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Inleiding 
Beste ASW-student, 

Keuzes, keuzes, keuzes… De mogelijkheden vliegen je om de oren als je kiest voor een bachelor Algemene Sociale Wetenschappen. Helemaal 
niet erg natuurlijk, maar soms een tikje verwarrend. 
Om je een handje op weg te helpen, hebben we deze gids voor je in elkaar gezet. We hopen je een goed overzicht te bieden zodat jij de bomen 
door het bos blijft zien. Want dan kun je je kostbare tijd vooral stoppen in studeren en al het andere moois dat het studentenleven in Utrecht je te 
bieden heeft. En dat zonder achteraf te moeten constateren dat je verkeerde keuzes gemaakt hebt door gebrek aan kennis. 

Deze gids is voor jouw gemak opgedeeld in twee delen: 
• dat wat je móet doen (en alles waarop je daarbij goed moet letten) en
• dat wat je allemaal kunt doen! (en dat is veel!)

Buiten de vele mogelijkheden die je binnen je studie hebt, willen we je dus ook expliciet laten zien wat je naast je bachelor ASW allemaal nog 
kunt doen. 

Deze gids is dus bedoeld om je overzicht te bieden over belangrijke én handige informatie maar is geen uitputtende bron van informatie. Wij geven 
een voorzetje, maar laten het echte zoekwerk aan jou over. In de gids maken we veelvuldig gebruik van links waar je meer of uitgebreidere 
informatie kunt vinden. We hebben onze uiterste best gedaan om deze gids actueel en volledig juist te laten zijn. Toch kun je aan deze informatie 
geen rechten ontlenen. Check voor de zekerheid dus áltijd de site van de UU en de OER, waarin jouw rechten en plichten als student beschreven 
staan. 

We wensen je veel plezier! 

Lisette Brouns 
Desi Gielkens 
Manon van den Heuvel 
Lisanne Jansen 

Laatst bijgewerkt door OC ASW in november 2018 oc.asw@uu.nl  
Heb je nog vragen of opmerkingen? Complimenten, kritiek of ideeën? We horen het natuurlijk graag! 
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Wat je moet doen 
Gefeliciteerd! Je hebt een bachelor gekozen met heel veel vrijheid en relatief weinig "moeten". Daarom houden we dit stukje, over wat je 'moet' doen, lekker 
kort. Hieronder vind je een overzicht van de eisen die aan je worden gesteld en de dingen waar je je beter écht aan kunt houden. 

Overzicht vakken 
De bachelor van ASW bestaat uit een aantal vaste vakken die iedereen moet volgen. 

Jaar 1 
Introductie ASW 
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek 

Introductie gedragswetenschappen 

ASW in de praktijk 

Introductie Maatschappijwetenschappen 

toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek 

Interdisciplinair onderzoek naar sociale problemen 

leeronderzoek ASW 

Jaar 2 
Methoden, technieken en statistiek 3 

Over de Grenzen van Disciplines 

Jaar 3 
Literatuurstudie 

Methoden, technieken en statistiek 4 

Bachelorproject 

Daarnaast hou je nog veel ruimte over voor andere vakken. Deze vrije ruimte is opgedeeld in: 

• 4 van de 8 cursussen in de majorkeuzeruimte mag je zelf kiezen.
• Profileringsruimte waarin je 45 studiepunten (hierna ECTS) moet behalen.
LET OP: Bij ASW tellen alle cursussen 7,5 ECTS. Bij andere studies en faculteiten is dat niet
altijd vanzelfsprekend. Let er dus op dat je 45 ECTS haalt, dat kan afwijken van 6 cursussen als
je ze ergens anders dan binnen ASW volgt.
Je vindt een overzicht van de beschikbare majorkeuze vakken (inclusief timeslot, niveau en moment) in bijlage 3.
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Wat je moet doen 
Eisen aan het niveau 
Zorg ervoor dat je tenminste zes cursussen op niveau 3 volgt. Vijf van die zes cursussen zitten al in het verplichte pakket. Het zijn MTS-3, Literatuurstudie, MTS-
4 en bachelor onderzoek (deze cursus beslaat 2 keer 7,5 ECTS en telt dus als twee cursussen). Je moet dus nog minstens één vak op niveau 3 afronden. Daarnaast 
moet je in je profileringsruimte tenminste 3 cursussen op niveau 2 of hoger volgen. 

Check hiervoor ook de Onderwijs- en Examenregeling (hierna OER). 

Belangrijke data 

Inschrijfperiodes 
De inschrijfperiodes voor het collegejaar 2018 – 2019 zijn als volgt: 
Semester        Inschrijven* Na-inschrijven 
1 28 mei t/m 24 juni 2018 
2 29 oktober t/m 25 november 2018 

20 en 21 augustus 2018 
21 en 22 januari 2019 

*Eerstejaarsstudenten hoeven zich niet in te schrijven voor de cursussen die zij in hun eerste jaar volgen. Wél moeten eerstejaars studenten zich in juni inschrij- 
ven voor cursussen die zij willen volgen in het eerste semester van hun tweede studiejaar.

Let op! Als je vakken volgt aan een andere faculteit of universiteit, kunnen er andere inschrijfperiodes en - methoden en tevens andere semesters en 
onderwijsvrije weken gelden. 
Start semesters en onderwijsvrije weken 
Semester I 
Start periode 1: maandag 3 september 2018 (week 36) 
Start periode 2: maandag 12 november 2018 (week 46) 

Collegevrij: 24 december 2018 t/m 6 januari 2019 
(week 52 en week 1) 

De jaarplanning van Faculteit Sociale Wetenschappen vind je hier. 

Semester II 
Start periode 3: maandag 4 februari 2019 (week 6) 
Start periode 4: maandag 22 april 2019 (week 17) 

Onderwijsvrije weken: 
28-01-2019 t/m 03-02-2018
15-04-2019 t/m 19-04-2019
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Wat je moet doen 
Voorlichtingen 

Keuzevoorlichting voor eerstejaarsstudenten: januari en april 

Masteravonden: oktober en februari 

Voorlichting studeren in het buitenland: oktober 

Tips: 
• In een dip? Het idee dat je wel wat planhulp kan gebruiken? Overweeg je te stoppen of zit je op privévlak iets dwars dat je studie beïnvloedt? Trek

op tijd aan de bel! Op de universiteit en binnen de faculteit Sociale Wetenschappen lopen een heleboel mensen rond die je kunnen helpen of ondersteu- 
nen. Spreek je tutor, studentmentor of docent aan of neem eens een kijkje op de volgende pagina's.

http://students.uu.nl/praktische-zaken/begeleiding-en-advies
http://students.uu.nl/naast-en-na-de-studie/trainingen

• Maak gebruik van Career Services als je meer informatie wilt over jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt en over de opties om ervaring op te doen.
• Doe je een minor? Vergeet je dan niet in te schrijven voor de hele minor én voor de losse cursussen van je minor.
• Oriënteer je je op vakken? Check op Osiris ook altijd de toetsvorm, zo wordt je tijdens het vak niet meer verrast door een toetsvorm die je niet aanstaat.

Hetzelfde geldt voor vorm van literatuur (een boek of artikelen) en de hoeveelheden van colleges (2 uur per week, 4 uur, etc).
• Houd altijd de Blackboardpagina van het tutoraat in de gaten. Je vindt er veel relevante informatie.
• Houd de ASW nieuwsbrief goed in de gaten. Die ontvang je een aantal keer per jaar in je mailbox van je studentsmail en staat vol actuele informatie.
• Stuur bij vragen, klachten of opmerkingen over een cursus altijd een mail aan de docent óf de OpleidingsAdviescommissie (oc.asw@uu.nl). Alleen als je

dat doet kan er ook daadwerkelijk iets met je input gedaan worden.
• Stuur bij andere opleidingsgerichte vragen ook een mail naar onderwijs@svversatile.nl
• Vergeet vooral niet te genieten van deze drie (of vier, of vijf…) jaar ASW!
• En hou de Facebook pagina van ASW in de gaten voor studie gerelateerde zaken! Deze pagina is hier te vinden.
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Wat je kunt doen 
Naast de noodzakelijkheden binnen ASW zijn er ook een hoop dingen die kunnen. Zowel binnen het curriculum van ASW als daarbuiten zijn een heleboel 

mogelijkheden. In dit hoofdstuk vind je informatie over die mogelijkheden en daarnaast ook weer de links naar meer informatie. 
Binnen curriculum 

Keuzevakken 
Binnen de opleiding ASW kun je je majorkeuzeruimte met heel veel keuzevakken vullen, deze keuzevakken volg je in de majorkeuzeruimte. Je kunt ervoor 
kiezen om een bepaald studiepad te volgen, maar dat hoeft natuurlijk niet. In bijlage 3 vind je een overzicht van keuzevakken die je binnen ASW kunt doen 
(inclusief de cursuscodes en de timeslots waarbinnen deze vakken vallen). 

Studiepaden 
Binnen ASW kun je kiezen uit drie studiepaden, namelijk: 
• Social Policy and Public Health
• Youth Studies
• Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism
Je bent nogmaals niet verplicht een studiepad te volgen. Echter kan het verdieping bieden of een goede voorbereiding zijn voor een bepaalde master. Check ook
altijd goed de ingangseisen van masters die je mogelijk wil gaan doen. In bijlage 3 vind je een overzicht van de vakken die horen bij de verschillende
studiepaden.

