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Toelatingseisen
VWO-profiel: nvt
Ingangseisen: nvt
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS- hoofdrichting vind je hier
https://students.uu.nl/gw/las/studieprogramma. Het programma van deze HR is minimaal 67,5 ec
groot.
Doelgroep
Lees hieronder meer over het vakgebied ontwikkelingsgeografie en ontdek of hier jouw interesse
ligt.
Ontwikkelingsgeografie behoort tot de sociale geografie. Sociaal geografen onderzoeken de
bewoonde wereld. Zij bestuderen hoe mensen gebruik maken van de wereld en hoe zij de wereld
door dit gebruik veranderen. Sociaal geografen letten op verschillen tussen landen, regio's en
steden. Ze beschrijven de verschillen in inrichting en ontwikkeling en proberen deze verschillen te
verklaren. Zulke verschillen hebben te maken met de plaatselijke cultuur en economie, hoe
mensen met elkaar omgaan en wat ze politiek belangrijk vinden.
Als sociaal geograaf kijk je dus ook naar de inrichting van gebieden. Je houdt je bezig met de
samenhang van wonen, werken, verkeer en vervoer en andere functies die ruimte vragen en die
allemaal van invloed zijn op de ruimtelijke inrichting. Deze inrichting verschilt per plek. Waarom
zitten sommige Oost Afrikaanse landen nog steeds niet in de lift? Welke verklaring is er voor
migratiepatronen in India? Op zulke vragen geven sociaal geografen antwoord.
Sociaal geografen zijn nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt. Zij proberen gebeurtenissen
te begrijpen door plaatselijke situaties te onderzoeken en met elkaar te vergelijken. De studie richt
zich op het dagelijkse leven van mensen; op hoe mensen met hun omgeving omgaan en die
omgeving veranderen. Door te onderzoeken hoe regio's en landen zich ontwikkelen, kunnen
sociaal geografen een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen zoals de
tegenstelling tussen rijke en arme landen, de problemen in de achterstandswijken,
vluchtelingenstromen en ongelijke kansen voor economische ontwikkeling.
Eindwerkstuk
Je schrijft je eindwerkstuk bij de bacheloropleiding geografie en dient aan de eisen en procedure
van die opleiding te voldoen.
Masterprogramma’s
Deze hoofdrichting bereidt voor op het masterprogramma International Development Studies.
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. Voor deze hoofdrichting kies je uit
het aanbod van de opleiding Sociale Geografie en Planologie.

Hoofdrichtingprogramma
De hoofdrichting geografie van de ontwikkelingslanden bestaat uit:

•

2 inhoudelijke vakken ontwikkelingsgeografie (15 ec):
Niveau
2
3

•

Cursuscode Cursus
Blok
GEO2-3502
Development geography: theory and practice
2
GEO3-3503
Development Cooperation
4
2 inhoudelijke sociaalgeografische vakken (15 ec) – keuze uit onder andere:
Blok
3
3
1
3

Niveau
1
2
3
3

•

Cursuscode Cursus
GEO1-3501
Regions in development
GEO2-3510
Migratievraagstukken
GEO3-3413
Globalization
GEO3-3042
Transforming China
3 vakken wetenschappelijke onderzoeksmethoden (22,5 ec):

Blok
1/2
1/2
3/4

Niveau
2
2
2

Cursuscode
GEO2-3054
GEO2-3053
GEO2-3055

•

Cursus
Statistische methoden
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
Wetenschappelijk Leeronderzoek

Bachelorthesis (15 ec)

