LAS hoofdrichting Algemene Sociale wetenschappen
2019-2020
Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: nvt
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS- hoofdrichting vind je hier. Het programma van deze HR is
minimaal 82.5 EC groot.
Doelgroep
In deze hoofdrichting bestudeer je actuele vraagstukken op drie brede maatschappelijke
domeinen: arbeid, zorg en welzijn; culturen en minderheden; en jeugd en gezin. Om deze
vraagstukken te kunnen bestuderen krijg je een introductie in de maatschappijwetenschappen en
in de gedragswetenschappen. Je leert sociale problemen te analyseren en om te zetten in
wetenschappelijk en praktisch relevante onderzoekbare probleemstellingen en op basis hiervan
een onderzoek uit te voeren. Dit doe je op basis van kennis over disciplinaire en interdisciplinaire
theorieën, van methodische kennis en vaardigheden en van kennis over menselijk gedrag in
context en de structuur en instituties van samenlevingen. Daarbij lopen vaardigheden als
informatie zoeken en verwerken, presenteren, wetenschappelijk schrijven, debatteren en
samenwerken als een rode draad door de hoofdrichting heen.
Eindwerkstuk
Je schrijft je eindwerkstuk bij de bacheloropleiding algemene sociale wetenschappen en dient aan
de eisen en procedure van die opleiding te voldoen.
Masterprogramma’s
De hoofdrichting Algemene sociale wetenschappen leidt je op tot een beginnend sociaalwetenschappelijk professional. De opgedane kennis, vaardigheden en attituden stellen je tevens in
staat toegelaten te worden tot de academische masterprogramma's van ASW, Social Policy and
Public Health en Youth Studies. De Graduate school of Social and Behavioural Sciences biedt
overigens ook een aantal interessante selectieve masters aan, waaronder 1 research master van
ASW: Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism, maar hier gelden aanvullende
toelatingseisen voor.
Hoofdrichtingadviseur
Heb je vragen over de inhoud van deze hoofdrichting of de studieplanning in deze hoofdrichting,
neem dan contact op met de hoofdrichtingadviseur.
Planning
Voor een planning kun je gebruik maken van de cursusplanner.
Let op: de faculteit Sociale wetenschappen heeft andere inschrijfperiodes dan de rest van de UU.
Inschrijfperiodes Sociale wetenschappen
Inschrijfperiodes UU
Mocht je tot een ouder cohort (2017 en eerder) behoren, en wegens onderstaande wijzigingen
tegen planningsproblemen aanlopen, contacteer dan de hoofdrichtingsadviseur ASW.
Hoofdrichtingprogramma
Hieronder volgt een voorbeeldprogramma. Het individuele programma wordt in overleg met de
hoofdrichtingsadviseur samengesteld. Om door te kunnen stromen naar één van de ASW-masters,
moeten studenten vakken volgen uit alle onderdelen van de opleiding ASW, te weten:
1.
2.

de verplichte cursussen
het methode onderwijs

3.
4.

de verplichte keuzevakken
het Bachelorproject

Studenten LAS moeten binnen elk onderdeel enkele cursussen verplicht afronden en hebben
tevens een aantal keuzemogelijkheden. Een en ander wordt hieronder nader uiteengezet.
1. De verplichte cursussen
Studenten LAS kunnen een keuze maken van 2 cursussen uit de theoriestroom van het eerste
bachelor jaar ASW.
Cursuscode
201100003

Cursus
Introductie algemene sociale
wetenschappen
200300480
Introductie gedragswetenschappen
200300488
Introductie maatschappijwetenschappen
•
Totaal: 15 ECTS
•

Niveau
1

ECTS
7.5

1
1

Blok/timeslot
1/A+B

7.5
7.5

2/A
3/B

Daarnaast zijn zij verplicht tot het volgen van de volgende cursus uit het tweede bachelor jaar
ASW:
Cursuscode
Cursus
Niveau
Blok
ECTS
200300531
Over de grenzen van disciplines
2
7,5
1/A
Totaal: 7,5 ECTS

2. Het methode onderwijs
Studenten volgen binnen het methode onderwijs de volgende cursussen:
Cursuscode
201800022
201800025
201900054

•

Cursus
Kennismaking met onderzoeksmethoden
en statistiek
Toepassen van onderzoeksmethoden en
statistiek
Verdieping in Onderzoeksmethoden en
statistiek

Niveau
1

201300032
Methoden, technieken en statistiek 4
Totaal: 30 ECTS

ECTS
7.5

Blok
1/C+D

2

7.5

3/ C+A

3

7.5

2/A

3

7.5

3/A

3. Verplichte keuzecursussen
LAS-studenten moeten minimaal de onderstaande aanbevolen cursussen doen, afhankelijk van de
master die zij willen gaan volgen.
Studenten die het masterprogramma Social Policy and Public Health willen gaan doen, kiezen twee
van de onderstaande cursussen.
Cursuscode
201800294

Cursus
Key challenges to the welfare state: Social
policy and social change
201800084
Challenges in work, health and well-being
201900020
Solidarity and social Justice: Social policy
responses to social problems
201900017
Health in society
•
Totaal: 15 ECTS

Niveau
2

ECTS
7.5

Blok
3/C

3
3

7.5
7.5

2/C
4/A

2

7.5

1/B

Studenten die het masterprogramma Youth Studies willen gaan doen, kiezen minimaal één van de
onderstaande cursussen:
Cursuscode Cursus
201800007
Risk behavior and addiction in adolescence
201800006
Youth Culture in a digital world
201800003
Youth and sexuality
•
Totaal: 7,5 ECTS

Niveau
3
2
2

ECTS
7.5
7.5
7.5

Blok
1/B
2/B
4/B

4. Het Bachelorproject
Om toegelaten te worden tot het Bachelorproject ASW moeten in ieder geval afgerond zijn:
•
•

De eerste drie cursussen uit het methode onderwijs
de verplichte majorcursussen

Het is aan te bevelen om ook de gekozen verplichte keuzecursussen afgerond te hebben.
Voorafgaand aan het bachelor project moeten studenten de volgende voorbereidende cursussen
gevolgd hebben. Let op, dit gebeurt bij ASW altijd in samenhang, dat wil zeggen dat de
Literatuurstudie, MTS-4 en het Bachelorproject aansluitend worden gevolgd, en samen het hele 2e
semester vullen
Cursuscode
Cursus
201300033
Literatuurstudie ASW
201300032
Methoden, technieken en statistiek 4
•
Totaal 7,5 ECTS

Niveau
3
3

ECTS
7.5
7.5

Blok
3/C
3/A

Alleen indien de Literatuurstudie ASW met een voldoende wordt afgerond (naast de verplichte 3
methode vakken en verplichte 3 majorvakken die voorafgaande aan de Literatuurstudie al
afgerond dienden te zijn) kan de student doorstromen naar de cursus Bachelorproject.
Cursuscode
Cursus
201300034
Bachelorproject ASW
• Totaal 15 ECTS

Niveau
3

ECTS
15

Blok
4/-

In de precieze samenstelling van de hoofdrichting zijn diverse combinaties mogelijk. Studenten
stellen hun programma dan ook samen in nauw overleg met de hoofdrichtingadviseur, daarbij
rekening houdend met eventuele ASW-onderdelen die door de student al afgerond zijn en de
studeerbaarheid van het programma.

