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Interdisciplinaire Sociale Wetenschap - major keuze 2022-2023 
Schematische opbouw van de major keuzevakken in het bachelorprogramma van de opleiding Interdisciplinaire 
Sociale Wetenschap 2022-2023. 

De aanduidingen A, B, C, en D zijn de timeslots waarin de cursussen gegeven worden. 

SCPH= studiepad Social Policy and Public Health 
YS= studiepad Youth Studies 
MERM=studiepad Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism 

Let op: de cursussen met een * kennen een ‘numerus fixus’. Dat wil zeggen dat er een maximum is vastgesteld wat 
betreft het aantal studenten dat zich voor de cursus kan inschrijven en aan de cursus kan deelnemen. 

Schema 2022-2023 
Semester 1, blok 1 Semester 1, blok 2 Semester 2, blok 3 Semester 2, blok 4 
SPPH 
201900017 (B) 
Health in society* 

Niveau 2 

SPPH 
201800084 (C ) 
Challenges in work, 
health and well-
being* 

Niveau 3 

SPPH 
201800294 (C) 
Key challenges to the 
welfare state: Social policy 
and social change* 

Niveau 2 

SPPH 
201900020 (A) 
Solidarity and social justice 
in contemporary societies* 

Niveau 3 
YS 
201800007 (B) 
Risk behavior and 
addiction in 
adolescence* 

Niveau 3 

YS 
201800006 (B) 
Youth culture in a digital 
world* 

Niveau 2 

YS 
200500046 (D) 
Adolescent development 
(PSY) 

Niveau 3 

YS 
201800003 (B) 
Youth and sexuality* 

Niveau 2 

MERM 
201500044 (C) 
Rejecting minorities: An 
interdisciplinary 
perspective on intergroup 
relations 

Niveau 2 

MERM 
201800005 (D) 
Comparing cultures: 
Theory and 
research* 

Niveau 2 

MERM 
201800009 (D) 
Migrants and integration* 

Niveau 3 

MERM 
201900015 (D) 
The multicultural society* 

Niveau 3 
200600056 (A) 
Wild years? Researching 
youth in different 
cultures* 
Niveau 2 

201800411 (B) 
Beleid en evaluatie- 
onderzoek (SOC) 

Niveau 3 

201400012 (C) 
Sociology of Organisations 
(SOC) 

Niveau 3 

202200019 (B) 
Nationalisme en 
racialisering  (CA) 

Niveau 2 
200600036 (D) 
Jeugdcriminaliteit en 
jeugdbescherming (PED) 

Niveau 2 
- 

200300014 (A) 
Social networks in theory 
and empirical research (SOC) 

Niveau 3 

200300004 (D) 
Familiesociologie: trends, 
theorie en kwantitatief 
onderzoek (SOC) 
Niveau 3 

200700018 (D) 
Criminal behavior during 
the lifecourse (SOC) 

Niveau 3 
- 

201300033 (C ) 
Literatuurstudie ISW 

Niveau 3 
- 

- - 

202100022 (A) 
Technieken voor analyse 
kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens 

Niveau 3 

- 

Kijk op de Studentensite voor meer informatie over majorkeuzevakken en links naar de Osiris onderwijscatalogus. 

https://students.uu.nl/node/9179
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