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VANUIT DE SECTIE

MINORKEUZE:
VERBREDING OF VERDIEPING

VANUIT CIA

De minorruimte van 15 ECTS is een bijzon-
der 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 cri-
minologisch vak op een andere universiteit 
zijn of een vak bij een van de sub-disciplines 
van de criminologie zoals rechten, psycho-
logie, sociologie of bestuurskunde. Dit zul-
len dan veelal verdiepende vakken zijn die 
voortbouwen op kennis die je in de eerste 
twee jaar van je opleiding hebt opgedaan. 

Je kunt ook kiezen voor een vak van een 
heel andere opleiding zoals filosofie, een 
taal, geneeskunde, of een technische stu-
die. Daarmee verbreed je je horizon en ont-
dek 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.

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 universi-
teiten Leiden en Delft (LDE samenwer-
king) en het Institute of Social Studies in 
Den Haag. Maak bovendien ook gebruik 
van de mogelijkheid om contact te leg-
gen met onze derdejaarsstudenten om 
jullie vragen te beantwoorden (de Com-
missaris Interne Betrekkingen van de CIA 
brengt je in contact). Voor praktische vra-
gen kan je mailen met de minorcoördi-
nator van de faculteit (minor@law.eur.nl).

Namens de docenten van de opleiding Cri-
minologie, wensen wij jullie veel succes bij 
jullie keuze en een interessante minor toe.

Met vriendelijke groet,

Simone Kruit (bachelorcoördinator) en 
Robby Roks (masterdirecteur) 



Beste Criminologie-studenten,

We zijn alweer over de helft van het colle-
gejaar, en de minorperiode in september 
komt voor jullie tweedejaars steeds dich-
terbij! 
Om jullie te helpen bij het maken van de 
keuze hebben de opleiding Criminologie 
en CIA een minor borrel georganiseerd. 
In deze brochure worden alle minoren 
die toen besproken zijn nog een keertje 
uitgelicht, zodat je hier nog op terug kan 
blikken. Ook kunnen jullie in deze folder 
meer praktische informatie vinden over de 
aanmeldprocedure. 

Indien jullie nog vragen hebben (aan een 
van de derdejaars) naar aanleiding van 
deze folder, mail deze dan naar comin-
tern@svcia.nl. 

Heel veel succes met jullie keuze! 

Namens de Activiteitencommissie van CIA, 
Emma Hoefnagels (Commissaris Interne 
Betrekkingen) 
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Waarom is deze minor een aanrader?
Ik vond de minor inhoudelijk erg interes-
sant en het was voor mij een goede test of
bestuurskunde iets voor me was. Mocht je 
geïnteresseerd zijn in dat vakgebied is
deze minor zeker een aanrader! Een na-
deel vond ik dat de minor erg inleidend 
van aard is, en daardoor niet heel veel 
diepgang heeft. Mocht je opzoek zijn naar 
een echte uitdaging tijdens je minorperi-
ode dan is deze minor dus misschien niet 
het meest geschikt.
. 

Waarom is deze minor een goede 
aanvulling op de bachelor?
Het interessante is dat je vanuit een heel 
andere blik gaat kijken naar bepaalde 
maatschappelijke vraagstukken, die ook 
criminologisch van aard kunnen zijn. Later 
in het B3-vak ‘Actoren in de rechtshandha-
ving’ word ook nog ingegaan op de wer-
king van publieke actoren zoals de politie 
en het OM, waardoor je je kennis uit de 
minor nog meer zou kunnen toepassing 
op ons vakgebied, dit vond ik zelf een erg 
leuke combinatie!

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor krijg je een inleiding in het 
vakgebied van de bestuurskunde en leer je 
hoe de overheid en de rest van de publieke 
sector omgaat met de aanpak van maat-
schappelijke vraagstukken. Voorbeelden 
van deze maatschappelijke vraagstukken 
zijn armoede en mobiliteit, maar dit kunnen 
natuurlijk ook criminaliteitsvraagstukken zijn! 
Vragen die bijvoorbeeld tijdens de minor 
aan bod komen zijn hoe beleid tot stand 
komt, welke partijen daarbij betrokken zijn 
en wat de uitdagingen van die verschillende 
partijen zijn om daadwerkelijk verandering 
teweeg te brengen.

