbeeld van een onderwerp is ‘de groei van internationale vrouwenhandel’ 
of ‘sociale netwerken van etnische minderheden in Nederland.’Tijdens de cursus is er een 
gastcollege over mensensmokkel. Door dit gastcollege komen de aspecten uit de literatuur meer 
tot leven door voorbeelden uit de praktijk. Best wel een heftig onderwerp maar heel erg 
interessant. 
 
Aansluiting 
Deze cursus sluit vooral goed aan bij ’rejecting minorities’. In die cursus leer je een aantal grote 
theorieën die je in deze cursus kunt gebruiken voor je paper. Als je deze cursus eerst volgt en 
daarna ‘weerstand tegen minderheden’ doet, kun je de stof uit die cursus al wat meer in 
perspectief plaatsen. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
De cursus is interessant om te volgen wanneer je geïnteresseerd bent in onderwerpen als 
migranten, integratie en de multiculturele samenleving. De cursus is ook te volgen wanneer je niet 
de minor ‘multiculturele samenleving’ volgt. En ook als je geen vergelijkbare vakken hebt gevolgd 
is de cursus goed te volgen.  
Nienke Dalinghaus 
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Major-gebonden keuzevak  
 
Familiesociologie: Trends, Theorie en Kwantitatief 
Onderzoek 

Algemeen 
Het zit hem in de naam, de cursus familiesociologie gaat over alles wat met familie te maken heeft. 
Familie is een heel divers onderwerp, iets wat je in de eerste instantie misschien niet meteen zou 
denken. Dit maakt de inhoud van deze cursus dan ook erg interessant. Familiesociologie is 
opgedeeld in twee delen. In het eerste deel ga je aan de slag met verschillende onderwerpen en de 
achterliggende theorieën. Waarom worden er in sommige landen veel kinderen geboren en in 
andere landen heel weinig? Wie wordt het meest benadeeld tijdens een scheiding? Waarom gaan 
partners snel met elkaar samenwonen maar stellen ze het krijgen van kinderen uit? Is er sprake 
van emancipatie, of zien we nog steeds een traditionele rolverdeling tussen de seksen in het 
huishouden en op de werkvloer? Interessant is dat er niet alleen wordt gekeken naar Nederland, 
maar naar verschillende Europese landen en soms ook daarbuiten. In het tweede deel ga je aan de 
slag met een eigen onderzoek. In het begin van de cursus kies je een thema die je het meest 
interessant lijkt: ouderlijke scheiding en gevolgen voor de kinderen, emancipatie vrouw en 
scheiding of arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Binnen dit thema sta je geheel vrij om een 
onderwerp te kiezen waar je onderzoek naar gaat doen. Dit doe je samen met twee 
medestudenten. Wel moet je de theorieën die je hebt geleerd in het eerste deel van de cursus 
kunnen toepassen op je onderwerp. Beleidsimplicaties komen in deze cursus soms voor, 
bijvoorbeeld in de literatuur, maar de focus ligt hier niet op.  
 
Werkvormen 
Nadat het eerste deel van de cursus is afgerond, na vijf weken, wordt er een tentamen afgenomen. 
Dit gaat over de maatschappelijke problemen en theorieën die zijn behandeld gedurende de 
cursus. Dit tentamen is 50% van je cijfer. In de werkcolleges word je gedurende de hele cursus 
begeleid in het opstellen en uitvoeren van je onderzoek. Dit wordt gedaan door de 
werkgroepdocent, maar ook door studenten buiten je groepje door middel van het geven van 
feedback op elkaar. In het tweede deel van de cursus ga je naast de werkgroepen aan de slag met 
computerpractica. In deze practica krijg je opdrachten die je helpen om SPSS te begrijpen. SPSS 
heb je nodig om je onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek wordt verwerkt in een paper en is de 
andere 50% van je cijfer. Het tempo van de cursus ligt hoog, vergis je hier niet in. 
 
Aansluiting/overlap 
Het theoretische gedeelte in deze cursus is nog nooit zo diep behandeld in andere cursussen 
binnen de opleiding sociologie. De kwantitatieve methoden die gebruikt worden zijn hetzelfde als in 
practicum data-analyse. 
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
Ben je bezig met het schrijven van je bachelorscriptie of heb je moeite met statistiek? Dan is deze 
cursus een goede ondersteuning. In de computerpractica krijg je opdrachten die je stap voor stap 
leiden door SPSS. Tijdens het doen van je onderzoek en het schrijven van je onderzoekspaper krijg 
je constant feedback. Je wordt dus veel geholpen om een goed eindresultaat neer te zetten. Je 
moet deze cursus kiezen wanneer je een nieuw onderwerp binnen de sociologie wilt behandelen en 
specifiek geïnteresseerd bent in de rol van familie in de maatschappij.  
Nicole de Vries  
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Major-gebonden keuzevak 
 
Uitwisseling naar Keulen/Mannheim 

Mannheim 
In het 4e blok van collegejaar 2015/2016 ben ik naar Mannheim (Duitsland) geweest. Dit was een 
periode van ongeveer zeven weken, waarin we met een aantal sociologiestudenten vakken hebben 
gevolgd. De aanmelding ging vrij gemakkelijk, vanuit the international office werd er een formulier 
gestuurd dat ingevuld moest worden, hier hoorde onder andere een korte motivatie bij. Een tijd 
later kregen we te horen dat we onder het maximaal aantal leerlingen zaten en dus allemaal mee 
mochten naar Mannheim. Dingen als huisvestiging en inschrijven voor vakken werden grotendeels 
voor ons geregeld door de universiteit daar, we hoefden alleen bevestigingsmailtjes te sturen en 
informatie door te geven. We verbleven met z’n negenen in een groot gebouw voor studenten 
waarbinnen losse appartementen waren voor een of meerdere studenten, een beetje vergelijkbaar 
met de flats van de SSH in Utrecht. Het enige lastige was dat veel formulieren in het Duits waren, 
maar hier zijn we samen uitgekomen. 
 We konden uit vier vakken kiezen in Mannheim, elk vak had andere studiepunten maar met 
het kiezen van 3 vakken en soms extra opdrachten waren er gewoon 15 studiepunten te 
verkrijgen, die als majorgebonden keuzevakken meetellen. Twee van de vier vakken hadden te 
maken met organisatiesociologie en innovatie, een vak ging over zorg en sociologie en de vierde 
ging over migratie en integratie binnen europa. Ik hoorde van medestudenten dat het migratievak 
veel overlap had met vakken als migranten en integratie. De andere vakken waren verrassend 
anders dan de vakken in Utrecht. Zo was het erg leuk om een vak over zorg te volgen, iets wat in 
Utrecht niet mogelijk is. Verder was het innovatievak verassend interessant. Voor de drie vakken 
die ik heb gevolgd gold dat er een eindpaper was en geen tentamen, het vierde vak had een 
tentamen maar geen paper. Verder hadden sommige vakken wekelijkse opdrachten en 
presentaties. Het niveau was prima te doen, wel een vergelijkbaar aantal contacturen en werkdruk 
als in Utrecht. Echter, je hebt natuurlijk veel meer vrije tijd, omdat je geen verplichtingen zoals 
werk en verenigingen hebt in Mannheim. 
  Ik vond het een heel erg leuke ervaring, voor mij en mijn Mannheimers voelde het meer 
als een lange vakantie dan als studeren. Dit kwam mede door het mooie weer, zuid Duitsland is 
warmer dan Utrecht, de vele barbecues en de grote hoeveelheid vrije tijd. Ook voegde het sjouwen 
van spullen naar elkaars appartementen veel toe aan het campinggevoel. Bijna elke avond aten we 
samen en er zijn heel wat leuke nachten geweest met weinig slaap. Ik had verwacht veel nieuwe 
mensen te leren kennen, dit viel een beetje tegen. Zeven weken zijn te kort om echt mensen te 
leren kennen, vooral omdat je erg geneigd bent om met je mede Nederlanders om te gaan. Dit 
heeft het niet minder gezellig gemaakt, ik heb er hele goede vrienden aan overgehouden. Ik denk 
dat we allemaal ook wel kleine heimwee momentjes hebben gehad, maar omdat reizen te doen is 
naar Nederland hebben we veel bezoek gehad en zijn er ook mensen voor een weekendje naar huis 
geweest. Al met al is Mannheim een ideale uitkomst als je naar het buitenland wilt maar om wat 
voor reden dan ook niet alleen wilt gaan of niet zo lang weg wilt of kunt blijven. Wees trouwens 
niet bang voor de taalbarrière, er waren mensen die geen woord Duits spraken en ook die zijn 
weer levend thuisgekomen! 
 
Kelly Beurskens  
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Keulen 
Waarom zou ik mee moeten doen aan deze uitwisseling? 
De uitwisseling naar Keulen/Mannheim is gewoon een aanrader! Zonder dat je uitloopt krijg je de 
kans om twee maanden op een buitenlandse universiteit te studeren, in een andere stad te wonen 
en (inter)nationale studenten te leren kennen! Ook de band die je met de Utrechtse studenten die 
mee zijn vanuit de eigen opleiding is erg waardevol (lees: samen studeren, (uit)eten, hardlopen, 
chillen en barbecueën in het park, feestjes, voetbaluitjes, stedentripjes en nog veel meer). 
Daarnaast is het onderwijs anders ingericht dan in Utrecht, wat het inhoudelijk ook erg interessant 
maakt. Kortom, waar wacht je nog op?! 
 
Hoe ben je op dit idee gekomen en hoe verliep de aanmelding? 
Eind oktober was er tijdens de jaarlijkse voorlichtingsronde ‘studeren in het buitenland’ een 
opleiding specifieke sessie over het keuzevak Keulen/Mannheim georganiseerd. Twee weken later 
was de deadline voor het inleveren van het inschrijfformulier inclusief een korte motivatie. Een 
week hierna werd vanuit het International Office bekend gemaakt wie er ‘geselecteerd’ waren voor 
de uitwisseling (selectie is alleen nodig indien er meer dan 20 studenten zich hebben aangemeld) 
en kon je je officieel via Osiris inschrijven. Vervolgens kreeg je nog een hele inschrijfprocedure 
voor de universiteit in Keulen, waar je ook een overzicht van je behaalde vakken en cijfers tijdens 
je bachelor, een gesigneerd CV en een kopie van je middelbare school diploma of 
toelatingscertificaat van de universiteit moest aanleveren. 
 
Sabine van Sleeuwen 
 
Ook is het mogelijk om om aan een andere Universiteit in het buitenland te gaan. Sociologen die je 
voor zijn gegaan hebben gestudeerd in: Hong Kong, Budapest en Vancouver. Meer informatie 
hierover via: 
https://www.uu.nl/en/education/exchange-and-visiting-students/contact/uu-international-office 
 
 
Major-gebonden keuzevak 
 
Solidarity and Social Justice 

Deze cursus is de opvolger van het vak Solidarity between Young and Old en is 
opgenomen in het majorgebonden curriculum. Aan deze beschrijving kunnen geen 
rechten worden verleend.  
 
Algemeen 
Deze cursus gaat over hele actuele onderwerpen en dat maakt deze cursus erg interessant. Actuele 
vragen komen aan bod, zoals: ‘Hoe kunnen jongvolwassenen in de toekomst hun eerste koophuis 
bekostigen’ of ‘Wie zorgt er later voor jouw ouders wanneer ze ziek en oud zijn?’ Deze vragen 
benadrukken intergenerationele relaties; hoe generaties met elkaar verbonden zijn. Aan het begin 
van de cursus maak je een keuze tussen vier opgestelde onderwerpen: Kinderopvang, 
Ouderenzorg, Transitie naar volwassenheid of Pensioenstelsels. In duo’s kies je één onderwerp uit 
waar je uiteindelijk een paper over gaat schrijven. De laatste vier hoorcolleges zijn thema 
specifiek, aan de hand van casussen wordt aandacht besteed aan het desbetreffende onderwerp. 
Uiteindelijk kom je van elk onderwerp iets te weten (dat komt ook terug in het tentamen), maar in 
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één onderwerp verdiep je je het meest. Ik zou het zelf in zijn totaliteit een verbredende cursus 
noemen.  
Zelf koos ik voor het thema pensioenstelsels, een interessant onderwerp aangezien het aantal 
pensioengerechtigden alleen maar stijgt en de beroepsbevolking verwacht is te krimpen in 
Nederland. Hier zie je duidelijk de intergenerationele verbindingen binnen het pensioenstelsel; de 
jonge generatie moet solidair blijven tegenover de pensioengerechtigden om de AOW te kunnen 
blijven betalen. Wanneer je je verdiept in het onderwerp zie je al snel dat het verschilt per type 
welvaartsstaat (sociaaldemocratisch, liberaal en corporatistisch) en hoe verschillend dit geregeld is 
in Europese landen.  
 
Werkvormen 
Naast de wekelijkse hoorcolleges en werkgroepen waren er vier werkcolleges. Deze werkcolleges, 
die direct na het hoorcollege gegeven werden, waren thema gebonden en verplicht. Hier werd door 
middel van verschillende vormen extra aandacht gegeven aan het specifieke onderwerp.  

