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1 Algemene bepalingen 

1.1  Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 

- voor te bereiden op de beroepsuitoefening als sociaal wetenschappelijk 
onderzoeker, beleidsonderzoeker of beleidsadviseur, 

- gespecialiseerde kennis, inzicht en vaardigheid op het gebied van één der 
deelterreinen van de Groningse sociologie bij te brengen, en 

- kennis te laten maken met de sociologische beroepspraktijk. 
 
1.2 Voertaal 
De voertaal van het onderwijs en van de examens in de Nederlandstalige specialisaties is het 
Nederlands. Conform de Gedragscode Voertaal Rijksuniversiteit Groningen kan het 
faculteitsbestuur besluiten studieonderdelen in het Engels aan te bieden. Voor individuele 
toetsing in de vorm van papers en tentamens met essayvragen geldt dat 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  Vooropleiding 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een bachelordiploma van een Nederlandse of 

een buitenlandse instelling van hoger of wetenschappelijk onderwijs, die aantoont te 
beschikken over de volgende kennis en vaardigheden op academisch bachelorniveau: 
a. Kennis van de wetenschappelijke discipline sociologie: zowel van haar belangrijkste 

theoretische subdisciplines als van haar belangrijkste professionele toepassingen; 
b. De vaardigheden die nodig zijn voor het opzetten en uitvoeren van een sociologisch 

wetenschappelijk (beleids-)onderzoek en een verantwoorde verslaglegging daarover; 
c. Kennis van de belangrijkste methoden en technieken van dataverzameling en 

gegevensverwerking, die in de sociologie gebruikelijk zijn; en de vaardigheid om deze 
methoden en technieken toe te passen; 

d. Een voldoende ontwikkeld analytisch vermogen en kritische houding, op grond waarvan 
de beoordeling van de reikwijdte en van de geldigheid van informatie op een academisch 
verantwoorde manier kan plaats hebben; 

e. De motivatie om zich de kennis, inzichten en vaardigheden in de sociologie op een 
academisch masterniveau eigen te maken. 

  

2. 
a. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding “Sociologie" van de 

Rijksuniversiteit Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis, vaardigheden 
en motivatie, genoemd in het eerste lid, en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de 
opleiding. 

b. De bezitter van het diploma van een van de bacheloropleidingen "Sociologie" van een 
andere universiteit in Nederland dan de onder lid 2.a. genoemde universiteit wordt in 
de toelating tot de opleiding gelijkelijk behandeld als degene bedoeld onder lid 2.a. van 
dit artikel. 

c. De bezitter van een HBO-diploma en een toelatingsbewijs voor de Masteropleiding 
Sociologie, verworven via de Pre-master van de opleiding Sociologie van de 
Rijksuniversiteit Groningen wordt in de toelating tot de opleiding gelijkelijk behandeld 
als degene bedoeld onder lid 2.a. van dit artikel. In principe geeft iedere HBO Bachelor 
toelating tot de premaster mits de student kan aantonen dat hij/zij beschikt over 
voldoende analytische vaardigheden, zulks ter beoordeling aan de toelatingscommissie 
op basis van een schrijfopdracht. 

d. De bezitter van een WO-diploma, anders dan een sociologie bachelor, en een 
toelatingsbewijs tot de Masteropleiding Sociologie, verworven via de Pre-master van 
de opleiding Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen wordt in de toelating tot de 
opleiding gelijkelijk behandeld als degene bedoeld onder lid 2.a. van dit artikel. 

3. 1.  In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie de kandidaat die zich voorbereidt op het 
afsluitend examen van de bacheloropleiding, op diens verzoek toelaten tot de opleiding 
gedurende het studiejaar 2020-2021, indien: 

 a. de kandidaat van de bacheloropleiding nog slechts onderdelen met een gezamenlijke 
studielast van 15 studiepunten uit het derde bachelorjaar moet  behalen, met 
uitzondering van het Bachelorwerkstuk en, 

 b. de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat de kandidaat de bacheloropleiding in 
 korte tijd, doch maximaal binnen het studiejaar 2020-2021 zal kunnen afronden, en 

c. de kandidaat ten gevolge van COVID-19 een onevenredige studievertraging zou 
optreden die vermeden wordt door al aan de masteropleiding te beginnen voordat de 
bacheloropleiding is afgerond. 

