EEN MINOR KIEZEN
COLLEGEJAAR 2020/2021

In plaats van de jaarlijkse minorborrel

MINORKEUZE:
VERBREDING OF VERDIEPING
VANUIT DE SECTIE
De minorruimte van 15 ECTS is een bijzonder moment in je studie. Na twee jaar vaste
vakken volgen, ga je nu zelf bepalen waar jij
graag meer over wilt weten. Dat kan een criminologisch vak op een andere universiteit
zijn of een vak bij een van de sub-disciplines
van de criminologie zoals rechten, psychologie, sociologie of bestuurskunde. Dit zullen dan veelal verdiepende vakken zijn die
voortbouwen op kennis die je in de eerste
twee jaar van je opleiding hebt opgedaan.
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Je kunt ook kiezen voor een vak van een
heel andere opleiding zoals filosofie, een
taal, geneeskunde, of een technische studie. Daarmee verbreed je je horizon en ontdek je misschien wel hele nieuwe talenten
of interesses van jezelf. Wat je kiest is aan
jezelf maar we willen je vanuit de opleiding
Criminologie graag aanmoedigen goed
na te denken over de keuze voor je minor.
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Vragen die je jezelf voor die
keuze kunt stellen zijn:
• Welke vakken vond ik heel
interessant in de opleiding tot nu toe?
• Wat mis ik juist in de opleiding?
• Wat voor master wil ik straks
doen of aan welke masters denk ik?
• Wat wil ik na mijn opleiding gaan doen?
Om tot een goede keuze te komen, heb
je om te beginnen veel informatie nodig.
Deze flyer helpt je daarbij maar kijk ook
vooral verder naar andere minoren. Denk
bijvoorbeeld aan het aanbod van de met
de Erasmus samenwerkende universiteiten Leiden en Delft (LDE samenwerking) en het Institute of social studies in
Den Haag. Maak bovendien ook gebruik
van de mogelijkheid om contact te leggen met onze derdejaars studenten om
jullie vragen te beantwoorden (de Commissaris Interne Betrekkingen van de CIA
brengt je in contact). Voor praktische vragen kan je mailen met de minor coördinator van de faculteit (minor@law.eur.nl).
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Namens de docenten van de opleiding
Criminologie, wens ik jullie veel succes bij
jullie keuze en een interessante minor toe,
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Met vriendelijke groet,

Tamar Fischer (B2-coördinator)

VANUIT CIA
Beste Criminologie-studenten,
In verband met het Corona-virus kan de
jaarlijkse minorborrel dit collegejaar helaas niet doorgaan. Om jullie toch een
beetje op weg te helpen bij jullie keuze
hebben wij een folder voor jullie samengesteld waarin de derdejaars studenten iets meer vertellen over de minor die
zij hebben gedaan. Ook kunnen jullie in
deze folder iets meer praktische informatie vinden over de aanmeldprocedure.
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Indien jullie nog vragen hebben (aan een
van de derdejaars) naar aanleiding van
deze folder, mail deze dan naar comintern@svcia.nl.
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Heel veel succes met jullie keuze!

13

18
20

Namens de Activiteitencommissie der studievereniging Criminologie In Actie,
Junia Bergers
(Commissaris Interne Betrekkingen)
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International relations
and human rights law

Migratie en diversiteit

Aanmeldprocedure

Zie pagina 26 voor informatie over de aanmeldprocedure

INGE OVER ..

MENSENRECHTEN IN DE
PLURIFORME SAMENLEVING
ERASMUS SCHOOL OF LAW

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor leer je, zoals de naam al
doet vermoeden, over mensenrechten
in een pluriforme samenleving. Door
de minor heen staan er drie onderwerpen centraal: minderheden, LGBT+ en
vrouwen. Aan de hand van veel verschillende internationale verdragen en
jurisprudentie van (voornamelijk) het
EHRM kijk je hoe er in Europa en in de
wereld wordt omgegaan met mensenrechten voor deze groepen, en hoe
het zich ontwikkelt. Daarnaast geef je
samen met een andere student een
minicollege over een zelfgekozen onderwerp. Dat klinkt misschien niet iedereen even leuk in de oren, maar
is uiteindelijk erg leuk en leerzaam!
Waarom koos Inge voor deze minor?
Ik heb gekozen voor deze minor omdat het onderwerp mensenrechten
mij erg aansprak, maar we er in de bachelor nog vrij weinig over hadden geleerd. Door hier aan deel te nemen
wilde ik er achter komen of ik mijn
master in deze richting wil gaan doen.
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Waarom is deze minor een aanrader?
Voor iedereen die meer wil leren over
mensenrechten is deze minor zeker een
aanrader. Je leert ontzettend veel op
een fijn tempo, waar een hele bekwame
docente voor zorgt. Daarnaast is het een
kleine groep (+/- 25 studenten), wat maakt
dat je diep in kunt gaan op de stof en er
veel ruimte is voor vragen en discussie.
Waarom is deze minor een goede
aanvulling op de bachelor?
In de bachelor criminologie komt het
onderwerp mensenrechten zo nu en
dan wel naar voren, dat is vrij beperkt.
Als je bijzondere interesse hebt in mensenrechten, is deze minor een hele
goede aanvulling. Het is een combinatie van een juridisch en een sociaalwetenschappelijk perspectief, wat
dus goed aansluit bij criminologie.
Hoeveel tijd ben je kwijt?
Ten opzichte van andere minors heeft
deze minor relatief veel contacturen
(2 of 3 keer per week 2 uur). Daarnaast
wordt van je verwacht dat je thuis zelf
jurisprudentie en enkele literatuur leest.
Maar, al met al was Inge een stuk minder
tijd kwijt dan tijdens een vak in B1 of B2.