Het paper telde uiteindelijk voor 30% mee en het tentamen voor 70%. Het paper was 
uiteindelijk weinig werk aangezien je bij elke werkgroep een wekelijke opdracht moest inleveren 
die samen een groot deel van je paper vormden. Eén keer moest je je paper ook presenteren, dat 
was een handig feedback moment. Het tentamen bestond uit ongeveer 20 openvragen waar je kort 
en bondig antwoord op moest geven en uit twee essayvragen. Voor zowel het paper als het 
tentamen moest je een 5,5 halen.  
 
Aansluiting/overlap 
Ik vond dit vak niet erg veel overlap hebben met een ander vak wat ik gevolgd heb. Een aantal 
dingen kwamen bekend voor zoals de verschillende type welvaartstaten van Esping-Andersen. Het 
is handig om al wat voorkennis te hebben, echter is dit niet van groot belang, je kan vrij blanco 
deze cursus ingaan. In de hoorcolleges en de artikelen werd alles toch weer duidelijk uitgelegd.  
 
Waarom zou ik deze cursus moeten kiezen? 
De vier eerdergenoemde onderwerpen spelen een grote rol in deze cursus, dus is het van belang 
dat je in deze onderwerpen enige interesse hebt. Ik was ergens een beetje bang dat het een erg 
oppervlakkige ASW-cursus zou worden, maar dat vond ik erg meevallen. Het is een verbredende 
cursus maar wel met één onderwerp waar je je in moet verdiepen. Daarnaast is de hoorcollege 
docent (Mara Yerkes) een enorm enthousiaste Amerikaanse docent die echt leuk en interactief 
hoorcollege geeft. Het is wel een cursus waar je vanaf week 2 wekelijkse opdrachten moet 
inleveren en door het interactieve hoorcollege wel echt op de hoogte moet zijn van de wekelijkse 
literatuur.  
 
Roos Duvekot 
 
 
Major-gebonden keuzevak 
 
Bachelorstage 

In de bacheloropleiding Sociologie is de stage een major gebonden keuzevak (cursuscode: 
200900070). Belangstellende studenten dienen zelf het initiatief te nemen voor het leggen van 
contacten en het maken van afspraken met stage verlenende instellingen (de opleiding zelf geeft 
geen garantie voor beschikbaarheid van stageplekken). 

Cursuscode:  200900070 
Niveau:  3 (Bachelor Gevorderd) 
Taal:  Nederlands 
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De stage heeft tot doel op academisch niveau inzicht te verwerven in en ervaring op te doen met 
de praktijk van sociologische werkzaamheden en versterkt de professionele vaardigheden van een 
socioloog. Tijdens de stage verricht je werkzaamheden die relevant zijn voor je studie, op 
academisch niveau. Je voert deze werkzaamheden zelfstandig uit en je draagt voor bepaalde taken 
de verantwoordelijkheid. Hierdoor krijg je de mogelijkheid vaardigheden te verwerven, en 
bovendien krijg je de gelegenheid je eigen functioneren verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling 
dat je stage aansluit bij de verdere loopbaan die je zelf voor ogen hebt. In de stage werk je als 
student in opdracht van derden, meestal buiten de universiteit, soms tegen een stagevergoeding. 
Een stage biedt een goede mogelijkheid om je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante 
contacten op te doen. Ook kan een stage helpen bij het bepalen van de keuze van een 
Masteropleiding. Het is het beste om een stage te beginnen als de rest van het bachelorprogramma 
grotendeels is voltooid. 
 
Circa twee maanden voorafgaand aan de stage dient het eerste gesprek plaats te vinden met de 
stagecoördinator om te bepalen waar je interesses liggen en hoe je tot een stageplaats kunt 
komen. In principe kun je via je persoonlijke netwerk, via de opleiding, of via open sollicitaties aan 
een stageplaats komen. Een stage kan ook in het buitenland gevolgd worden, hiervoor gelden 
dezelfde voorwaarden als voor een binnenlandse stage. 
 
Meer informatie over een Bachelorstage? Kijk dan eens op www.usocia.nl/bachelorstage. 
  
Hier vind je de cursushandleiding, vacatures en ervaringen van medestudenten. Of neem contact 
op met de stage-coördinator:  
Drs. Joram Pach. 
Sjoerd Groenmangebouw kamer C2.02 
e-mail: stage.sociologie@uu.nl 
  

http://www.usocia.nl/bachelorstage
mailto:stage.sociologie@uu.nl
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Verrijk je studie 
 
Minoren 
 
Een minor is een pakket van meestal vier vakken (30 EC) over een bepaald vakgebied. 
Bijvoorbeeld omdat dat onderwerp je interesseert en je je erin wilt verdiepen of omdat een 
bepaalde minor een goede voorbereiding (of zelfs ingangseis) voor een master is. Het volgen van 
een minor is niet verplicht maar het is wel een mooie invulling van je profileringsruimte (45 EC). In 
plaats van je profileringsruimte te vullen met losse cursussen kies je voor een samenhangend 
pakket. 
 
Op www.students.uu.nl/onderwijs/minors vind je het volledige minor aanbod van de UU. Neem dus 
zeker hier een kijkje, want in deze ASP vind je maar een klein deel van alle minors. Ben je op zoek 
naar losse cursussen om je profileringsruimte in te vullen? Je zou kunnen zoeken naar een 
onderwerp of minor die je interessant vindt en daar één of twee cursussen van volgen maar je zou 
ook eens kunnen kijken in de onderwijscatalogus van Osiris. Daar staat het volledige cursusaanbod 
van de hele UU. 
 
Wat tot slot goed is om te weten: er mag maximaal één cursus uit je minor overlappen met je 
major. Dus volg je de minor ‘Methods and Statistics in the Social and Behavioral Sciences’, dan kun 
je van de cursussen ‘Doing a Qualitative Research Project’, ‘Conducting a Survey’ and ‘Theory 
Construction and Statistical Modelling’ slechts eentje ook als majorgebonden keuzecursus 
gebruiken. Als je deze minor niet volgt tellen deze cursussen wel alle drie als majorgebonden 
keuzecursus. 
 
De volgende minors vind je hieronder beschreven door sociologiestudenten: 

� Bestuurs- en organisatiewetenschappen 
� Criminologie 
� Globalisering en mondiale ongelijkheid 
� Internationale betrekkingen 
� Jeugd en criminaliteit 
� Jeugdstudies 
� Methods and statistics in the social and behavioral sciences 
� Recht en samenleving 
� Stadsgeografie  

 
 
Bestuur- en organisatiewetenschappen 
Verplichte cursussen: 
Inleiding bestuurs- en organisatiewetenschap 
Bestuur en beleid 
Management van organisaties 
Kwalitatief onderzoek in B&O 
 
Algemeen 
De minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen wordt aangeboden door de faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie. De naam van de minor spreekt eigenlijk voor zich: je 
bestudeert organisaties met een publieke functie en de wisselwerking met de maatschappelijke en 
bestuurlijke omgeving. Wetenschap en praktijk zijn in deze minor altijd nauw met elkaar verweven. 
Wat zijn de stakeholders die invloed hebben op de organisatie, wat is de omgeving waarin de 
organisatie actief is, zijn er bepaalde concepten die een organisatie gebruikt om haar structuur 
vorm te geven? Als dit vragen zijn die jou bezig houden, dan is deze minor een aanrader om te 
volgen! 

http://www.students.uu.nl/onderwijs/minors


Aanvullende Studieplanner Sociologie  

 31 ASP 2017/2018 

Binnen deze cursus ben je verplicht om vier cursussen te volgen. Het is echter zo dat 
sociologiestudenten een aangepast minorprogramma kunnen volgen. Je kunt, indien je dat wilt, 
een vrijstelling aanvragen voor de cursus ‘Kwalitatief Onderzoek’ bij de examencommissie van 
Bestuurs- en Organisatiewetenschappen. In plaats van deze cursus, waar je als het goed is al 
voldoende kennis over hebt, volg je dan een keuzecursus om het minorprogramma te completeren. 
Zelf heb ik de cursus sport en samenleving gevolgd. 
 
De cursus ‘Inleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap’ vormt (inderdaad) een inleidende cursus. 
Je maakt kennis met hoe de politiek in Nederland is opgebouwd. Daarnaast leer je ook over hoe je 
vanuit verschillende perspectieven kunt kijken naar hoe een organisatie is vormgegeven. De cursus 
‘bestuur en beleid’ is eigenlijk verdeeld in twee delen: in het eerste deel houd je je bezig met het 
analyseren van beleid, tijdens het tweede deel ‘ontwerp’ je in feite beleid en leer je wat daar bij 
komt kijken. Bij de cursus ‘Management van Organisaties’ leer je concepten te gebruiken bij het 
analyseren van organisatiestructuren, en bij mijn keuzevak ‘Sport en Samenleving’ kijk je naar 
welke rol sport speelt in de maatschappij. 
  
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
De cursussen sluiten allemaal heel goed op elkaar aan, voornamelijk ook op niveau. De cursus 
‘Management van Organisaties’ is qua niveau een uitstekend vervolg op bijvoorbeeld ‘Inleiding 
Bestuurs- en Organisatiewetenschappen’. Daarom wordt ook regelmatig gerefereerd naar theorie 
uit andere cursussen van de minor. Het fijne van deze minor is dat je de cursussen kunt 
verspreiden over een jaar of juist in één semester kunt afronden omdat de vakken op meerdere 
momenten in het jaar worden aangeboden. Wat ik positief vond is de overlap met sociologie. Bij de 
bachelor sociologie heb je al het één en ander geleerd over de politieke structuur van Nederland en 
over organisaties en maatschappij (denk aan cursussen als ‘Sociale Sturing’ en ‘Sociology of 
Organisations’).  
 
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Je moet deze minor kiezen als je geïnteresseerd bent in het analyseren van organisaties vanuit 
verschillende perspectieven en je het leuk vindt om ook concreet bezig te gaan met beleid. De 
minor is niet economisch ingericht wat je misschien wel zou denken bij de naam bestuurs- en 
organisatiewetenschap. Daarom is het absoluut een geschikte aanvulling op je bachelor sociologie. 
De minor biedt inzicht in hoe organisaties zich verhouden binnen een veranderende maatschappij. 
Met deze minor kun je ook de master van bestuurs- en organisatiewetenschap doen. 
Verder is het goed om te weten dat dit een populaire minor is die snel vol zit, dus als je de minor 
wil volgen wacht dan niet te lang met inschrijven. 
 
Jos Beeuwkes 
 
Criminologie 
Verplichte cursussen: 
Inleiding Criminologie 
Verdieping Criminologie 
Criminologisch Onderzoek 
 
Keuzecursussen (minstens één kiezen): 
International organised crime 
Inleiding Forensische Psychiatrie en Psychologie 
Forensische Psychopathologie 
 
Criminologie is zoals de naam al zegt, gericht op criminaliteit. Verder is het een interdisciplinaire 
studie, waarbij een onderwerp, criminaliteit, benaderd wordt vanuit verschillende 
onderzoeksvelden. Je zet de sociologische bril dus niet helemaal af, maar combineert deze met 
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andere invalshoeken zoals psychologie en rechten. De minor criminologie is te volgen aan de 
rechtenfaculteit, in Utrecht. Deze bestaat uit vier vakken waarvan er drie vast staan. Het laatste 
vak van de minor is in te vullen door een keuze te maken uit verschillende vakken (in 2016/2017 
waren dat er 3). Het eerste verplichte vak van de minor is inleiding criminologie, daarna volgen 
verdieping criminologie en criminologisch onderzoek. Zoals de naam al aangeeft is inleiding 
criminologie een inleidend vak, omdat deze cursus voor zowel sociale wetenschappers als voor 
rechtenstudenten wordt aangeboden zijn de werkgroepen gesplitst, om enigszins op hetzelfde 
niveau te komen. Voor sociale wetenschappers geldt dat zij in de werkgroepen een inleiding in 
Strafrecht krijgen, een erg interessante afwisseling van Sociologie. Verder krijg je in de 
gezamenlijke hoorcolleges van het vak een globale inleiding in de criminologische wetenschap. 
Verdieping criminologie gaat inhoudelijk een stapje verder dan inleiding, er worden vooral veel 
verschillende criminologische theorieën besproken en toegepast. In de cursus Criminologisch 
onderzoek ga je zelf aan de slag en moet je een klein onderzoek doen. De keuzevakken (aanbod 
kan per jaar verschillen) van deze minor zijn: International Organized Crime, waarin verschillende 
soorten georganiseerde misdaad over de wereld aan bod komt, denk aan maffia, maar ook aan 
onderwerpen als mensenhandel. Inleiding forensische psychiatrie en psychologie en Forensische 
psychopathologie, welke ik helaas zelf niet heb gevolgd. Bij de meeste vakken is het zo dat er veel 
erg interessante gastcolleges worden gegeven. 
 Binnen deze minor volgen de verplichte vakken zich nagenoeg perfect op. Er is een 
stijgende lijn qua niveau bij deze drie vakken, echter is het ook mogelijk om ze in een andere 
volgorde te volgen, dat is denk ik te doen, maar niet ideaal. Verder is het zo dat ze bij 
International Organized crime uitgaan van aardig wat kennis binnen de criminologie, ik heb deze 
tegelijk met inleiding Criminologie gevolgd en dat was erg pittig. Beter is het om de andere vakken 
eerst te volgen, maar voor sociale wetenschappers is deze volgorde (aangezien het vak in blok 1 
valt) wel te doen. Ik denk dat hetzelfde geld voor de andere keuzevakken. Overlap met sociologie 
is aanwezig, het vak Criminal behaviour heeft veel overeenkomsten met verdieping criminologie. 
Ook komen de theorieën overeen met eerder in de bachelor geleerde (sociologische) theorieën 
zoals de labelling theorie en sociale controle theorie, natuurlijk wel allemaal gericht op criminaliteit. 
  Je moet deze minor kiezen als je geïnteresseerd bent in criminaliteit en dit vanuit 
sociologische maar ook andere perspectieven wilt benaderen. Ik heb de minor zelf gekozen omdat 
ik een grote interesse heb voor criminaliteit en lang aan het twijfelen ben geweest over een 
bachelor criminologie. Aangezien deze minor toegang geeft tot Criminologie Masters, leek dit mij 
een logische keuze. Inmiddels ben ik erachter dat ik een bredere interesse heb dan alleen 
criminaliteit, al biedt het een erg mooie aanvulling op de bachelor sociologie. Het is erg interessant 
om een specifiek onderwerp vanuit meerdere invalshoeken te benaderen, in plaats van meerdere 
onderwerpen vanuit de sociologische bril te benaderen.  
 
