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Burgerschap en kwaliteit 
van samenleven
• 1 jaar

• 60 ECTS

Bevordering van kwaliteit van leven en 
democratische processen in publieke 

domeinen



Programma Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven 
I Democratisch burgerschap

(7,5 ECTS)

Moral and citizenship education 

(7,5 ECTS)

II Ethische professionaliteit

(7,5 ECTS)

Methoden van onderzoek naar 

Burgerschap en Kwaliteit van 

Samenleven 

(7,5 ECTS)

III Stage
(15 ECTS)

IV Scriptie
(15 ECTS)



Democratisch burgerschap

• 7,5 ECTS

• Periode 1

• Kritiek en beleid, kennis en vaardigheden 
rondom (politieke & lokale) vraagstukken 
van zeggenschap, inspraak en protest.  



Moral and citizenship education 

• 7,5 ECTS

• Periode 1

• Kritiek en beleid, kennis en 
vaardigheden rondom 
onderwijspraktijken.



Ethische professionaliteit

• 7,5 ECTS

• Periode 2

• Morele dilemma’s van professionals en hoe 
daarmee om te gaan

• Principes van democratische en normatieve
professionaliteit

• Praktijkverkenningen in professionele omgeving 



Methoden van onderzoek naar Burgerschap en 

Kwaliteit van Samenleven
• 7,5 ECTS

• Periode 2

• Methodologische voorbereiding van onderzoeksstage



Onderzoeksstage (blok III) 

15 ECTS = 420 uur = 10 weken zelf een (deel) onderzoek 
doen, op een plek naar keuze.  

Scriptie, (blok IV), op basis van materiaal dat je 
verzamelt tijdens je onderzoeksstage



Beroepsperspectieven

Rijksoverheid: BZK, SZW, VWS, EZK
Lokale overheid: VNG, gemeenten
Onderzoek en advies: Onderzoeksbureaus, adviesbureaus, movisie, SCP  
Onderwijs: Scholen, onderwijskoepels 
Zorg: Zorginstellingen, sociaal domein
Overige maatschappelijke organisaties: Woningcorporaties, vakbonden, 

vrijwilligersorganisaties, Pro Demos, NOV 



Beschrijvingen vakken

UvH website →

Master Burgerschap en kwaliteit van samenleven→

Vakken en roosters 



Studiebelasting

• Voltijd

• 4 onderwijsperioden van 10 weken

• Rooster per periode verschillend

• Studiebelasting:  42 uur per week, inclusief contacturen



Toelating

Rechtstreeks: 

• wo-bachelor Humanistiek

• wo-bachelor/master op het gebied van:

• Taal en Cultuur

• Gedrag en maatschappij

• Economie

• Recht

➢ Andere wo bachelor/master of hbo vooropleiding: premaster

Engelse taalvaardigheid 

niveau B2

Studenten met een vwo diploma 
of wo-bachelor diploma voldoen 

aan de taaleis



Praktische punten

Aanmelden via Studielink.nl tot uiterlijk

1 juni 2022.

• Aanmelding premaster tot uiterlijk 

1 mei 2022.

Studiekosten 2022-2023

• Wettelijk collegegeld € 2.209,-

• Instellingscollegegeld* € 8.243,-

• Premaster vergoeding € 1.105,-

• Overige studiekosten ca. € 500,-

* Bij een afgeronde master



Contact

Mastercoördinator

Menno Hurenkamp

Mail: M.Hurenkamp@uvh.nl

Studieadviseur

• Mail: studieadvies@uvh.nl

• Telefonisch spreekuur

• Dinsdag 10.00-11.00
Ook voor vragen over 
studieondersteuning

mailto:studieadvies@uvh.nl