Waarom koos je voor deze minor?
Het leek mij leuk om tijdens mijn minorpe-
riode iets te leren uit een ander vakgebied 
grenzend aan de Criminologie, om ook eens 
vanuit een andere blik te kunnen kijken. Deze 
minor was daar geschikt voor, omdat het 
ingaat op hoe het openbaar bestuur omgaat 
met (ook criminologische)vraagstukken om 
verandering teweeg te brengen.
Een bonus was daarbij dat je ook toegang 
hebt tot de bestuurskundige masters van
de EUR, als je deze minor hebt afgerond. 
Deze minor volgen was dus ook een
manier om te onderzoeken of dat eventueel 
een richting is die ik tijdens mijn master
op wil.

beleid en management in 
de publieke sector

TRIX OVER . .

ERASMUS SCHOOL OF LAW
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THE EVOLUTION OF THE 
INTERNATIONAL ORDER

SABINE OVER . .

ERASMUS SCHOOL OF LAW

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor leer je over het ontstaan van 
relaties tussen verschillende landen. Dit 
doe je door middel van verschillende vak-
ken: War & Peace, The International Sys-
tem & International Political Economy. In 
dit eerste vak leer je eigenlijk de geschie-
denis van oorlogsvoering van de afgelo-
pen 500 jaar. In het tweede vak leer je de 
relaties tussen de landen en in het laatste 
vak ga je vooral in op de markt en hoe 
deze inspeelt op de rest van de wereld. 

Waarom heb je gekozen voor deze 
minor?
Door de vakken in de bachelor criminolo-
gie kwam ik erachter dat ik internationale 
criminaliteit erg interessant vind. Daardoor 
heb ik gekozen voor een minor die mij zou 
helpen de relaties tussen landen beter te 
begrijpen. Daarnaast wilde ik mezelf uitda-
gen door een minor te volgen die volledig 
in het Engels is. 

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
Alhoewel deze minor wellicht niet meteen 
relevante criminologische verbindingen 
lijkt te hebben, zijn deze er zeker wel! Ik 
kon tijdens de vakken van deze minor 
een verdiepende slag maken dankzij de 
vakken grondslagen van de criminologie 
en theoretische criminologie. Zo heb ik 
bijvoorbeeld in een essay de ideeën van 
Beccaria kunnen verwerken. Ook zorgt 
deze minor voor een beter begrip van het 
ontstaan van de huidige relaties tussen 
staten, wat mogelijk zorgt voor een goede 
basis bij een master die gericht is op inter-
nationale criminaliteit. 
.

Zou je de minor aanraden?
Absoluut, ik vond het een geweldige toe-
voeging aan mijn bachelor curriculum en 
heeft mij meer inzicht gegeven in de inte-
resses die ik heb!
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DOod en letsel
JASMIJN OVER . . 

ERASMUS SCHOOL OF LAW

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze verbredende minor wordt het 
thema dood en letsel vanuit verschillende 
invalshoeken (in het bijzonder het recht, 
maar ook de (rechts)economie, (rechts)
sociologie, (rechts)psychologie en ge-
zondheidswetenschappen) benaderd. Ver-
schillende (gast)docenten, die werkzaam 
zijn in de praktijk, laten hun licht hierover 
schijnen. 

Waarom koos je voor deze minor?
Ik heb de minor gekozen omdat er veel 
verschillende onderwerpen langskomen 
die hartstikke interessant zijn om meer 
over te leren. Zo heb je onderwerpen als 
aansprakelijkheid, verschillende soorten 
schade, verzekeringen, traumazorg, kin-
derveiligheid en verkeerspsychologie. 
Daarnaast ben je redelijk vrij in deze mi-
nor en de literatuur is leuk en interessant 
om te lezen en de hoeveelheid hiervan is 
prima te doen.

Waarom is deze minor een aanrader?
Al met al, raad ik deze minor zeker aan! 
Het is super interessant, de lesstof is leuk, 
je hebt veel vrijheid en het is een open-
boektentamen. Genoeg pluspunten dus.

