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MSc Sociologie: Arbeidsrelaties en
Levensloop

Inschrijvingsdeadline
1 september 2021:
1 mei 2021

Er zijn voor sociologen veel redenen om zich op arbeid toe te leggen. Via
arbeid participeren mensen in de samenleving. Arbeid is een belangrijke bron van

Collegegeld (2021-2022)

welvaart en welzijn. Arbeid structureert de levensloop. In en door arbeid ontwikkelen

EU/EEA: €2.143/jaar

mensen zich. Arbeidskansen zijn levenskansen.

Non EU/EEA: €15.900/jaar

De route richt zich op twee typen vragen. Het ene type heeft betrekking op de rol die
arbeid in het dagelijks leven van mensen speelt. Deze vragen zijn gekoppeld aan de
levensfase: Wat betekent werk in het dagelijks leven van jongeren? Hoe combineren

Duur
1 jaar

moeders en vaders hun gezinsverplichtingen met betaalde arbeid? Welke rol speelt
werk in het leven van gepensioneerden en bijna-gepensioneerden? Is het erg dat veel

Toelatingseisen

mensen liever minder uren zouden werken dan ze nu doen? Het tweede type vragen

Bachelor Sociologie of een

heeft betrekking op de vormgeving van arbeidsrelaties. Die vormgeving verandert

afgeronde pre-master

snel, onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt en door veranderingen in

Sociologie in Groningen

instituties die relaties tussen werkgevers en werknemers reguleren. Vragen zijn:
Wat veroorzaakt de flexibilisering van de arbeidsmarkt? Is het nodig en wenselijk dat
het ontslagrecht wordt versoepeld? Wat betekent de flexibilisering van de arbeid voor

https://www.rug.nl/masters/
sociology → toelatingseisen

de motivatie van werknemers en de relaties
tussen werkgevers en werknemers?
De master Sociologie was topopleiding in de Keuzegids Masters 2018. Dit programma
vertaalt up-to-date informatie over sociaalwetenschappelijk onderzoek naar arbeid en
geeft aansluiting op actuele problemen
van werknemers, werkgevers en overheidsbeleid.

Voorbeeldvakken

Carrieremogelijkheden

• Arbeid & levensloop
• Arbeid & arbeidsrelaties

•

• Pro-sociaal gedrag

Beleidsmaker bij rijksoverheid,
provincie of gemeente

•

Adviseur van werkgeversorganisatie
of vakbond

•

Onderzoeker bij SCP, TNO of ander
onderzoeksinstituut

•
Namen van vakken kunnen afwijken. Kijk
op de website voor een actueel overzicht.

Beleidsonderzoeker bij

Meer informatie

beleidsadviesbureau

Master Sociologie
Contact studieadviseur