Minor 
Wil je graag verschillende cursussen volgen over hetzelfde thema? Dan is een minor misschien iets voor jou. Een minor is een min of meer samenhangend 
vakkenpakket van meestal 4 cursussen die je in je profileringsruimte kunt volgen. Het is niet verplicht om een minor te volgen. 
Meestal wordt er jaarlijks een minorevenement georganiseerd waar je meer informatie kunt krijgen. Het komt regelmatig voor dat masters een minor in hun 
toelatingseisen opnemen. Als je zo'n master ambieert, moet je dus zorgen dat je de juiste minor hebt afgerond in je bachelor. Inschrijven voor een minor doe je 
voor alle cursussen apart en voor de minor zelf. 
In de online bijlage vind je een overzicht van veel gevolgde minors door ASW'ers met daarin ook praktische informatie zoals timeslot, niveau, ingangseisen, 
werkvormen en toetsvormen. 
Let op! Dit is zeker geen uitputtend overzicht en aan dit document kun je geen rechten ontlenen en daarnaast kun je nog meer minors volgen op onze uni- 
versiteit en op andere universiteiten in binnen- en soms ook buitenland. 
Voor actuele informatie over minors zie www.uu.nl/minors 
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Wat je kunt doen 
Binnen curriculum 

Master 
Bij het samenstellen van je bachelorprogramma is het belangrijk om in je achterhoofd te houden of je een master wilt gaan volgen en welke dan. Je kunt ervoor 
kiezen om een masterprogramma te volgen aan de faculteit Sociale Wetenschappen, maar natuurlijk ook daarbuiten. In bijlage 6 vind je een overzicht met 
masters die door studenten van ASW vaak gekozen worden. Je vindt hier ook de eventuele toelatingseisen voor deze masters. Aan deze toelatingseisen kun je 
echter geen rechten ontlenen: de toelatingscommissie van de opleiding beslist uiteindelijk over jouw toelating. 
Het is ook mogelijk om binnen je master een honoursprogramma te volgen, namelijk Young Innovators. Meer informatie over dit programma vind je hier. 
Natuurlijk biedt deze gids geen uitputtend overzicht van alle masters die je kunt volgen, kijk daarom hier voor meer informatie. 

Bachelorstage 
Bij ASW heb je de mogelijkheid om stage te lopen. Je moet wel zelf het initiatief nemen: ASW garandeert geen beschikbaarheid van stageplaatsen. Wel staan 
er op Blackboard (ASW Community, Bachelorstage ASW) af en toe vacatures. Je vindt hier ook de cursushandleiding van de cursus Bachelorstage ASW. 
Je kunt stage lopen in blok 1, 2, 3 en/of 4. De stage duurt in principe 210 uur, maar daar kan iets van worden afgeweken. Je krijgt nooit meer dan 7,5 ECTS voor 
je stage. Als je denkt dat je een geschikte stage gevonden hebt, maak dan een afspraak met de stagecoördinator om te kijken of de stageplek geschikt is. Ook als 
je al eerder vragen hebt, kun je contact opnemen met de stage coördinator, Valéry Oude Groen-van Rijswijk. Is er overeenstemming bereikt over je stageplek, 
stel dan een stageplan op waarin je onder andere je leerdoelen beschrijft. In het eindverslag geef je weer in hoeverre het je gelukt is de leerdoelen te realiseren. 
Verder reflecteer je in het verslag op je ontwikkeling. 

Alternatief 
Als alternatief voor een academische stage mag je ook een stage doen in een niet-academische beroepspraktijk. Voorwaarde is dan dat de stage gekoppeld 
wordt aan een (klein) etnografisch onderzoek. Voorafgaand aan de start van de stage moet je een onderzoeksplan hebben geformuleerd, inclusief onder- 
zoeksvraag gekoppeld aan een plan voor de participerende observatie. 

lngangseisen 
Je voert werkzaamheden uit op academisch niveau en je hebt al je eerstejaarsvakken succesvol afgerond. Dat betekent dat je de volgende vakken hebt gehaald: 

Introductie ASW 
Introductie gedragswetenschappen Introductie 
maatschappijwetenschappen 
Interdisciplinair onderzoek naar sociale problemen 

Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek 
ASW in de praktijk 
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek 
Leeronderzoek ASW 

Bij beide stagevormen is het noodzakelijk dat je een begeleider hebt bij de stage-instelling. Hieronder 
lees je twee ervaringsverhalen van studenten ASW die stage liepen binnen hun opleiding. 8
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Ervaring van medestudenten Maureen en Marit 

Stage bij GGZ Centraal 

Wat je kunt doen 
Binnen curriculum 

In november 2015 heeft de gemeente Zuidplas (waar ik woon) 150 Syrische vluchtelingen een week lang opgevangen in een lokale sporthal. 
Als vrijwilligster heb ik daar geholpen. Het contact met een aantal vrijwilligers en met enkele vluchtelingen uit de groep bleef. Meerdere malen 
werden zij bezocht in verschillende opvanglocaties. Tijdens een gesprek hierover later met de wethouder, waarin ook mijn studie (en focus daarin) 
aan bod kwam, is aan mij gevraagd of ik misschien tijdens een stage iets wilde doen op het gebied van de integratie van statushouders binnen de 
gemeente. 

Zodoende ben ik in september 2016 begonnen als stagiaire op de afdeling samenleving, cluster beleid. Tijdens mijn stageperiode van vijf 
maanden heb ik allereerst bestaande wetenschappelijke- en beroepsmatige literatuur gelezen en gesprekken gevoerd met vele betrokken partijen. 
Daarnaast heb ik een bijeenkomst voor statushouders georganiseerd en geleid en een rapport geschreven waarin de huidige gang van zaken 
omtrent de opvang en integratie van statushouders binnen de gemeente is beschreven. In dit rapport zijn ook een aantal aanbevelingen gedaan, 
waar de gemeente na mijn stage mee verder kon gaan. 

Na mijn stage ben ik echter nog bij de gemeente blijven werken als beleidsadviseur sociaal domein/participatie en houd ik mij nu zelf bezig met 
de implementatie van de gegeven aanbevelingen. Naast het feit dat ik aan mijn stage natuurlijk een hele interessante en leerzame baan heb 
overgehouden, heb ik ook mijn netwerk flink uit kunnen breiden. 

Tijdens mijn stageperiode heb ik dus kennisgemaakt met vele betrokken partijen en aangezien een integrale aanpak één van de adviezen uit het 
rapport was, wordt er nu veel meer samengewerkt en breidt mijn netwerk nog steeds uit. Kortom: een super praktijkervaring naast de studie ASW 
en een goed begin voor een verdere loopbaan. 

Maureen Val 
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Wat je kunt doen 
Binnen curriculum 

Stage bij Verweij-Jonker lnstituut 
Afgelopen studiejaar heb ik een aantal maanden stage gelopen bij het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Zij doen onderzoek naar maatschappelijke vraag- 
stukken. Ik heb meegewerkt aan een onderzoek naar mogelijkheden van sport in sociaal beleid. Ik kon aan alle fases van het onderzoek meewerken, waar-door 
ik een veelzijdige stage heb gehad. Mijn werkzaamheden varieerden van het inplannen van gesprekken, rapporteren, het afnemen van interviews en analyseren. 
Ondanks dat ik het soms lastig vond om te switchen van stage (14 uur per week) naar mijn opleiding vind ik het een grote toegevoegde waarde op mijn studie 
ASW. Door de stage heb ik ervaren hoe de koppeling van wetenschap naar praktijk er in het werkveld uit kan zien. (Deze praktische kant mis ik nog wel eens 
in de studie zelf). Daarbij heb ik waardevolle werkervaring opgedaan. Overall heb ik veel geleerd gedurende de stage, zowel op persoonlijk als professioneel 
vlak. Ik heb me bijvoorbeeld kunnen ontwikkelen in het doen van interviews en kwam er tevens achter dat ik dat heel leuk vind! Het is een ervaring die ik niet 
had willen missen en ik hoop dat de er binnen de studie ASW meer aandacht komt voor de praktijk. Ik kan het iedereen aanraden om sta-ge te lopen gedurende 
je studie. Het kan invulling geven aan je studie en je kunt erachter komen wat je wilt (of juist niet wilt) gaan doen na je bachelor. 

Marit Staal 

Studeren in het buitenland 
Binnen ASW is het mogelijk een semester in het buitenland te gaan studeren. Dit houdt in dat je cursussen in het buitenland gaat volgen, die je in kan voe-gen 
in jouw curriculum. Zo'n periode in het buitenland wordt vaak aangeduid met de termen exchange of uitwisseling. Er zijn een aantal eisen waaraan je moet 
voldoen: 
• Je staat als voltijdstudent ingeschreven bij Universiteit Utrecht tijdens je periode in het buitenland en je betaalt collegegeld;
• Je hebt minstens 60 ECTS behaald vóór de start van de uitwisseling;
• Je moet de vakken die je in het buitenland volgt, inbrengen in je studieprogramma;
• Je opleiding heeft aanvullende voorwaarden: check deze extra voorwaarden voordat je met je aanmelding begint!
De universiteit heeft een stappenplan, waarin beschreven staat wat je moet doen voor, tijdens én na je uitwisseling. Maak hier gebruik van!

Let op! De deadlines voor studeren in het buitenland liggen vaak al vroeg in het studiejaar, zo rond 1 december voor het eerstvolgende schooljaar. Begin 
daarom een jaar van tevoren met oriënteren! 

Wil je weten waar je als student sociale wetenschappen allemaal heen kunt? Alle bestemmingen vind je hier. 
Voor meer informatie over studeren in het buitenland kun je terecht bij het International Office. 

Sjoerd Groenmangebouw 
E-mail: io.sbs@uu.nl

Padualaan 14, 3584 CH Utrecht 
Tel: +31 (0)30 253 3659 10
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Wat je kunt doen 
Binnen curriculum 

Wil jij weten hoe het is om in het buitenland te studeren? Hieronder lees je de ervaringen van Dianne. 

Ervaring van medestudent Dianne 
Erasmus Malmö 
Malmö is de derde grootste stad van Zweden en van vergelijkbare omvang als Utrecht. Dit maakte al snel dat ik de weg wist en mezelf thuis voelde. Er was 
maar één studenten pub, waar we op de woensdag altijd naartoe gingen voor de pub quiz en voor het Heineken bier, die ze als enige voor een normale prijs 
verkochten (2,20). Ja je zult het niet geloven, maar in de club betaal je voor een normale Heinekenfles al snel 6 euro. 