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
Deze minor is met name interessant voor 
studenten die belangstelling hebben 
voor juridische, economische, ethische en 
maatschappelijke dimensies van dood, 
letsel en gezondheid en de achterliggen-
de maatschappelijke vraagstukken. Dit 
sluit zeker aan bij onze bachelor Crimino-
logie. Aangezien de minor iets meer juri-
disch is is dit zeker leuk voor de studenten 
die rechten erbij doen of deze vakken leuk 
vinden om te volgen.
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ETHIEK IN DE INNOVATIEVE 
GEZONDHEIDSZORG 

JULIA OVER . .

ERASMUS MC 

Wat leer je tijdens deze minor?
Binnen deze minor leer je kritisch na te 
denken over beleid, schaarste en recht-
vaardigheid binnen de zorg. Zo komen 
actuele problemen aan bod en krijg je 
diverse gastcolleges van een gevarieerde 
groep gastdocenten en professionals bin-
nen het werkveld. Zo heb ik les gehad van 
iemand die meedacht over het draaiboek 
voor corona IC opnames. Tijdens deze les 
gingen we in gesprek over de keuze wie 
er bij code zwart (meer patiënten dan IC 
bedden) in aanmerking kwam voor een 
IC bed. Daarnaast heb ik les gehad over 
het werk op de NICU (de afdeling voor te 
vroeg geboren baby’s). Een andere inte-
ressante les was de les van een crimino-
loog over de gevolgen van orgaanhandel. 
Verder is sinds mijn jaar het onderwijs 
binnen deze minor omgegooid (en ik ver-
wacht dat dat ook bij jullie het geval zal 
zijn). Ik moest een essay schrijven, portfo-
lio opdrachten maken en met een groepje 
een stuk schrijven over een onderwerp 
gedurende de projectweek. Er is dus geen 
tentamen op het eind van de minor!

Waarom koos je voor deze minor?
Vorig jaar was een online borrel waarbij ie-
mand over deze minor vertelde, de minor 
sprak me gelijk aan! Verder leek het me 
leuk om in het Erasmus MC rond te lopen 
en les te hebben. 

Zou je deze minor aanraden?
100%. Ik vond deze minor super interes-
sant en ik heb zelfs nog naar masters in 
deze richting gekeken.

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
Deze minor past goed bij Criminologie 
omdat binnen deze minor controversiële 
onderwerpen aan bod komen. Ook kijk 
je kritisch naar de maatschappij en leer 
je goed voor- en tegenargumenten voor 
stellingen weer te geven. 
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recht en
gezondheidszorg  

JOSEFIEN OVER . .

ERASMUS SCHOOL OF LAW

Wat leer je tijdens deze minor?
De Minor Recht en gezondheidszorg gaat 
over de rechten binnen de gezondheids-
zorg. De minor gaat in op rechtsbetrekkin-
gen tussen de belangrijkste partijen in de 
gezondheidszorg: de patiënt, de zorgaan-
bieder, de zorgfinancier en de burger als 
verzekerde. Hierbij worden onder andere 
het beroepsgeheim, de rechten en plich-
ten van patiënten en het medisch tucht- 
en klachtrecht besproken.

Waarom is deze minor een aanrader?
Ik vond deze vakken in de bachelor heel 
interessant en ik ben zelf ook werkzaam in 
de gezondheidszorg waardoor ik het leuk 
vond om meer te leren over de rechten 
die spelen in de gezondheidszorg. Ik zou 
de minor daarom zeker aanraden aan de 
mensen die rechten leuk vinden en geïn-
teresseerd zijn in de gezondheidszorg.

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
De minor sluit niet direct aan op de ba-
chelor Criminologie. Wel komen bepaalde 
onderdelen van staats- en bestuursrecht, 
strafrecht en Internationaal en Europees 
recht terug in de minor.

