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Het onderzoek

De Stichting STOGO voert samen met het departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) van de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht periodiek (twee-

tot driejaarlijks) onderzoek uit onder recent afgestudeerden van de doctoraal- en masteropleidingen van het departement. Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de

toegang van afgestudeerde geografen en planologen is tot de arbeidsmarkt, hoe hun beroepscarrière verloopt, in welke sectoren zij terecht komen en in hoeverre de

beroepscarrière aansluit bij de opleiding. Door het onderzoek regelmatig uit te voeren ontstaat een monitor, waardoor het mogelijk is continu zicht te houden op de actuele

arbeidsmarktpotentie en carrièremogelijkheden van geografen en planologen. Het levert tevens informatie voor de periodieke formele beoordeling van de kwaliteit van de

opleidingen (visitatie) door de Nederlands Vlaams Accreditatie Orgaan (NVAO), die eens per zes jaar plaatsvindt.

Het onderzoek bestaat net als bij voorgaande onderzoeken uit twee delen: een cohort- en een panelonderzoek. Het cohortonderzoek heeft betrekking op Sociaal Geografen en

Planologen die zijn afgestudeerd tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2020. Ten tijde van het cohortonderzoek zijn alumni tenminste een half jaar afgestudeerd. Het cohort

2018-2020 telt 383 afgestudeerden. Uiteindelijk hebben 167 alumni aan het cohortonderzoek meegedaan, dit betekent een responspercentage van 44%. Dit is iets lager dan bij

de vorige metingen toen de respons respectievelijk 50% en 51% bedroeg. Mogelijk heeft dit te maken met het Universiteit brede alumnionderzoek dat overlapte met de periode

van dataverzameling voor dit onderzoek. Door de uitkomsten te vergelijken met de vorige cohorten, kunnen trends en ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt.

Het panelonderzoek bestaat uit oud-deelnemers aan het cohortonderzoek die destijds hun medewerking toezegden. Dit is voor het eerst gedaan in 2010. Het panel wordt steeds

aangevuld met de afgestudeerden uit het vorige cohortonderzoek, maar er vallen ook mensen af die niet meer meedoen. Met het panelonderzoek wordt inzicht geboden in de

ontwikkeling van de arbeidscarrière van Geografen en Planologen. In het onderzoek worden uitkomsten weergegeven naar afstudeercohort. Het databestand biedt ook

aanknopingspunten voor longitudinaal onderzoek naar carrièrepaden. Dit onderdeel is bij de vorige meting door het departement SGPL uitgevoerd. Aan het panelonderzoek

hebben 163 van de 329 alumni meegedaan, een respons van 50%.

Vanwege een ondervertegenwoordiging van IDS alumni in voorgaande onderzoeken hebben we dit jaar via de alumnivereniging van IDS extra alumni uitgenodigd voor het

panelonderzoek. Dit heeft het gewenste resultaat opgeleverd. Op basis van het respons percentage van de IDS’ers die al in het panel zaten is er een weging toegepast zodat de

vergelijkbaarheid met eerdere onderzoeksjaren gewaarborgd is. De respons onder deze groep was 22%.
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Samenvatting – Cohortonderzoek (1/2)

Werk vinden

✓ Vrijwel alle alumni uit het afstudeercohort 2018-2020 hebben een betaalde baan (95%). Het overgrote deel (92%) is in loondienst en 3% werkt (deels) voor zichzelf. Slechts

5% heeft (nog) geen betaald werk. Het aandeel alumni uit het meest recente afstudeercohort zonder werk daalt gestaag, van 25% (cohort 2009-2012), naar 15% (cohort

2012-2014), naar 9% (cohort 2014-2016) tot 4% (cohort 2016-2018) en 5% nu.

✓ Afgestudeerde geografen en planologen vinden over het algemeen snel een baan. Circa driekwart van de alumni uit het cohort 2018-2020 (74%) vond binnen drie maanden

een baan en maar liefst 91% binnen zes maanden.

✓ Van het cohort 2018-2020 vonden afgestudeerden met een GIMA-master (85% binnen drie maanden) en alumni met een master Economische Geografie (80% binnen drie

maanden) het snelst een baan.

Type aanstelling

✓ Alumni uit het cohort 2018-2020 hebben vaak een vaste aanstelling (46%). Dit is meer dan bij de vorige metingen (40% 2016-2018, 36% 2014-2016, 23% 2009-2014). Een

even groot aandeel van de alumni (46%) heeft een tijdelijk arbeidscontract en 2% heeft een eigen bedrijf.