De eerste maand had ik veel geluk met een prachtige nazomer. Bijna elke dag gingen er wel mensen naar het strand, om de zonsondergang te bekijken. De 
eerste weken voelde ik me weer een eerstejaarsstudent, die zijn weg probeert te vinden in onbekende stad, met veel nieuwe mensen. Desondanks, viel het me 
alles mee. Ik werd van het begin goed opgevangen en begeleid door de medewerkers van Malmö University en niemand lachte me uit vanwege mijn Engels. 
Bovendien had ik al vrij snel contact gemaakt met alle andere uitwisselingsstudenten. Ik was erg blij met mijn eigen privé- (bad)kamer. Wel deelde ik de 
woonkamer/keuken met 28 anderen. Ondanks dat de schoonmaak een hele organisatie was, leverde het vooral heel veel gezelligheid op. Je was nooit alleen! En 
de ruimte fungeerde perfect als dansvloer of bioscoop- en speelzaal. Het was eigenlijk de plek waar het allemaal gebeurde en waar ik de meeste tijd heb 
doorgebracht. De huisgenoten werden je vrienden en tevens je familie! Ik had de tijd om een groot deel van Scandinavië te ontdekken. Ook vierde ik Kerst en 
Oud & Nieuw in Malmö. Het was totaal anders dan normaal, maar het was wel heel tof om zo'n speciaal moment te delen met de mensen waar je in (maar) 5 
maanden tijd een hele goede band hebt opgebouwd. Ik zou echt iedereen kunnen aanraden om op uitwisseling naar het buitenland te gaan. Je leert veel over 
andere culturen, je maakt vrienden over de hele wereld (leuk voor later;), en je ontwikkelt jezelf, zowel op persoonlijk als academische vlak. Juist omdat je 
even uit het dagelijkse leven stapt die je in Nederland hebt en je in een ander land weer voor-af-aan begint. Er is niks om bang voor te zijn en "what doesn't kill 
you makes you stronger"! 

Groetjes, 

Dianne van Eck 
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Wat je kunt doen 
Binnen curriculum 

Studeren aan een andere faculteit of universiteit 
Wil je wel eens weten hoe het er bij andere studies aan toe gaat, maar wil je wel binnen de Nederlandse grenzen blijven? Ook dat kan! Je profileringsruimte is 
bij uitstek geschikt om vakken te volgen bij een andere opleiding binnen de FSW, aan een andere faculteit van de UU of aan een andere universiteit. Let hierbij 
op de ingangseisen per vak, de inschrijfperiodes, de tentamenweken en ook op het aantal studiepunten per vak! 

Honours 
Binnen ASW kun je twee honoursprogramma's volgen. Er bestaat een faculteitsbreed en een universiteitsbreed programma. Daarnaast is er ook nog een 
honoursprogramma voor masterstudenten (kijk voor die laatste onder het kopje masters). 
Een honoursprogramma bestaat uit een aantal extra vakken die je naast je reguliere programma volgt. Je krijgt daarvoor studiepunten en als je het program-ma 
afmaakt levert je dat een aparte aantekening op je diploma op. 

Descartes 

De honourscursussen van het Descartes College zijn interdisciplinair. Je houdt je bezig met allerlei verschillende wetenschappen en bent dus bezig met on- 
derwerpen van alle faculteiten. Je leert kritisch naar je eigen (en andere) wetenschapsgebieden kijken en werkt samen en gaat in discussie met studenten en 
docenten van over de hele universiteit. En dat is waardevol: de werkelijkheid is immers ook interdisciplinair. 
Je volgt de cursussen van het Descartes College in je tweede en derde jaar. Bekijk het cursusaanbod voor meer informatie over de inhoud van de cursus-sen. 
Eén cursus beslaat een heel semester en je krijgt per cursus 7,5 ECTS. Keuzevrijheid staat voorop. Je kunt de cursussen van het Descartes College op 
verschillende manieren inbouwen in je studie. 
Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar descartescollege@uu.nl of kijk rond op de site. 

Voor wie? 
Het Descartes College is bedoeld voor goed presterende en breed geYnteresseerde bachelorstudenten van de Universiteit Utrecht. Aan het einde van je eer-ste 
jaar kun je je aanmelden voor de selectie, lees hier meer over aanmelding en selectie. Ben jij al honoursstudent en zoek je verbreding? Dan hoef je niet deel te 
nemen aan de selectie en kun je je direct inschrijven voor één of meer cursussen van het Descartes College (via OSIRIS). 
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Wat je kunt doen 
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Aanvullende studiegids ASW 2018-2019 

Voor mij houdt Descartes in dat je met studenten van verschillende studies en faculteiten colleges krijgt over verschillende thema's en daarover gaat praten (en 
soms) discussiëren. 
Ik vind het erg leuk dat je samen met allemaal studenten van andere studierichtingen zit. De colleges die je krijgt zijn ook vaak anders dan dat je zelf gewend 
bent, doordat er veel verschillende thema's besproken worden. Al met al heel leuk! 
Per week verschilt het hoeveel ik met Descartes bezig ben. Er is één bijeenkomst elke week. De ene week is er meer literatuur die je moet lezen, de andere keer 
is het minder. Over de literatuur moet je elke vrijdag een vraag inleveren voor de persoon die het college geeft de dinsdag erop (wanneer de lezing is). Verder 
is er ook een eindopdracht aan het einde van elke cursus, daarvoor ben je wel wat drukker bezig. Het is goed te doen naast de studie. Ik vind het niveau prima. 
Sommige colleges zijn goed te volgen, doordat het je eigen vakgebied is. Andere colleges zijn wat moeilijker omdat dat dan niet je vakgebied is, maar zijn nog 
steeds goed te doen. 
Kies voor Descartes als je meer uitdaging wil op de universiteit en ook breder wil kijken dan je eigen vakgebied. Dat is voor mij het grootste voordeel van 
Descartes: breder kijken en ook kijken naar wat de rol is van de wetenschap binnen al de thema's die behandeld worden. 

Fsw Honours 

Het Honours College Sociale Wetenschappen is een speciaal traject voor studenten die extra uitdaging zoeken tijdens hun bacheloropleiding. Het Honours 
College biedt deze studenten de kans om zich tijdens de bachelor: 
· verder te verdiepen in hun eigen vakgebied;
· verder te verbreden over de grenzen van hun eigen bachelor heen;
· extra te ontwikkelen door te werken aan eigen talenten en ambities.
Het Honours College biedt uitdagend, kleinschalig en interactief onderwijs naast de reguliere bacheloropleiding. De oriëntatiecursus is een verplichte
voorwaarde voor het volgen van het Honours College in het 2e en 3e jaar en deze cursus begint al in november. Instromen in deze cursus kan echter tot april.
Het eerste jaar is oriënterend, daarna vindt definitieve selectie plaats voor het tweede en derde jaar. Studenten volgen voor het totale traject 15 ECTS aan
extra vakken. Daarnaast krijgt een deel van de bachelorvakken een extra honourscomponent.

Ervaring Jet Klokgieters 
Het Honours College stimuleert je om verder te denken dan je studie je laat doen. Iedereen die het honours doet, voelt zich onderdeel van een groep die elkaar 
stimuleert en enthousiasmeert om dingen op touw te zetten en om net wat extra's te doen. Het is dit aspect wat ik het leukste vind aan het honours: je bent 
onderdeel van een actieve groep, maar omdat iedereen een intrinsieke motivatie heeft, heerst er toch een ongedwongen sfeer. Je bent wel een aantal uur per 
week kwijt aan het honours, maar omdat iedereen er voor heeft gekozen en het niet verplicht is, zie je bij iedereen dezelfde actieve instelling. 
Als je het idee hebt dat het honours wat voor je is, kan ik het absoluut aanraden. Je moet wel van te voren afwegen of het bij je past, want als je er voor hebt 
gekozen wordt er wel verwacht dat je je volledig inzet. Zelf vind ik het een echte meerwaarde van je studie. Je komt in een groep van enthousiaste studenten, 
maar ook het feit dat iedereen van andere studies komt, daagt je uit anders te gaan denken. Daarnaast is het natuurlijk ook ontzettend gezellig! 13
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Wat je kunt doen 
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Ook buiten het curriculum van ASW zijn mogelijkheden te over. We zetten een aantal dingen voor je op een rij, maar voor al deze opties geldt natuurlijk al hele- 
maal dat er nog veel meer kan dan dat je hier wordt voorgeschoteld. Zie activiteiten buiten je curriculum als een uitdaging, als een manier om je persoonlijk te 
ontwikkelen en vooral ook als middel je straks (als je klaar bent met ASW en wellicht ook een master hebt afgerond) te kunnen profileren op de arbeidsmarkt. 

Arbeidsmarktoriëntatie 
Binnen de faculteit én de universiteit worden allerlei dingen georganiseerd en geregeld op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie (AMO). Hoewel soms het 
gevoel heerst dat het onduidelijk is wat je nu na je studie kan, wordt een heleboel aangeboden je daar een beter beeld van te geven. Hieronder volgen een aantal 
concepten die je wellicht een stapje verder kunnen helpen. 

Leerlijn POA 
Binnen het tutoraat van ASW is de leerlijn Professionele Ontwikkeling & Arbeidsmarktoriëntatie (POA) ontwikkeld. In deze leerlijn zijn alle mogelijkheden 
en activiteiten die het ASW-onderwijs, het tutoraat, de studievereniging, de faculteit en de universiteit bieden om de persoonlijke en professionele 
ontwikkeling van studenten te bevorderen in een overzichtelijk schema opgenomen. POA valt bij ASW uiteen in zes onderling samenhangende aspecten, 
namelijk ‘professionele vaardigheden’, ‘oriëntatie op het werkveld, ‘oriëntatie op jezelf’, ‘keuzevaardigheid’, ‘employability’ en ‘ethiek’. Je kunt de leerlijn 
POA vinden op blackboard in het mapje ‘Tutoraat Verdiepend’. 

Tutoraat ASW 
Binnen het Tutoraat ASW wordt aandacht geschonken aan arbeidsoriëntatie. In Tutoraat Basis krijgt dit vooral vorm in oriëntatie op jezelf. In Tutoraat 
Verdiepend worden een aantal activiteiten ontplooid op het gebied van arbeidsmarktoriëntatie. 