Kelly Beurskens 
 
Globalisering en Mondiale Ongelijkheid 
Verplichte cursussen: 
Globalization  
Development Geography: Theory & Practices  
 
Keuzecursussen (minstens twee kiezen): 
Regions in Development: Introductions in Development Geography  
Inleiding Sociale Geografie  
Migratievraagstukken  
Political Geography I  
Transforming China  
European Integration  
Development Cooperation  
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Algemeen 
Ik heb de minor ‘globalisering en mondiale ongelijkheid’ gevolgd bij de faculteit 
Geowetenschappen. Dit is een vrij brede minor waarbinnen je allerlei vakken kunt kiezen die 
betrekking hebben op globalisering. Zo kun je cursussen volgen op het gebied van ontwikkelings- 
en politieke geografie, maar ook kun je meer thematische vakken over bijvoorbeeld migratie, China 
of de Europese Unie volgen. Tegenwoordig zijn de cursussen ‘globalization’ en ‘development 
geography’ verplicht, toen ik de minor volgde was dit nog niet zo. Ik heb daarom vier vakken 
gevolgd die nu tot de zeven keuzevakken behoren.  

Het eerste vak dat ik volgde was ‘Regions in Development’, een inleiding in 
ontwikkelingsgeografie. Dit vak geeft inzicht in hoe globalisering en ontwikkeling met elkaar 
verbonden zijn door casussen en ontwikkelingsvraagstukken in Afrika, Latijns-Amerika en Azië te 
behandelen.  

Daarna heb ik het vak ‘inleiding sociale geografie’ gevolgd. Dit is het eerste vak dat 
studenten van de opleiding sociale geografie en planologie volgen en het is daarmee een vrij 
makkelijke en schools opgezette cursus. Je levert iedere werkgroep een opdracht in, je schrijft in 
een groepje een paper op basis van veldwerk in de stad Utrecht, je gaat op excursie in een stad in 
Nederland en sluit het vak af met een schriftelijk tentamen. Wat betreft de toetsonderdelen is het 
makkelijk studiepunten verdienen, wat betreft de inspanningsverplichtingen ben je er vrij veel tijd 
aan kwijt. Voor ouderejaarsstudenten die op zoek zijn naar een beetje uitdaging is dit misschien 
niet de perfecte cursus. 

Tot slot heb ik de vakken ‘Political Geography I’ en ‘Migratievraagstukken’ gevolgd. ‘Political 
Geography’ gaat over hoe macht en ruimte zich tot elkaar verhouden. Het behandelt allerlei 
vraagstukken omtrent staten in een geglobaliseerde wereld, nationalisme en politieke systemen. 
‘Migratievraagstukken’ gaat over de mobiliteit van personen in het huidige tijdperk en de 
problemen en kansen die dit met zich meebrengt. Dit vak heeft een thematische invalshoek en 
belicht migratie vanuit verschillende casussen. Een heel leerzaam en leuk aspect van deze cursus 
zijn de drie (tevens thematische) debatten die je tijdens de cursus voert.   
 
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
Ik heb ook de minor ‘Conflict Studies’ gevolgd (deze minor staat helaas niet in deze ASP, maar kijk 
eens op de minorsite als je benieuwd bent!), en met name het vak ‘Political Geography’ overlapt 
enigszins met cursussen uit deze minor. Verder sluiten de minors juist mooi op elkaar aan, omdat 
je conflicten in een breder kader van globalisering kunt zetten. Dit geldt eigenlijk ook voor veel 
sociologievakken: globalisering is zo verweven met allerlei sociale vraagstukken, dat het ook voor 
sociologische vakken belangrijke inzichten biedt. Verder zijn de vakken in elke mogelijke volgorde 
te doen. Je kunt de minor zo breed of specifiek maken als je zelf wil. Het enige overkoepelende 
thema is globalisering. Mocht je meer geïnteresseerd zijn in een bepaald onderwerp, kun je 
misschien beter een meer gespecialiseerde (geo)minor kiezen.   
 
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Deze minor is een aanrader voor studenten die een brede interesse hebben in vraagstukken die 
zich buiten de nationale context afspelen. Wanneer je geïnteresseerd bent in dit soort 
vraagstukken en misschien niet zeker weet of je een sociologiemaster in Utrecht wil doen, kan ik je 
deze minor van harte aanraden. Het biedt een brede verkenning van onderwerpen in verschillende 
vakgebieden. Hoewel de minor niet direct toegang geeft tot een specifieke master, is het een 
goede manier om te ontdekken waar je interesses liggen. Ik heb de minor gekozen simpelweg 
omdat de vakken me interessant leken, en het heeft me erg geholpen bij het ontwikkelen van mijn 
interesses en het kiezen van een master.  
 
Inge van de Brug 
 
 



Aanvullende Studieplanner Sociologie  

 34 ASP 2017/2018 

 
 
Internationale Betrekkingen 
Verplichte cursussen: 
Introductie Internationale Betrekkingen 
International Governance 
Humanitaire Campagnes 
Nederland in de Wereld 
 
Algemeen 
De minor ‘internationale betrekkingen’ is een minor die je een introductie geeft op het terrein van 
de diplomatieke relaties tussen staten. Behalve de overheid spelen ook intergouvernementele 
organisaties, non-gouvernementele organisaties en multinationals een rol bij het proces van 
diplomatie. Hoe deze processen lopen en waarom er bepaalde diplomatieke keuzes worden 
gemaakt, daar ga je in deze minor aan de faculteit Geesteswetenschappen dieper op in.  

De cursus ‘Introductie Internationale Betrekkingen’ geeft je een introductie in de 
belangrijkste theorieën op het terrein van de internationale betrekkingen. Daarnaast wordt ook de 
geschiedenis van het moderne internationale statensysteem behandeld, met aandacht voor 
belangrijke thema’s diplomatieke betrekkingen, oorlog, conflictbeheersing en internationale 
samenwerking/integratie. 

Bij ‘International Governance’ wordt er dieper ingegaan op de Amerikaanse buitenlandse 
politiek en de belangrijke rol die internationale en Europese instituties hierbij spelen. Bijvoorbeeld 
hoe staten zich bewegen binnen instituties als de VN en hoe ze door politieke spelletjes zoveel 
mogelijk invloed proberen te verkrijgen en/of te behouden. Tijdens deze cursus wordt de theorie 
veel gekoppeld aan de actualiteit. Aan het eind van de cursus ga je samen met al je studiegenoten 
een simulatie houden en vertegenwoordigt ieder groepje een bepaalde staat. Tijdens dit debat ga 
je met z’n allen debatteren over een actueel onderwerp, zoals het conflict Rusland – Oekraïne, om 
samen tot een uiteindelijke oplossing te komen. 

De cursus ‘Humanitaire Campagnes’ gaat in op de geschiedenis van het westerse optreden 
ten behoeve van humanitaire normen en waarden. Daarbij staat de ontwikkeling van de koloniale 
beschavingsmissie van de negentiende eeuw tot aan de rechten van de mens van na de Tweede 
Wereldoorlog en die van de zogeheten humanitaire interventies centraal. 
In de laatste cursus, ‘De Geschiedenis van de Nederlandse Buitenlandse Betrekkingen’, moet je een 
kort zelfstandig onderzoek doen naar een casus op het gebied van de Nederlandse buitenlandse 
politiek. Je schrijft een paper waarin je alle kennis die je afgelopen cursussen hebt opgedaan kan 
toepassen. 
  
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
De minor begint met een introducerende cursus en het niveau wordt daarna per cursus iets hoger. 
Verder krijg je veel vrijheid binnen elke cursus en mag je onderwerpen kiezen die je zelf echt leuk 
vindt om te behandelen. Dit gekoppeld aan de actualiteit waar ze geregeld gebruik van maken 
maakt het een super leuke en leerzame minor. 
  
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Je moet deze minor kiezer als je geïnteresseerd bent in de binnen- en buitenlandse politiek en de 
geschiedenis daarvan, de rol van staten en instituties en hoe de politiek met elkaar verweven is. Ik 
heb zelf deze minor gekozen omdat ik na mijn bachelor sociologie misschien een master gericht op 
internationale betrekkingen wil doen. Uiteindelijk lijkt het mij super leuk om een stage te volgen 
aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
  
Dominique Vink 
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Jeugd en Criminaliteit 
Verplichte cursussen: 
Grondslagen van het Recht voor Sociaal-wetenschappers  
Kind en Omgeving: Pedagogische Verkenningen 
Jeugdcriminaliteit 
Jeugdrecht 
Justitiële interventies 
 
(Let op, het gaat hier om een andere cursus dan de cursus ‘grondslagen van het recht’ zoals je die 
volgt bij de minor recht en samenleving!) 
 
Algemeen 
Deze minor gaat over delinquent gedrag van jongeren en de preventie daarvan. Het is een minor 
van de faculteit Sociale Wetenschappen en wordt verzorgd door de opleiding Pedagogische 
Wetenschappen. 

De hoorcolleges van de minor worden gegeven door prof. Dr. Ido Weijers, die heel veel 
ervaring heeft op het gebied van jeugdrecht en ontzettend interessante colleges geeft. 
Het is best een intensieve minor en bestaat (voor sociologiestudenten) dan ook uit vijf cursussen. 
In blok 1 volg je meteen drie cursussen. ‘Grondslagen van het recht’ is een soort rechtencursus 
voor beginners. Hierin leer je de basisbegrippen van het Nederlandse (straf)recht kennen. ‘Kind en 
omgeving: pedagogische verkenningen’ lijkt erg op ‘Inleiding Gedragswetenschappen’, maar is 
meer toegespitst op jongeren. Je leert hierbij verschillende perspectieven op gedrag van “normale” 
en problematische kinderen. In de cursus ‘Jeugdcriminaliteit’ leer je de algemene criminologische 
theorieën en leer je deze toe te passen. In blok 2 volg je de cursus ‘Jeugdrecht’. Hierin ga je dieper 
in op specifiek het jeugdstrafrecht en civiele jeugdrecht. In blok 3 is de laatste cursus van de 
minor, ‘Justitiële interventies’. In deze cursus gebruik je de kennis van eerdere cursussen om 
verschillende casussen van jeugdcriminaliteit op te lossen. 
 
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
De minor zit erg goed in elkaar en de verschillende cursussen sluiten goed op elkaar aan. Aan het 
eerste blok ben je vooral veel tijd kwijt, maar de stof is niet erg moeilijk. Bij de cursussen 
‘Jeugdcriminaliteit’ en ‘Kind en Omgeving’ moet je naast een tentamen ook opdrachten maken. 
Voordeel is wel dat je bij ‘grondslagen van het recht’ alleen maar hoorcolleges hebt. Blok 2 is een 
stuk rustiger qua hoeveelheid werk, de cursus ‘Jeugdrecht’ heeft alleen hoorcolleges en je wordt 
beoordeeld op twee tentamens. Je gaat in deze cursus wel een stuk dieper in op de stof en krijgt 
veel met praktijkvoorbeelden te maken. De cursus ‘justitiële interventies’ in blok 3 is echt de 
afsluitende cursus van de minor. Je kunt deze cursus ook niet volgen als je de cursus 
‘Jeugdcriminaliteit’ niet hebt gehaald. In deze cursus wordt je beoordeeld met een tentamen, een 
opdracht en een referaat. De kennis van alle cursussen komt hier samen. 

Verder is er enige aansluiting bij de cursus crimineel gedrag over de levensloop van 
sociologie. Daar worden ook de algemene criminologische theorieën besproken maar in de minor 
jeugdcriminaliteit worden deze theorieën veel meer toegespitst op jongeren. 
 
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Als je geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van crimineel gedrag in de Nederlandse samenleving 
is dit een leuke minor om te doen. De minor verbreedt vooral je algemene kennis op het gebied 
van criminaliteit. Ik vond de cursus grondslagen van het recht daarnaast ook heel nuttig omdat je 
daar echt de beginselen van het Nederlandse recht leert, wat altijd goed van pas komt.  