OLIVIA EN HELEEN OVER ..

RECHTSPSYCHOLOGIE
ERASMUS SCHOOL OF LAW

Wat leer je tijdens deze minor?
Bij de minor rechtspsychologie leer je
over een breed scala van (psychologische)
valkuilen die zich voordoen in het rechtsproces. Zo hebben wij in het eerste hoorcollege de bekende zaak ‘Schiedammer
Parkmoord’ ontleed om zo de rechterlijke
dwalingen in de zaak te ontdekken. Daarnaast hebben we besproken hoe getuigen
beïnvloed kunnen worden door tunnelvisie, maar ook door factoren zoals afstand
en licht tijdens het waarnemingsproces. Er
wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt
en hoe dit kan worden beïnvloed door interne en externe omstandigheden. Bovendien hebben we het ook gehad over hoe
een valse bekentenis uitgelokt kan worden
en hoe liegen en leugendetectie werkt.

Waarom is er gekozen voor deze minor?
Olivia:
Ik heb voor deze minor gekozen, aangezien ik het belangrijk vind om
bewust te worden van het feit dat het
rechtsproces niet altijd zo rechtvaardig
is als dat het lijkt en dat dit proces door
veel zinloze dingen beïnvloed kan worden. Daarnaast vind ik het interessant om
psychologie te betrekken bij het recht,
zodat het recht wat levendiger wordt.

Het gaat in op de waarde van bewijsmiddelen tijdens een rechtszaak. Hierbij spelen onder andere leugendetectie, het verhoor en ooggetuigenverklaringen een rol.
Tunnelvisie is daarbij een terugkerend thema. Statistiek komt ook voor in de minor,
bijvoorbeeld omdat je moet uitrekenen wat
de kracht is van alle bewijsmiddelen. Dit
doe je aan de hand van opdrachten waar
je punten voor krijgt die meewegen tijdens
het tentamen. Je krijgt hierbij voldoende
hulp en het is daardoor best wel goed doen!

Hoeveel tijd kost de minor?
Deze minor is zeer goed te doen. De minor bestaat alleen uit wekelijkse hoorcolleges van 2 à 4 uur (1 of 2 keer per week)
en er zijn geen onderwijsgroepen. Je moet
zelf literatuur lezen, maar de studielast ligt
echt vele malen lager dan met de normale criminologie vakken. Tussendoor
moet je een portfolio inleveren, wat als
bonus dient naast je tentamencijfer, maar
ook deze opdrachten zijn goed te doen!
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Heleen: Ik heb voor deze minor gekozen, omdat ik het interessant vond hoe
het kan dat iemand ten onrechte wordt
veroordeeld. Hiervoor worden tijdens
de minor ook echte casussen gebruikt.

Waarom is deze minor een aanrader?
Olivia: Het is een interessante minor die
gegeven wordt door een leuke (grappige)
docent en die een leuke aanvulling vormt
op je bachelor. De minor is niet heel moeilijk, dus als je meer uitdaging zoekt is een
andere minor mogelijk beter geschikt.
Heleen: Het is een hele leuke aanvulling op
de studie en ook de colleges waren erg interessant! Je krijgt een heel ander inzicht in
de praktijk. Een voorbeeld is dat door tunnelvisie bij de politie iemand ten onrechte
wordt veroordeeld. En daarbij is het ook
een vak waar je niet heel veel tijd aan kwijt
bent, wat lekker is om het jaar mee te beginnen. Het enige minpuntje is dat de literatuur die je moet lezen, vaak niet besproken wordt in de colleges. Je moet dus echt
zelf de kern halen uit alle artikelen. Het
scheelt dat het tentamen niet echt lastig is.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op de bachelor?
Olivia: Door de studie rechtspsychologie ontwikkel je een kritischere blik op
het recht en trek je minder snel conclusies over bepaalde zaken. Daarnaast
wordt er in deze minor voornamelijk gefocust op het strafrecht, waardoor het
continu criminologisch relevant blijft.
Heleen: Het is een hele leuke en interessante aanvulling op de opleiding, omdat
het iets is wat niet tijdens onze bachelor
aan bod komt, maar wel tijdens masteropleidingen. Bij het bezoeken van verschillende master open dagen, zag ik bij
veel opleidingen aspecten van rechtspsychologie terug. Je hebt er dus veel
aan voor een eventuele vervolgstudie!

