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De brochure die nu voor je ligt, bevat informatie over onder meer het programma, de toelating en
de kosten van het schakelprogramma en de master Sociologie die worden aangeboden door de
Faculteit der Maatschappij‐ en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De
(module)informatie in deze brochure wordt gegeven onder voorbehoud; je kunt aan de inhoud van
deze brochure geen rechten ontlenen.
Studenten melden zich middels Studielink en een online webformulier aan voor de master
Sociologie met het schakelprogramma, en kunnen worden geaccepteerd voor het
schakelprogramma met als doel toegelaten te worden tot de master Sociologie. Vanwege de
leesbaarheid wordt in deze gids echter gesproken van toelating tot het schakelprogramma.
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ALGEMENE INFORMATIE
Het schakelprogramma Sociologie is een speciaal ontwikkeld programma voor hbo‐afgestudeerden en
degenen die een niet aan Sociologie verwante universitaire bachelor‐ of masteropleiding afgerond
hebben en de master Sociologie willen volgen. Je meldt je aan voor het schakelprogramma Sociologie,
met als doel toegelaten tot worden tot de master Sociologie. In het schakelprogramma maak je je de
kennis en vaardigheden eigen die voor het volgen van de master noodzakelijk zijn. Na afronding van
alle vakken van het schakelprogramma binnen twee jaar ontvang je een toelatingsverklaring voor de
master Sociologie. Na voltooiing van de master Sociologie krijg je het masterdiploma en mag je de titel
‘Master of Science’ in Sociologie voeren.
Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een hbo‐diploma
Met een hbo‐bachelordiploma van een aan Sociologie verwante opleiding word je toegelaten tot het
schakelprogramma Sociologie. Niet elk hbo‐diploma geeft dus toegang tot het schakelprogramma!
De volgende hbo‐diploma’s bieden rechtstreeks toegang tot het schakelprogramma Sociologie:
 Cultureel Maatschappelijke Vorming (CMV)
 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
 Human Resource Management (HRM) / Personeel & Arbeid (P&A)
 Lerarenopleiding Maatschappijleer (tweedegraads)
 Journalistiek
Heb je een ander hbo‐diploma, dan beoordeelt de examencommissie Sociologie je aanmelding. Zij
bepaalt of je op basis van je vooropleiding en motivatie wordt toegelaten tot het schakelprogramma
Sociologie.
Ingangseisen schakelprogramma Sociologie voor studenten met een wo‐diploma
Met een wo‐bachelordiploma word je vrijwel altijd toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie.
Mogelijk krijg je op basis van je voorgaande wo‐bachelor vrijstelling voor (een deel van) het
schakelprogramma, bijvoorbeeld voor de methodologische vakken.
Vanwege de toegenomen kosten voor schakelprogramma’s, raden wij studenten aan al tijdens hun
bachelorstudie voor te sorteren op de toelating tot de master Sociologie. Dat kan bijvoorbeeld door
een minor Sociologie van 30 studiepunten te volgen tijdens je bacheloropleiding.
Ben je geïnteresseerd in het voorsorteren tijdens je wo‐bacheloropleiding of heb je vragen over
mogelijke vrijstellingen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur van de master en het
schakelprogramma Sociologie mw. drs. Marieke van Leeuwen. Contactgegevens staat achteraan in
deze gids.
Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs HvA
Heb je op de Hogeschool van Amsterdam de Doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderwijs
gevolgd en je diploma behaald? Dan word je toegelaten tot het schakelprogramma Sociologie en
krijg je 24EC vrijstelling. Je dient bij je aanmelding een kopie van je minorcertificaat te voegen, zodat
het secretariaat van de opleiding Sociologie de vrijstellingen kan invoeren.
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Inschrijfvorm
Studenten die het schakelprogramma volgen worden ingeschreven als contractant. Met deze vorm
van inschrijving heb je recht op een UvAnetID (UvA‐mail) en toegang tot faciliteiten, waaronder
Blackboard, SIS, computerfaciliteiten, studiezalen en de universiteitsbibliotheek. Je hebt geen recht
op de voorzieningen van de DUO.
Kosten en omvang van het schakelprogramma
De kosten voor het schakelprogramma Sociologie 2016/2017 zijn afhankelijk van het aantal
studiepunten dat gevolgd moet worden. Voor een schakelprogramma tot maximaal 30
studiepunten, wordt in het studiejaar 2016/2017 €33,‐ per studiepunt gerekend (namelijk een
proportioneel deel van het regulieren collegegeldtarief). Voor een schakelprogramma van meer dan
30 studiepunten worden voor de 31e tot 60e studiepunt €66,‐ per studiepunt in rekening gebracht.
Voor een programma van 60 studiepunten betaal je dus €2970,‐ (2016‐2017).
De betaling van het collegegeld voor het schakelprogramma verloopt via de Centrale
Studentenadministratie van de UvA. Als je tussentijds stopt met het schakelprogramma Sociologie is
restitutie in principe niet mogelijk, tenzij je wegens omstandigheden niet in staat bent geweest om
het onderwijs te volgen (ter beoordeling aan de onderwijsdirecteur). Meer informatie over de
procedure rond de betaling van het collegegeld krijg je na je aanmelding.
Kosten master Sociologie
Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de
master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief.
Kosten tweede bachelor‐ of masterdiploma
Voor Nederlandse studenten die na afronding van het schakelprogramma Sociologie starten aan de
master Sociologie geldt het reguliere collegegeldtarief. Let op: studenten die al een masterdiploma
hebben behaald en starten aan een tweede master betalen hiervoor het zogenaamde
instellingstarief in plaats van het wettelijk collegegeld. Indien je al een master‐ of doctoraaldiploma
hebt behaald en start aan het schakelprogramma Sociologie, dan moet je er dus rekening mee
houden dat je collegegeld voor het volgen van de master Sociologie aanzienlijk hoger kan zijn dan
het reguliere collegegeldtarief.
Aangezien studenten zich gedurende het schakelprogramma Sociologie inschrijven als
contractstudent, gelden de regels over het tweede bachelor‐ of masterdiploma niet voor de periode
dat zij het schakelprogramma Sociologie volgen.
Voltijd
Het schakelprogramma en de master Sociologie worden alleen aangeboden als voltijds programma.
Studiebelasting
De opleiding Sociologie is een dagopleiding, dat wil zeggen dat het onderwijs grotendeels overdag
plaatsvindt. We proberen voor schakelstudenten een zo gunstig mogelijk rooster te maken, maar de
roostertechnische mogelijkheden zijn beperkt. Als voltijd schakelstudent moet je rekening houden met
een studiebelasting van 40 uur per week en een aanwezigheidsplicht van minimaal drie à vier