PAGINA 10



gezinnen van nu
ERASMUS SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze interessante minor wordt er gekeken naar onderwerpen die te maken hebben 
met gezinnen in het algemeen en hoe deze op verschillende manieren samengesteld 
kunnen zijn. Hierbij wordt gefocust op hoe divers gezinnen in een moderne samenle-
ving zijn. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als adoptiegezinnen, maar er wordt 
ook gekeken naar wat de effecten van tienermoeders of last-minute moeders zijn op 
het leven van het kind.  Wat ook aan bod komt zijn dingen als het nature-nurture debat 
en verschillende opvoedstijlen. Bij het bestuderen van deze onderwerpen kijk je naar 
bijvoorbeeld de effecten op het kind, de voor- en nadelen en mogelijke interventies die 
deze nadelen of problemen zouden kunnen oplossen. 

Waarom heb je deze minor gekozen? 
Zelf ben ik erg geïnteresseerd in het gedrag van kinderen en jongeren en hoe het ge-
zinsleven hier invloed op kan hebben. Op dit gebied sluit het dan ook aan bij de op-
leiding Criminologie, aangezien je ook gaat kijken hoe mogelijk probleemgedrag kan 
ontstaan door deze verschillende manieren van opgroeien. Tijdens deze minor maak je 
ook gebruik van onderwijsgroepen en dat vind ik zelf altijd heel prettig werken, dus dit 
was voor mij ook een reden om deze minor te kiezen.

Zou je deze minor aanraden?
Ik zou deze minor zeker aanraden. Je zit bij mensen van veel verschillende studies, 
waardoor je ook vanuit andere oogpunten leert kijken en je blik op de onderwerpen 
breder maakt. Ook zijn de verschillende onderwerpen erg interessant, zeker gezien 
deze op verschillende onderdelen te koppelen zijn aan de bachelor Criminologie
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DE WERKING VAN DE HERSENEN: 
VAN NEURON TOT VRIJE WIL

LUC OVER . .

ERASMUS MC

Wat leer je tijdens deze minor?
Deze minor wordt gegeven op het Eras-
mus MC, dus ook echt in het ziekenhuis. 
Je krijgt bij deze erg interessante minor 
inzicht in de verschillende hersengebie-
den, ook in hoe deze met elkaar interac-
teren. Je leert de anatomie in het eerste 
blok (met ook de snijzaal) en daarna wordt 
er dieper ingegaan op verschillende as-
pecten. Het gaat onder meer over stress, 
verslaving, eetstoornissen en split-brain. 
Ook komen aspecten als vrije wil en deter-
minisme aan bod, iets wat natuurlijk ook 
relevant is in de criminologie.

Waarom heb je deze minor gekozen?
Ik heb deze minor gekozen omdat ik me 
wilde verbreden en me niet persé wilde 
verdiepen. Ook had ik al wel interesse in 
de biologie en hersenen op zichzelf.

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op de bachelor?
Deze minor sluit aan bij het psychologie 
vak uit het eerste jaar, maar eigenlijk heeft 
het overlap met alle vakken.

Waarom is deze minor een aanrader?
Hou er wel rekening mee dat het een 
redelijk intensieve minor is, met veel uren 
fysiek les en een paper en presentatie, 
naast twee tentamens. Maar als je herse-
nen en de werking daarvan interessant 
vindt, is het een hele mooie aanvulling op 
de studie!
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MIGRATIE EN DIVERSITEIT: 
Governance in de 
Multiculturele Samenleving

STEFANIE OVER . .

ERASMUS SCHOOL OF SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCES

Wat leer je tijdens deze minor?
De minor maakt vanuit sociologisch en 
bestuurskundig perspectief een analyse 
van de aard en omvang van internationa-
le migratie, dominante verklaringen voor 
migratie, en de betekenis van migratie en 
diversiteit voor de ontvangende samenle-
ving in het algemeen en voor governance- 
vraagstukken in het bijzonder (integratie- 
en immigratiebeleid, stedelijk beleid, enz.).
Zo leer je migratiepatronen in historisch 
perspectief te plaatsen en leer je hoe 
landen met etnische diversiteit omgaan. 