JANNE OVER ..

DOING PHILOSOPHY OF SCIENCE:
Scientific Reasoning and
its Place in Society
ERASMUS SCHOOL OF PHILOSOPHY

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor leer je alles over wetenschapsfilosofie in de breedste zin van het
woord. Je leert welke rol de wetenschap
over de jaren heeft gespeeld (en nog
steeds speelt) in onze samenleving. Daarnaast ga je ook aan de slag met logica. Het
uitgangspunt is de historische ontwikkeling
van de grondslagen van de wetenschap.
Hoe kan het dat we vroeger dachten dat
de aarde plat was en in het midden van het
heelal staat terwijl we nu zeker lijken te weten dat de aarde rond is en om de zon heen
draait? En waardoor heeft deze grote verandering in de manier van denken plaatsgevonden? Daarnaast wordt in deze minor
alles wat je denkt te weten op de proef
gesteld. Kunnen we überhaupt wel iets
zeker weten? Wie bewijst dat wij echt op
deze wereld leven en niet enkel dromen?
Waarom koos Janne voor deze minor?
Ik heb deze minor gekozen omdat ik momenteel ook filosofie studeer. Ik vond het
een mooie aanvulling op zowel het lesprogramma van filosofie als van criminologie.

Waarom is deze minor een aanrader?
Deze minor is een aanrader voor mensen
die geïnteresseerd zijn in de filosofie en
ook al een (kleine) achtergrond hebben
in de filosofie (bijvoorbeeld als eindexamenvak op de middelbare school). Het is
een aardig lastige minor en zonder enige voorkennis is de minor misschien niet
heel geschikt. Als je wel geïnteresseerd
bent in filosofie maar nog geen voorkennis hebt, is de minor ‘First Thinks: The
Power of Philosophy’ mogelijk een aanrader. Deze minor geeft een goede inleiding van de filosofie en is minder complex.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op je bachelor Criminologie?
Het is ontzettend leerzaam om te twijfelen aan kennis die wij zo zeker denken
te hebben. Je leert om niet alle informatie klakkeloos aan te nemen. Zoals Kant
zou zeggen: ‘sapere aude’! (durf te denken!). Deze minor zorgt ervoor dat je op
zoek gaat naar een verdiepende slag in
wat je leert bij de opleiding criminologie.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze minor?
De minor bestaat uit 2 modules van 5
weken waarin je in elke module 2 vakken volgt. Janne was ongeveer 25/30
uur per week kwijt aan de minor.
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LIEVE OVER ..

International Relations
and Human Rights Law
ERASMUS UNIVERSITY COLLEGE

Wat leer je tijdens deze minor?
Je krijgt de eerste helft van de minor een
introductie over internationale relaties en
het tweede deel focust zich op human
rights law. Bij het eerste deel werd ingegaan op verschillende theorieën zoals realisme en liberalisme en hoe je dat kan
koppelen aan bijvoorbeeld human rights
compliance. Hierover schrijf je met twee
anderen essay. Het tweede deel betrof
human rights law en hierbij werk je met
moot courts, waarbij je leert pleiten. Onderwerpen hier waren rechten als vrijheid
van meningsuiting en godsdienstvrijheid
maar ook migratierechten. Daarnaast
hebben we nog studietrips gemaakt naar
het ICC, de Tweede Kamer en Cordaid.
Waarom is deze minor een aanrader?
De docenten kunnen erg veel vertellen
over en de moot courts zijn erg leerzaam.
Dit geeft je namelijk een beter beeld van
hoe het er in een rechtszaal aan toe gaat. De
onderwerpen zijn actueel en interessant.
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Waarom koos Lieve voor deze minor?
Ik heb deze minor gekozen, omdat ik iets
anders wilde doen dan een minor die meer
op een Criminologie vak leek. Ik heb geschiedenis en mensenrechten altijd interessante onderwerpen gevonden en dit leek
me een mooie combinatie van de twee. Ik
wilde ook uitzoeken of dit me zou bevallen
voor een eventuele master in die richting.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze minor?
Je bent niet heel veel tijd kwijt aan deze
minor. Je hebt hoorcolleges waarvoor
je artikelen moet lezen. Het schrijven
van de essays vereist wel iets meer tijd.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op je bachelor Criminologie?
Over mensenrechten wordt niet veel gesproken in de studie criminologie terwijl dit
soms heel goed erbij kan passen als je kijkt
naar de zaken die bij het ICC terechtkomen.
Daarnaast zijn de theorieën die besproken
worden belangrijke theorieën om te kennen, omdat ze staatspraktijken verklaren.

JILL OVER ..