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dagen in de week. In de master wordt de maand januari gebruikt voor intensief onderwijs.
Wanneer je een baan hebt die meer dan 16 uur per week in beslag neemt, word je dringend
geadviseerd om niet te starten aan het schakelprogramma en de master Sociologie. Ervaring leert
dat onderwijs, zelfstudie en reflectie, zowel binnen het schakelprogramma als de master Sociologie
veel tijd en energie vereist.
Geldigheidsduur behaalde studieresultaten
De geldigheid van met goed gevolg afgeronde vakken binnen het schakelprogramma Sociologie staat
gelijk aan de nominale studieduur, dus één jaar voor een 60 EC schakelprogramma. Binnen deze
periode moet het gehele schakelprogramma zijn afgerond en een toelatingsbeschikking voor de
master zijn afgegeven. Na verloop van deze periode vervallen eerder behaalde studieresultaten.
Website
Op de website van de master Sociologie, http://www.student.uva.nl/msoc/ is veel nuttige informatie
te vinden over de opleiding Sociologie. Wanneer je het schakelprogramma Sociologie daadwerkelijk
gaat volgen, dien je de digitale Studiegids 2016‐2017 van Sociologie te raadplegen. Hierin vind je
aanvullende informatie over de opleiding. De studiegids kun je vinden op http://studiegids.uva.nl.
Wanneer je je aanmeldt voor het schakelprogramma Sociologie, dan ontvang je in de zomer
aanvullende informatie over de vakinschrijving en de introductiedag voor de studenten in het
schakelprogramma.
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OPBOUW VAN DE OPLEIDING
Modules en semesters
Het schakelprogramma Sociologie (start: september 2016) is een schakelprogramma van 60
studiepunten, waarin deficiënties tussen de vooropleiding en de master Sociologie worden
weggewerkt. Naast de algemene sociologiemodules Sociologische Theorie en Sociologie van Beleid
volg je de methodologische modules Onderzoeksmethodologie, Kwalitatief Onderzoek, Beschrijvende
Statistiek en Toetsende Statistiek.Deze methodologische vakken zijn speciaal ontwikkeld voor het
schakelprogramma en worden aangeboden voor alle schakelstudenten van de Graduate School of
Social Sciences. Naast gezamenlijke hoorcolleges neem je deel aan werkgroepen op
opleidingsniveau.
Hiernaast kies je voor een Basismodule en een Thematische module uit één van de vijf
afstudeerrichtingen van de opleiding Sociologie aan de UvA: Burgerschap, Zorg & Beleid;
Stadssociologie; Cultuursociologie; Arbeid, Organisatie & Instituties; Onderwijs, Stratificatie &
Levenslopen. Anders dan de overige vakken volg je deze specialisatievakken met studenten in de
reguliere bachelor Sociologie.
Het geheel wordt afgesloten met het Leeronderzoek waarin theorie en methodologie worden
verbonden.
Uiterlijk eind juni staat de studiegids van het schakelprogramma Sociologie online, en kun je de
vakbeschrijvingen bekijken. De studiegids kun je vinden op http://studiegids.uva.nl, vul bij zoek
opleiding ‘Sociologie’ in en vink vervolgens ‘schakelprogramma’s’ aan.
Per module bedraagt de studielast in totaal 6 of 9 studiepunten; 1 studiepunt staat gelijk aan 28 uur
studietijd. Het studiejaar is ingedeeld in twee semesters van 15 weken waarin onderwijs wordt
gegeven.
Programmering SCHAKELPROGRAMMA ‐ start september 2016
Semester 1
Blok 1
Basismodule (6)
Onderzoeks
methodologie (6)

