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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 Stadsgeografie en Economische geografie en ontdek of hier jouw
interesse ligt.
Stadsgeografie en Economische geografie behoren 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
zijn er in sommige stadswijken meer leefbaarheidsproblemen dan in andere wijken? Waarom
groeit de economie in Singapore meer dan in Nederland en in Utrecht meer dan in Groningen? 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 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 Human Geography. Binnen de master
zijn vier tracks: 1) Urban Geography: Neighbourhoods & Residential Dynamics; 2) Urban
Geography: Daily Life & Public Spaces; 3) Economic Geography: Business & Location en 4)
Economic Geography: Regional Development & Policy.
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 Stadsgeografie en Economische geografie biedt veel keuzemogelijkheden. De
hoofdrichting wordt in overleg met de hoofdrichtingsadviseur samengesteld.
Binnen de HR stadsgeografie en economische geografie kies je minimaal twee vakken in de
richting van de masteropleiding Human Geography. Tenminste één van die twee vakken is een
niveau 3 vak.
De hoofdrichting stadsgeografie en economische geografie bestaat uit:

•

4 inhoudelijke sociaalgeografische vakken (30 ec), waarvan minimaal één op niveau 3 in
de richting van de mastertrack. Keuze uit:

Cursuscode
GEO3-3041
GEO3-3302
GEO3-3319
GEO1-3301
GEO2-3304
GEO3-3312
GEO2-3402
GEO3-3206
GEO2-3203
GEO1-3201

•

Blok
1
2
2
3
4
4
2
3
4
4

Niveau
3
3
3
1
2
3
2
3
2
1

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

•

Cursus
Steden, consumptie en identiteit
Transport Geography
Stedelijke netwerken
Het gebruik van de stad
Wonen in de stad
World Cities and Urban Inequalities
Bedrijf en Regio
Economic Evolution of Cities and Regions
Commercieel vastgoed
Economie en geografie

Cursus
Statistische methoden
Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
Wetenschappelijk Leeronderzoek

Bachelorthesis (15 ec)