Waarom is er gekozen voor deze minor?
Migratie en diversiteit zijn erg actuele the-
ma’s. Denk maar eens aan de oorlogen in 
Afghanistan en Oekraïne. Naast actueel 
zijn de thema’s ook erg complex en soms 
gevoelig. Ik vind het dan ook belangrijk om 
een genuanceerde blik om deze thema’s te 
hebben en achtergrondkennis op te doen. 
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Zou je deze minor aanrader?
Ja! Er komen interessante en verdiepen-
de onderwerpen aan bod. Halverwege de 
minor maak je een schriftelijk tentamen en 
je sluit af met een groepspaper. Dat deze 
minor tenslotte overeenkomsten heeft met 
het b3-vak Migratie, Diversiteit en Crimina-
liteit is natuurlijk ook mooi meegenomen!

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op de bachelor?
In de samenleving (maar ook binnen de Cri-
minologie) wordt vaak al snel gewezen naar 
bepaalde bevolkingsgroepen als het gaat 
om criminaliteit. In deze minor ga je er on-
der andere achter komen waar deze groe-
pen vandaan komen en waarom integreren 
misschien wel heel lastig voor ze is. Je leert 
vanuit zowel sociologisch als bestuurskun-
dig perspectief naar migratie en diversiteit 
te kijken. Het bestuurskundig perspectief is 
nieuw voor criminologen, maar zeker heel 
interessant om eens vanuit die bril te kijken. 
Al met al biedt deze minor een interes-
sante aanvulling op het curriculum van 
Criminologie, omdat je een genuan-
ceerd beeld krijgt en verder leert kijken 
dan alleen de criminologische theorieën. 



DIVERSITY AND INCLUSION
DE SECTIE OVER . .

ERASMUS SCHOOL OF LAW & ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, 
CULTURE AND COMMUNICATION

Wat leer je tijdens deze minor?
Vanaf het nieuwe academisch jaar (september 2022) bieden Eras-
mus School of Law en Erasmus School of History, Culture and Com-
munication gezamenlijk de nieuwe multidisciplinaire minor Diversity 
& Inclusion aan. Het is een van de grote, maar ook complexe thema’s 
van deze tijd. In deze minor onderzoeken we deze thema’s vanuit his-
torisch, juridisch, economisch, sociologisch, criminologisch en cultu-
reel perspectief. De culturele dimensie is van fundamentele beteke-
nis in de discussie over inclusiviteit. Daarom dient in deze minor cultuur 
als verbindende schakel, en dat maakt deze minor uniek voor de EUR.  
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Wat leer je tijdens deze minor?
Ik heb stagegelopen bij de politie in Rot-
terdam in plaats van een minor gevolgd. 
Wat je leert hangt sterk af van de stage 
die je doet. Ik heb vooral veel kennis vanuit 
Research Lab toegepast bij het schrijven 
van een rapport. Maar ik heb tijdens de 
stage ook geleerd om mijn zelfstandig-
heid te gebruiken en te communiceren 
met collega’s over wat ik doe. Het beste 
wat je leert, is het meemaken van een 
organisatie in de praktijk. Je kan genoeg 
verhalen erover horen tijdens de studie, 
maar hoe het echt is en hoe de dyna-
miek in een organisatie werkt, merk je pas 
wanneer je er zelf in zit. Dat geeft goede 
inzichten voor het maken van eventuele 
keuzes voor je toekomst.
. 

Stage tijdens 
de minor

NIKKI OVER . .
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Waarom koos je voor deze minor?
Ik heb gekozen voor een stage omdat ik 
mijn bachelor niet per definitie nominaal 
wilde afronden.  Je hoeft echter geen 
studeivertraging op te lopen, het is name-
lijk mogelijk de stage binnen de minorpe-
riode af te ronde. Ik wilde niet doen wat 
iedereen deed, en ik ben van mening dat 
een stage meer toevoegt aan je ontwikke-
ling dan een minor, die natuurlijk ook inte-
ressant en leuk kan zijn.

Waarom is deze minor een aanrader?
Ik zou een stage zeker aanraden. Tien we-
ken zijn zo voorbij en het kost misschien 
wat meer moeite dan het volgen van een 
minor, maar dat is het helemaal waard. 
Bovendien maak je op deze manier con-
tacten waar je anders niet zo snel tegen-
aan zou lopen. En je krijgt een kijkje in de 
praktijk, helemaal handig om er een beet-
je achter te komen wat je nu precies wel of 
niet leuk vindt.
. 