First Thinks:
The Power of Philosophy
ERASMUS SCHOOL OF PHILOSOPHY

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor komen vier vakken aan bod
waarvan je telkens er twee tegelijkertijd
volgt. Deze vakken behandelen grotendeels
de basis van de filosofie. Je behandelt een
stukje geschiedenis tijdens Early Enlightenment, triggert je hersenen tijdens Thought
Experiments, leert over de ontwikkeling
van de mens tijdens The Quest for Man en
denkt kritisch na over een aantal actuele
onderwerpen in Contemporary Challenges.
Waarom is deze minor een aanrader?
Het is een leuke en uitdagende minor die
door echt een aantal hele leuke professoren
wordt gegeven. Het is een omslag om de
onderwerpen volledig in het Engels te volgen, maar laat je dit zeker niet tegenhouden!

Waarom koos Jill voor deze minor?
Ik heb zelf een interesse in filosofie en
wilde daarnaast ook een minor doen die
eigenlijk compleet los stond van de juridische of criminologische onderwerpen. Daar is deze minor echt perfect voor!

Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze minor?
Filosofie volgt geen PGL onderwijs. Je
volgt vier keer college per week van elk 4
uur. Daarnaast heb je als deeltijdstudent
de mogelijkheid om naar de study groups
te gaan waarin je de mogelijkheid hebt om
verduidelijking te vragen over de onderwerpen. Deze groepen zijn echter niet verplicht en kun je opvullen door zelfstudie
te doen voor elk college. Deze zelfstudie
is qua tijd wel te vergelijken met de voorbereiding voor onze onderwijsgroepen.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op je bachelor Criminologie?
Wat ik heel leerzaam vond, was dat ik leerde om ‘zonder oogkleppen’ naar bepaalde
onderwerpen te kijken. Tijdens Contemporary Challenges behandelden we bijvoorbeeld onderwerpen als racisme, democratie en emancipatie. Allemaal onderwerpen
die ook centraal staan binnen onze studie,
maar door er vanuit een andere hoek naar
te kijken kreeg ik er een beter begrip van.
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NIKKI EN PAULIEN OVER ..

gezinnen van nu
ERASMUS SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

Wat leer je tijdens deze minor?
In de minor leer je hoe het opgroeien in
soorten gezinnen het opgroeien van kinderen beïnvloedt, omdat gezinnen er tegenwoordig heel anders uitzien dan vroeger. Je
leert over hoe deze gezinnen zijn ontstaan,
hoe ouders hun kinderen opvoeden, je leert
over hoe problemen in gezinnen ontstaan
en hoe daar pedagogisch gezien mee omgegaan wordt, maar bijvoorbeeld ook hoe
een gezinssamenstelling afhankelijk van etniciteit, relatie van ouders (heteroseksueel,
homoseksueel, gescheiden) of hoe adoptie het gedrag van kinderen beïnvloedt.
Je leert dingen zoals de omgeving waarin een kind opgroeit, wat voor soort gezinnen er allemaal zijn en wat voor invloed
dit heeft op de ontwikkeling van het kind.
Als een kind bijvoorbeeld opgevoed wordt
door alleen de vader, mist het dan niet de
cruciale moederrol? Daarnaast kan je denken aan pleeggezinnen, gezinnen met jonge of juist oude moeders, homoseksuele
ouders, adoptie, etc. Je leert daarbij wat
voor korte- en lange termijn gevolgen dit
kan hebben voor het kind. Ook leer je over
verschillende opvoedstijlen en in hoeverre
er een perfecte manier van opvoeden bestaat. Tot slot wordt de invloed van cultuur
behandeld. Vertonen kinderen bijvoorbeeld
echt andere karaktereigenschappen als zij
opgegroeid zijn met Islamitische ouders?
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Waarom is er gekozen voor deze minor?
Nikki: Ik koos deze minor, omdat ik opvoeding erg interessant vind. Naar mijn
idee heeft opvoeding en je jeugd een grote invloed op je ontwikkeling en dus ook
eventueel op de problemen in je jeugd.
Paulien: Ik heb deze minor gekozen omdat ik dagelijks werk met kinderen en
drie jaar geleden twijfelde tussen criminologie en pedagogie als studiekeuze.
Omdat ik voor criminologie heb gekozen, was ik heel benieuwd naar de minor
en of ik de stof die aangeboden wordt
ook in mijn werk kon toepassen. Ook
vond ik het interessant dat, wanneer je
de minor met een voldoende afrondt, je
de master van pedagogiek kan volgen.
Hoeveel tijd kost de minor?
Het kost minder tijd dan een Criminologievak. Er zijn veel minder colleges, die overigens ook op dezelfde dag vallen als je OG
(op maandag) waardoor je zelfs 3 dagen vrij
bent. De tijd die je nodig hebt om je voor
te bereiden op de OG’s varieert heel erg
maar is zeker te overzien. De onderwijsgroepen moeten ook via artikelen voorbereid worden, dus je hoeft niet te wennen
aan een heel nieuw onderwijssysteem! Het
tentamen bestaat uit meerkeuzevragen.