Daarnaast komt er in de nieuwe master (actuele sociale vraagstukken) van sociologie een 
track criminologie. Als je die wil doen is het wel handig als je daar al het nodige vanaf weet. 
Zelf heb ik de minor gekozen omdat ik me een beetje wilde verbreden. Binnen sociologie wordt er 
vrij weinig aandacht besteed aan criminologie terwijl dat wel een belangrijk aspect binnen de 
sociologie en binnen de samenleving is. Je kunt dan ook de minor criminologie (zie hierboven) 
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doen, maar ik was meer geïnteresseerd in de ontwikkeling van crimineel gedrag, dus in het jeugd-
aspect. 
 
Andreas Schippers 
 
Jeugdstudies 
Verplichte cursussen 
Risicogedrag en Verslaving in de Adolescentie 
Popmuziek, Popcultuur en Media 
Adolescent Development 
Jongeren en seksualiteit 
 
Algemeen 
De minor Jeugdstudies is een minor vanuit Algemene Sociale Wetenschappen die te volgen is aan 
de faculteit Sociale Wetenschappen en gaat over de adolescentiefase van jongeren. Bijvoorbeeld de 
veranderingen die zij meemaken in deze tijd, hoe zij hier op reageren en de zaken waar zij mee te 
maken krijgen zoals liefde, ouders en vrienden. 
  De cursus ‘Adolescent Development’ is een vrij algemene cursus en daarom prettig om mee 
te beginnen. In de cursus ‘risicogedrag en verslaving in de adolescentie’ komen alle verslavingen 
die er zijn aan bod. Dit gaat niet alleen over drugsverslavingen, maar ook om alcohol-, internet-, 
gok- en eetverslavingen. Hierin komt ook een gedeelte voor wat vrij psychologisch is. Dit kan je 
misschien afschrikken maar ze gaan er niet te diep op in. Deze cursus is niet zozeer gericht op 
jongeren maar vooral op verslavingen over het algemeen. 
  De cursus ‘Popmuziek, Popcultuur en Media’ heb ik nu nog niet gevolgd. Van wat ik heb 
begrepen gaat dit over de rol van muziek bij jongeren en op welke wijze dit de ontwikkeling van 
jongeren beïnvloedt. Deze cursus ga ik aankomend jaar volgen, mocht je vragen hebben kun je 
altijd contact met me opnemen! De laatste cursus is de cursus ‘Jongeren en Seksualiteit’. Ook deze 
cursus heb ik nog niet gevolgd. Maar dit gaat, voor zover ik heb begrepen, over de ontwikkeling 
van seksualiteit bij jongeren, over de verschillen in gender en de seksuele identiteit van jongeren. 
 
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
Ik vond het zelf fijn om als eerste de cursus ‘adolescent development’ te volgen omdat dit een vrij 
algemeen beeld geeft van de adolescentie. Je doet er een soort voorkennis op. Naast deze 
algemene cursus worden er drie specifieke onderwerpen met betrekking op jongeren gepakt 
verdeeld over de drie andere cursussen. Daardoor is het prettig die algemene kennis al te hebben. 
Het is leuk om naast de Sociologie bachelor deze minor te volgen omdat je gewend bent 
maatschappelijke vraagstukken vanuit een sociologische kant te bekijken, en hier bekijk je een 
specifiek onderwerp niet alleen vanuit sociologisch punt maar vanuit diverse kanten. Ook krijg je in 
de bachelor sociologie geen cursussen die specifiek over jongeren gaan, waardoor deze uitbreiding 
erg leuk is.  
 
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Deze minor moet je kiezen wanneer je geïnteresseerd bent in jeugdproblematiek. Je leert over veel 
verschillende onderwerpen die allemaal hierop gericht zijn. Wanneer je wilt weten hoe een kind 
zich ontwikkelt tijdens de adolescentie, waar jongeren allemaal mee te maken hebben en hoe dit 
elkaar beïnvloedt, dan is deze minor echt iets voor jou! Ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in 
jeugdproblematiek en wil hier ook verder mee. Daarom is deze minor perfect voor mij. Wanneer je 
je niet specifiek op jongeren wil richten of dit niet zo interessant vindt dat je gelijk de hele minor 
wil volgen, kun je ook voor een losse cursus kiezen uit deze minor. De cursus ‘Adolescent 
Development’ is hier dan erg geschikt voor. 
 
Merel van der Maaten  
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Methods and Statistics in the Social and Behavioural 
Sciences 
Verplichte cursussen: 
Introduction to Theory Construction and Statistical Modelling 
Conducting a Survey 
Doing a Qualitative Research Project 
Missing data theory and causal effects 
 
Algemeen 
Deze minor (in het Nederlands ook wel methoden en techniek of M&S genoemd) wordt aangeboden 
door faculteit Sociale Wetenschappen en is verbonden aan de afdeling Methoden en Statistiek. Het 
programma is er op gericht om, aanvullend op de MTS vakken die onderdeel zijn van de major van 
bachelor programma’s, dieper in te gaan op het doen van onderzoek. Dit houdt in dat je zowel 
data-analytische vaardigheden als dataverzamelingsvaardigheden oefent, en daarnaast inzicht 
krijgt in wetenschapsethiek.  

‘Introduction to Theory Construction and Statistical Modelling’ gaat in op factor-analyse en 
structural equation modeling. In colleges leer je de theoretische achtergrond en in begeleide 
practica leer je werken met AMOS, een programma voor het testen van modellen. Hier vond ik 
extra uitdaging en achtergrond die ik miste in de reguliere MTS-vakken. ‘Conducting a Survey’ laat 
je kennis maken met het ontwikkelen en afnemen van een survey, en behandelt vervolgens het 
gebruik en analyseren van survey-data. Je doorloopt dit proces, parallel aan de colleges en 
practica, met een groepje en schrijft vervolgens een wetenschappelijk paper over je onderzoek en 
bevindingen. Het is erg leerzaam om het gehele proces zelf te doorlopen, en te leren met hoeveel 
aspecten er rekening gehouden moet worden. ‘Doing a Qualitative Research Project’ laat een 
onderzoekstraditie zien die ik als socioloog amper kende. Deze cursus bestaat uit colleges waarin 
alle fases van een kwalitatief onderzoek, compleet met bloemrijke voorbeelden, behandeld worden, 
en werkgroepen waarin het kwalitatieve onderzoek dat je met je groepje uitvoert centraal staat. 
Het was voor mij erg interessant om inzicht te krijgen in kwalitatieve methoden die in de bachelor 
sociologie zelden belicht worden.  

‘Wetenschapsfilosofie’ wordt in samenwerking met Studium Generale aangeboden en 
bestaat uit lezingen van docenten van verschillende vakgroepen en faculteiten over een bepaald 
thema dat per jaar verschilt. Naar aanleiding van het thema wordt er van je gevraagd actief deel te 
nemen aan een forumdiscussie, columns te schrijven en een wetenschappelijk essay. Het leuke aan 
dit vak is de interdisciplinaire insteek. Je wordt echt aan het denken gezet over je eigen manier 
van denken. 
 
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
In principe kan je deze cursussen in elke gewenste volgorde volgen, maar ze zijn ook gemakkelijk 
in één jaar te doen (1 in eerste blok, 1 in tweede blok, 2 in derde blok). De minor bouwt voort op, 
en gaat net een paar stapjes verder dan, MTS en PDA. 
 
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Als je methoden en statistiek interessant vindt, maar misschien stiekem een beetje saai, en als je 
op zoek bent naar wat extra uitdaging binnen dit onderwerp dan zou ik je deze minor zeker 
aanraden. Niet alleen als je later een researchmaster en/of PhD wilt doen en zelf het onderzoek in 
wilt, maar ook wanneer je gewoon je analytische vaardigheden wilt ontwikkelen en kennis wilt 
maken met andere denkwijzen is deze minor iets voor jou. Zelf heb ik deze minor gekozen omdat 
ik de reguliere MTS vakken leuk vond maar graag meer wilde leren en meer uitdaging zocht die 
deze minor inderdaad bood. Ik leerde vaardigheden en kennis die niet in andere cursussen werd 
aangeboden. Daarnaast overweeg ik een researchmaster te doen en het volgen van deze minor 
geeft je zeker een streepje voor in de selectie hiervoor. Natuurlijk komt je opgedane kennis daar 
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ook zeer goed van pas. Een onverwacht voordeel van deze minor vond ik de samenwerking met 
mensen uit andere wetenschapsdisciplines die leidde tot een bredere blik op wetenschap. 
 
Kirsten van Houdt 
 
Stadsgeografie 
Verplichte cursussen: 
Wonen in de stad 
World cities and urban systems of Steden, consumptie en identiteit 
 
Keuzecursussen (twee kiezen): 
Het Gebruik van de Stad: een Inleiding in de Stadsgeografie 
Inleiding Sociale Geografie  
Creatieve Stad 
Transport Geography  
 
Algemeen 
Stadsgeografie is een minor van de faculteit Geowetenschappen, maar had eigenlijk net zo goed 
vanuit Sociale Wetenschappen gegeven kunnen worden. Binnen de minor ligt de nadruk namelijk 
op sociale veranderingsprocessen binnen steden en de interactie tussen deze processen en 
individuele actoren. Maar er wordt ook aandacht besteed aan meer economische, culturele, 
demografische, politieke en technologische ontwikkelingen.  

De minor bestaat uit vier cursussen waarvan er slechts één vast staat. Je hebt dus veel 
keuzevrijheid. Logisch is wel om te beginnen met ‘Het Gebruik van de Stad: een Inleiding in de 
Stadsgeografie’. Deze introducerende cursus is erg uitgebreid. Je krijgt een overzicht van de gehele 
stadsgeografie en leert over actuele stedelijke processen. Ook voer je in een groepje een eigen 
onderzoek uit. Een verplicht vak van de minor dat hier goed op aansluit is ‘Wonen in de Stad’. 
Hierbij leer je over de stedelijke woningmarkt, verhuisgedrag, segregatie, buurtverandering, 
stedelijke herstructurering en nog veel meer. Verder moet je een verplichte keuze maken tussen 
‘World Cities and Urban Systems’, over de verbindingen tussen wereldsteden en hun 
eigenschappen, en ‘Steden, Consumptie en Identiteit’, over de consumptiefunctie van steden en 
onderscheidende stadsidentiteiten. Uiteraard kun je ook deze vakken allebei volgen. Verder kun je 
kiezen voor ‘Inleiding Sociale Geografie’, een nog algemenere introductie in het vakgebied van de 
sociale geografie. Ten slotte zijn er ook nog twee verdiepende vakken: ‘Creatieve Stad’ en 
‘Transport Geography’. Bij de eerste gaat het over de opkomst van de creatieve economie in 
steden en bij de tweede wordt ingegaan op mobiliteit en vervoer.  
 
 
Aansluiting tussen cursussen binnen en buiten de minor 
Het is aan te raden om te beginnen met een introducerend vak, daarna het verplichte vak ‘Wonen 
in de Stad’ te volgen en ten slotte twee meer verdiepende vakken te kiezen. Op deze manier zit er 
een stijgende lijn in de moeilijkheidsgraad van de vakken. Stadsgeografie sluit goed aan op de 
bachelor Sociologie. Er worden vaak sociologische theorieën gebruikt, maar altijd in het kader van 
de stad. Je leert geen nieuwe onderzoeksmethoden in de minor, maar bij het introducerende vak 
heb je voorsprong op de sociale geografie studenten omdat die vaak nog geen ervaring hebben 
met SPSS. Een aanrader is om de minor Stadsgeografie te combineren met de minor Geo-
Informatie, waar je wel nieuwe onderzoeksmethoden leert (GIS & cartografie). 
  
Waarom zou ik deze minor moeten kiezen? 
Je kunt deze minor kiezen als je geïnteresseerd bent in het sociale, economische, culturele, 
demografische, geografische en politieke aspect van steden. Eigenlijk een compleet plaatje van de 
stad dus. Zelf heb ik deze minor gekozen omdat de inhoud me aansprak, omdat het goed past bij 
de bachelor sociologie en omdat misschien een master hierin wil volgen. Als je de minor 

http://www.uu.nl/geo/cursuscatalogus/GEO1-3002
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Stadsgeografie volgt krijg je als socioloog grip op een specifieke context: de stad. Ook kun je met 
deze minor een master ‘Urban Geography’ volgen aan de Universiteit Utrecht. 
   
Damion Bunders 
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Verrijk je studie 
 
Inspraak FSW 
 
Aan onze Faculteit, Faculteit Sociale Wetenschappen [FSW] is er een actieve studentinspraak. 
Studenten kunnen en mogen meepraten over de evaluaties van cursussen [OAC], maar daarnaast 
ook over het beleid van hun eigen opleiding [MT] of het beleid van de faculteit [FR]/[FB]. 
Insprakers denken mee, hebben een kritische blijk en doen voorstellen met als doel: het 
verbeteren van het onderwijs van onze opleiding en/of faculteit voor de student.  
 Binnen de studentmedezeggenschap kunnen studenten op verschillende bestuurlijke 
niveaus plaatsnemen. Zo houdt de OpleidingsAdviesCommissie [OAC], het adviesorgaan van de 
opleiding, zich bezig met het evalueren van het onderwijs en brengen ze waar nodig een advies uit. 
Zij geven dit advies aan het Management Team van de Opleiding. In het Management Team [MT] 
worden uiteindelijk de besluiten genomen over het beleid van de opleiding, ook hier mag een 
student-lid aanschuiven. Een soortgelijke structuur vind je ook op facultair niveau. De 
Faculteitsraad [FR] geeft advies aan het Faculteitsbestuur. In het Faculteitsbestuur zit ook een 
student-lid genaamd de assessor.  
 