Waarom is deze minor een goede 
aanvulling op de bachelor?
Ik heb tijdens mijn stage onderzoek ge-
daan naar de vuurwapenhandel op Tele-
gram Messenger. Dat past zeker goed bij 
onze studie. De politie is daarnaast een 
van de organisaties waar veel Criminolo-
giestudenten na hun bachelor terechtko-
men. Dat maakt het extra interessant en 
leuk om er al een keertje gekeken te heb-
ben. Werknemers bij de politie zijn ook erg 
toegankelijk en willen je graag alles laten 
zien. Hierdoor heb je dus veel mogelijkhe-
den om mee te lopen of mee te kijken.
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meer info over stage lopen:  
De minorperiode kun je ook invullen met een criminologische stage voor 15 
ECTS. De stage kan een interessante eerste ontmoeting zijn met het werkveld, 
de mogelijkheid bieden je opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk te 
brengen en inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten en capaciteiten. De stage 
vraagt wel veel zelfstandigheid en je bent als student zelf verantwoordelijk voor 
het vinden van een geschikte stageplek. 

Om de minorruimte in te kunnen vullen met een stage moet vooraf goedkeu-
ring worden gevraagd bij de examencommissie aan de hand van een uitge-
werkt stagevoorstel, inclusief een verklaring van een docent van Criminologie 
die bereid is de stage vanuit de universiteit te begeleiden. Je dient je stagevoor-
stel daartoe eerst naar de stage-coördinator Jip Willink te sturen (cristagemi-
nor@law.eur.nl). Vragen m.b.t. de stage kun je ook via dit mailadres stellen. De 
stage-coördinator koppelt je vervolgens aan een begeleidende docent die het 
voorstel beoordeelt en zo nodig suggesties voor aanpassingen geeft. Als het 
voorstel zodanig goed uitgewerkt is dat de docent een begeleidingsverklaring 
af wil geven, stuurt de student het voorstel met de begeleidingsverklaring van 
de docent naar de examencommissie (examencommissie@law.eur.nl) met cc 
aan de stage-coördinator.

Je stagevoorstel (ongeveer 1.000 woorden) moet de volgende onderdelen om-
vatten:
-  Een duidelijke beschrijving van een concrete opdracht inclusief beschrij- 
 ving van de organisatie en de branche;
-  Onderbouwde relevantie voor de opleiding Criminologie;
-  De beoogde leerdoelen van de stage (wat wil je leren);
-  Overzicht van concreet uit te voeren taken waaruit duidelijk wordt welke  
 van de vaardigheden worden toegepast.

Houd bij het invullen van de stage bovendien rekening met de volgende criteria:
-  De stage moet voldoen aan 15 ECTS en de minorruimte beslaan. Dat   
 houdt in twee blokken, in totaal 10 weken voltijd (inclusief het schrijven   
 van in te leveren producten);
-  De stage verlenende organisatie dient op zijn minst een sociaalweten  
 schappelijk afgestudeerde medewerker in dienst te hebben, die de   
 stagiair kan  begeleiden en een advies kan geven voor de beoordeling;
-  De beoogde instelling past binnen het werkveld van de Criminologie;
-  De werkzaamheden van de stagiair zijn van academisch niveau en verge 
 lijkbaar met het toekomstig criminologisch beroepenveld. 
-  De relevantie en kwaliteit van de stage moet toetsbaar zijn, daartoe moe 
 ten in ieder geval onderstaande ‘op te leveren producten’ geschreven   
 worden.
-  De werkzaamheden dragen bij aan het behalen van de eindkwalificaties  
 van de opleiding Criminologie (zie: https://www.eur.nl/esl/media/97939). 
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meer info over stage lopen: 
Planning goedkeuring stage en op te leveren producten
Ga zo snel mogelijk aan de slag met het benaderen van instanties en het schrij-
ven van een (concept) voorstel. Hoe sneller je de stage geregeld hebt des te 
sneller heb je zekerheid over de goedkeuring en dus of je de stage ook echt in 
kan brengen als minor. Zorg in ieder geval dat je de stage voor de zomervakan-
tie geregeld hebt (inclusief goedkeuring van de examencommissie die enkele 
weken kan duren). Je hoeft je voor de stage in de minorruimte niet in te schrij-
ven via de minoren inschrijfprocedure maar je hebt dus wel de goedkeuring van 
de examencommissie nodig.