Career Services 
Career Services ondersteunt studenten bij de voorbereiding op hun carrière met activiteiten binnen en buiten de opleiding. Dit initiatief is universiteit breed, 
maar kan je gericht ondersteunen en verder helpen. Ook voor al je vragen rondom AMO kan je hier terecht. 
Je kunt hier meer informatie vinden over Career Services. 

Verenigingen 
Verschillende studie- of faculteitsverenigingen bieden allerlei studie-inhoudelijke activiteiten aan. Ben je geïnteresseerd, neem dan een kijkje op de website van de 
verschillende verenigingen! 
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Wat je kunt doen 
Buiten curriculum 

Inspraak 
Je kunt je tijdens je opleiding inzetten voor de studentmedezeggenschap van je opleiding en faculteit; de Inspraak. Hieronder staan de verschillende functies 
kort beschreven. Vervolgens vertellen een aantal Insprakers over hun ervaringen binnen de studentmedezeggenschap. 

Opleidings Commissie Kamer 
Als je in de Opleidings Commissie Kamer (OC-Kamer) plaatsneemt, werk je samen met twee andere studenten aan de verbetering van de kwaliteit van 
jouw onderwijs. Je vergadert eens in de zes weken samen met docenten over cursusevaluaties, tentamens en veranderingen die binnen je opleiding 
plaatsvinden. Daarnaast geef je advies aan het bestuurlijk orgaan van je opleiding. Je vertegenwoordigt je medestudenten en dus probeer je hun mening te 
peilen en hun klachten te inventariseren. Ook kan je op eigen initiatief problemen van studenten aankaarten. 

Student-lid Management Team 
Als student-lid van het Management Team (MT) van je opleiding praat je mee over het beleid over en de inrichting van je opleiding. Er wordt intensief samen- 
gewerkt met de studenten van de OpleidingsAdviesCommissie (OAC) en met de MT-studentleden van andere opleidingen. 

Student-lid Faculteitsraad 
Als student-lid van de faculteitsraad geef je maandelijks advies aan het faculteitsbestuur (FB) over allerlei zaken die spelen binnen de faculteit. Je werkt samen 
met studenten en personeelsleden. Je hebt een signalerende en controlerende functie ten opzichte van het FB. Je leest stukken over het beleid en de regelingen 
van de faculteit om vervolgens advies en feedback te geven in het belang van studenten. Je blijft op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen het 
onderwijs die binnen de faculteit spelen door nauw contact te onderhouden met andere Insprakers en de Universiteitsraad. 

Assessor 
Als student-lid in het faculteitsbestuur (FB) ben je verantwoordelijk voor de informatiestromen binnen de studenteninspraak. Je vormt een schakel tussen het 
FB en de studenten. Daarnaast heb je inspraak in de besluitvorming op het hoogste niveau binnen de faculteit. Je zorgt ervoor dat je zichtbaar bent binnen de 
Inspraak, voor medewerkers en studieverenigingen. Je bent bij een groot aantal vergaderingen en bent op de hoogte van de laatste maatschappelijke 
ontwikkelingen op onderwijsgebied. 
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Parlementair Overlegcoördinator (PoCo) 

Wat je kunt doen 
Buiten curriculum 

De Parlementair Overlegcoördinator (PoCo) is verantwoordelijk voor de bemensing, het functioneren en de bekendheid van de Inspraak. De PoCo zorgt voor 
het inwerken en trainen van nieuwe Insprakers, de PR van de studenteninspraak en het organiseren en faciliteren van overleggen tussen studenten van de 
Inspraak. 
Deze functie is tevens een parttime bestuursfunctie bij Faculteitsvereniging StudentenGroep Sociale Wetenschappen (SGS). De andere bestuursleden van SGS 
ondersteunen de Inspraak. Inhoudelijk is de Inspraak onafhankelijk. 

Hieronder lees de ervaringen van Lisanne en Sara binnen de Inspraak. 

Ervaring Opleidings Commissie Kamer 
Het mooie van mijn functie binnen de OC-Kamer vind ik het contact met zowel medestudenten als docenten. Je krijgt een heel goed beeld van wat er allemaal 
speelt binnen jouw opleiding. Naast de cursusevaluaties, die we doen na ieder blok, is er binnen de OAC ook veel ruimte voor eigen initiatieven en projecten. 
Deze aanvullende studiegids is daar een heel mooi voorbeeld van! Het was ontzettend leerzaam om dit samen met de andere OAC-leden en het MT-lid op te 
zetten en zelf uit te vinden wat er allemaal bij komt kijken. Dit is direct ook wat ik het meest heb gewaardeerd binnen de functie, je kunt zelf projecten 
oppakken waarvan jij denkt dat ze de opleiding nóg een stukje beter kunnen maken. 

Lisanne Jansen, vierdejaars ASW-student 
l.j.jansen@students.uu.nl

Ervaring Managementteam 
MT-studentlid zijn was een van de functies die ik tot nu toe heb gehad die me duidelijk heeft gemaakt dat de universiteit zo'n ontzettend interessant instituut is. 
Zo is de contact vanaf 'boven' soms kil, maar zijn de vergaderingen onderling (met andere MT-studentleden, maar ook met de MT-leden van ASW) harstikke 
leuk en lekker informeel. Dat spanningsveld vond ik zelf zo interessant, omdat dat spanningsveld ook in het 'echte volwassen' leven bestaat. Ik merkte dat 
iedereen het beste voor het onderwijs wilt, maar dat de uitvoering van plannen soms te wensen overlaat. Dit jaar was het aan mij om een handje hierin te helpen. 
Het was ontzettend leerzaam, en ik hoop ook dat mijn inzet op het lange termijn ASW gaat verbeteren! 

Sara Nguyen, vierdejaars ASW-student. 
S.T.T.Nguyen@uu.nl 
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Wat je kunt doen 
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Bestuur 
Een andere optie buiten je curriculum is om een bestuursjaar te doen. Er zijn veel soorten verenigingen waar je je als student niet alleen als lid bij kan aansluiten, 
maar waar je ook voor een jaar bestuur kan doen. Er zijn sportverenigingen, cultuurverenigingen (bijvoorbeeld ViaKunst), vakbonden als VIDIUS, maatschap- 
pelijk bewuste verenigingen, internationale verenigingen (denk aan ESN), duurzame verenigingen (bijvoorbeeld De Groentetas), studieverenigingen (zoals Ver- 
satile), faculteitsverenigingen (bijvoorbeeld SGS) en nog wel duizend anderen! Hoeveel tijd jij kwijt bent en hoeveel geld je krijgt, is verschillend per 
vereniging en kun je bij de verenigingen altijd navragen. De meeste verenigingen organiseren borrels, speeddates of andere evenementen om mensen te 
informeren over bestuur. 
Wil jij weten hoe het is om een bestuursjaar te doen? Hieronder beschrijven Naomi en Onno hoe zij hun bestuursjaar bij Versatile en SGS ervaren hebben. 

Versatile 
Lieve ASW'ers, 
Ik ben Naomi Himmelreich en ik ben twee jaar geleden secretaris geweest bij de studievereniging Versatile, de studievereniging van Algemene Sociale 
Wetenschappen. Heel kort gezegd sta je in een bestuursjaar een jaar lang aan het roer van je studievereniging. Daar komt erg veel bij kijken. Het leukste is dat 
je in een jaar tijd echt ontzettend veel skills ontwikkelt. Je leert bijvoorbeeld probleemgericht denken en oplossen. In een bestuursjaar zul je namelijk vaak 
genoeg tegen situaties aanlopen die niet voorspeld waren en dan ben je genoodzaakt om het gelijk op te lossen. 
Ook worden je communicatieve skills beter! Je leert bijvoorbeeld mensen aanspreken die je normaal niet zou aanspreken en je leert in het openbaar spreken. 
Bovendien ontwikkel je een heel groot netwerk. Dit kan heel handig zijn voor je toekomst! Je komt veel in contact met docenten, de onderwijsdirecteur, de 
decaan en andere mensen die veel betekenen voor ASW. 
Het belangrijkste is dat je natuurlijk gewoon een topjaar hebt en dat kunnen menig bestuursleden je verzekeren. Je maakt de leukste momenten mee, het is mega 
gezellig en je leert heel veel nieuwe mensen kennen. 
And last but not least… Het staat gewoon heel erg goed op je CV! 
Je taken als bestuurslid zijn heel erg breed. Je vergadert wekelijks over de stand van zaken binnen de vereniging. Je bespreekt mailtjes die binnenkomen, hoe 
het gaat met de commissies, de financiën en de activiteiten. Je coördineert daarbij 2 of 3 commissies per jaar. Het belangrijkste is natuurlijk dat je het contact 
onderhoudt met alle leden van de studievereniging! Aan het begin van het jaar schrijf je een beleidsplan met de rest van je bestuursgenootjes, waarin jullie 
plannen zijn beschreven voor het komende jaar. Ook analyseer je het huidige beleid dat Versatile uitvoert en hier kan je bestuur eventueel aanpassingen in 
doorvoeren! Dit zijn de dingen waar wij ons over het algemeen mee bezig houden. 
Er zitten natuurlijk ook wat negatieve kanten aan een bestuursjaar. Wanneer je een bestuursjaar gaat doen, betekent het dat je je studie parttime neerlegt. Je bent 
namelijk gemiddeld 30 uur per week kwijt aan bestuurswerk. Ook kost het wat geld, omdat je bij alle activiteiten aanwezig moet zijn. Deze nadelen wegen 
echter zeker niet op tegen alle leuke en leerzame dingen die je ervoor terugkrijgt! 
Ik vind het zelf een heel pittig jaar, maar ik heb geen moment spijt gehad dat ik ervoor heb gekozen. Ik heb zoveel geleerd in zo'n korte tijd en ik heb de leuk- 
ste mensen ontmoet! Ik raad het oprecht iedereen aan! 
Naomi Himmelreich, Secretaris Versatile 
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SGS 
Lieve ASW'ers, 