Een jaar Inspraak is een leuke en leerzame toevoeging voor naast je opleiding. Je hebt veel contact 
met docenten en je houdt je bezig met dat wat alle studenten aangaat: het onderwijs. Daarnaast 
doe je ook heel veel praktische kennis op, hoe leidt je een vergadering, hoe schrijf je een goede 
mail, maar misschien wel het meest interessante: hoe zorg ik ervoor dat mijn 
‘onderwijsverbetering’ wordt doorgevoerd.  
 Heb jij ideeën hoe jij de opleiding Sociologie wilt verbeteren en praat jij hier graag over 
mee? Dan is de Inspraak echt wat voor jou! Per adviesorgaan komen er in dit hoofdstuk 
verschillende studenten aan het woord, die zullen vertellen over hun ervaring als: OAC-lid, MT-lid, 
FR-lid en Assessor. Mocht na het lezen hiervan meer informatie willen, dan mag je altijd een mail 
sturen naar: oacsociologie@uu.nl. Daarnaast staat er op inspraak-fsw.nl veel informatie over de 
functies, sollicitatieprocedure en de vergoeding. Let op, de sollicitaties vinden meestal plaats in 
maart. 
 
OpleidingsAdviesCommissie [OAC] 
Wat houdt de OAC in? 
De OpleidingsAdviescommissie (OAC) is een adviserend orgaan van de Inspraak op 
opleidingsniveau. Drie studenten vormen samen de studentgeleding van de OAC. Eens in de zes 
weken komt de studentengeleding met docenten en andere belangrijke partijen samen om 
opleidingsspecifieke onderwerpen te bespreken. Er wordt een advies opgesteld en doorgegeven aan 
het Management Team, dat uiteindelijk de beslissingen neemt. Dat advies baseren wij op de 
ervaringen van studenten en de OAC staat dan ook binnen de Inspraak het dichtst bij de 
studenten. De voorzitter van de OAC is tevens lid van de Opleidings Commissie (OLC). Vanaf het 
collegejaar 2017-2018 heeft de OLC instemmingsrecht, wat betekent dat zij het recht heeft 
voorgestelde wijzingen op facultair niveau te accepteren of af te slaan.  
 
Wat doe je als OAC’er? 
De belangrijkste taak van de OAC is het evalueren van de cursussen. Normaal gesproken gaat de 
OAC langs in de werkgroepen om daar zogenaamde panelgesprekken te voeren over de cursus. In 
de vergaderingen worden de cursussen besproken, maar ook andere belangrijke zaken worden 
besproken, zoals de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en de resultaten van de Nationale 
Studenten Enquête. Daarnaast kunnen eigen projecten opgezet worden, die zich richten op een 
specifiek onderwerp waarvan de OAC’ers denken dat er verbetering mogelijk is.  
 
Waarom heb je voor deze functie gekozen? 
Renske: Meepraten over de inhoud van mijn opleiding Sociologie vond ik (als 
jaarvertegenwoordiger) heel leuk. Ik dacht graag na over wat ik goed vond aan een cursus en wat 
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naar mijn mening beter kon. Dat was voor mij dan ook de reden om te solliciteren voor een functie 
binnen de Inspraak. Als lid van de OAC-studentgeleding ga je samen met twee medestudenten aan 
de slag om de kwaliteit van onze opleiding te onderhouden en te verbeteren. Het behartigen van 
de studentenbelangen staat voor mij centraal in deze functie. Naast het contact met je 
medestudenten, werk je ook samen met docenten en dat vond ik persoonlijk erg leerzaam. Het is 
een hele waardevolle ervaring! 
 
Roos: De kwaliteit van onderwijs waarborgen en waar nodig verbeteren is ontzettend belangrijk bij 
studies. De stem van de studenten, die de opleiding moeten volgen, is hierin onmisbaar. Het werk 
dat je als lid van de OAC-studentgeleding uitvoert is daarom van cruciaal belang voor jezelf en 
voor jouw medestudenten van verschillende jaarlagen. Naast het opkomen voor de belangen van 
studenten, vond ik het ook erg interessant om de universiteit als systeem beter te leren kennen en 
. Dit heb ik gezien binnen de studie Sociologie, maar als lid van de Opleidings Commissie (OLC) 
ook binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen. Samen met de studentgeleding van de OLC kom je 
op voor de belangen van de student binnen de faculteit en geef je advies aan de Board of Studies 
(het Management Team van de faculteit). Het kost ongeveer twee uurtjes meer tijd per week, 
maar dat is zeker de moeite waard.  
 
Lois: In mijn eerste en tweede jaar had ik het heel erg naar mijn zin bij de studie Sociologie, alleen 
waren er altijd wel punten waarvan ik dacht dat ze beter konden. In plaats van hierover te 
mopperen met vrienden en vriendinnen, kon ik door een functie binnen de Inspraak te vervullen, 
me daadwerkelijk inzetten om verbeteringen door te voeren. Ik vind het heel interessant om over 
de rol van de universiteit en om over onderwijs na te denken en dit jaar is mijn denken hierover 
meer ontwikkeld, wat ik erg waardevol vind.  
 
Waarom zou ik een jaar OAC moeten doen?  
Ben je kritisch, heb je ideeën over hoe het beter kan en wil je op een constructieve manier in 
gesprek gaan met studenten en docenten over jouw onderwijs? Dan is de OAC echt iets voor jou! 
Werkzaamheden voor de OAC kosten zo’n vier uur per week en er staat een vergoeding tegenover. 
 
Roos Duvekot 
OAC en OLC 2016-2017 
 
Renske Verstege 
OAC 2016-2017 
 
Lois Markusse 
OAC 2016-2017 
 
 
Management Team [MT] 
Wat houdt het MT in? 
In het Management Team is het besluitvormende orgaan van de opleiding sociologie. Hier worden 
beslissingen genomen over het curriculum van Sociologie (zo is afgelopen jaar besloten dan 
Solidarity and Social Justice wordt opgenomen in het curriculum), maar ook wordt er gepraat over: 
de StudieStartWeek, Matchingsdagen en de resultaten van de Nationale Studentenenquête. Het MT 
krijgt gevraagd en ongevraagd advies van het OAC aan het MT. Het MT moet hier mee aan de slag.  
 
Wat doe je als MT-Studentlid?  
Als MT-Studentlid heb je een paar vaste taken, zoals het aansturen van het studentenmentoraat, 
maar ook het het meepraten over het sociologisch onderwijs. De functie MT-Studentlid staat niet 
genoemd in nationale wetgeving. Dit maakt wel dat je als studentlid van het MT veel vrijheid hebt 
om je eigen projecten op te starten. Ik heb het afgelopen 1) het PPO-boekje gemaakt, 2) Sociology 
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Plug & Play georganiseerd en 3) deze ASP gemaakt samen met Martijn (commissaris onderwijs van 
Usocia).  
Aan het begint van mijn MT-jaar heb ik samen met Sabrina de Regt het PPO-boekje gemaakt. In 
dit boekje staan alle activiteiten genoemd die je kan ondernemen als sociologiestudent om je 
persoonlijk en professioneel voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het probleem met 
arbeidsmarktoriëntatie was altijd dat er bijna geen activiteiten werden ondernomen. Nu staan alle 
activiteiten in een boekje waardoor je als student meer inzicht krijg in het brede aanbod van deze 
activiteiten.  

Bij ‘Sociology Plug en Play’ was het de uitdaging om een hogere opkomst te hebben bij de 
jaarlijkse bespreking van de de NSE (nationale studenten enquête). Dit hebben Vincent Buskens, 
Sabrina de Regt en ik gedaan door naast een inhoudelijk gedeelte [plug] ook een borrel te 
organiseren met open podium [play] te hebben. Zelf ben ik super trots op de hoge opkomst en de 
gezellige sfeer van deze middag/avond. En, als je dit leest, dan heb je mijn derde project in je 
handen. (Althans als het af is gekomen, anders heb ik deze woorden voor niets getypt.) 
 
Waarom heb ik voor deze functie gekozen? 
Ik wilde vorig jaar graag iets in de Inspraak doen en heb er toen voor gekozen om voor het MT te 
solliciteren. Het leuke aan het MT vind ik dat je op uitvoerend niveau bezig bent en dus werkelijk 
met projecten aan de slag kan, in tegenstelling tot de OAC die vooral advies geeft over projecten. 
(Ook de OAC kunnen zelf projecten opstarten, maar deze zijn vaak om de evaluatie van cursussen 
te verbeteren). En in tegenstelling tot de FR en de Assessor ben je verbonden aan je eigen 
opleiding waardoor je praat over zaken die jij zelf ook hebt meegemaakt en die de 
sociologiestudenten direct aangaan.  
 
Waarom zou jij een jaar MT moeten doen? 
Als jij ideeën hebt over hoe het bij sociologie beter kan, van aanpakken weet en niet op je mondje 
bent gevallen dan is het MT echt wat voor jou! Wat wel goed is om te weten is dat je veel 
zelfstandig bezig bent: hoewel je altijd de OAC en de rest van de Insprakers hebt om op terug te 
vallen, zal je veel van je projecten voornamelijk alleen doen. Dit klinkt misschien als veel 
verantwoordelijkheid, maar het is heel leerzaam omdat je je eigen capaciteiten hierdoor goed leert 
kennen.  
 Ik ben zelf het afgelopen half jaar het politieke spelletje van de inspraak heel erg leuk gaan 
vinden. Wat ik hiermee bedoel is het lobbyen achter de schermen om mijn projecten van de grond 
te krijgen. Daarnaast hebben we natuurlijk een hele leuke gezellige afdeling. Je bent zo’n 8 uur per 
week voor het MT bezig en er staat een vergoeding tegenover. 
 
Mocht je vragen hebben over de MT-functie, dan mag je me altijd mailen: J.slabbekoorn@uu.nl 
 
Jos Slabbekoorn (2016-2017) 
 
Faculteitsraad [FR] 
Wat houdt de FR in? 
In de faculteitsraad (FR) houd je je bezig met het beleid van de Faculteit Sociale Wetenschappen 
rondom onderwijs en onderzoek, maar ook huisvesting en personeelsbeleid. Enkele zaken waar je 
je als raad mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld de hoofdlijnen van de begroting, de OER, en plannen 
rondom internationalisering. Als raad heb je adviesrecht en instemmingsrecht op de beleidsplannen 
van het faculteitsbestuur. De faculteitsraad bestaat uit zeven studenten en zeven medewerkers 
afkomstig van alle studies van de faculteit. De student- en personeelsgeleding bepalen samen een 
standpunt of advies met betrekking tot beleid, waarvan ze vervolgens het faculteitsbestuur 
proberen te overtuigen. Als lid van de student-geleding is het jouw taak het studentenbelang zo 
goed mogelijk te verdedigen.   
 
 

mailto:J.slabbekoorn@uu.nl?subject=Inspraak%20MT-functie
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Wat doe je als FR-studentlid? 
De faculteitsraad komt maandelijks bijeen met het faculteitsbestuur in een raadsvergadering. 
Voorafgaand aan deze vergadering wordt de faculteitsraad door het faculteitsbestuur voorzien van 
stukken over het beleid en de regelingen van de faculteit. Om de maandelijkse raadsvergaderingen 
zo goed mogelijk voor te bereiden ben je naast veel lezen, veel aan het vergaderen met mede 
insprakers en woon je ook andere bijeenkomsten bij. Daarnaast kies je als studentgeleding van de 
FR ook een aantal jaarthema’s waarmee je aan de slag gaat. In mijn jaar hield ik mij bijvoorbeeld 
bezig met activerend onderwijs in de werkgroepen. Ik nam enquêtes af, organiseerde een 
brainstorm en schreef hier uiteindelijk een kort adviesstuk over.  
 
Waarom heb ik gekozen voor de FR? 
Ik heb gekozen voor een functie in de faculteitsraad, omdat ik mij graag bezig wilde houden met 
grote beleidsthema’s zoals internationalisering en toelatingsprocedure’s van masteropleidingen en 
het verbeteren hiervan. Ook het politieke karakter van de faculteitsraad sprak mij erg aan. In de 
raadsvergadering krijg je vaak maar een paar minuten spreektijd per onderwerp. Je moet je 
punten dus heel goed voorbereiden en leert daarom heel goed argumenteren. Daarnaast is het een 
uitdaging zoveel mogelijk toezeggingen te krijgen van het bestuur en controleer je of het bestuur 
zijn beleid wel goed heeft uitgevoerd. Wat mij nog meer aansprak in de faculteitsraad is dat je als 
student echt inspraak hebt op belangrijke onderwerpen, dit komt omdat je instemmingsrecht hebt.  
 