LET OP: de deadline voor inschrijving van de gewone minoren is al een stuk 
eerder (zie algemene informatie). Het is daarom verstandig al ruim voor die 
deadline contact te leggen met een stage-organisatie en een conceptvoorstel 
voor te leggen aan de stage-coördinator. Dan weet je of je voorstel kans van 
slagen heeft. Het is bovendien sowieso verstandig om je naast je stage ook te 
oriënteren op de aangeboden minorvakken mocht het onverhoopt niet lukken 
met de stage. Als je later dan de officiële deadline aanmeldt voor minoren zijn 
er mogelijk al wel minoren waar geen plek meer is en na 15 juli kan je alleen nog 
inschrijven voor minoren van ESL.

Gedurende de stage dienen er een aantal producten opgeleverd te worden 
door de stagiair. 

Moment Product of gesprek

Rond de 5e week van je stage Tussentijds reflectieverslag (onge-
veer 2.500 woorden)

Meermaals gedurende je stage Intervisie (met medestudenten in 
gesprek)

Aan het eind van je stage, maar dit is 
afhankelijk van je stage-verlenende 
organisatie 

Een in overleg op te leveren pro-
duct/opdracht voor stageorganisa-
tie

Na afronding van de stage (week 11) Stageverslag (maximaal 5.000 woor-
den) waarin reflectie op de werkzaam-
heden en het behalen van de leerdoe-
len

Na afronding van de stage (week 11) Eindgesprek (met academisch bege-
leider)

Veel succes met het zoeken naar een stage en schrijven van het voorstel!
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FORENSICS, FRAUD
AND ACCOUNTING

STORM OVER . .

ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

Wat leer je tijdens deze minor?
De Minor Fraud and Forensic Accounting 
introduceert je met fraude in het bedrijfs-
leven. Aan de hand van fraudezaken uit 
het verleden, zoals Enron, leer je verschil-
lende vormen van fraude te herkennen en 
te begrijpen. Je leert ze niet alleen te her-
kennen en te begrijpen, maar je leert ook 
over de motieven die daders kunnen heb-
ben en de effecten die fraude kan heb-
ben op mensen, omgeving en het bedrijf. 
Daarnaast kijk je intern naar het bedrijf en 
wat er binnen de organisatie is gebeurd, 
waardoor de fraude heeft kunnen plaats-
vinden. Daarbij kijk je naar wat er veran-
derd kan worden om het in de toekomst te 
voorkomen/minder makkelijk te maken.

Waarom heb je gekozen voor deze 
minor?
Ik heb gekozen voor deze Minor, omdat 
het bedrijfsleven mij erg interesseert. Ik 
vind het erg interessant om te kijken hoe 
er nou precies enorme bedragen geld ver-
duisterd kunnen worden, zonder dat het 
opvalt. Mocht ik ook ooit als Criminoloog 
aan de slag willen in het bedrijfsleven leek 
deze Minor mij erg handig. De bachelor 
Criminologie is vrijwel helemaal in het Ne-
derland en deze is in het Engels. Dit leek 

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
Deze Minor is een aanvulling op de ba-
chelor Criminologie, omdat het perfect 
aansluit op fraude en witteboordencri-
minaliteit. De mensen die fraude plegen 
worden vaak niet gezien als enorme cri-
minelen, soms is dit ook duidelijk terug te 
zien in de straffen die opgelegd worden. 
Dit terwijl er jaarlijks miljarden euro’s wor-
den gefraudeerd. Het probleem is dus 
enorm en door deze Minor besef je dat 
alleen maar meer. In tegenstelling tot de 
bachelor Criminologie kijk je in de minor 
echt naar een bedrijf en interne/externe 
werkingen hierop. De organisatiestructuur 
wordt onder de loep genomen en ook 
druk van buitenaf. Dit maakt het zeker een 
aanvulling, omdat in de bachelor Crimino-
logie niet echt wordt gekeken vanuit de 
bedrijven zelf. Deze Minor helpt je dit beter 
te begrijpen.

