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Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: n.v.t.
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 planologie en ontdek of hier jouw interesse ligt.
Planologie gaat over de toekomst van steden, dorpen en regio's. In Nederland wordt veel aan
planologie gedaan, want ons land is dichtbevolkt en verschillende belangengroepen hebben vaak
tegenstrijdige belangen in de schaarse beschikbare ruimte. Zo staan economie en milieu vaak
tegenover elkaar, maar zijn ook de belangen van wonen en verkeer moeilijk op één lijn te krijgen.
De planoloog bedenkt bestuurlijke oplossingen voor zulke ruimtelijke problemen en conflicten. Het
gaat daarbij niet alleen om nieuwe projecten, zoals de bouw van een woonwijk, maar ook om het
beheer van bestaande projecten. Als planoloog werk je aan de verbetering van de leefomgeving.
Je denkt na over de beste inrichting van een gebied. Moeten er nieuwe woningen komen buiten de
bebouwde kom? Moeten we het landelijk gebied beschermen? En hoe dan? Ruimte is schaars. Als
planoloog leer je van de veranderingen in de wereld (daarom is sociaalgeografische kennis
belangrijk voor een planoloog) en denk je na over de beste inrichting van een gebied. Je kijkt naar
de toekomst. Planologen leveren een bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland voor
de komende decennia. Ze werken aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken zoals
de verbetering van achterstandswijken, de locatie en mogelijkheden van een tweede nationale
luchthaven, het tekort aan woningen in de Randstad, de relatie tussen mobiliteit en stedelijke
ontwikkeling. Planologie richt zich daarbij niet alleen op het ontwerpen van nieuwe plannen, maar
ook op de proceskant van de planning: hoe houd je greep op een project waarin vele
maatschappelijke groepen participeren (banken, ontwikkelaars, overheid, actiegroepen) en waarbij
voortdurend visies en doelstellingen veranderen? Vandaar dat je als planoloog veel samenwerkt in
wisselende teams met juristen, stedenbouwkundigen, economen, geografen en milieukundigen.
Planologen zijn in staat de diverse inzichten op elkaar af te stemmen en de ruimtelijke plannen
consistent en uitvoerbaar te houden.
Eindwerkstuk
Je sluit deze hoofdrichting af met een eindwerkstuk. Je dient te voldoen aan de eisen en de
procedure van de opleiding.
Masterprogramma’s
Deze hoofdrichting bereidt voor op het masterprogramma Spatial Planning.
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 wordt in overleg met de hoofdrichtingsadviseur samengesteld.

De hoofdrichting planologie bestaat uit:
•

•

4 inhoudelijke planologische vakken (30 ec):
Cursuscode Cursus
GEO2-3117
Planning theory
GEO2-3118
Planningmethoden
GEO2-3105
Planologie: atelier 1
GEO3-3110
Planologie: atelier 2

Niveau
2
2
2
3

Blok
1/2
1/2
3/4

Niveau
2
2
2

3 vakken wetenschappelijke onderzoeksmethoden (22,5 ec):
Cursuscode
GEO2-3054
GEO2-3053
GEO2-3055

•

Blok
1
2
3
3

Cursus
Statistische methoden
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
Wetenschappelijk Leeronderzoek

Bachelorthesis (15 ec)