Semester 2
Blok 4
Thematische
Module (6)

Blok 2
Blok 3
Sociologische Theorie (9)
Kwalitatief
Onderzoek (6)

Beschrijvende
Statistiek(6)

Blok 5
Blok 6
Sociologie van Beleid (9)

Toetsende Statistiek
(6)

Leeronderzoek (6)

Programmering SCHAKELPROGRAMMA – met afgeronde doorstroomminor, start september 2016
Semester 1
Blok 1
Basismodule (6)

Semester 2
Blok 4
Thematische
Module (6)

Blok 2
Blok 3
Sociologische Theorie (9)

Blok 5
Blok 6
Sociologie van Beleid (9)
Leeronderzoek (6)
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SPECIALISATIES SOCIOLOGIE
We bieden vijf thema’s aan waarbinnen je je kan specialiseren.
1. Burgerschap, Zorg & Beleid
In deze specialisatie bestudeer je de ingewikkelde relatie tussen burger en overheid. Je gaat in op
de manier waarop de overheid het dagelijks leven van burgers beïnvloedt. En je leert oog krijgen
voor de onbedoelde effecten van beleid zoals het ontstaan van passieve, calculerende en mondige
burgers.
2. Stadssociologie
Grote steden zijn rommelig en chaotisch. In deze specialisaties ga je in op de kansen en beperkingen
van het stedelijk leven. Hoe beïnvloedt de dynamiek van het leven in de stad de sociale netwerken
waarin we ons begeven, de relaties die we aangaan en de waarden en normen die we belangrijk
vinden?
3. Cultuursociologie
Waarom eten we nu met mes en vork en vroeger niet? Dat is een voorbeeld van het analyseren van
cultuur in de brede zin. Maar je houdt je binnen de specialisatie cultuursociologie ook bezig met
cultuur in de enge zin. Dan kijk je bijvoorbeeld naar smaak: waarom gaan laagopgeleide mensen
minder vaak naar de opera?
4. Arbeid, Organisatie en Instituties
Hoe organiseren we arbeid? Binnen deze specialisatie leg je de verbinding tussen de praktijk op de
werkvloer en de rol van organisaties als zorgverzekeraars en pensioenfondsen.
5. Onderwijs, Stratificatie en Levenslopen
Hoe komt ongelijkheid tot stand? Over die vraag buig je je in deze specialisatiemodule. Je kijkt
bijvoorbeeld de rol van onderwijs en leefomgeving, maar ook naar minder voor de hand liggende
zaken als partnerkeuze.
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MASTER SOCIOLOGIE
Na afronding van het schakelprogramma Sociologie binnen de gestelde termijnen, mogen studenten
starten aan de master Sociologie. De master Sociologie is een programma van 60 studiepunten en is
alleen in voltijd te volgen. De master Sociologie bestaat uit de Nederlandstalige variant Algemene
Sociologie en zes Engelstalige tracks:








Algemene Sociologie
Comparative Organisation and Labour Studies
Cultural Sociology
Gender, Sexuality and Society
Migration and Ethnic Studies
Social Problems and Social Policy
Urban Sociology