  
3.2.  Indien de student het bachelorexamen niet behaalt in het studiejaar 2020-2021 kan hij 

zich niet opnieuw inschrijven voor de masteropleiding in het studiejaar 2021-2022. 
Eventueel behaalde onderdelen gedurende de inschrijving in de masteropleiding 
behouden hun geldigheid conform het hierover in de OER bepaalde.   
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2.2  Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
1. Het toelatingsonderzoek voor de Nederlandstalige specialisaties vindt tweemaal per jaar 

plaats aan het begin van elk semester. 
 
2. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding en een bepaald programma wordt uiterlijk 

een maand voor de start van het betreffende semester ingediend bij de toelatingscommissie. 
Voor internationale studenten geldt de aanmelddeadline van 1 mei voor de september 
instroom van het betreffende jaar. 

 
3. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie een na de in het tweede lid genoemde 

sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 
 

4. De toelatingscommissie beslist voor de start van het semester op het verzoek. De toelating 
wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de betreffende 
begindatum van de opleiding zal voldoen aan de in art. 5.1 bedoelde eisen t.a.v. kennis en 
vaardigheden, zoals die blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. Op 
de schriftelijke verklaring betreffende toelating wordt de student gewezen op de 
beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 
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3 Studieonderdelen van de master Sociologie 

3.1  Programma’s 

De masteropleiding Sociologie bestaat uit een verplichte kern, gericht op sociologische 
beleidsanalyse, een specialisatie en het afstudeertraject. De beleidskern omvat 15 EC, de 
specialisatie 10 EC en het afstudeertraject 35 EC. De student volgt één van de volgende 
specialisaties: 

a. Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg 

b. Criminaliteit & Veiligheid 

c. Arbeid: Arbeidsrelaties & Levensloop 

d. Politiek, Maatschappij en Beleid 
e. Sociologie van de Netwerksamenleving 

 
3.2 Samenstelling programma’s 

Nederlandstalige specialisaties: 

1. De beleidskern omvat de volgende onderdelen: 

a. Pro-sociaal Gedrag 5 EC 

b. Beleidsontwerp 5 EC 
c. Beleidsevaluatie 5 EC 

 
2. Het afstudeertraject omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 

a. Onderzoeksforum 5 EC 

b. Stage 10 EC 
c. Scriptie 20 EC 

3. De specialisaties omvatten de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 

Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg 

a. Sociale Determinanten van Gezondheid 5 EC 
b. Medicalisering 5 EC 

 
Sociologie van Criminaliteit en Veiligheid 
a. Theorieën van Criminaliteit en Veiligheid 5 EC 
b. Beleid en Interventies 5 EC 

 

Sociologie van Arbeidsrelaties & Levensloop 

a. Arbeid en Levensloop 5 EC 
b. Arbeid en Arbeidsrelaties 5 EC 

 
Politiek, Maatschappij en Beleid 
a. Klassieke Werken 5 EC 
b. Toekomst van de Partijendemocratie 5 EC 
 
Sociologie van de Netwerksamenleving 
a. Theories of Networks and Sustainable Cooperation 5 EC 
b. Network Methods for Policy Research 5 EC 

 

3.3 Practica 
Docenten kunnen in de onderdelen, als genoemd in art. 2.2, naast onderwijs in de vorm van 
hoorcolleges, practica organiseren. Uiterlijk bij aanvang van de cursus zal de docent dit kenbaar 
maken via Nestor. 
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4 Tentaminering en tentamens 

 
4.1  Verplichte volgorde 
Voor studenten van de septemberinstroom, kan niet eerder worden deelgenomen aan het 
Afstudeertraject (stage en scriptie) dan dat het vak ‘Onderzoeksforum’ is gehaald. 
 

4.2 Vorm van de tentamens 
De onderdelen, genoemd in artikel 2.2, 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. 
 
 
Bijlage: 
 

Engelstalige vakken 

 Theories of Networks and Sustainable Cooperation 

 Network Methods for Policy Research 
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