✓ Recent afgestudeerden met een baan werken in de meeste gevallen fulltime (85%), een veel kleiner aandeel werkt parttime (15%).
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Samenvatting – Cohortonderzoek (2/2)

Type werk

✓ De meeste alumni werken als adviseur (20%), trainee (14%) en junior consultant (10%). Andere functies waar meer alumni terecht zijn gekomen, zijn beleidsadviseur (7%)

en onderzoeker (7%). Populaire werkgevers zijn adviesbureaus (30%), gemeenten (12%) en de Rijksoverheid (9%).

✓ De meeste alumni uit het afstudeercohort 2018-2020 hebben een baan die volledig (45%) of deels (45%) aansluit op de opleiding SGPL, bij 10% sluit de opleiding (vrijwel)

niet aan op de huidige baan.

✓ Ongeveer een derde van de alumni komt terecht in een functie waarvoor een WO-opleiding is vereist (34%) en bij bijna vier op de tien wordt zowel Hbo als WO gevraagd

(39%). Bij de vorige twee cohorten lag het aandeel waarvoor een WO-niveau werd vereist hoger (resp. 58% en 54%). Economisch geografen en alumni met een master in de

overige categorie komen het meest terecht in een functie waarvoor een WO-opleiding is vereist (resp. 43% en 44%).

✓ Ongeveer een kwart van de alumni heeft een functie waarvoor uitsluitend de eigen specialisatie werd gevraagd (24%). Bij 3% werd uitsluitend geografie of planologie

gevraagd en bij vier op de tien werd sociale geografie / planologie of aanverwante opleiding gevraagd (40%). In vergelijking met de vorige twee cohortonderzoeken valt op

dat het aandeel waarvoor uitsluitend de eigen specialisatie werd gevraagd toen veel lager was (resp. 12% en 11%).

✓ De meeste alumni komen in een functie terecht waarvoor geen relevante werkervaring nodig is (56%). Dit aandeel was in de vorige twee onderzoeken respectievelijk 63% en

58%.

Aansluiting op de opleiding

✓ Bijna de helft van de alumni (45%) vindt dat de opleiding SGPL hen goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit aandeel ligt hiermee iets hoger dan voor de cohorten

2014-2016 en 2016-2018 (36%). Alumni met een GIMA-master zijn hierover het meest positief gestemd (66%) en ook Stadsgeografen laten zich meer dan gemiddeld positief

hierover uit (51%). Een kwart tot een derde van de alumni is van mening dat zij niet goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt (29%).

✓ Circa twee derde is positief over de onderzoeksvaardigheden (69%) en de theoretische kennis (63%) en ongeveer de helft over de toepassingsgerichte kennis (48%). Over de

theoretische kennis laat men zich steeds vaker positief uit: over de jaren heen van 48% naar 52%, 56% en 63% nu.

✓ Alumni zijn het meest te spreken over de sfeer op de faculteit (7,8), gevolgd door de kwaliteit van het onderwijs (7,7) en de faciliteiten (7,6). De voorbereiding op de

arbeidsmarkt scoort het laagst (6,2). De organisatie van het onderwijs krijgt een 7,2 en de begeleiding vanuit de opleiding een 7,0. Over de sfeer zijn alumni nog iets

positiever dan bij de vorige metingen (van 7,6 en 7,7 naar 7,8). Opvallendste verbetering is de organisatie van het onderwijs (van 6,6 naar 7,2).
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Samenvatting – Panelonderzoek

Carrière

✓ Kort na het afstuderen werken circa vier op de tien in de publieke sector (43%). Van de oudste drie cohorten werkt het merendeel juist in de publieke sector (resp. 63%, 52%

en 60%).

✓ Van het meest recente cohort werken meer dan acht op de tien alumni fulltime (85%). Naarmate men langer aan het werk is, neemt het aandeel parttimers toe van 33% in

Cohort 4 tot en met 57% in Cohort 1. Vrouwen werken iets minder vaak fulltime (66%) dan mannen (78%).

✓ Met de stelling ‘mijn beloning staat in verhouding met de werkzaamheden die ik uitvoer’ zijn vier op de vijf alumni (88%) het eens. De jongste drie cohorten zijn het met

deze stelling vaker (helemaal) niet eens of zijn neutraal hierover.