Studenten met een afgerond schakelprogramma Sociologie, hebben direct toegang tot de
Nederlandstalige variant Algemene Sociologie. Binnen deze variant wordt het onderwijs doorgaans
in het Engels gegeven, maar kun je je opdrachten en scriptie in het Nederlands schrijven.
Met aanvullende kennis en/of vakken, hebben schakelstudenten ook toegang tot de Engelstalige
tracks. Houd bij keuze voor één van de Engelstalige tracks rekening met het volgende:
 Als je kiest voor een Engelstalige track, dan dien je de TOEFL‐ of de IELTS‐test te behalen.
 De Engelstalige tracks hebben aanvullende toelatingseisen, waardoor je al bij de start van het
schakelprogramma dient te kiezen voor een bepaalde basis‐ of thematische module. Heb je
interesse in één van de Engelstalige tracks, zoek dan van tevoren goed uit wat de toelatingseisen
voor deze track zijn!
Meer informatie over de master Sociologie (toelatingseisen tracks, taaltoetsen, programma etc.) kun
je vinden op de website van de Graduate School of Social Sciences: www.gsss.nl. Ook kun je contact
opnemen met de studieadviseur van de master Sociologie via studentadviser‐msoc@uva.nl.
Arbeidsmarkt
Een afgestudeerd socioloog bezit gedegen onderzoeksvaardigheden, sociologische kennis en de
capaciteit om zelfstandig complexe maatschappelijke problemen op een vernieuwende wijze in kaart
te brengen en te verwoorden in (beleids‐)adviezen en artikelen. Na afronding van de master
Sociologie heeft een socioloog een scala aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De master
Sociologie leidt studenten niet op tot een duidelijk afgebakend beroep. Het veelzijdige karakter van
de opleiding, waarin de student zelf bepaalde accenten aanbrengt, wordt weerspiegeld in het scala
van organisaties en functies waarin sociologen werken. Zo komen sociologen terecht bij de overheid
(Rijk, provincie, gemeente, stadsdeelraad, universiteit) als beleidsmedewerker, adviseur of
onderzoeker, maar ook bij woningcorporaties, sociale diensten, personeelsdiensten, etc. Verder zijn
sociologen te vinden in de journalistiek, bij particuliere onderzoeksbureaus en in het onderwijs.
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AANMELDINGSPROCEDURE
Hoe meld je je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma?
Aanmelding met een (afgerond) hbo‐ of wo‐bachelordiploma
Je meldt je aan voor de master Sociologie met het schakelprogramma via het online
aanmeldformulier op deze website
http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/masteropleidingen/masteropleidingen/co
ntent/folder/sociologie‐algemene‐sociologie/toelating‐en‐inschrijving/verzoek‐tot‐
toelating/verzoek‐tot‐toelating.html.
Alleen complete aanmeldingen voorzien van alle bijlagen (diploma, cijferlijst, motivatie en kopie id‐
bewijs) worden in behandeling genomen.
De deadline voor aanmelding is 1 maart 2016. Let op: aanmeldingen die na deze datum
binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Aanmelding terwijl je bezig bent met een wo‐bacheloropleiding
Je dient contact op te nemen met de studieadviseur van de master en het schakelprogramma
Sociologie: gsss@uva.nl.
De deadline voor aanmelding is 1 maart 2016. Let op: aanmeldingen die na deze datum
binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Verdere procedure
Degenen die zich tijdig aangemeld hebben en worden toegelaten tot het schakelprogramma,
ontvangen in de zomer nader bericht over de betaling, (vak)inschrijving, de introductiedag en (de start
van) het onderwijs. De introductiedag van het schakelprogramma Sociologie vindt eind augustus
plaats. Het academisch jaar 2016‐2017 start op maandag 5 september 2016.
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VOORBEREIDING OP HET SCHAKELPROGRAMMA SOCIOLOGIE
Binnen de opleiding Sociologie werken we met het boekje Sociologie als Ambacht, dat aandacht
besteed aan academisch denken, spreken en schrijven. Studenten wordt aangeraden dit boekje (a
Є6,50) verkrijgbaar bij de opleiding.
Daarnaast adviseren we alle studenten die starten met het schakelprogramma zich voor te bereiden
door het lezen van het volgende boek:
 Duyvendak, J.W., C. Bouw, K. Gërxhani & O. Velthuis (2013), Sociale Kaart van Nederland
(tweede, geheel herziene druk). Den Haag: Boom Lemma uitgevers. ISBN: 978‐94‐5931‐918‐9.
Er is geen specifiek vakkenpakket vereist als je start aan het schakelprogramma Sociologie, wel is een
aantal (middelbare school)vakken gewenst. Het betreft de vakken Engels (omdat ongeveer de helft van
de literatuur die men tijdens de opleiding moet bestuderen Engelstalig is) en Wiskunde (omdat er in de
opleiding Sociologie veel onderzoeksvakken zitten waarin statistiek een grote rol speelt). Mocht je op
het gebied van een of meer van de bovenstaande vakken weinig vooropleiding hebben genoten, dan
kun je hieronder lezen hoe je je kunt voorbereiden op het schakelprogramma.
Engels
Lezen:
Voor Engels wordt geadviseerd boeken en artikelen in de Engelse taal te lezen en stukken te
vertalen. Hierbij is een ruim scala van keuzemogelijkheden voorhanden. Te denken valt aan het
volgende:
 het lezen en vertalen van artikelen die je interesseren uit bladen als de "International Literary
Supplement", de "New York Review of Books", de "Times Literary Supplement" en de "London
Review of Books";
 het lezen van boeken en artikelen van schrijvers als de politieke essayist Noam Chomsky, de
romancier en essayist George Orwell, de filosoof Bertrand Russell en de historicus E.J.
Hobsbawm.
Wiskunde
Lezen:
 Raaij, W.F. van (1991),Geprogrammeerde Instructie Moderne Wiskunde ( derde druk). Overberg:
Educatieve Uitgeverij Delta Press. ISBN: 90‐667‐4806‐0.
(NIET BESTUDEREN: paragraaf 4.2, paragraaf 6.4, paragraaf 8.4, hoofdstuk 9, hoofdstuk 10, paragraaf
14.2 t/m 14.5, paragraaf 15.3, hoofdstuk 16 en hoofdstuk 17).
Het boek van Van Raaij is duidelijk en overzichtelijk en is speciaal geschreven voor studenten met
weinig wiskunde in hun vooropleiding die sociologie of psychologie willen gaan studeren. Bij het
boek wordt een oefenboek met vragen geleverd. Het boek is niet meer leverbaar in de meeste
boekhandels, maar wel verkrijgbaar als tweedehands boek via websites als www.bol.com.
Dr Stat
Binnen de Sociale en andere wetenschappen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van statistische
methoden en technieken voor het doen van wetenschappelijke uitspraken gebaseerd op
steekproefgegevens. Het verwerven van statistische kennis is voor veel studenten een struikelblok.
Tot op heden ontbrak het aan goede interactieve programma's om zelfstandig, of in combinatie met
klassikaal onderwijs, kennis en inzicht te verwerven in de statistiek. Het recent ontwikkelde
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programma DrStat biedt die mogelijkheid. In de vorm van 24 zelfstandig te doorlopen interactieve
modules, met adequate feed‐back en oefenvragen, en eigentijds grafisch vormgegeven, wordt
inzicht verschaft in de basisprincipes van de beschrijvende en inferentiële statistiek. Sinds kort is er
naast de Nederlandse versie nu ook een Engelse versie beschikbaar.
Beide versies zijn te vinden op http://www.drstat.net. Via deze site kunnen studenten en andere
geïnteresseerden een account kopen met behulp van een creditcard of via paypal. Een account kan
voor € 6,50 worden aangeschaft en blijft twee jaar geldig. De eerste module kan gratis worden
bekeken, zodat een indruk van het programma kan worden verkregen.
Het is belangrijk in een vroeg stadium te beginnen met bijlessen (bijvoorbeeld 4 weken na aanvang
van de cursus, indien duidelijk wordt dat het vak moeilijk gevonden wordt). Bij een te late start is de
slagingskans kleiner.
Specialisatie
Voorts kun je in voorbereiding op het schakelprogramma een of meer boeken van de literatuur van de
basismodule van de specialisatie die je in het eerste semester gaat volgen, bestuderen. Vanaf juni kun
je via www.studiegids.uva.nl > zoek opleiding > schakelprogramma’s > [invullen] sociologie, de
studiegids inzien waarin (een deel van) de literatuur per module vermeld staat. Hetzelfde geldt
uiteraard voor de studenten die de master Sociologie gaan volgen, zij kunnen voorafgaand aan de
studie een start maken met de literatuur van de specialisatiemodules in de master.
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CONTACTGEGEVENS OPLEIDING
Graduate School of Social Sciences, opleiding Sociologie
Roeterseiland Campus gebouw B, Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
Education Desk Social Sciences
Onze Education Desk verstrekt onder andere informatie over de roosters, de aanmelding voor vakken
en tentamens, de aanwezigheid en spreekuren van studieadviseurs. Tevens kunnen studenten via de
Education Desk afspraken maken met de studieadviseur van Sociologie.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur, tel. 020‐525 3777
e‐mail: gsss@uva.nl (schakel‐ en masterstudenten)
Studieadviseur master en schakelprogramma Sociologie
Mw. drs. M.S. (Marieke) van Leeuwen
e‐mail : studentadviser‐msoc@uva.nl
Afsprakenspreekuur : woensdag 10:00‐12:00 uur
Je kunt een afspraak maken via de onderwijsbalie : 020‐525 3777
Student Service Desk UvA
Algemene informatie over studeren en de randvoorwaarden zoals inschrijving, collegegeld en
studiefinanciering wordt gegeven door de Student Service Desk van de Universiteit van Amsterdam,
Roeterseiland Campus gebouw E (centrale hal), Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam
telefoon 020‐525 8080
maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur.
Websites
Studiegids:
http://studiegids.uva.nl
Mededelingensite schakelprogramma en master Sociologie:
http://student.uva.nl/msoc
Graduate School of Social Sciences:
http://www.gsss.nl
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