Wat je kunt doen 
Buiten curriculum 

SGS is een van de faculteitsverenigingen. Met roze en geel als onze verenigingskleuren kun je al het een en ander over onze vereniging leren. Bij deze vereni- 
ging doe ik, Onno Willems, een bestuursjaar als secretaris. 
Een bestuursjaar is een jaar waarin je samen met een paar andere studenten je vereniging gedurende het jaar zal leiden. Dat betekent dat je coördinator van een 
aantal commissies wordt; interne zaken regelt en contact hebt met externe die met de vereniging te maken hebben zoals de universiteit en sponsoren. De details 
verschillen natuurlijk per functie. Zo is de secretaris (hoofd)verantwoordelijke voor de mailbox, de penningmeester beheert het geld en de pr-coördinator 
maakt posters en heeft het meeste contact met sponsoren. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je veel bezig bent met je leden en samen veel lol maakt. Bij 
SGS ben je gewone werkdagen bezig, zo'n 40 uur per week. Er komt dan nog wel tijd bij die je eventueel 's avonds besteed aan activiteiten die georganiseerd 
worden. 
Tijdens mijn bestuursjaar ben ik veel consequenter gaan werken. Dat is zeker een van de beste dingen die ik heb geleerd. Ik had moeite om me aan een planning 
te houden en het werk goed te verdelen over de tijd die tot mijn beschikking was. Nu ben ik bezig in een vast ritme waardoor ik veel efficiënter werk. Ik was op 
het begin een beetje bang dat het veel tijd zou zijn, maar dat went heel snel als je het naar je zin hebt. Dit was dan ook een grote meevaller. De tijd die je er in 
steekt is het bovendien helemaal waard. 
Uiteraard zijn er nog andere dingen die mee en tegen vallen in een bestuursjaar. Zo vind ik het bijvoorbeeld lastig dat je op sommige momenten professioneel 
moet blijven, je kan niet zomaar zeggen wat je denkt wat als een beperking kan voelen. Daar staat echter tegenover dat het enorm mee valt hoe vaak je 
gedwongen bent om zakelijk te zijn. Het is heel leuk om contact te hebben met mensen van de universiteit en te zien dat dit heel normaal kan gaan, lekker 
informeel. 
Ik wil iedereen die twijfelt of dit wel iets voor hem of haar is meegeven dat je goed moet gaan praten met het bestuur van je vereniging en oud-besturen. Deze 
kunnen hun persoonlijke ervaringen vertellen en herkennen zich vaak in de twijfels die je hebt. Ze zullen het echter bijna altijd aanraden omdat het gewoon 
heel veel oplevert. Mensen leren en groeien heel veel tijdens zo'n jaar en dat wens je iedereen toe. 
Roze-gele groetjes, 

Onno Willems, Secretaris SGS (2015-2016) 
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Vrijwilligerswerk 
Ook op het gebied van vrijwilligerswerk is veel mogelijk. Er zijn veel initiatieven binnen de universiteit waar je je bij aan kunt sluiten, maar natuurlijk ook 
daar-buiten. Voorbeelden van initiatieven die vanuit de universiteit ondersteund worden zijn de Daktuin, de Groentetas en stichting Move. Natuurlijk kun je ook 
vrijwilligerswerk doen in een zorginstelling of op een andere manier je bijdrage aan deze maatschappij leveren. 

Hieronder lees je de ervaring van Ziagul over haar vrijwilligerswerk. 

Mentorschap 
Aan het eind van elk studiejaar gaat de opleiding ASW op zoek naar nieuwe mentoren die in tweetallen tijdens de SSW en ook gedurende de rest van het 
studiejaar een groep eerstejaarsstudenten willen begeleiden. Elke maand doe je iets met of voor je groep. Wat je doet, kun je grotendeels zelf bepalen. Voor- 
beelden zijn als mentor bijdragen aan een tutorgroepbijeenkomst, aansluitend aan een werkgroep of hoorcollege gaan lunchen of picknicken met je groep op de 
Uithof of in een stadspark, samen met de groepsleden een Versatile borrel bezoeken, na afloop van een tentamen nog even samen een drankje doen en napraten, 
Sinterklaasfeest vieren, de Dom beklimmen tijdens een paar tussenuren, samen uit eten gaan, samen gaan bowlen en samen voorlichtingen en evenementen 
bezoeken (bijvoorbeeld Masteravonden, Minorevenement, AMO-week e.d.). 
Het mentoraat functioneert binnen het kader van het tutoraat en het is dan ook de bedoeling dat mentoren via hun activiteiten bijdragen aan het realiseren van de 
doelstellingen van het tutoraat. De coördinator van het tutoraat is bij ASW ook de coördinator van het mentoraat, namelijk Evi Velthuis (e.t.velthuis@uu.nl). 
Zij organiseert van tijd tot tijd bijeenkomsten voor het team van mentoren. Daar kunnen mentoren hun ervaringen, ideeën en eventuele problemen of vragen 
uitwisselen met elkaar en met de coördinator. Als mentor werk je ook nauw samen met de tutor van je groep (bijvoorbeeld voor en tijdens de tutor-groep- 
bijeenkomsten). Naast eeuwige dankbaarheid ontvang je ook een kleine financiële beloning voor je werk tijdens de SSW, een uitnodiging voor het gezellige 
Kerstdiner van ASW en aan het eind van het jaar een certificaat. 
Aan het begin van blok 4 krijg je als student een e-mail met een formulier waarmee je je kunt opgeven voor het mentorschap. Bij interesse of vragen over 
het Mentoraat kun je contact opnemen met Evi Velthuis (e.t.velthuis@uu.nl). 
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Ervaring van Ziagul 

Wat je kunt doen 
Buiten curriculum 

Ik ben sinds september 2016 lid van de Jongerentaskforce. De 'Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen' is in 2013 opgericht door Augeo. Het doel 
hiervan was en is om kinderen en jongeren mee te laten praten over een effectieve aanpak van kindermishandeling, vechtscheidingen en pesten. Dit jaar bestaan 
de leden uit dertien jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Wij zijn allemaal vanuit verschillende perspectieven (beroep, opleiding, interesse) betrokken bij deze drie 
thema's. Na het volgen van een paar vakken van het studiepad Jeugdstudies ben ik lid geworden van deze jongerenorganisatie. Ik vond deze vakken erg 
interessant en wilde weten wat ik met deze kennis kon doen voor de maatschappij en wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Het antwoord daarop is: 
veel! Daarnaast is de Jongerentaskforce ook een heel goed begin voor als je later in de jeugdsector verder wilt gaan. 

Wat wij vooral doen is de stem van jongeren laten horen, zowel aan de politiek als aan de professionals in het veld. Zo zijn wij in de afgelopen maanden in 
gesprek gegaan met de Kamerleden, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Kinderombudsvrouw, de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
Veiligheid en Justitie en andere organisaties die met kinderen of kinderrechten te maken hebben. Onze input halen wij uit onderzoeken bij jongeren en kinderen 
die wij elk jaar doen. Zo hebben wij op 2 november 2016 ons onderzoek 'Ik heb al veel meegemaakt' gelanceerd op het 'Handle with care' symposium. Dit 
onderzoek ging over ingrijpende jeugdervaringen bij leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen in Nederland. Benieuwd naar de resultaten? https:// 
www.augeo.nl/-/media/Files/Jongerentaskforce/161026-Jongerenrapport-ik-heb-al-veel-meegemaakt.ashx 

Ben jij enthousiast geworden over de Jongerentaskforce en wil jij ook je steentje bijdragen aan de maatschappij door je in te zetten voor (kwetsbare) kinderen? 
Houd dan rond april/mei onze facebookpagina in de gaten voor nieuwe vacatures! 

Groetjes, Ziagul Hosseini 
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Aanvullende studiegids ASW 2018-2019 

Slotwoord 
Beste ASW-Student, 

Dit was 'm dan; de gids die hopelijk een bijdrage heeft kunnen leveren aan het beantwoorden van je vragen en je heeft kunnen helpen met de invulling en 
indeling van je ASW-bachelor. 
Hieronder vind je nog een heel aantal pagina's aan bijlagen, waar in de gids naar is verwezen. Maak goed gebruik van die bijlagen; er staan handige 
overzichten (leeg én ingevuld) in om je te helpen bij het maken van je studieplanning. 

Nogmaals willen we je op het hart drukken dat we hard ons best hebben gedaan een zo compleet en kloppend mogelijk overzicht te bieden, maar dat je aan 
deze gids nooit rechten kunt ontlenen. Check voor de zekerheid dus áltijd de site van de UU en de OER, waarin jouw rechten en plichten als student 
beschreven staan. Daarnaast kan je ook altijd je tutor, studieadviseur of docent om hulp vragen. 

Natuurlijk horen wij het graag wanneer je opmerkingen, vragen of ideeën hebt over deze gids. Daarvoor kan je altijd een mailtje sturen naar: oc.asw@uu.nl 
of i.a.c.vanalphen@students.uu.nl. 

Tot slot hopen we natuurlijk vooral dat je een paar hele mooie jaren ASW beleeft, met alle mogelijkheden die het je te bieden heeft. 

Lisette Brouns 
Desi Gielkens 
Manon van den Heuvel 
Lisanne Jansen 

Laatst bijgewerkt door  in november 2018 
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Bijlage 1. Vakkenvuller voor cohort 2018-2019: 3-jarige bachelor 

2018-2019: 1e jaar 

2019-2020: 2e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

PV of MKV PV of MKV PV of MKV PV of MKV 
Over de grenzen 

van disciplines 

VMV 

MTS-3: Data- 

analyse 

VMV PV of MKV PV of MKV 

2020-2021: 3e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

PV of MKV PV of MKV 

Literatuurstudie 
ASW 

MKV 

Bachelorproject ASW 

MKV PV of MKV PV of MKV 

Methoden, 
technieken en 
statistiek 4 

MKV 

VMV = Verplicht Major Vak (75 ECTS) 

MKV = Major Keuze Vak (60 ECTS, waarvan 30 ECTS opgevuld door Literatuurstudie, MTS-4, Bachelorproject) 

PV = Profilerings Vak (45 ECTS) 

� Je moet nog 4 majorkeuzevakken en 6 profileringsvakken (= vrije keuzevakken) kiezen 

� Een minor volg je in je profileringsruimte. Studeren in het buitenland en stage lopen gebeurt ook in de 
profileringsruimte. Een ASW-studiepad volg je in de majorkeuzeruimte. 