✓ Zes op de tien alumni hebben nog dezelfde functie bij dezelfde werkgever (62%), één op de tien is van functie veranderd bij dezelfde werkgever (11%) en ruim een kwart

heeft een andere werkgever (27%). Alumni uit de oudere cohorten blijven vaker bij dezelfde werkgever en veranderen ook vaker van functie bij dezelfde werkgever. Meer

aansprekende werkzaamheden blijft de belangrijkste drijfveer om van baan te veranderen.

✓ Een derde van de alumni (34%) verwacht dat ze over vijf jaar nog dezelfde functie hebben. Bij het meest recente cohort ligt dit aandeel op een derde (33%). Onder alumni

die lager zijn afgestudeerd ligt dit aandeel hoger; Cohort 3 54%, Cohort 2 47% en Cohort 1 40%.

✓ Alumni geven aan voldoende doorgroei- en carrièremogelijkheden te ervaren. Iets meer dan driekwart beaamt dit (77%). Dit geldt in meerde mate voor Cohort 4 (90%) en

Cohort 5 (93%) en in mindere mate voor de jongste twee cohorten (Cohort 6 en Cohort 7) en de oudste drie cohorten (Cohort 1 t/m 3).

Aansluiting op de opleiding

✓ Van de alumni heeft iets meer dan de helft een functie die goed aansluit op de kennis die men heeft opgedaan in de opleiding (51%), een kwart geeft aan dat dit niet het

geval is (25%) en nog eens een kwart is neutraal hierover (24%). Er is geen duidelijk verschil te zien tussen de cohorten.

✓ Bijna acht op de tie alumni (79%) zijn van mening dat de studie nuttig is geweest voor het uitoefenen van de huidige functie. Ongeveer één op de tien is het hier (helemaal)

niet mee eens (9%) of is neutraal hierover (12%). Dit aandeel verandert niet echt naarmate men korter of langer is afgestudeerd.

✓ Bijna alle alumni zijn in loondienst (89%). Dit aandeel ligt lager voor de oudste twee cohorten (resp. 80% en 81%), waarvan meer mensen werkzaam zijn als ZZP’er.
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De arbeidsmarkt volgens het CBS

Cijfers van het CBS laten zien dat de werkzame beroepsbevolking de afgelopen jaren

gestaag is toegenomen. In 2011 waren er nog 8.268.000 werkenden, in 2021 is dit

toegenomen tot 9.010.000. Vooral de afgelopen jaren, tussen 2015 en 2021 is het

aantal werklozen flink afgenomen. Van 635.000 in 2015 tot en met 334.000 in 2021.

De netto arbeidsparticipatie, dit is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in

de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking), van mensen tussen de 15 en 75

jaar is voor mensen met een Hbo-, WO-master of WO-doctorsopleiding al jarenlang

vrij hoog. In de afgelopen jaren is dit aandeel gestegen van 82,9% in 2011 tot 86,2% in

2021.
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De arbeidsmarkt volgens de NAE

De Nationale Alumni Enquête (NAE), voorheen WO-monitor genoemd, is een

landelijke enquête onder alle recent afgestudeerde master- en doctoraalstudenten

aan de Nederlandse universiteiten. Het onderzoek vindt sinds 2009 tweejaarlijks

plaats. Voor het onderzoek worden afgestudeerden ongeveer anderhalf jaar na

afstuderen uitgenodigd deel te nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor de NAE

2019 studenten zijn benaderd die in de periode 2017-2018 zijn afgestudeerd. VSNU

publiceert op hoofdlijnen over de landelijke resultaten. De universiteiten verwerken

zelf de gegevens voor de eigenuniversiteit/opleidingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat afgestudeerden in 2019 gemiddeld na 2,5

maand een betaalde baan vinden. Dit is gemiddeld een fractie sneller dan in 2017,

toen dit nog 2,7 maanden bedroeg. In 2019 heeft net als in 2017 41,2% van de

afgestudeerden direct na het afstuderen een baan. 88,8% van de afgestudeerden

heeft binnen 6 maanden betaald werk gevonden, dit aandeel is hoger dan in alle jaren

vanaf 2009.
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Cohortonderzoek
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Wie zijn de alumni uit het meest recente afstudeercohort
Welke master hebben ze gevolgd, via welke opleiding zijn ze ingestroomd en welke

extra vakken of andere inspanningen hebben zij geleverd tijdens hun studie om zich

beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt?

Iets meer dan de helft van de alumni die hebben meegewerkt aan het

cohortonderzoek is man (54%), iets minder dan de helft is vrouw (46%). De

gemiddelde leeftijd van deze alumni is 27 jaar.

