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1 Algemene bepalingen 

1.1 Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd:  

- kennis, inzicht en vaardigheid op het gebied van Sociologie,  

- academische vorming, en  
- voorbereiding voor een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de 
Masteropleiding Sociologie en de Educatieve Master Maatschappijleer aan de 
Rijksuniversiteit Groningen  
 

1.2 Voertaal 
De voertaal van het onderwijs en van de examens is het Nederlands. Conform de Gedragscode 
Voertaal Rijksuniversiteit Groningen kan het faculteitsbestuur besluiten studieonderdelen in het 
Engels aan te bieden. Voor deze vakken geldt dat voor individuele toetsing in de vorm van 
papers en tentamens met essayvragen het gebruik van het Nederlands in het door studenten 
gemaakte werk is toegestaan, mits de docent het Nederlands voldoende machtig is. 
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2 Toelating 

2.1 Aanmeld- en instroommomenten 
Herinschrijvers kunnen bij specifieke omstandigheden (persoonlijke of onderwijskundige 
omstandigheden) gebruik maken van één van de drie aanmeldmomenten zoals omschreven in 
artikel 2.6.3 van het GMW OER. Na aanmelding in Studielink voor één van deze momenten 
dienen zij zich te melden bij de studieadviseur. 
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3 Studieonderdelen van de bachelor Sociologie 

3.1 Samenstelling propedeutische fase 
De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast:  

1.       Inleiding Sociologie      5 EC  
2. Markt        5 EC  
3. Project Tussen Geld en Geluk    5 EC  
4. Klassieke Sociologische Teksten    5 EC  
5. Statistiek 1       5 EC  
6. Methodologie en Dataverzameling    5 EC  
7. Primaire Orde       5 EC  
8. Statistiek 2       5 EC  
9. Overheid       4 EC  
10. Statistiek 3       5 EC  
11. Organisaties       5 EC  
12. Testdagen en Studiewerkgroepen    1 EC  
13. Beleid en Onderzoek     5 EC 
 

3.2 Contacturen propedeutische fase bachelor jaar 1 
 

Contacttijd  
 

Aantal contacturen per jaar  

Hoorcolleges  295 

Werkcolleges/practica  159 

Studiebegeleiding incl.  studieloopbaanbegeleiding  16 

Tentamens/examens  75 

Overige gestructureerde uren (voorlichting)  6 

Totaal aantal contacturen per jaar  551 

 
3.3 Propedeutische practica 
Docenten kunnen in de onderdelen, als genoemd in art. 3.1, naast onderwijs in de vorm van 
hoorcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar 
maken via Nestor. 
 
3.4 Samenstelling post-propedeutische fase 
1. De postpropedeuse omvat een verplicht deel a 70 EC, een verbredingsminor a 30 EC en een 
keuzedeel a 20 EC.  
 
Jaar 1  

A. Verplichte onderdelen  
1. Sociale Welvaart      5 EC  
2. Organizations and Society     5 EC  
3. Social and Institutional Change     5 EC  
4. Application of Theories      5 EC  
5. Project Europese Waarden     8 EC  
6. Practicum Professionele Vaardigheden    2 EC  
7. Wetenschapsfilosofie      5 EC 1 
8. Social Networks      5 EC  
9. Kwalitatieve Onderzoeksmethoden   5 EC  

 
B. Keuzeonderdelen  
Van de volgende studieonderdelen dient er één gevolgd te worden. De keuze dient te 
corresponderen met de keuze voor het Project (zie hieronder):  

— 
1 Wegens een wijziging in het onderwijsprogramma is het vak ‘Wetenschapsfilosofie’ in studiejaar 2021-2022 eenmalig een 

studieonderdeel binnen zowel het tweede als het derde studiejaar van de Bachelor. 
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1. Onderwijssociologie      5 EC  
2. Arbeidssociologie      5 EC  
3. Medische Sociologie     5 EC  
4. Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid   5 EC  

 
Van de volgende studieonderdelen dient er één gevolgd te worden:  
1. Project Onderwijssociologie     10 EC  
2. Project Arbeidssociologie     10 EC  
3. Project Medische Sociologie     10 EC  
4. Project Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid  10 EC  

 
Jaar 2  
A. Verplichte onderdelen  
1. Wetenschapsfilosofie     5 EC  
2. Cyclus Maatschappijtheorieën     4 EC  
3. Voortgezette Statistiek      5 EC  
4. Bachelorwerkstuk      10 EC  
5. Testdagen en Vaardighedentraject    1 EC  
 
B. Keuzeonderdelen 
Van de volgende studieonderdelen dient er één gevolgd te worden, die niet in jaar 1 van de 
post-propedeutische fase gevolgd is:  
1. Onderwijssociologie     5 EC 
2. Arbeidssociologie     5 EC 
3. Medische Sociologie     5 EC 
4. Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid  5 EC 
 
C. Verbredingsminor     30 EC 

 
1. Één of twee universitaire minoren, bestaande uit het aanbod van universitaire minoren 

door de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij komt de universitaire minor die door de 
opleiding zelf wordt aangeboden niet in aanmerking als keuze.  

2. Studenten kunnen ook zelf een vrije minor van gelijke omvang (d.w.z. 15 of 30 EC) 
samenstellen. Deze vrije minor moet bestaan uit verbredende onderdelen, dus buiten de 
eigen opleiding. Voor de vrije minor moet vooraf goedkeuring van de examencommissie 
worden verkregen.  

 
3.5 Minor  ‘Maatschappelijke Orde en Sociaal welzijn’ 
1. Toelating tot de Minor: Toelaatbaar tot de minor Maatschappelijke Orde en Sociaal Welzijn 

zijn studenten die zijn ingeschreven voor een bacheloropleiding van de Rijksuniversiteit 
Groningen, mits zij de propedeuse van de betreffende opleiding hebben behaald. Studenten 
van de bacheloropleiding Sociologie worden vanwege overlap met het verplichte programma 
niet toegelaten tot de minor Maatschappelijke Orde en Sociaal Welzijn. 