Waarom zou jij een jaar FR moeten doen? 
Een jaar in de faculteitsraad is interessant voor kritische mensen die interesse hebben in onderwijs 
en beleid. Daarnaast is de FR erg leerzaam voor sociologen die interesse hebben in een baan als 
bijvoorbeeld beleidsadviseur, omdat je leert om kritisch naar beleidsstukken te kijken en over 
beleid te adviseren. Je krijgt inzicht in de onderliggende processen van bepaald beleid en hoe 
verschillende belanghebbers daar een eigen rol in spelen. De FR is daarom een goede 
voorbereiding voor je carrière en een mooie aanvulling op je CV. Als student FR-lid ben je ongeveer 
10-12 uur per week bezig en hier staat ook een vergoeding tegenover.  
 
Tessa Kievits (2015-2016) 
 
Assessor 
Wat houdt assessor zijn in? 
De assessor kun je het best omschrijven als een algemeen bestuurslid van het faculteitsbestuur. 
De faculteit Sociale Wetenschappen kent een vijfkoppig bestuur. Deze bestaat uit een decaan 
(hoofd van de faculteit), twee vice-decanen (de één is verantwoordelijk voor het 
bacheloronderwijs, de ander voor het masteronderwijs), een financieel directeur (verantwoordelijk 
voor de bedrijfsvoering) en een assessor (een studentlid). 
 
Wat doe je als assessor? 
Als assessor ben je niet verantwoordelijk voor een bepaalde afdeling maar krijg je de kans om bij 
nagenoeg alle vergaderingen binnen de organisatie aan te schuiven. Zo zit je bijvoorbeeld de ene 
keer bij het onderwijsoverleg, waar alle facultaire veranderingen rondom het onderwijs worden 
besproken en de andere keer bij het FICT, waar alle facultaire zaken binnen de ICT-afdeling 
worden besproken. Op deze manier ben je niet alleen altijd op de hoogte van alles wat er speelt 
binnen de faculteit maar kun jij ook overal jouw mening, of eigenlijk de mening van de student, 
uitspreken. Om de mening van ‘de student’  te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat je 
veel contact hebt met je achterban en dat je dus ook aanschuift bij veel  vergaderingen binnen de 
Inspraak, maar ook buiten de faculteit. Zo overleg je bijvoorbeeld ook regelmatig met andere 
assessoren uit Utrecht en uit de rest van het land. 
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Waarom heb je voor deze functie gekozen? 
Naast het vergaderen komen er veel projecten op je pad. Zo organiseer ik dit jaar de 
minorenmarkt en heb ik binnen de faculteit een cursus ‘projectmatig werken’ gevolgd. Dit alles 
maakt de functie erg veelzijdig en daarmee ook nooit saai en zorgt ervoor dat je met veel nieuwe 
mensen in contact komt. Dit, samen met het feit dat je van zowel opleiding specifieke als faculteit 
brede zaken alles meekrijgt, was voor mij dan ook de reden om te kiezen voor een jaar als 
assessor. 
 
Waarom zou ik een jaar assessor moeten doen? 
Als je naast je studie wat meer van jouw opleiding/faculteit wil zien dan alleen de collegezalen en 
koffieautomaten en je hebt de ruimte om daar ook tijd in te investeren (het is een intensieve 
functie van ongeveer 20 uur per week), dan kan ik een jaar als assessor zeker aanbevelen. Naast 
een vergoeding krijg je er een jaar met veel nieuwe ervaringen, leermomenten en contacten bij! 
 
Andreas Schippers (2014-2015) 
 
 
Medezeggenschap op universitair niveau 
 
Op buiten de faculteit, op universitair niveau kan je als student plaats nemen in een 
medezeggenschapsorgaan: de U-Raad. Voor deze raad zijn jaarlijks verkiezingen waarbij er twee 
‘partijen’ meer doen: ‘Partij voor de Utrechtse Student’ en ‘Lijst VUUR’.  
 
Universiteitsraad 
Wat is de universiteitsraad? 
De universiteitsraad (U-raad) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting 
het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Dit is te vergelijken hoe de FR het FB 
adviseert, maar dan op universitair niveau. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de 
raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de universiteit en de gang van zaken binnen de 
universiteit. De U-raad volgt het CvB kritisch, voorziet het (on)gevraagd van advies en beslist mee 
over belangrijke onderwerpen. Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle 
faculteiten en ondersteunende diensten, vormen de U-raad. 
 
Wat doe je als student-lid van de universiteitsraad? 
Als studentlid heb je bijna fulltime (meestal 4 dagen per week) de gelegenheid om de stem van 
studenten te laten horen bij het CvB en medewerkers van de universiteit. Zelf initiatieven 
ontwikkelen, beleidsstukken lezen en bekritiseren, vergaderen met medezegeschappers uit andere 
steden en contact blijven leggen met je achterban zijn belangrijke activiteiten. 
  
Waarom heb ik gekozen om in de universiteitsraad te gaan? 
Ik wilde graag meer weten van de enorme organisatie waar ik dagelijks mee te maken had en er 
ook over meepraten. Nadenken en discussiëren over lastige thema’s die ons allemaal aangaan leek 
mij een mooie uitdaging en terecht! Ik heb een prachtig jaar gehad, met veel kansen om mezelf te 
ontwikkelen en initiatieven te nemen. 
  
Waarom zou je universiteitsraad moeten gaan doen? 
Als je ideeën hebt over wat er beter kan aan de universiteit, en als je niet bang bent om die 
mening te verkondigen: zeker doen! Een prachtige kans om te zien hoe een grote organisatie nu 
eigenlijk werkt, en om studenten daarin te vertegenwoordigen. 
 
Wouter Lammers (2014-2015) 
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Verrijk je studie 
 
Opleidingspromotiecommissie 
 
 
Dat sociologie de leukste studie ooit is, dat weten wij als studenten natuurlijk allemaal. Echter, zijn 
scholieren vaak niet helemaal op de hoogte van wat sociologie studeren inhoudt en wat onze studie 
zo interessant maakt. Om studiekiezers beter voor te lichten is er bij de afdeling Sociologie een 
Opleidingspromotiecommissie [Pro-Co] opgericht. Zoals de naam al doet vermoeden voert de 
commissie taken uit omtrent de promotie van de bacheloropleiding. De commissie bestaat uit 
studentambassadeurs; enthousiaste studenten die graag vertellen over hun opleiding Sociologie 
 
Onze studentambassadeurs zijn het studentengezicht van de opleiding gedurende de 
meeloopdagen en open dagen. Bij meeloopdagen zijn ze aanwezig bij de hoorcolleges, maar ook 
geven zij een werkgroep; ‘wat is sociologie’. Tijdens open dagen zijn de studentambassadeurs 
aanwezig op de informatiestand, hier beantwoorden zij vragen van studiekiezende scholieren. 
Daarnaast is de commissie dit jaar begonnen aan het bezoeken van informatiemarkten door het 
land. Aldaar geven we voorlichting over onze bacheloropleiding. Het leuke van dit werk is dat je 
scholieren kan helpen een goede studiekeuze te maken, ze enthousiast kan maken voor je eigen 
studie en er staat ook nog een vergoeding tegenover.   
 
Tevens, houdt de opleidingspromotiecommissie zich bezig met het actualiseren en updaten van de 
bachelorpromotie. Heb jij goede constructieve ideeën over de bachelorpromotie & heb je zin om 
studiekiezende scholieren te helpen bij het maken van de juiste keuzen, mail dan naar 
sociologie@usocia.nl. De werving zal worden bekend gemaakt via Facebook en Blackboard. Houd 
deze media dus extra goed in de gaten.  
 
Voorzitter van de opleidingspromotiecommissie 
Jos Slabbekoorn 
 
  

mailto:sociologie@usocia.nl
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Verrijk je studie 
 
Bestuursjaar bij USOCIA 
 
Voorzitter 
In het collegejaar 2016-2017 heb ik de rol als voorzitter vervuld binnen het 22ste bestuur van 
Usocia. De hoofdtaak van de voorzitter is het houden van overzicht. Overzicht op alles wat er 
binnen het bestuur en de vereniging gebeurt. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en 
Algemene Leden Vergaderingen en stelt hiervoor de agenda op. Tevens is de voorzitter het eerste 
aanspreekpunt voor externe contacten. Hij/zij onderhoudt deze contacten en neemt plaats in 
overkoepelende facultaire en landelijke samenwerkingsverbanden. De voorzitter is verantwoordelijk 
voor een goede, open sfeer en prettige gezamenlijke besluitvorming. 
 
Als tien jarig jongetje organiseerde ik eens een actie tegen zwerfafval met alle leerlingen van de 
bovenbouw van mijn basisschool ‘t Palet. Ik had gesproken met de directeur van de basisschool en 
met mensen van de Gemeente Nuenen om zo een actie op touw te zetten waarbij meer dan 100 
kinders prikkers en een vuilniszak kregen. In de jaren daarna had ik mij nog veel ingezet in 
verschillende commissies en voor verschillende organisaties. Ook richtte ik samen met een aantal 
vrienden een bedrijfje op en scheurde ik zo Nederland door met een busje vol licht- en 
geluidsapparatuur. Eenmaal verhuisd naar Utrecht werd ik al snel actief bij de Jonge Democraten 
en bij de Lezingen Excursies en Symposiumcommissie van Usocia. Door die vereniging opende zich 
een nieuwe wereld voor mij.  

Na een tijd wikken en wegen besloot ik te solliciteren voor het bestuur. Ja twijfelen hoorde 
er wel bij tot op het laatste moment, spijt hoorde er zeker niet bij. Nog nooit had ik zo intens 
samen gewerkt met vier andere mensen, nog nooit had ik zoveel ruimte om zelf te komen met 
ideeën, plannen en de vrijheid deze ook uit te voeren en daarbovenop: nog nooit was ik voorzitter 
geweest.  Ik kwam in contact met bestuurders van andere verenigingen, studenten uit andere 
disciplines, docenten maar ook met alumni en ouderejaars die ik daarvoor nog nooit gesproken 
had.  

Een bestuursjaar bij een studievereniging is iets bizars. De ene dag sta je half naakt foto’s 
te maken voor de sexy besturenkalender en de dag daarna sta je in pak in de Aula van het 
Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, omdat Stefan Soeparman genomineerd was als Beste 
docent van de Universiteit Utrecht. Het jaar is dan ook te divers om er niets van te leren.  

De combinatie tussen besturen en studeren is tot op zekere hoogte een prima combinatie. 
Ik heb in mijn bestuursjaar per blok één vak gevolgd. Dit was erg goed te doen. Ook was ik lid en 
actief bij het Honours College. Ook zij organiseerden vaak activiteiten ‘s avonds, dat maakte het 
dan ook wat moeilijker te combineren.  

Ik was ervan (en ben nog steeds) overtuigd dat een bestuursjaar je ontzettend veel leert 
dat je niet in de collegebanken kan leren. Bovendien staat een bestuursjaar natuurlijk altijd goed 
op je CV. Mocht je overwegen om een bestuursjaar te doen bij Usocia en misschien zelfs wel als 
voorzitter, schroom dan niet om mij een mailtje te sturen om wat meer te horen over mijn 
ervaringen! 
 
Jesse Wijlhuizen – Voorzitter 2016-2017 
 
 
Secretaris 
Een nieuwe uitdaging, daar was ik naar op zoek naast mijn studie. Ik wilde nieuwe ervaringen 
opdoen en na veel positieve verhalen te hebben gehoord over een bestuursjaar ben ik gaan 
solliciteren. In mijn eerste jaar heb ik Usocia goed leren kennen en ben ik met plezier naar veel 
activiteiten geweest. Het leek me ontzettend leuk om me een jaar lang voor de vereniging in te 
zetten samen met vier anderen.  
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Tijdens een bestuursjaar bij Usocia bekleed je een parttime-functie als bestuurslid. Dit 
houdt in dat je in principe per blok net zo veel tijd besteedt aan je bestuurstaken als je normaal 
aan één vak besteed. Ik doe nu in het tweede jaar van mijn bachelor een bestuursjaar en heb 
ervoor gekozen om één vak per blok te volgen. Hierdoor loop ik minimaal een half jaar uit met mijn 
studie, maar dat is het zeker waard!  

Mijn voorkeur ging uit naar de functie secretaris en mijn geluk kon niet op toen ik te horen 
kreeg dat ik dit jaar de secretaris werd binnen het bestuur. Als secretaris ben je van alles op de 
hoogte. Je belangrijkste taken zijn het notuleren tijdens vergaderen, het beheren van het 
ledenbestand, het beheren van de jaarplanning, het beheren van de mail en het maken van de 
maandelijkse nieuwsbrief. Ik vind het erg leuk om het volledige overzicht te hebben van alles wat 
speelt binnen de vereniging. Als secretaris is het belangrijk dat je gemakkelijk met taal om kunt 
gaan en dat je teksten goed kunt formuleren. Je leert tijdens het notuleren hoofd- en bijzaken van 
elkaar te scheiden. Verder is het een kunst om ten alle tijden het complete overzicht te behouden 
voor zowel jezelf als voor je mede-bestuursleden.  

