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MSc Sociologie: Criminaliteit & Veiligheid
Mensen kunnen niet zonder de samenleving waarin ze leven. Sociologie gaat over
de voortdurende wisselwerking tussen individuen en hun sociale en
maatschappelijke omgeving. In de afstudeerroute 'Criminaliteit en Veiligheid' staat
het begrijpen van criminaliteit centraal, evenals beleid en interventies om criminaliteit
te verminderen en veiligheid te vergroten.

Aanmeldingsdeadline
1 september 2021:
1 mei 2021

Collegegeld (2021-2022)
EU/EEA: €2.143/jaar
Non EU/EEA: €15.900/jaar

Waarom plegen mensen criminaliteit? Wat zijn de oorzaken van verschillende vormen
van criminaliteit? Hoe hangen verschillende verklaringen voor criminaliteit met elkaar
samen? Welke mogelijkheden heeft de overheid om criminaliteit te bestrijden? In

Duur
1 jaar

hoeverre leiden interventies tot het verminderen van criminaliteit? In deze route
bestudeer je theorieën, beleid en interventies ten aanzien van criminaliteit. Het

Toelatingseisen

bestuderen, integreren en toepassen van theorieën op verschillen vormen van

Bachelordiploma sociologie of

criminaliteit geeft je inzicht in de diversiteit van verklaringen voor criminaliteit en de

afgeronde pre-master

vele verschijningsvormen daarvan.

sociologie.

Deze afstudeerroute zet aan tot kritisch denken over criminaliteit en

https://www.rug.nl/masters/

veiligheidsvraagstukken en bereidt je voor om zelf een rol te gaan spelen in dit

sociology→ toelatingseisen

belangrijke maatschappelijke veld.
De master Sociologie was topopleiding in de Keuzegids Masters 2018. Dit programma
is gericht op verschillende hedendaagse vormen van criminaliteit. Je leert deze
vormen te doorgronden en oplossingen te vinden, waarbij je theorie koppelt aan
beleid en concrete interventies.

Voorbeeldvakken

Carrièrekansen

• Criminaliteit en veiligheid:
theorieën

De stage-instanties van studenten geven
een goede indruk van de carrièrekansen.

• Criminaliteit en veiligheid: beleid
en interventies

Studenten doen bijvoorbeeld een stage

• Beleidsontwerp en
beleidsevaluatie

beleidsadviseur bij lokale of landelijke

• Prosociaal gedrag

als analist bij de politie of het RIEC, als
overheden, of bij onderzoeksbureaus
zoals Breuer & Intraval, TNO of Sociaal
Planbureaus.

Meer informatie
Master Sociologie

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

Contact studieadviseur