2. De minor omvat de volgende verplichte studieonderdelen van elk 5 EC die in pakketten van 
2*15 EC zijn te volgen (één pakket van 15 EC behoort dus ook tot de mogelijkheden):  

Blok 1A  
- Inleiding Sociologie  

- Primaire Orde  
- Social and Institutional Change  
Blok 1B  
- Sociale Welvaart  

- Klassieke Sociologische Teksten  

- Organizations and Society  

 
3.6 Minor ‘Data Wise: data science in society’ 
1. Toelating tot de Minor: Toelaatbaar tot de minor Data Wise zijn studenten die zijn 

ingeschreven voor een bacheloropleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, mits zij de 
propedeuse van de betreffende opleiding hebben behaald.  

2. De minor omvat de volgende verplichte studieonderdelen:  
a. Collaborative Data Project (12.5 ECTS)  
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b. Introduction to Data (7.5 ECTS)  
c. Dynamics of multi-disciplinary teamwork (2.5 (ECTS)  
Daarnaast omvat de minor de volgende keuzeonderdelen van elk 2.5 ECTS, waaruit 
studenten verplicht drie vakken kiezen:  
d. Data as evidence  
e. Introduction to Programming  
f. Opinion dynamics on the internet  
g. Machine learning  
h. Data in Practice  
i. Data visualization  
 

3.7 Postpropedeutische practica 
Docenten kunnen in de onderdelen, als genoemd in art. 3.1, naast onderwijs in de vorm van 
hoorcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar 
maken via Nestor. 
 
3.8 Afwijkende procedure inschrijving en capaciteit vakken 
Voor een aantal vakken geldt een afwijkende inschrijvingsprocedure: 
 
De inschrijving van de Projecten Arbeidssociologie, Criminaliteit & Veiligheid, Medische 
Sociologie en Onderwijssociologie sluit eind december 2021. De totale capaciteit van de 
projecten samen is groot genoeg voor het gehele betreffende cohort.  
Voor het Bachelorwerkstuk geldt dat de inschrijving opent bij aanvang van het studiejaar.   
 
3.9 Verdiepend programma binnen het Honours College 
1. De opleiding neemt deel aan het universitaire Honours College en biedt in dat kader voor 
geselecteerde kandidaten een verdiepend programma van 25 ECTS. Het Verdiepend programma 
is samengesteld uit de volgende onderdelen met de bijhorende studielast:  

 
1) Oriëntatie        1 ECTS  
2) Sociologie in toegepast onderzoek     4 ECTS  
3) Sociologie in de beleidspraktijk (I) Societal Challenges Lab 5 ECTS  
4) Sociologie in de beleidspraktijk(II)     5 ECTS  
5) Masterclass Fundamentals of Social Sustainability   1 ECTS  
6) Oriëntatie op het Bachelorwerkstuk     3 ECTS  
7) Voorstel Bachelorwerkstuk      4 ECTS  
8) Reflectie op Bachelorwerkstuk      2 ECTS  

 
Deze 25 EC zijn additioneel aan het reguliere post-propedeutisch programma van 120 EC. 

 
Voor de selectieprocedure wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling van het 
University of Groningen Honours College. 

 
3.10 Excellentietraject 
Het is voor excellente studenten mogelijk om het programma zoals beschreven in artikel 3.9, te 
volgen buiten het Honours College. Ook voor dit traject bestaat een selectieprocedure. De 
gevolgde onderdelen worden als extra vak op het diplomasupplement vermeld. 
 
3.11 Verdieping binnen de persoonlijke profilering 
Studenten die niet aan de verdiepende trajecten zoals genoemd in artikel 3.9 en 3.10 willen 
deelnemen, maar toch meer verdieping willen in hun studie, kunnen dit doen via de 
‘Persoonlijke Profilering’. Dit traject staat open voor alle studenten en bevat onderdelen die 
afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingevuld. Aan de verschillende onderdelen worden EC’s 
toegekend nadat de student een voorstel voor invulling heeft ingediend. Het eindproduct wordt 
beoordeeld door een docent van de opleiding. Na afronding kan het product en de beoordeling 
worden opgenomen in een portfolio. De onderdelen worden niet op het diplomasupplement 
vermeld, maar in een bijlage bij de bul. 
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4 Tentaminering en tentamens 

4.1 Vorm van de tentamens 
1. De onderdelen, genoemd in artikel 3 lid 1, artikel 3 lid 4, artikel 3 lid 6 en artikel 3 lid 9, 

worden afgerond met een schriftelijk tentamen, een werkstuk of een combinatie van beide. 
De precieze wijze van tentaminering zal bij het begin van het vak door de docent worden 
bekendgemaakt. 

2. Bij studieonderdelen die worden afgesloten met alleen een werkstuk ontvangt de student, 
naast het judicium, terugkoppeling over zowel de kwaliteit van de inhoud van het werkstuk 
als over de getoonde schrijfvaardigheid van de student. 

 
4.2 Verplichte volgorde van de tentamens 
Voor het Project Europese Waarden geldt de ingangseis dat tenminste 2 van de 3 
statistiekvakken moeten zijn behaald.  
 
Voor het Bachelorwerkstuk geldt de ingangseis dat alle onderdelen van de propedeutische fase 
en alle projecten moeten zijn behaald. 
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5 Appendix: Lijst van Engelstalige vakken 

Engelstalige cursussen sociologie 2021-2022  
 
- Organizations and Society  

- Social Networks  

- Social and Institutional Change  

- Application of Theories  
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