Je steekt niet alleen veel op van je eigen functie, maar ook van een bestuursjaar in het 
algemeen. Je leert tijdens een bestuursjaar heel veel nieuwe mensen kennen. Je komt in contact 
met veel docenten van de afdeling sociologie, met andere studieverenigingen binnen Utrecht, maar 
ook met studieverenigingen en organisaties buiten Utrecht. Je kunt jezelf verder ontwikkelen 
tijdens een bestuursjaar. Je komt erachter waar jouw kwaliteiten liggen. Het is leuk om achteraf te 
zien wat je allemaal bereikt hebt. Het werken met je bestuur in groepsverband is niet alleen 
leerzaam, maar ook nog eens heel gezellig.  

Met veel plezier kijk ik terug om mijn bestuursjaar, waarin ik veel heb geleerd, maar ook 
vooral heb genoten van alle dingen die ik heb meegemaakt en georganiseerd. Het is fantastisch om 
te zien hoe activiteiten, die jij samen met je commissie of andere bestuursleden hebt 
georganiseerd, slagen. Zo heb ik dit jaar onder andere de studiereis, het Landelijk Sociologie 
Congres en de familiedag georganiseerd. Naast je vaste taken kun je als bestuur zelf nieuwe 
projecten opzetten. Zo hebben wij dit jaar veel tijd gestoken in het realiseren van de Usocia-pas. 
Mijn bestuursjaar was een jaar vol nieuwe ervaringen, nieuwe contacten en nieuwe uitdagingen. 
Een jaar waar ik voor altijd met plezier op terugkijk.  
 
Sanne van Oort - Secretaris (2016-2017) 
 
 
Penningmeester 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beleid van Usocia. Door middel van de 
begroting en uiteindelijk de realisatie geeft de penningmeester duidelijkheid en transparantie in de 
financiën van de vereniging. Op de Algemene Leden Vergaderingen zal de begroting, herbegroting 
en realisatie toegelicht worden aan de leden om hen inzicht te bieden. De penningmeester is ook 
verantwoordelijk voor de financiële huishouding van iedere commissie en zal waar nodig de 
commissies helpen op het financiële vlak. Omdat er goede samenwerking is tussen de afdeling van 
sociologie en Usocia krijgt ook de afdeling inzicht in het financiële beleid. De penningmeester van 
Usocia werkt tenslotte samen met de Raad van Advies. De Raad van Advies geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan de penningmeester en controleert deze gedurende het jaar. 

In mijn tweede jaar van sociologie heb ik een bestuursjaar gedaan bij Usocia. Het leek mij 
fantastisch om met vier anderen een jaar lang je volledig voor de vereniging in te zetten en 
draaiende te houden. Daarnaast leek het mij natuurlijk super leerzaam en een mooie aanvulling op 
mijn studie. 

Ik mocht de mooie functie van penningmeester vervullen binnen mijn bestuur. Dit houdt in 
dat ik verantwoordelijk was voor alles op het financiële vlak: ik zorgde ervoor dat facturen op tijd 
betaald werden, hield bij of iedereen betaalde, ondersteunde commissies en ik maakte natuurlijk 
de algemene begroting, herbegroting en realisatie. Deze laatste drie presenteerde ik op de ALV’s; 
leden kregen op deze manier inzicht in de financiën en konden hun mening geven over het 
financiële beleid. Het was in het begin een beetje eng om verantwoordelijk te zijn voor zoveel geld 
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van de vereniging, maar uiteindelijk vond ik het heel vet dat ik een heel jaar de vereniging op 
financieel gebied draaiende heb gehouden. Ook is het tof als je met je ideeën het financiële beleid 
van de vereniging kan verbeteren. Verder ben je als bestuurslid natuurlijk bij elke activiteit en kan 
je nog losse projecten organiseren zoals het Landelijk Sociologie Congres of de Familiedag. 
Met trots kijk ik terug op mijn jaar in het bestuur van Usocia. Niet alleen maak je ongelooflijk veel 
leuke dingen mee – wat soms ook vermoeiend is –, je leert ook heel veel nieuwe mensen kennen. 
Uit alle jaarlagen van sociologie in Utrecht, maar ook van broeder- en zustervereniging uit Utrecht 
of andere steden door Nederland. Naast anderen, leer je ook heel goed jezelf kennen. Je komt 
erachter wat je goede eigenschappen zijn en aan welke eigenschappen je nog iets moet werken. 
Ook is het tof om achteraf te zien in welke eigenschappen je bent gegroeid. Ik heb door mijn 
bestuursjaar meer geleerd gewoon mijn mond open te trekken en dingen met zelfverzekerdheid te 
doen. Daarnaast leer je ook je medebestuursgenoten goed kennen. En omdat je bijna altijd moet 
samenwerken om iets voor elkaar te krijgen, met bijv. andere bestuursleden, commissieleden en 
de afdeling, leer je ook nog eens goed samen te werken.  
 
Wat verder nog goed is om te weten is, omdat je zoveel te gekke dingen meemaakt, dat je niet al 
je vakken kunt volgen en dus waarschijnlijk een heel jaar moet uitlopen. Ik heb zelf één vak per 
blok gevolgd en dit ging prima. Ook is zo’n jaar wel prijzig omdat je ook bij vrijwel alle activiteiten, 
borrels en noem het maar op aanwezig bent. Maar daar heb je dan wel een ontzettend tof jaar 
voor terug waar je later nog trots op terug mag kijken.  
 
Tessa Koolen - Penningmeester (2015-2016) 
 
 
Commissaris Onderwijs 
Mijn bestuursjaar was in het jaar 2016 tot 2017, hierin heb ik de functie van Commissaris 
Onderwijs vervuld. Voordat ik ging solliciteren had ik mijn zinnen al op deze functie gezet, omdat ik 
in het algemeen erg geïnteresseerd ben in onderwijs. Natuurlijk wist ik van te voren niet wat er 
precies bij het vervullen van deze functie zou komen, maar dit wordt tijdens de inwerkdagen 
eigenlijk erg snel duidelijk.  

Als Commissaris Onderwijs vervul je de functie als Contact Persoon Inspraak (CPI) bij de 
Inspraak. De Inspraak is het orgaan binnen de faculteit waar alle 
studentenmedezeggenschapsorganen onder vallen. Dit zijn: Onderwijs Advies Commissies (OAC), 
Student Management Team leden (MT-lid), de Faculteitsraad leden (FR-lid), de Assessor (student-
lid van het Faculteitsbestuur) en de Poco’s (zij leiden de Inspraak). Het doel van de CPI is het 
opnemen van informatie en het verspreiden ervan. Naar zowel leden van de Inspraak, als 
studenten die lid zijn van haar of zijn studievereniging. Hierdoor zit je dus bij alle vergaderingen 
die gaan over de vormgeving van het onderwijs van de studie Sociologie en bij veel vergaderingen 
over de vormgeving van het onderwijs omtrent de gehele faculteit.  

Hiernaast neem je als Commissaris Onderwijs ook plaats in de 
Opleidingspromotiecommissie (Pro-Co). Deze commissie is verantwoordelijk voor de promotie van 
de studie Sociologie. Dit houdt in dat zij de open dagen, meeloopdagen en eventuele 
externebezoeken regelen. Als Commissaris Onderwijs heb je de concrete taak om de persoonlijke 
meeloopdagen te regelen. Verder neem je gewoon deel in de commissie net als de andere student-
ambassadeurs.  

De Commissaris Onderwijs is tevens verantwoordelijk voor de arbeidsmarktoriëntatie 
binnen de studievereniging. Hij of zij neemt, daarom dus ook de volledige verantwoording van de 
Carrièrecommissie van Usocia. De Carrièrecommissie organiseert meerdere activiteiten omtrent 
arbeidsmarktoriëntatie gedurende het collegejaar. Naast deze commissie heeft de Commissaris 
Onderwijs ook veel contact met Carreer Services om daar afspraken mee te maken over dergelijke 
arbeidsmarktoriëntatie. 

Als Commissaris Onderwijs ben je erg veel bezig buiten de vereniging Usocia. Soms is dit 
moeilijk te combineren. Bijvoorbeeld: het is lastig als je een feest hebt de avond voor een dag 
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waarop je een paar vergaderingen hebt met docenten. Toch moet je naar dit feest gaan, omdat je 
deel uit maakt van het bestuur. Persoonlijk vond ik dit juist (gek genoeg) een heel erg leuk aspect 
van mijn functie. Je bent constant serieus bezig overdag, maar ’s avonds kan je genoeg 
ontspannen bij activiteiten van Usocia. Als bestuur moet je bij elke activiteit aanwezig zijn. Dit 
vond ik persoonlijk ook echt heel erg leuk, zo mis je niks van alle leuke dingen die er gaande zijn 
binnen de vereniging.  

Ik ben van mening dat een bestuursjaar voor iedereen aan te raden is, hierbij maakt het 
ook niet heel erg veel uit wat voor functie je gaat bekleden. Iedereen leert zichzelf beter kennen en 
‘volwassen’ keuzes te maken. Je bent in zo’n jaar namelijk ineens niet alleen verantwoordelijk voor 
jezelf, maar ook voor anderen. Hier kan je erg veel van leren op zowel emotioneel vlak, als 
professioneel vlak.  
 
Martijn Pepers – Commissaris Onderwijs (2016-2017) 
 
 
Commissaris Extern en Beeldvorming 
In m’n tweede studiejaar heb ik een bestuursfunctie bekleed bij de studievereniging Usocia. Al in 
m’n eerste jaar was ik erg actief bij Usocia en werd mijn interesse gewekt voor bestuursjaar door 
het 20e bestuur. Ik heb altijd veel naast m’n school/studie gedaan en vind het ook leuk om me op 
iets anders te richten dan alleen studeren. Ook zag ik hoe betrokken het bestuur was bij de 
vereniging en met elkaar. Het leek me supergezellig en heel leerzaam om precies dat ook zelf mee 
te maken. Dus na veel gesprekken met voormalig bestuursleden besloot ik zelf ook te solliciteren 
en dat pakte goed uit, want op een zonnige dag in juni kreeg ik het goeie nieuws: ik was onderdeel 
van het 21e kandidaatsbestuur van Usocia. In de maanden erop werden we voorbereid op het 
drukke jaar en op 1 september begon het feest met de StudieStartWeek.  

Ik had ervoor gekozen om één vak per blok te volgen tijdens m’n bestuursjaar. In de 
eerste drie blokken verliep dit erg goed en bleef ik m’n 7,5 gemiddeld staan. Dat was een kwestie 
van proberen overal heen te gaan en mezelf twee weken lang op te sluiten voor een tentamen; 
niet veel anders dan ik normaal doe dus. In de het laatste blok volgde ik een vak van antropologie 
en gezien het feit dat het een andere studie is, had ik nogal moeite om het bij te benen. Daarnaast 
had ik het erg druk met het bestuur, dus ik besloot om te stoppen met het vak, zodat ik m’n 
bestuursjaar goed af kon maken en me niet volledig op dat vak hoefde te storten. Dus ik zou 
zeggen dat het over het algemeen prima te combineren is. Uiteraard loop je wel studievertraging 
op, maar ik vind het ’t waard. Ik denk dat het een werkgever eerder opvalt als je een bestuursjaar 
hebt gedaan dan dat je een half jaartje langer hebt gedaan over je studie.  

Ik vervulde de functie van Commissaris Extern en Beeldvorming. Ik was verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen en verspreiden van beeldmateriaal, zoals posters, promotiemateriaal, de 
website en het Pamflet, dat drie keer per jaar uitkwam. Ook analyseerde ik de promotie op 
Facebook en organiseerde ik activiteiten met andere studieverenigingen. Dit jaar is er aan het 
takenpakket ook de acquisitie toegevoegd. Huidig Commissaris Extern en Beeldvorming Hanne 
Kolner zegt hierover: “het is heel erg leuk om in contact te komen met verschillende bedrijven en 
ondernemers en daarmee concrete deals te sluiten”. Binnen mijn functie heb ik vooral veel geleerd 
over Photoshop en InDesign, waar ik totaal geen voorkennis over had. Wat ik ook leuk vond aan 
m’n takenpakket was dat ik veel mensen van andere verenigingen ontmoette doordat ik activiteiten 
met hen organiseerden. Zo bouw je toch weer een netwerk op.  

Buiten mijn functie-specifieke taken was ik natuurlijk ook gewoon druk met algemene 
bestuurszaken, zoals vergaderingen, mailtjes schrijven, commissietaken, aanwezig zijn bij 
evenementen, socializen en kamerdiensten. Wat ik hier vooral van geleerd heb, is dat het veel 
energie en planning kost om een hele hoop kleine taakjes te managen. Af en toe even complete 
rust pakken bleek hier ook een goeie oplossing voor te zijn. Ook neem je aan het eind van het jaar 
sollicitaties af voor het nieuwe bestuur. Hier heb ik echt veel geleerd over hoe je het beste je 
sollicitatiegesprek voor kan bereiden en hoe je je het beste op kunt stellen; superleerzaam voor 
later dus! Daarnaast heb ik in m’n bestuursjaar veel geleerd over samenwerking en wat mijn rol 
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daar vaak in is. Je bent superclose met je bestuur en je ziet ze minimaal 5 dagen per week, dus je 
moet wel weten hoe je daar het beste mee om kan gaan. Ondanks dat dit gepaard gaat met kleine 
irritaties, word je echt een hecht team. Ik zie en spreek hen nog vaak, ook nu we bestuur-af zijn 
en ik weet zeker dat dat nog vele jaren zo zal zijn. Dat is echt de voornaamste reden waarom ik 
een bestuursjaar aan zou raden: naast het feit dat je om leert gaan met stress en 
verantwoordelijkheid en je een hoop over jezelf leert, krijg je er ook een groep vrienden voor het 
leven bij!  
 