� Diploma-eisen voor de bachelor ASW: je volgt 6 vakken op niveau 3, waarvan er 5 al onderdeel zijn van de major 
(vanwege MTS-3, Literatuurstudie ASW, MTS-4 en het Bachelorproject (laatste is 15 ECTS)). Het 6e vak kan een PV 
of MKV zijn. In de profileringsruimte doe je daarnaast nog 2 vakken op niveau 2 of hoger. 

� Automatisch afstuderen: Hier krijg je mee te maken zodra je aan alle diploma-eisen voldoet! Je krijgt dan een brief 
met de mededeling dat je gaat afstuderen. Houd hier rekening mee als je je planning in elkaar zet. Je kunt niet 
zomaar nog wat vakken gaan volgen als je eenmaal voldoet aan de diploma-eisen. 

� Timeslots: Het is niet goed mogelijk om in één blok twee vakken te volgen die in hetzelfde timeslot vallen. 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
Introductie ASW 

VMV 

Introductie 

gedrags- 

wetenschappen 

VMV 

Introductie 

maatschappij- 

wetenschappen 

VMV 

Interdisciplinair 

onderzoek naar 

sociale problemen 

VMV 

Kennismaken met 

onderzoeks- 

methoden en 

statistiek 

VMV 

ASW in de praktijk 

VMV 

Toepassen van 

onderzoeks- 

methoden en 

statistiek 

VMV 

Leeronderzoek ASW 

VMV 
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Bijlage 2. Vakkenvuller voor cohort 2018-2019: 4-jarige bachelor 

2018-2019: 1e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
Introductie ASW 

VMV 

Introductie 

gedrags- 

wetenschappen 

VMV 

Introductie 

maatschappij- 

wetenschappen 

VMV 

Interdisciplinair 

onderzoek naar 

sociale problemen 

VMV 

Kennismaken met 

onderzoeks- 

methoden en 

statistiek 

VMV 

ASW in de praktijk 

VMV 

Toepassen van 

onderzoeks- 

methoden en 

statistiek 

VMV 

Leeronderzoek ASW 

VMV 

2019-2020: 2e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Over de grenzen 

van disciplines 

VMV 

MTS-3: Data- 

analyse 

VMV 

2020-2021: 3e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

2021-2022: 4e jaar 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
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Bijlage 3: Schema majorgebonden keuzecursussen ASW 2018-2019 

Semester 1 Semester 2 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
201800294 (B) 201800084 (C ) 201700035 (A) 201600027 (D) 

Key challenges to Challenges in Individualisation and Health in society 
the welfare state: work, health and social policy: Norms, 
Social policy and well-being objectives and 
social change practices 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 
201800007 (B) 201800006 (B) 200500046 (D) 201800003 (B) 

Risk behavior Youth culture in a Adolescent Youth and 
and addiction in digital world development (PSY) sexuality 
adolescence 

Niveau 3 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 2 
201500044 (C ) 201800005 (D) 201800009 (B) 200300019 (B) 

Rejecting minorities: Comparing cultures: Migrants and integration Etniciteit en 
an interdisciplinarian Theory and research nationalisme (CA) 
perspective on 
intergroup relations 

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 2 
201100007 (C ) 201600411 (B) 200401118 (D) 201700020 (A) 

Cultuur, communicatie Policy and Evaluation The multicultural Solidarity and social 
en nieuwe media Research (SOC) society justice: Social policy 

responses to social 
problems 

Niveau 2 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 2 
200600056 (A) 200600056 (A) 

Wild Years: social Wild Years: social 
scientists on youth and scientists on youth and 
generations generations 

Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 
201300033 (C ) 201300034 (-) 

Literatuurstudie ASW Bachelorproject ASW 

Niveau 3 
201300032 (B) 

Methoden, technieken 
en statistiek 4 

Niveau 3 Niveau 3 

De aanduidingen A, B, C, en D zijn de timeslots waarin de cursussen gegeven worden. 
turquoise 
geel 
paars 

 
= studiepad Social Policy and Public Health 
= studiepad Youth Studies  
= studiepad Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism 

Meer informatie over majorkeuzevakken en doorklikken naar de Osiris onderwijscatalogus onder: 
http://students.uu.nl/fsw/aswb/onderwijs/studieprogramma/major-keuze 
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Bijlage 4. Stappenplan en tips bij het invullen van de vakkenvuller 

Stap 1: Kijk goed hoeveel majorvakken en hoeveel profileringsvakken je (nog) moet 
volgen. Schrijf dit op een papiertje zodat je het kunt afstrepen tijdens het kiezen. 

Stap 2: Als je een minor wilt volgens is het verstandig om dit eerst uit te zoeken, zodat je 
weet in welke periodes de vakken daarvan zijn. Zet deze vakken vast in de vakkenvuller 
als onderdeel van je profileringsruimte. 

Stap 3: Bekijk nu welke majorvakken en eventueel welk studiepad je heel graag wilt 
volgen als onderdeel van je majorkeuzeruimte en vul ook deze in in de vakkenvuller. 

Stap 4: Kijk bij minors die je interessant lijken of er leuke vakken tussen zitten voor je 
profileringsruimte. Of zoek bij een faculteit die je aanspreekt. Voldoe je aan de 
ingangseisen? Dan kun je ook deze invullen in je vakkenvuller. 

Stap 5: De periodes die je nu nog overhebt kun je alvast invullen als je weet wat je graag 
wilt volgen, maar je kunt ze ook open laten en er later naar kijken. 

Tip: de beste periode om een semester naar het buitenland te gaan is in de eerste helft van je 
derde studiejaar. Voor je majorkeuzevakken heb je dan nog keuze uit alle vakken. Dit zou je 
beperken wanneer je bijvoorbeeld in de tweede helft van je tweede jaar naar het buitenland 
zou gaan. 

Tip: Let op het aantal ECTS dat je per vak kunt krijgen. Sommige vakken wijken af van de 
voor ons gebruikelijke 7,5 ECTS. 

Tip: Werk met sticky notes. Dat voorkomt veel gummen of krassen. 

Hou rekening met de volgende vragen in je studieplanning: 

• Krijg ik met deze planning te maken met het automatisch afstuderen?
□ Je moet afstuderen zodra je aan alle examenvereisten voldoet
□ Je wordt door de examencommissie per e-mail op de hoogte gebracht zodra je (bijna)

aan alle exameneisen hebt voldaan
□ Wil je het afstuderen uitstellen? Er is geen enkele garantie dat de regeling dit jaar hetzelfde

is als volgend jaar. Uitstel is soms mogelijk als:
■ Je een bestuursfunctie gaat vervullen
■ Een stage of studie in het buitenland gaat doen
■ Onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de

masteropleiding

Kijk hier voor meer informatie 
• Voldoe ik met deze planning aan de diploma eisen van de Bachelor ASW?

□ Ik doe:
✓ 10 verplichte major vakken
✓ 8 majorkeuzevakken
✓ 6 profileringsvakken

□ Bekijk de officiële niveau-eisen in de OER
□ Bekijk de officiële beschrijving van de diploma eisen in de

OER
• Voldoe ik met mijn planning aan de ingangseisen van het bachelorproject?
□ De 10 verplichte majorvakken met een voldoende afgerond hebben
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□ Het vak Literatuurstudie ASW gehaald hebben

Voor meer of uitgebreidere informatie over stappenplannen of studieplanners kun je naar de 
studiekeuzevoorlichting, zie hiervoor het onderdeel belangrijke data. 
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Bijlage 5. Schematisch overzicht van veel gekozen minoren door ASW’ers 

In deze bijlage vind je een overzicht van de meest gekozen minors door ASW’ers. In 
tabelvorm vind je praktische informatie zoals timeslot, cursusniveau, ingangseisen en werk- 
en toetsvormen. 
Nogmaals willen we benadrukken dat dit overzicht niet uitputtend is en dat er geen rechten 
kunnen worden ontleend aan dit document. Er zijn nog meer minors te volgen voor 
ASW’ers. Niet alleen binnen de UU, maar ook bij andere universiteiten in binnen- of 
buitenland. Ook kan de inhoud van het studieprogramma in de tussentijd veranderd zijn, 
check dus altijd de website voor de meest recente informatie. 

Arbeids- en Organisatiepsychologie 

De minor richt zich op het gedrag van werkende mensen en daarmee op het functioneren en 
het welbevinden van zowel individuen als groepen in arbeidsorganisaties. De minor wordt 
aangeboden door de opleiding psychologie van de faculteit Sociale Wetenschappen. 

Ingangseisen: Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen. 

Studieprogramma 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Macht en 
leiderschap 

1 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

1 tentamen & 3 
werkgroepopdracht
en 

Arbeidspyschologie 2 B 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep  

schriftelijk 
tentamen & 
werkgroepop
dracht 

Personeelspsychologie 3 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Werkgroepopdracht
& in teamverband 
(een mini-college, 
een debat, een HR 
pitch en een HR 
adviespaper) & Mc 
tentamen 

Organisatiepsychologie 4 D 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

tentamen & 
teamcasus 

http://students.uu.nl/fsw/arbeids-en-organisatiepsychologie 
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Bestuurs- en Organisatiewetenschap Algemeen 

 

Binnen de opleiding Bestuurs- en organisatiewetenschap richten we ons op het besturen en 
organiseren van publieke vraagstukken, in wisselwerking met politieke en maatschappelijke 
ontwikkelingen. Wetenschap en praktijk zijn in het onderwijs van b&o altijd nauw met elkaar 
verweven. Wij willen je wetenschappelijke en praktische inzichten geven die een bijdrage 
bieden aan de ontwikkeling van de dagelijkse praktijk in organisaties. 