Waarom is deze minor een aanrader?
Nikki: Als je opvoeding en jeugdproblemen
interessant vindt is deze minor zeker een
aanrader. Als je later deze richting op wilt
heb je na het slagen voor je minor gelijk
toegang tot de master gezinspedagogiek.
Hiervoor hoef je de bachelor Pedagogische Wetenschappen dus niet gedaan te
hebben. Verder heeft de minor een duidelijke opbouw: je begint bij de basis en gaat
vervolgens steeds meer de diepte in. Dit is
erg fijn, omdat je na de zomer niet gelijk het
diepe in gegooid wordt. Daarbij heeft de minor net als Criminologie een PGL-systeem.
Paulien: Als je later iets met kinderen zou willen doen en graag de master van Pedagogiek zou willen behalen, is deze minor zeker
een aanrader! Mocht je twijfelen: de stof van
de minor is redelijk vanzelfsprekend en niet
zo zeer uitdagend. Dus mocht je later niets
met Pedagogiek willen doen, biedt een
ander minor mogelijk wat meer uitdaging.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op de bachelor?
Nikki: Wat je leert in deze minor kan je linken aan jeugdcriminaliteit, aangezien de
opvoeding hier ook deels aan bijdraagt.
Wanneer iemand bijvoorbeeld het gevoel hebt dat hij thuis geliefd is, zal diegene minder snel geneigd zijn tot het zoeken van andere voldoeningen op straat
Paulien: Na twee jaar criminologie is het
heel leuk en verfrissend om eens wat andere stof geleerd te krijgen. De stof is niet
geheel anders, er wordt namelijk ook stilgestaan bij mishandeling en dergelijke en
bij de invloed van verschillende leeftijden,
achtergronden en etniciteiten. Bij criminologie heb je al wat ‘menseninzichten’ geleerd, waardoor je soms ook wat eerdere kennis uit de bachelor toe kon passen
op de minor. Ook als je later bijvoorbeeld
criminologie en pedagogiek wilt combineren is het een zeer goede aanvulling..

ELS OVER ..

DE WERKING VAN DE HERSENEN:
VAN NEURON TOT VRIJE WIL
ERASMUS MC

Wat leer je tijdens deze minor?
Zoals de naam al zegt: in deze minor ga
leren over de hersenen. De eerste vijf weken leer je meer in het algemeen over de
hersenen en het zenuwstelsel. Zo leer je
over alle hersendelen, hoe de kniepeesreflex werkt, wat er misgaat bij een laesie
en nog veel meer. Ook ga je naar de snijzaal, echt heel interessant! Deze weken
zijn vergelijkbaar met biologielessen op
de middelbare school. Overigens heb je
geen voorkennis van biologie nodig, want
de docenten geven extra lessen zodat iedereen de minor kan volgen. Je sluit deze
vijf weken af met een tentamen (30% eindcijfer). In de laatste vijf weken behandel je
verschillende onderwerpen, waaronder
emoties, verslaving en schizofrenie. Je
gaat bijvoorbeeld op bezoek bij een verslavingskliniek en krijgt hoorcollege van een
schizofrene patiënt. Naast de hoorcolleges maak je een eindverslag over een wetenschappelijk artikel naar keuze. Hier kan
je de link zoeken met criminologie, als je
dat wilt. Dit verslag en de presentatie ervan geldt voor 40% van je eindcijfer. Je sluit
het vak af met een laatste tentamen (30%).
Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze minor?
Het onderwijs bestaat enkel uit hoorcolleges waarvoor je bijna nooit iets
hoeft voor te bereiden. Het is wel handig om je aantekeningen wekelijks bij
te werken. Komend jaar is er een nieuwe hoofdcoördinator van het vak, dus
het kan dat het onderwijs is veranderd.
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Waarom heeft Els deze minor gekozen?
De werking van de hersenen vond ik altijd
al interessant, dus deze minor was voor mij
perfect. In jaar 1 hebben we ooit gelezen
over de invloed van de amygdala (een kern
in de hersenen) en hoe dat agressief gedrag kan veroorzaken. Maar daar ga je in
een OG niet erg diep op in en al helemaal
niet op de biologische kant daarachter. In
deze minor hoopte ik dat te vinden en heb
ik dat grotendeels ook gevonden. Het is
van belang om te realiseren dat deze minor
niet ingaat op criminaliteit (maar wel op bijv.
verslaving en schizofrenie waar het mee
kan samenhangen), maar het is nog steeds
echt een hele leuke minor om te volgen!
Waarom is deze minor een goede aanvulling op de bachelor?
In principe kan je in deze minor helemaal
loslaten van criminologie, maar voor de geïnteresseerden is er zeker een link te leggen. Je leert hier de basis van de werking
van de hersenen die je mee kan nemen in
je latere onderzoeken of masteropleiding.
De docenten staan sowieso altijd open
voor vragen. De hoofddocent, Geeske van
Woerden, doet onderzoek naar schizofrenie
en kan je daar ook heel veel over vertellen.
Waarom is deze minor een aanrader?
Als je geïnteresseerd bent in de werking
van de hersenen, is dit echt een aanrader.
Voor het bezoek aan de snijzaal alleen al!