Lisanne van der Werve – Commissaris Extern en Beeldvorming (2015-2016) & Hanne Kolner - 
Commissaris Extern en Beeldvorming (2016-2017) 
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Na je studie  
 
Masters Sociologie 
 
De afdeling sociologie biedt twee masters aan die je na je bachelor kan volgen. De ene wordt ook 
wel de academische master genoemd, de andere de onderzoeksmaster. De eenjarige beleidsmaster 
van Sociologie is heel breed omdat je keuze hebt uit drie studietracks: zorg, criminaliteit en 
(online) sociale netwerken. Hoewel je deze studietracks kan combineren, blijft het uitgangspunt dat 
je aan het einde van deze master gespecialiseerd bent op één (of twee) specifiek(e) 
onderwerp(en). Met de tweejarige onderzoek master, de naam zegt het al, ga je de 
onderzoekskant van sociologie op. Een meer globale kijk op sociologie wordt geboden en de master 
is meer gericht op de methodologische kant van onderzoek.  
 
Sociology: Contemporary Social Problems 
Contemporary Social Problems (CSP) is het eenjarig Engelstalig masterprogramma dat wordt 
aangeboden door de afdeling Sociologie. Je wordt tijdens de master opgeleid tot deskundige op het 
terrein van een belangrijk sociaal thema. Daarnaast worden je vaardigheden aangeleerd om met 
beleid om te gaan. Zo is er een adviessimulatie en worden er cursussen aangeboden die meer 
gericht zijn op het toepassen van onderzoeksbevindingen. De master heeft een duidelijke 
structuur. In het eerste blok volg je een gemeenschappelijk programma, bestaande uit twee 
cursussen. Een daarvan is meer onderzoeksgericht en het andere is meer advies en beleidsgericht. 
Zo heb je in het eerste blok meteen beide aspecten van deze master leren kennen. In de praktijk 
zien bijna alle studenten dan meteen welke kant ze het leukste vinden en proberen ze ook hun 
latere stage daar op te richten. In het tweede blok kies je uit drie tracks een thema waarin jij je 
gaat specialiseren: 1) criminaliteit en veiligheid, 2) internet, sociale media en netwerken of 3) zorg, 
beleid en organisaties. Elk van deze tracks heeft een cursus die door de vakgroep sociologie wordt 
gegeven en een cursus van een andere vakgroep. Als soort van ‘vierde’ track is het ook mogelijk 
om twee sociologische cursussen van verschillende tracks te combineren in een gemengde track. 
Dit wordt soms gedaan door studenten die een overlappend onderwerp interessant vinden, zoals 
cybercrime (internet en criminaliteit track) of e-health (internet en zorg track). Naast deze 
cursussen uit de track is er tijdens blok twee een derde cursus, namelijk het keuzevak. Dit kunnen 
alle cursussen zijn die worden aangeboden door de eenjarige masters van de faculteit sociale 
wetenschappen en, in gesprek met de mastercoördinator, soms ook buiten deze aangeboden 
cursussen. Dit kan dus ook een cursus zijn van de master CSP uit een track die je niet heb 
gekozen, zodat je jouw studiepakket in dit blok helemaal kan vormgeven zoals je wenst. 

Het tweede half jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Hierin kan je uit drie vormen 
kiezen. De eerste is een compleet gescheiden scriptie en stage. Dit gebeurt niet vaak en is ook niet 
het streven, maar als een stage-instantie niet de expertise heeft of de tijd om ook met een scriptie 
te helpen, komt dit wel voor. De tweede vorm, de meeste gebruikelijke, is een redelijke mate van 
overlap. Dit betekent dat de stage-instantie jou helpt met je scriptie, door middel van begeleiding 
en soms zelfs aanwezige data. Daarnaast krijg je ook wat niet scriptiegerelateerde taken die de 
stage-instantie nodig heeft. Deze vorm is aan te raden omdat je zo hulp krijgt met je scriptie, maar 
ook binnen de stage-instantie werkervaring opdoet. Dit kan, en gebeurt ook regelmatig, zorgen 
voor een baan bij deze stage-instantie na je studie. De laatste mogelijkheid is om je scriptie te 
schrijven bij je stage. Dit gebeurt vaak bij onderzoeksinstituten, omdat die zelf ook onderzoek 
doen. In dat geval heb je maar een taak, namelijk je scriptie, maar helpt je stage-instantie je wel 
met deze scriptie. Naast dit programma is er een overkoepelend programma wat zich richt op de 
arbeidsmarktoriëntatie na de master. 

Met deze master kan je zowel in de publieke als private sector terecht komen. Vaak is het 
wel onderzoek of advies gericht, maar dit is niet altijd het geval. Voorbeelden van instellingen waar 
alumni aan de slag zijn gegaan zijn: Gemeente Utrecht, Trimbos (onderzoeksbureau naar 
verslaving), Verwey Jonker (onderzoeksbureau maatschappelijke problemen), Capgemini 
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(consultancybureau over technologie), Mulier instituut (stichting voor bevordering wetenschappelijk 
onderzoek in sport), Twijnstra Gudde (adviesbureau) en AFAS (software ontwikkelaar).  
 
Ervaringen van een student: 
Bij CSP staat het thema vrijheid centraal. De master stimuleert elke student om te ontdekken wat 
deze student echt leuk vindt. Dit kan een inhoudelijk thema zijn, maar ook bijvoorbeeld een keuze 
tussen onderzoeker of adviseur. Er ontstaat zo een hechte groep die vooral bezig is met elkaar te 
helpen hun plek te vinden en plezier te halen uit wat je doet. Dit betekent dat er een relatief 
diverse groep ontstaat, die ook uiteindelijk op zeer verschillende plekken terecht komt. Ook qua 
invulling van de master bestaat er een relatieve vrijheid. Je wordt sterk gestimuleerd om je 
vakkenpakket in te richting naar jouw eigen interesses. Dit staat goed op je CV, maar is vooral ook 
heel goed voor je eigen ontwikkeling.  
 
Sociology and Social Research 
Sociology and Social Research (SaSR) is de onderzoeksmaster van de afdeling sociologie. In 
tegenstelling tot CSP duurt deze master twee jaar. Bij SaSR wordt je opgeleid tot sociologisch 
wetenschapper. Zo wordt er een overzicht gegeven van de theoretische onderwerpen binnen de 
sociologie en wat de belangrijkste bevindingen hierover zijn van de laatste jaren. Daarnaast wordt 
ook geleerd hoe je een goede onderzoeksvraag stelt en wat de gebruikelijke structuur is van een 
wetenschappelijk artikel. Als derde wordt er veel inzicht gegeven in methoden en statistieken van 
onderzoek, zodat je zelf een onderzoek kan opzetten en uitvoeren. Het doel van deze master is je 
zo klaar te stomen voor een mogelijk promotietraject of onderzoekspositie. 

Het eerste jaar van de SaSR is opgedeeld in twee semesters die redelijk vergelijkbaar zijn 
met elkaar. Zo krijg je een spoedcursus over een inhoudelijk thema binnen de sociologie, waar je 
zeer snel veel kennis over opdoet. Daarnaast krijg je een methodologische cursus, die meer inzicht 
biedt in welke methoden en statistiek nodig zijn als je zelf onderzoek doet. De derde cursus 
verschilt wel tussen de semesters. Waar het eerste semester een extra theoretische cursus geeft, 
is er tijdens het tweede semester tijd ingepland voor het schrijven van de literatuurstudie van je 
scriptie. Nadat deze drie cursussen zijn afgerond, is er een onderzoek practicum waar de 
theoretische en methodologische kennis die is opgedaan, moet worden gebruikt voor een artikel. 
Het tweede jaar is vooral gericht op je scriptie. Waar je in het tweede semester van jaar een al een 
literatuurstudie hebt geschreven over een specifiek onderwerp, ga je daar in het tweede jaar 
verder mee aan de slag. Uit die literatuurstudie komen, als het goed is, een aantal beperkingen of 
gaten in de literatuur naar voren. Bij je scriptie schrijf je een artikel waarin je (een deel van) deze 
gaten dicht. De bedoeling is dat deze scriptie dan ook uiteindelijk gepubliceerd wordt in een 
wetenschappelijk tijdschrift. Naast je scriptie is in dit tweede jaar ruimte voor keuzevakken, stage 
en/of een summer school waarin je je verder kunt profileren in bijvoorbeeld het onderwerp van je 
scriptie of een bepaalde onderzoeksmethode. 

Met deze master wordt je opgeleid voor een AIO-plek op een universiteit. De meeste 
alumni gaan ook in een dergelijke positie aan de slag. Dit is echter niet de enige plek waar je 
terecht kan. Andere afgestudeerden gaan naar onderzoeksbureaus zoals NSCR, SCP, CBS of 
Trimbos.  
 
Ervaringen van een student 
SaSR is de meest leerzame ervaring in mijn leven geweest. Deze master ‘drilt’ je zo snel mogelijk 
naar een goede onderzoeker. Het is, zeker in het eerste semester, heel hard werken is soms ook 
erg lastig, maar je leert in een enorm tempo sociologische theorieën kennen en onderzoek doen. Je 
leert van zeer vakkundige mensen die bereid zijn tijd voor je te nemen. Daarnaast is het heel fijn 
dat je je verworven vaardigheiden elk semester meteen kan gebruiken in het practicum. Hierdoor 
zie je dat je zelf beter wordt en leer je meteen hoe je in de praktijk te werk kan gaan. Door de 
kleine groep (nooit meer dan 20 studenten) is er ook tijd en ruimte voor persoonlijk contact met 
docenten en wordt in twee jaar een hechte groep gesmeed. 
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Waarom kiezen voor welke master? 
De masters sociologie zijn anders van aard en ze leiden je ook voor iets anders op. De goede keuze 
tussen de masters is dan ook vooral afhankelijk van wat je leuk vindt en van wat je na je studie 
wilt doen. 

De SaSR is in vergelijking tot CSP een jaar langer. De SaSR is compleet gericht op 
onderzoek doen. Dit betekent dat in deze master er veel meer aandacht is voor de 
methodologische aspecten, en op theoretisch vlak meer de empirische, vaak kwantitatieve, artikel 
gerichte theorie. Er is wat minder aandacht voor de meer theoretische sociologie, zoals Marx en 
Habermas, of op kwalitatief onderzoek. Dit betekent wel dat je met de SaSR veel meer de diepte in 
gaat dan bij CSP. In een hele korte periode leer je enorm veel over dit type onderzoek en dit zorgt 
er ook voor dat de SaSR binnen het onderzoeksveld heel hoog staat aangeschreven. Kies voor de 
SaSR als je graag zou willen promoveren, je al duidelijk weet dat onderzoek jouw ding is en je niet 
vies bent van hard werken. Er geldt een hoge toelatingseis bij de SaSR en dit betekent ook dat ze 
mensen zoeken die het onderste uit de kan willen halen en niet snel tevreden zijn. 

CSP is een ander soort master. Hoewel je bij CSP ook zeker onderzoekstechnische aspecten 
leert, zijn deze een stuk minder complex dan bij de SaSR. Dit is meer dan voldoende bij instanties 
die meer toegepast onderzoek doen of gemeenten, maar niet genoeg bij veel onderzoeksinstanties 
die fundamenteler van aard zijn of bij de universiteit. De kracht van CSP is dat je leert hoe een 
onderzoeker denkt, maar ook hoe een beleidsmedewerker denkt. Dit is handig om de vertaalslag te 
maken tussen onderzoek en (beleids)praktijk, iets wat nog zeer weinig wordt gedaan. Daarnaast 
staat CSP veel dichter bij de actualiteit in de samenleving. Van docenten en studenten bij CSP 
wordt veel meer verwacht het nieuws te volgen en in te springen op actuele problemen en 
discussies. Kies voor CSP als je onderzoek leuk vindt, maar vooral als je vindt dat er iets in de 
wereld mee moet worden gedaan, als je benieuwd bent naar de politiek en de huidige 
vraagstukken in de samenleving, als je ook graag zou willen werken bij een overheids- of private 
organisatie die ook beleid maakt in plaats van alleen onderzoek doet en/of wanneer je een bredere 
interesse hebt in sociale problemen, maar nog niet precies weet wat jij daar, qua baan, binnen wilt 
doen.  
 
Jaap van Slageren 
 
Om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt en dus de daarop volgende master, is er 
vanuit het tutoraat het boekje: Professionele en Persoonlijke Ontwikkeling, ontwikkeld. 
Hierin worden meerdere activiteiten uiteengezet die je helpen bij het orienteren op de 
arbeidsmarkt. Dit boekje kan via het tutoraat worden opgevraagd.  
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