Ingangseis: Het volgen en succesvol afronden van de minorcursus Inleiding Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap (IBO) geldt als ingangseis voor alle minorcursussen. 

 
Studieprogramma 

 
Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Inleiding bestuurs- 
en 
organisatiewetensc 
happen: Verplicht 

1/3 A 1 7,5 Hoorcollege 2 Digitale tentamens, 
meerkeuze & essay 
 

Bestuur en Beleid: 
Verplicht 

1/3 B 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Groepsopdracht & 
presentatie & individueel 
paper & digitaal 
tentamen 
 

Management van 
organisaties: 
Verplicht 

2/4 B 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

digitaal tentamen & 
teamopdracht 
 

Methoden van 
kwalitatief 
onderzoek in 
Bestuurs- en 
Organisatiewetens
chap: Keuze 

2/4 A 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen & 
onderzoeksrapport 
 

Onderzoek naar 
Bestuur en 
Organisatie: 
Keuze 

2/4 A 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Deelopdrachten in 
subgroepen & 
individuele 
onderzoeksopzet 

 

http://students.uu.nl/rebo/bestuurs-en-organisatiewetenschap-algemeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 28

http://students.uu.nl/rebo/bestuurs-en-organisatiewetenschap-algemeen


Conflict studies 

This minor program will improve your understanding of contemporary violent conflicts around 
the world and your ability to make an analysis of violent conflict and interventions addressing 
these conflicts. The minor Conflict Studies has a strong multidisciplinary profile. It aims 
explicitly to combine the study of theoretical issues with the investigation of case study 
material from contemporary conflicts around the world. 

Ingangseisen: Most courses have selected entry, with a limited registration period. To take 
the minor Conflict Studies you have to have at least 45 EC at Bachelor level. There may be 
specific entry requirements for some of the course modules in the minor. Please refer to the 
description of the course modules. 

Studieprogramma 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Conflict Analysis 1 A/C 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Paper, presentatie, 
schriftelijk 
tentamen 

Identity, 
Boundaries and 
Violence 

2 D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

2 opdrachten, take 
home tentamen 

Mobilisation of 
violent collective 
action in an age of 
Terrorism 

3 D 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Take home 
tentamen & 
Opdracht & 
Actieve deelname 

Politics of 
Reconstruction 
and Intervention 

4 D 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Essay & 
Essaytentamen & 
Paper & Actieve 
deelname 

http://students.uu.nl/en/hum/conflict-studies 

Culturele diversiteit 

Studenten kunnen via de minor culturele diversiteit kennis maken met verschillende 
invalshoeken op het thema culturele diversiteit, vanuit de maatschappij-, cultuur- en 
gedragswetenschappen. 

Ingangseisen: Voor deze minor zijn er geen ingangseisen. 
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Cursus Blok Cluster Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Rejecting 
minorities: an 
interdisciplinary 
perspective on 
intergroup 
relations 

1 A C 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 
& Virtual 
classroom 

Tentamen & 
Wekelijkse 
opdrachten 

Cultural 
Anthropology 
3: globalization 
and 
sociocultural 
complexity 

3 A D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

prelim opdracht, 
take home 
prelim, rapport 
 

Culture, violence, 
trauma and death 

1 B/M A 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Essay 
tentamen & 
Paper & 
Presentatie 

Diversiteit in de 
gezondheidszorg 

1 B A/C 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

werkgroepopdra
cht, schriftelijke 
toets 
 
 

Cultural Diversity 3 B B/C 2 
 

7,5 
 
 
 
 

Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen & 
opdracht 

Religion, media 
and popular 
culture 

2 B/M C 3 7,5 Hoorcollege 
& Seminar 

Take home 
tentamen & 
paper & 
presentatie 

Comparing 
cultures: theory and 
research 
 

2 B/M D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 
& Virtual 
classroom 

Tentamen & 
Paper & 
Presentatie 

Etniciteit en 
nationalisme 

4 B/M D 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

digitale toets en 
paper 
 

Migrants and 
integration 

3 B/M B 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen & 
Paper 

The 
multicultural 
society 

3 B/M D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen & 
Groepspaper 
& Presentatie 
& Actieve 
deelname 

 
http://students.uu.nl/fsw/culturele-diversiteit 
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Sociaal ondernemerschap 

Sociaal ondernemerschap gaat over individuen die kansen voor sociale vernieuwing zien. 
Deze minor brengt juridische, economische en bestuurs- en organisatiewetenschappelijke 
kennis over sociaal ondernemerschap samen en geeft je een grondige basiskennis over 
deze nieuwe vorm van ondernemerschap. 

Ingangseisen: Voor deze minor zijn er geen ingangseisen. 

Studieprogramma: Voor deze minor moet je vier cursussen succesvol afronden. Er zijn drie 
verplichte cursussen en twee cursussen waaruit je kunt kiezen. 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Essentials of 
Business and 
Entrepreneurship 
: Keuze 

1 A/D 2 7,5 Hoorcollege Tentamen & 
& Project 
Werkgroep 

Inleiding Bestuurs- 
en 
organisatiewetensch
ap: Keuze 

1/3 A 1 7,5 Hoorcollege 2 Digitale 
tentamens 

Sociaal 2/4 D 3 7,5 Werkgroep Groepsproject 
ondernemerschap & Individueel 
als uitdaging: paper & 
verplicht Reflectieverslag 

Social design: 
verplicht 

4 C 3 7,5 Werkgroep Learning from 
design precedent 
& 
groepsopdracht 
& reflectie 

Corporate 
Entrepreneurship 
& Innovation: 
keuze 

3 D 3 7,5 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 

digitaal 
tentamen, 
opdracht 

Internship 1/2/3/4 n.v.t. 2 7,5 Stage Portfolio & 
Entrepreneurship Interview 
& Innovation: 
keuze 

http://students.uu.nl/rebo/sociaal-ondernemerschap 
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Sociale geografie 

Je krijgt meer kennis over en inzicht in thema's als migratie, regionale ontwikkeling, de 
samenhang tussen arme en rijke gebieden en stedelijke netwerken. 

Ingangseisen: Voor deze minor zijn er geen ingangseisen. 

Studieprogramma: Voor deze minor moet je vier cursussen succesvol afronden. Er zijn 
twee verplichte cursussen en twee cursussen kun je kiezen. 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Inleiding 
Sociale 
Geografie: 
Verplicht 

1 A/D 1 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Excursie & 
Veldwerk 

2 tentamens & 
cijfers voor 
veldwerk, 
presentatie en 
opdrachten 

Theorie en 
geschiedenis 
van de Sociale 
Geografie: 
Verplicht 

1 of 
2 

A of C 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

opdrachten 
2 tentamens & 
Paper & Presentatie 

Globalization: 
Keuze 

1 A 3 7,5 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 

Practical 
assignments, 
group and 

European 
integration: 
Keuze 

1 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

individual work 
Tentamen & 
Individueel paper & 
Groepsopdracht & 
Actieve deelname 

Politieke 
geografie II: 
Staat, 
herschaling en 
nieuwe 
regionale 
identiteiten: 
Keuze 

1 B 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Presentatie 

Twee schriftelijke 
tentamens, 
enkele 
opdrachten 
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Geografie, 2 D 3 7,5 Hoorcollege & Onderzoeksplan & 
Beeldvormin Werkgroep Onderzoeksversla 
g en Media: g & Essay 
Keuze 

Economic 3 D 3 7,5 Hoorcollege & Tentamen & Paper 
evolution of Werkgroep 
cities and 
regions: Keuze 

Development 
cooperation: 
Keuze 

3 A 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Seminar 

Tentamen & 
onderzoeksproject 
& Paper 

Stadsgeografie 4 B 3 7,5 Hoorcollege & Tentamen & 
III: World Cities Werkgroep  Presentatie & Paper 
and Urban 
Inequalities: 
Keuze 

Cultuurhistorie 
en planning: 
Keuze 

4 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Excursie 

Groepsopdracht 
& Tentamen & 
Presentatie 

http://students.uu.nl/geo/sgpl/sociale-geografie 

Persoonlijkheid en relaties 

Leerdoel van de minor is dat je kennis en inzicht verwerft in de theoretische en 
methodologische aspecten van een aantal kernvraagstukken op het terrein van de 
ontwikkeling van interpersoonlijke relaties en intimiteit. 

Ingangseisen: Voor deze minor gelden geen specifieke ingangseisen. 
Studieprogramma: 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Persoonlijkheid en 
gezondheid 

4 A/C 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen & 
Opdracht 

Psychosociale 
aspecten van 
seksualiteit en relaties 

2 D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Tentamen 

Sociale en emotionele 
ontwikkeling 

2 B/C 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

2 tentamens & 
Paper & Poster 
& Presentatie 
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Interpersoonlijke 
processen 

3 B 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Zelfwerkgroep 

Tentamen & 
Opdracht 

http://students.uu.nl/fsw/persoonlijkheid-en-relaties 

Criminologie voor studenten Sociale wetenschappen 

De minor criminologie biedt een uitstekende achtergrond in het thema misdaad en straf. 
Studenten maken kennis met de sociaalwetenschappelijke pendant van hun rechtskennis, of 
met de juridische pendant van hun sociaalwetenschappelijke kennis. 

Ingangseisen: Voor deze minor zijn er geen ingangseisen. 

Studieprogramma: Deze minor bestaat uit drie verplichte cursussen en één keuzecursus. 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Inleiding Criminologie 
voor sociale wetensc- 
happen: Verplicht 

1 C 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Schriftelijke 
toets & 
Groepspaper 

Criminologisch onderzoek 
voor sociale 
wetenschappen: 
Verplicht 

4 C 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Schriftelijke 
toets & 
Groepspaper 

Verdieping Crimonologie: 
Verplicht 2 B 3 7,5 Hoorcollege 

& Werkgroep 
Presentatie & 
Paper & 
Tentamen 

International 
Organised Crime: 
Verplicht 

1 A 3 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Presentatie & 
Written exam 

Inleiding forensische 
psychiatrie en 
psychologie: Keuze 

2 D 2 7,5 Hoorcollege 
& Werkgroep 

Opdracht & 
Schriftelijke 
toets 

Forensische 
psychopathologie: Keuze 3 A 3 7,5 Basis- & 

werkcollege 
& werkgroep 

Take home 
tentamen & 
Schriftelijke 
toets 

http://students.uu.nl/rebo/crimonologie-voor-studenten-sociale-wetenschappen 

Cultuur, communicatie en mediastudies 

De minor bestaat uit een aantal vakken waarin verschillende benaderingen en verschillende 
thema's aan bod komen rondom de invloed van de media op onze cultuur (en omgekeerd): 
naast het internet en sociale netwerksites bijvoorbeeld ook popmuziek en popcultuur, 
televisie, film en lectuur. 