JAYSON EN SORAYA OVER ..

MIGRATIE EN DIVERSITEIT:
Governance in de
Multiculturele Samenleving
ERASMUS SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor kom je meer te weten over
verschillende aspecten van migratie.
Het gaat niet alleen over hoe en waarom
mensen migreren naar Nederland, maar
ook over de geschiedenis rondom migratie. Naast migratie staat het thema integratie ook zeer centraal in de minor.
Het gaat hier vooral om hoe mensen zich
aanpassen in de Nederlandse samenleving. Zo zie je dat hierbinnen veel variatie
bestaat. Het laatste thema wat centraal
staat is hoe de overheid met migranten
omgaat en hoe de overheid migratie probeert te managen. Je schrijft zelf een paper over een onderwerp binnen migratie.
De minor zelf is erg breed. Hierdoor leer
je veel omtrent diverse migratievraagstukken. Gedurende de minor wordt ingezoomd op verschillende periodes waarin de migratie plaatsvond, de omvang
van de migratiestromingen en het beleid
wat gemaakt werd. Daarnaast leer je hoe
een proces van migratie eruitziet, hoe het
zit met inburgering en discriminatie (op
de arbeidsmarkt). Erg interessant en allemaal toe te passen op criminologie!
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Waarom is er gekozen voor deze minor?
Jayson: Ik heb deze minor gekozen omdat ik maatschappelijke onderwerpen
super interessant vind. In deze minor
wordt veel gebruik gemaakt van de actualiteit wat ik persoonlijk heel leuk vind.
Soraya: Het fenomeen migratie vind ik
persoonlijk erg interessant. Mede omdat ik in het vervolg wat wil gaan doen
met migratie (gericht op Zuid-Amerika).
Hoeveel tijd kost de minor?
De minor bestaat slechts uit twee keer per
week een hoorcollege van 1,5 uur. Dit is niet
erg veel. Daarnaast wordt verwacht dat je
zelfstandig artikelen leest. Dit waren 30 artikelen voor de eerste 5 weken. In het tweede gedeelte van de minor heb je nog minder contacturen. Dan ga je werken aan een
mini-essay over het onderwerp dat jij zelf interessant heeft. Dit wordt gedaan in groepjes van 2/3 personen. Het is te vergelijken
met de gewone vakken van Criminologie.

Waarom is deze minor een aanrader?
Jayson: Je leert nieuws rondom migratie in
een beter perspectief te plaatsen. Veel wat
in het nieuws komt, klopt niet met de praktijk.
Het is ook fijn om een keer vanuit een sociologisch en bestuurskundig perspectief een
vak te volgen. Je wetenschappelijke kennis wordt zeker verbreed met deze minor!
Soraya: Deze minor is zeker een aanrader
voor de studenten die geïnteresseerd zijn
in migratiestromen, de samenstelling van
de Nederlandse bevolking en de manier
waarop beleid en de overheid inspeelt op
dit soort fenomenen. Daarnaast biedt het
ook een stukje geschiedenis wat erg leuk is!
Waarom is deze minor een goede aanvulling op de bachelor?
Jayson: Door deze minor heb je alvast een
voorsprong op de rest van de studenten
voor het vak Migratie, Diversiteit en Criminaliteit. Daarnaast wordt migratie vaak
in verband gebracht met criminaliteit en
daarom is het handig om meer achtergrondinformatie te hebben over migratie.
Soraya: Tijdens de minor wordt vaak de
koppeling gelegd naar theorieën die binnen de criminologie ook veel aan bod komen. Daarnaast is het erg interessant, omdat er een link wordt gemaakt naar illegale
migratie, wat voor criminologen een ‘hottopic’ is. Daarnaast leer je vanuit een andere invalshoek te kijken naar criminologische
vraagstukken. Kortom, super interessant, en
al helemaal omdat je volgens jaar het vak
Migratie, diversiteit en criminaliteit krijgt!

PAELA OVER ..

safety, security
and justice
LEIDEN - DELFT - ERASMUS (LDE)