Eén op de vijf studeerde Geographical Information Management and Applications

(GIMA), één op de zeven International Developments Studies (IDS) of Planologie/

Spatial Planning. Meer dan één op de tien volgden de track Urban Geography Daily

Life & Public Spaces of Urban Geography Neighbourhoods & Residential Dynamics. De

overige richtingen zijn allemaal door minder respondenten gevolgd. Van de

vrouwelijke respondenten heeft een relatief groot aandeel IDS gestudeerd (24%),

onder de mannelijke respondenten is dit GIMA (26%).
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Masteropleiding van de respondenten & Vooropleiding 

Het aantal respondenten per afstudeerrichting is niet altijd even groot. Om over de verschillende

afstudeerrichtingen toch uitspraken te kunnen doen, is een aantal opleidingen bij Stadsgeografie

en Economische geografie samengevoegd. Na deze samenvoeging is vast te stellen dat één op de

drie responderende alumni Stadsgeografie (30%) heeft gedaan, één op de vijf GIMA (20%), één op

de zes Economische Geografie (16%) en één op de zeven IDS (14%) of Planologie (14%). Een kleine

aandeel volgde de Research Master of Geo-communicatie, niemand volgde Geografie: educatie en

communicatie. In de rapportage worden uitsplitsingen gemaakt naar Economische Geografie,

Stadsgeografie, IDS, Planologie, GIMA en Overige opleidingen.

Meer dan een derde (35%) is aan hun master begonnen vanuit een bacheloropleiding aan de

faculteit Geowetenschappen. Eén op de vijf volgde een bachelor aan een andere universiteit in

Nederland (22%) en bijna één op de vijf deed eerst een Hbo-opleiding, gevolgd door een pre-

master (17%). Iets meer dan één op de tien volgde eerste een bachelor in het buitenland (13%).

Een klein deel van de alumni volgde een bachelor aan een andere faculteit aan de universiteit van

Utrecht (7%) of een andere master (2%).

Vergeleken met de vorige meting is vooral het aandeel dat is doorgestroomd vanuit een

bacheloropleiding aan dezelfde faculteit afgenomen. Tegelijkertijd is het aandeel dat van een

andere universiteit komt (in Nederland of het buitenland) flink toegenomen.

De alumni die niet zijn doorgestroomd vanuit de bacheloropleiding aan dezelfde faculteit zijn

doorgestroomd vanuit een groot aantal verschillende opleidingen waaronder de opleiding Sociale

geografie & Planologie in Amsterdam (7% van alle respondenten), Groningen (6%) of Nijmegen

(2%). Ook van de NHTV in Breda is een deel afkomstig (3%) evenals van de opleiding Sociale

Geografie en Planologie in Deventer (2%) en Rotterdam (4%). Daarnaast wordt een groot aantal

verschillende opleidingen genoemd in binnen- en buitenland (76%).
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Stage

Ongeveer twee derde van de alumni heeft tijdens de studie stage gelopen (65%).

Het merendeel deed dit alleen tijdens de master (40%). Een vijfde deed dit zowel

tijdens de bachelor als master (18%). Meer dan een derde heeft helemaal geen

stage gelopen (35%). Vergeleken met de vorige meting is het aandeel alumni dat

tijdens de bachelor dan wel master stage heeft gelopen afgenomen. Alumni die

GIMA (94%) of Economische geografie (73%) hebben gedaan, hebben in

verhouding vaker stage gelopen.

De meeste alumni hebben stage gelopen bij een adviesbureau (37%) op enige

afstand gevolgd door een NGO (15%), een gemeente (12%) of de Rijksoverheid

(11%). Planologen hebben meer dan gemiddeld stage gelopen bij een adviesbureau

(62%). IDS’ers vaker in het onderwijs (29%) en bij een NGO (64%). Vrouwen liepen

vaker stage bij een NGO (29%) dan mannen (4%).

Ongeveer een derde is gaan werken op de stageplek. Eén op de zeven heeft na

afloop van de stage een vaste aanstelling gekregen bij het bedrijf of de instelling

waar ze stage hebben gelopen (14%), één op de zes heeft een tijdelijke aanstelling

gekregen (17%).
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Extra curriculaire activiteiten

Circa 7% van de respondenten heeft cursussen gevolgd uit het Honoursprogramma/

excellent tracé, waarvan het merendeel met behaald testimonium (5%). In

vergelijking met de vorige metingen zijn er iets minder alumni die dit hebben

gedaan.