Ingangseisen: Er zijn geen ingangseisen voor deze minor. 

Studieprogramma: Deze minor bestaat uit drie verplichte cursussen en één keuzecursus. 
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Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Cultuur, 
communicate 
en nieuwe 
media: 
Verplicht 

1 C 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Virtueel 

responsiecollege 

Tentamen & 
Eindproduct 

Youth culture 
in a digital 
world: 
Verplicht 

2 B 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & Video/ 

Filmvertoning 

Paper & 
Tentamen 

Onderzoeksm
ethoden voor 
media en 
cultuurwetens
chappen: 
Keuze 

2 A/D 1 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Portfolio & Paper 

Subcultures: 3 E 3 7,5 Hoorcollege & Paper & Actieve 
Music, Werkgroep deelname 
Identity, 
Media: Keuze 

Nieuwe 4 A/D 3 7,5 Hoorcollege & 2 opdrachten & 
media Werkgroep Paper 
filosofie: 
Verplicht 

http://students.uu.nl/fsw/cultuur-communicatie-en-mediastudies 

Development geography 

Als je geïnteresseerd bent in ontwikkelingsvraagstukken is deze minor iets voor jou. Je 
analyseert de sociaal-ruimtelijke aspecten die samenhangen met de ontwikkeling van 
economie en samenleving. Mondialisering, duurzaamheid en goed bestuur (governance) zijn 
daarbij centrale begrippen. 

Ingangseisen: Er zijn geen ingangseisen voor deze minor. 

Studieprogramma: Deze minor bestaat uit twee verplichte cursussen en twee 
keuzecursussen. 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Inleiding Sociale 
Geografie: 
Keuze 

1 A/D 1 7,5 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 
& Veldwerk 
& Excursie 

2 tentamens & 
cijfer voor 
veldwerk, 
presentaties en 
andere opdrachten. 

Globalization: Keuze 1 A 3 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 

Practical 
assignments, group 
and individual work 
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Development 
Geography: Theory & 
Practice: Verplicht 

2 A 2 7,5 Hoorcollege 
& Tutorial & 
workshop 

Tentamen & 
3 rapporten 

Transforming China: 
local and global 
perspectives: Keuze 

2 B 3 7,5 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 

Leesopdrachten 
& 
Groepsopdracht 

Development 3 A 3 7,5 Hoorcollege Tentamen & 
Onderzoeksprojec 
t & Opdracht 

cooperation: Verplicht & 
Tutorial 
& Seminar 

Regions in 
development: 
introduction in 
Development 
Geography: 
Keuze 

3 D 1 7,5 Hoorcollege 1 tentamen & 
tutorials 

Migratievraagstukken 
: Keuze 

3 B 2 7,5 Hoorcollege 
& Tutorial & 
Workshop 

Meerkeuzetentame 
n & Essaytentamen 
& Debat . 

http://students.uu.nl/geo/sgpl/development-geography 

Internationale betrekkingen 

De minor Internationale Betrekkingen biedt studenten een uitgebreide en diepgravende 
introductie op het terrein van Internationale Betrekkingen en internationale geschiedenis. Dat 
gebeurt vanuit zowel geschiedkundig en juridisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. 

Ingangseisen: je kunt je alleen de eerste 4 dagen van de cursusinschrijving inschrijven. 

Studieprogramma: 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Introductiecursus 
Internationale 
Betrekkingen: 
Geschiedenis en theorie 

3 A/D 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & 
Weekopdrachten 
& Essay 

International Governance: 
Internationale Samenwerking 
en Institutievorming 

4 B/C 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & Opdracht 
& Paper 

Nederland in de Wereld 1 D 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & Paper 

Humanitaire campagnes 2 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & Paper & 
Actieve deelname 

http://students.uu.nl/gw/internationale-betrekkingen 
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Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming 

Het voornaamste doel van de unieke aanpak van deze minor op het snijvlak van recht en 
pedagogiek is een nieuwe generatie professionals op te leiden met inzicht in beide 
vakgebieden. De minor heeft een sterke aansluiting op de forensische praktijk en wordt 
gegeven door gespecialiseerde docenten. 

Ingangseisen: Er zijn geen ingangseisen voor deze minor. 

Studieprogramma 

Cursus Blo
k 

Timesl
ot 

Nivea
u 

ECT
S 

Werkvorme
n 

Toetsvormen 

Kind en 
Omgeving: 
Pedagogische 
Verkenningen 

1 B 2 7,5 Hoorcollege Literatuuropdrachten 
& Tentamen & 

Werkgroep 
& online 
vragen 
stellen 

Jeugd 
criminaliteit en 
Jeugdbeschermi
ng 

1 D 2 7,5 Hoorcollege 
& 
Werkgroep 
& Online 
werkgroep 
bijeenkomst 

Tentamen & 
Opdracht 

Grondslagen 
van het recht 
voor sociale 
wetenschappe
rs 

1 C 2 7,5 Hoorcollege 2 tentamens 

Jeugdrecht 2 D 3 7,5 Hoorcollege Meerkeuzetentame
n & Essaytentamen 

Justitiële 
interventi
es 

2 A/D 3 7,5 Hoorcolle
ge & 
Werkgroe
p 

Opdracht & 
Tentamen 

https://students.uu.nl/fsw/jeugdcriminaliteit-en-jeugdbescherming 
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Arbeid, zorg en participatie 

 

De minor biedt studenten kennis van de mogelijkheden van interventies en beleid ten 
aanzien van arbeid, zorg en participatie vanuit een interdisciplinair sociaalwetenschappelijk 
perspectief. Een centrale kwestie in deze minor is de verhouding tussen grote processen van 
sociale verandering en structurele hervormingen in de instituties van de verzorgingsstaat. 

 
Ingangseisen: Er zijn geen ingangseisen voor deze minor. 

 
Studieprogramma: Deze minor bestaat uit drie verplichte cursussen en één keuzecursus. 

 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Key challengs to the 
welfare state: Social 
policy and social 
change: verplicht 

1 B 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Workshop 

Duo-paper & 
Tentamen 

Challenges in work, 
health and well-
being: verplicht 

2 C 3 7,5 Hoorcollege & 
Filmvertoning 
& Werkgroep 

Digitaal 
tentamen & 
Werkstuk 

lndividualisation 
and Social 
Policy: Norms, 
objectives and 
practices: 
Keuze 

3 D 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Final paper & 
Midterm paper 

Migrants and 
integration: 
Keuze 

3 B 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Paper & 
Tentamen 

Solidarity and 
Social Justice: 
verplicht 

4 A 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Excursie 

Digitaal 
tentamen & 
Paper 

 

www.students.uu.nl/fsw/arbeid-zorg-en-participatie 
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Jeugdstudies 

Er is zowel aandacht voor de normale ontwikkeling in de jeugdfase, maar ook voor de 
ontwikkeling van probleemgedrag, zowel emotionele en gedragsproblemen als bovenmatig 
of excessief middelengebruik, risicogedragingen en marginalisering van bepaalde groepen 
jeugdigen. In het verlengde hiervan gaat de aandacht uit naar interventies. 

Ingangseisen: Er zijn geen ingangseisen voor deze minor. 

Studieprogramma 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Risk 
behavior and 
addiction in 
adolescence 

1 B 3 7,5 Lecture & 
Science Lab 
& Werkgroep 

Opdracht & Prelim 

Youth 
culture in a 
digital world 

2 B 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Writing Lab 

Tentamen & Paper 

Adolescent 
development 

3 D 3 7,5 Hoorcollege Tentamen & Paper 

Youth and 
sexuality 

4 B 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & Paper & 
Presentatie 

http://students.uu.nl/fsw/jeugdstudies-0 

Multiculturele samenleving 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Rejecting minorities: an 
interdisciplinary 
perspective on 
intergroup relations 

1 C 2 7,5 Hoorcollege & 
Virtual 
classroom 

Tentamen & 
Opdrachten 

Comparing cultures: 
theory and research 

2 D 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep & 
Virtual 
classroom 

Tentamen & Paper 
& Presentatie 

Migrants and 
integration 

3 B 3 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Tentamen & Paper 

Etniciteit en 
nationalism 
(CA) 

4 D 2 7,5 Hoorcollege & 
Werkgroep 

Paper & 
Tentamen 

https://students.uu.nl/fsw/multiculturele-samenleving 
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Methods and Statistics in the Social and Behavioural Sciences (methoden en technieken) 

Cursus Blok Timeslot Niveau ECTS Werkvormen Toetsvormen 

Theory 
construction 
and statistical 
modelling 

1 C 3 7,5 Computerpractica 
& Hoorcollege 

Tests op de 
computer & 
Geschreven 
opdracht 

Conducting a 
survey 

2 C 3 7,5 Hoorcolleg & 
Werkgroep & 
Practica 

Geschreven 
opdracht & 
Toets 

Missing data 
theory and 
causal effects 

3 C 3 7,5 Hoorcollege, 
Practica & 
werkcollege 

Geschreven 
opdracht & 
Toets & 
Presentatie 

Doing a 
qualitative 
research 
project 

4 A 3 7,5 Computerpractica 
& Werkgroep & 
Hoorcollege 

Geschreven 
opdracht & 
Toets 

https://students.uu.nl/en/fss/methods-and-statistics-in-the-social-and-behavioural-sciences-
methoden-en-technieken  
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