*

15 EC variant voor EUR-studenten

Wat leer je tijdens deze minor?
In de minor heb je eigenlijk 6 verschillende vakken, verdeeld over 2 blokken.
Maar omdat bij ons op de EUR de minorperiode korter is dan bij Leiden Universiteit en de Technische Universiteit
Delft, volg je alleen het eerste blok. Je
volgt dus uiteindelijk maar drie vakken.
Eén vak volg je aan de TU Delft, namelijk het vak Security & Organisation. Het
is een Engels vak waarbij het vooral gaat
om de industriële en chemische sector
en de veiligheid hierbinnen. Verder volg
je 2 vakken op de campus van Leiden
Universiteit in Den Haag. Het eerste vak
heet Law & Security en bij dit vak ga je
vooral in op de rechtsstaat en de moeilijke kwesties die zich voordoen bij het
verschaffen van veiligheid maar tegelijkertijd ook het respecteren van de wet.
Denk hierbij bijv. aan de vrijheid van meningsuiting en privatisering van beveiliging. Het laatste vak dat je volgt is Researching Crisis and Security Management
Bij dit vak gaat het over terrorisme
en de reacties van de hulpdiensten.
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Hoe reageren hulpdiensten na een terroristische aanslag en wat gaat hierbij
goed en fout? Eigenlijk kijk je bij deze minor dus naar het begrip veiligheid vanuit
heel veel verschillende invalshoeken.
Waarom koos Paela voor deze minor?
Ik heb de minor gekozen, omdat ik heel
erg geïnteresseerd was in terrorisme en
daar meer over wilde weten en dit was
volgens mij de enige minor die lessen
aanbood over terrorisme. Daarom was
ook het vak Researching Crisis and Security Management echt mijn favoriete
vak van de minor. De docent van het vak
heeft zelf ook heel veel onderzoek gedaan naar terrorisme en radicalisme, wat
het vak alleen maar interessanter maakt.
Waarom is deze minor een aanrader?
Deze minor is super criminologisch
relevant maar het is belangrijk om
je van tevoren even goed in te lezen over welke vakken je precies
krijgt. Maar één van de drie vakken
gaat bijvoorbeeld over terrorisme.

Waarom is deze minor een goede
aanvulling op de bachelor?
Het is een leuke aanvulling, omdat er
vanuit andere invalshoeken naar veiligheid wordt gekeken. Zo leren we bij
criminologie bijvoorbeeld niet hoe het
verschaffen van veiligheid binnen bedrijven te werk gaat. Bovendien gaat
het ook meer in op terrorisme, wat soms
bij criminologie ook onderbelicht blijft.
Ook is het leuk om een keer te zien hoe
het eraan toegaat bij andere universiteiten, qua lesgeven en tentaminering.
Hoeveel tijd ben je kwijt?
Meestal krijg je 1 opdracht per week, per
vak in Den Haag, en voor het vak in Delft
krijgt je niet echt huiswerk. Daarvoor
moet je wel een boek leren voor het
tentamen. Ook heb je voor allebei de
vakken in Den Haag een eindopdracht,
waarbij je een soort essay moet schrijven. De minor is niet heel erg veel werk,
het is alleen wel belangrijk dat je richting het einde van de minor goed plant!
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PIETER OVER ..

MIND AND BRain
UNIVERSITEIT LEIDEN

*

Toestemming voor nodig

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor leer je een relatie te leggen
tussen de theoretische psychologie en
hoe je het toe kan passen op de samenleving. Je gaat kijken naar het brein, hoe
dat werkt en waarom. Ook ga je kijken naar
hoe mensen zich gedragen in groepen en
of dat anders is dan hoe ze zich individueel gedragen. Je leert ook over Artificial Intelligence en waarom dit interessant is op
psychologisch gebied. Je doet dit in een
soort onderwijsgroepen, die we allemaal
gewend zijn van Criminologie, maar dan
met iets meer mensen. Iedere ‘onderwijsgroep’ begint dan ook met een kleine toets
over de stof van afgelopen week, verdeeld
over 2 vragen. Vervolgens kies je 1 van deze
vragen om te beantwoorden voor een cijfer. Als je deze vragen goed beantwoord
krijg je 1 of 2 punten. Over de 8 onderwijsgroepen tellen je 7 beste cijfers, die gezamelijk goed zijn voor 30% van je eindcijfer.

Waarom koos Pieter voor deze minor?
In eerste instantie wilde ik in Leiden gaan
studeren dus het leek me leuk om een
minor te doen die niet in Rotterdam was.
Ook ligt een groot deel van mijn interesse bij de psychologie en is het ook de
kant die ik later op wil (profiler bij de AIVD).
Waarom is deze minor een goede aanvulling op je bachelor Criminologie?
Wanneer je passie zowel bij criminologie
als psychologie ligt is het een leuke aanvulling op het vak Psychologie uit het eerste jaar. Ook kan je zelf criminologische
theorieën linken aan psychologische theorieën en zijn er hierin veel overeenkomsten.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan deze minor?
Per week heb 5 verplichte uren en
hoorcollege,
met
zelfstudie
erbij
ben je zo’n 10-20 uur kwijt per week.

Waarom is deze minor een aanrader?
Deze minor is zeker een aanrader als de psychologische aspecten van Criminologie je interesseren.

PAGINA 23

LIEKE EN EMMA OVER ..