Zou je deze minor aanraden?
Ik zou deze Minor zeker aanraden. Het 
onderwijs is leuk vormgegeven, omdat er 
gekeken wordt naar echte fraudezaken uit 
het verleden. Aan de hand van deze za-
ken ga je wekelijks samen met je groepje 
op onderzoek uit wat er nou precies aan 
de hand is en hoe dat precies is gedaan. 
Al met al vond ik de tijd vliegen tijdens 
mijn Minor en kijk ik er met veel plezier op 
terug.
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Ethiek, Politiek en Cultuur: filosofie 
van het menselijk Handelen 

ANNIEK OVER 

UNIVERSITEIT LEIDEN

Wat leer je tijdens deze minor?
In deze minor volg je drie vakken, namelijk 
‘Ethiek’, ‘Politieke filosofie’ en ‘Cultuurfilo-
sofie’. Tijdens deze vakken kijk je naar het 
gedachtegoed van allerlei filosofen over 
vraagstukken als: ‘wat is een rechtvaardi-
ge samenleving?’, ‘waarom is er een staat?’ 
en ‘wat is cultuur?’. De vakken hangen 
onderling samen en tijdens deze minor 
krijg je een beeld van de fundamentele 
gedachten waarop onze maatschappij en 
ons rechtssysteem gebaseerd zijn.

Waarom is deze minor een aanrader?
Ik vond deze minor super interessant en 
ik denk ook dat het een heel waardevol 
perspectief biedt. Met name als je al ge-
interesseerd bent in filosofie, zou ik deze 
minor zeker aanraden!

Studeren in Leiden: 
Deze minor volg je aan de universiteit 
Leiden. Het is super leuk om een keer naar 
een andere universiteit te gaan. Zeker als 
je overweegt om een master in Leiden te 
volgen, is dit een goede manier om te kij-
ken of de universiteit en de stad je beval-
len. Wel is het zo dat deze minor een half 
jaar duurt. Dit betekent dat er overlap is 
tussen je minor en de eerste twee blokken 
van je derde jaar. Dit is vrij intensief, maar 
het is echt te doen.
. 

Waarom koos je voor deze minor?
Ik heb deze minor gekozen omdat het 
dieper ingaat op de structuren en ideeën 
die achter verschillende systemen in onze 
maatschappij zitten. Zelf heb ik filosofie 
altijd heel erg leuk gevonden en tijdens 
deze minor wordt klassiek gedachtegoed 
toegepast op een concreet onderwerp, 
namelijk de inrichting van onze maat-
schappij.

Waarom is deze minor een goede aan-
vulling op je bachelor Criminologie?
Deze minor heeft enige overlap met het 
vak ‘Grondslagen van de criminologie’ 
maar geeft een diepgaander en comple-
ter beeld, omdat het niet alleen ingaat op 
de grondslagen van criminologie, maar 
ook op de grondslagen van de brede-
re systemen daaromheen. Je leert over 
machtsverhoudingen, rechtvaardigheid 
en de doorwerking van cultuur en morali-
teit in onze samenleving. Je wordt tijdens 
deze minor vooral ook aangemoedigd om 
kritisch te kijken naar machtsstructuren, 
maatschappelijke vraagstukken, recht-
vaardigheid en cultuur. Dit zijn onderwer-
pen die binnen de criminologie ook van 
groot belang zijn.
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AANMELDPROCEDURE
• Het aanmelden voor de minoren verloopt dit studiejaar via een lo-

tingsprocedure. 

• Tussen maandag 2 mei (13:00) en woensdag 11 mei (13:00) kun je in 
OSIRIS Student max. 5 voorkeuren opgeven.  

• In medio mei zal er voor de eerste ronde 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/mi-
nor-aan-een-andere-universiteit 

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

In deze folder zijn maar een aantal van de mogelijke minoren belicht. 
Waaronder minoren die veel gekozen worden, maar juist ook minoren die 
interessant maar wellicht minder bekend zijn. 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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