INTRODUCTION TO FRAUD
AND FORENSIC ACCOUNTING
ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

Wat leer je tijdens deze minor?
De minor gaat over het hoe en waarom
van fraude. Het doet een beetje denken
aan het criminologische vak ‘Aard, Omvang & Schade’, toegespitst op fraude. Je
houdt je dus zowel bezig met de sociale
kant van fraude (waarom pleegt iemand
fraude?) als de ‘technische’ kant van fraude (hoe pleegt iemand fraude en hoe kan
ik dit opsporen?). Dat tweede is vooral
het forensische accounting gedeelte. Bij
het forensische accounting gedeelte ga
je aan de slag met diverse programma’s
die je leren hoe je fraude op kunt sporen.
Je gaat het eigenlijk hebben over de basis
van fraude. Wie pleegt fraude, waarom plegen mensen fraude, maar ook, hoe kun je
fraude opsporen? Dit wordt gedaan aan de
hand van theoretische colleges en werkcolleges. Voor de werkcolleges krijg je een
Canadese professor die uitleg geeft over
verschillende programma’s waarmee je
fraude kunt opsporen. Voor de theoretische
colleges krijg je een docent die aan de hand
van een boek colleges gaf over de belangrijkste punten van bepaalde hoorcolleges.
Ook laat hij veel praktijkvoorbeelden zien.

PAGINA 24

Waarom is er gekozen voor deze minor?
Lieke: Alhoewel ik criminologie een super
interessante studie vind, voelde ik ook de
behoefte om me even te richten op een
ander vakgebied. Ik wilde echter nog wel
een stukje criminologie erin terug zien,
zodat ik mijn opgedane kennis van de afgelopen 2 jaar ook een beetje kon testen.
Daarnaast koos ik deze minor omdat ik natuurlijk financieel-economische criminaliteit erg interessant vind, en het naar mijn
idee maar beperkt naar voren komt tijdens
de studie. Door middel van het volgen van
deze minor, wilde ik achterhalen of de fraude-richting een richting is die ik wellicht wil
gaan volgen na mijn studie. Ook is economie een vakgebied wat ik wel heel boeiend
vind, maar waar ik niet zo goed in ben. Via
deze minor wilde ik proberen om mijn kennis en vaardigheden toch wat te verbeteren.
Emma: Ik heb afgelopen jaar voor deze
minor gekozen, omdat ik vond dat er bij
criminologie niet veel aandacht besteedt
werd aan dit soort criminaliteit, terwijl
het wel veel financiële schade met zich
mee brengt. Het leek me daarom interessant om er meer over te weten te komen.

Hoeveel tijd kost de minor?
Je hebt twee keer per week een college
van ongeveer 3 uur. Verder was Lieke ongeveer 7 uur per week kwijt aan het voorbereiden van de tutorials en presentaties.
Waarom is deze minor een aanrader?
Lieke: Het is handig om voorafgaand aan
de minor iets van economische kennis te
hebben (d.m.v. het lezen van een inleidend
boek bijvoorbeeld). Aan het begin van het
vak wordt hier nog wel wat aandacht aan
besteed, maar dit gaat vrij snel, en als je
dan niet mee kunt komen, loop je de gehele minor maar een beetje achter de feiten
aan. Desondanks, is het zeker een aanrader om deze minor te volgen! Je doet ook
nog eens kennis op over economie. Zo leer
je bijvoorbeeld hoe beurzen werken. Het is
echt een super interessante en veelzijdige aanvulling op je bachelor Criminologie.
Waarom is deze minor een goede aanvulling op de bachelor?
Lieke: Zoals hierboven al benoemd, komt
financieel-economische criminaliteit maar
beperkt aan bod tijdens de studie. Maar
misschien vind je deze soort criminaliteit
wel erg interessant. Het is ook leuk om niet
alleen maar met de sociale kant van een
criminaliteitsvorm bezig te zijn, maar ook
met de technische kant.
Emma: Het is een leuke aanvulling op
de bachelor, omdat je meer te weten komt over een specifieke soort
criminaliteit. Het is ook interessant
omdat het eigenlijk een soort van criminaliteit is die niet de “standaard” dader heeft.

AANMELDPROCEDURE
•

Het aanmelden voor de minoren verloopt dit studiejaar via een lotingsprocedure.

•

Tussen woensdag 1 mei en zondag 31 mei kun je in OSIRIS Student
max. 5 voorkeuren opgeven.

•

In juni zal er geloot worden.

•

Wil je een minor doen aan een andere universiteit en heb je daar
toestemming voor nodig? Zie dan voor meer info:
https://www.eur.nl/onderwijs/minoren/eur-student/minor-aan-een-andere-universiteit

•

Voor meer informatie over het aanmelden, zie:
https://www.eur.nl/onderwijs/minoren/eur-student/aanmelden.

In deze folder zijn maar een aantal van de mogelijke minoren belicht. Namelijk de minoren die vorig jaar veel zijn gedaan door Criminologiestudenten. Maar er is uiteraard nog veel meer mogelijk.
Voor een overzicht van alle mogelijke minoren, zie:
https://www.eur.nl/onderwijs/minor/overzicht.
Klik hier om te zien welke minoren voor jou toegankelijk zijn:
https://www.eur.nl/onderwijs/minoren/eur-student/toelatingsmatrix.
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