Bijna een kwart van de alumni heeft vakken gevolgd in het buitenland (23%), het

merendeel tijdens de bachelor (19%). Vergeleken met de vorige metingen zijn er

meer alumni naar het buitenland geweest. In vergelijking met 2019 zijn er meer

alumni tijdens de bachelor weg geweest, in vergelijking met 2017 is het aandeel

ongeveer vergelijkbaar. Sinds 2017 is er een stijgende lijn te zien in het aandeel

alumni die zowel tijdens de bachelor als tijdens de master naar het buitenland zijn

geweest. Bestemmingen die vaker worden genoemd zijn Verenigd Koninkrijk,

Tsjechië, Frankrijk, Duitsland en Zuid-Afrika.

Iets meer dan een kwart van de alumni heeft tijdens de studie een bestuursfunctie

vervuld (28%), het merendeel voor minder dan 20 uur per week (15%), bij 6%

betrof dit een fulltime bestuursfunctie. De uitkomsten komen sterk overeen met

die van de vorige metingen.
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Toegang tot de arbeidsmarkt

In dit hoofdstuk wordt de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerde geografen

en planologen in beeld gebracht. Gekeken wordt welk aandeel is gaan verder

studeren, inmiddels een baan heeft en hoe snel ze deze baan hebben gevonden, om

wat voor type dienstverband het gaat en in hoeverre de baan aansluit op de

opleiding die zij hebben gevolgd. Daarbij wordt gekeken of er verschillen zijn tussen

de afstudeeropleidingen. De resultaten van het huidige cohort 2018-2021 worden

ook vergeleken met de eerdere cohorten.

Na het behalen van de master is 12% nog één of meer andere opleidingen gaan

volgen: 5% heeft een promotieplaats gekregen, 3% is een andere (universitaire)

opleiding gaan volgen en 1% is doorgestroomd naar de lerarenopleiding.

Acht op de tien alumni zijn na het afronden van de opleiding op zoek gegaan naar

betaald werk (80%). Dit aandeel is lager dan bij de vorige meting toen dit negen op

de tien betrof. Diegenen die dit niet hebben gedaan hadden deels al een baan (43%),

ging op reis/vakantie (27%) of ging verder studeren (20%).

Er is een klein deel dat aangeeft dat dit samenhangt met de verwachting geen baan

te kunnen vinden (7%), met ziekte (3%) of dat dit niet kon vanwege zorg voor het

gezin (7%). Vergeleken met de vorige meting zijn er veel meer alumni die eerst op

reis/vakantie zijn gegaan.

88%

5%

1%

3%

3%

nee

ja, promotieplaats

ja, lerarenopleiding

ja, andere universitaire opleiding

ja, andere opleiding

Ben je na het behalen van je masterdiploma nog een andere opleiding gaan volgen? n=150

80%

20%

ja

nee

Ben je na het behalen van je masterdiploma meteen op zoek gegaan naar betaald werk? 
n=150
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Arbeidsmarktpositie (1/2)

Veruit de meeste respondenten uit het laatste afstudeercohort zijn aan het werk.

Meer dan negen op de tien alumni zijn in loondienst (92%) en 3% werkt (deels) voor

zichzelf. Slechts 5% van de alumni uit dit cohort had op het moment van dit

cohortonderzoek geen betaald werk of werkte minder dan 12 uur per week. Het

percentage afgestudeerden zonder baan is vergelijkbaar met het cohort 16-18 en

lager dan alle eerdere cohorten.

Omdat de meetmomenten van de cohorten niet exact gelijk waren in de

verschillende onderzoeken, is een eenduidige vergelijking niet helemaal mogelijk. De

alumni van cohort 07-09 zijn minimaal één jaar na het afstuderen ondervraagd. Voor

de cohorten 09-12 en 12-14 geldt dat alumni minimaal één maand na het afstuderen

zijn ondervraagd en het cohort 14-16 zijn in maart benaderd, die van 16-18 in juni en

die van 18-21 in mei. Om een zo goed mogelijke vergelijking te kunnen maken, wordt

ook ingezoomd op de respondenten die minimaal één jaar zijn afgestudeerd.

De arbeidsmarktpositie van alumni die langer dan een jaar op de arbeidsmarkt zijn

(n=85 in 2021) ziet er in vergelijking met eerdere cohorten goed uit. Maar liefst 94%

heeft een baan in loondienst en maar 4% heeft gaan baan. In vergelijking met het

cohort 16-18 zijn er minder mensen die (deels) zelfstandig werken.

85%

70%
77%

88% 91% 92%

5% 5% 7% 3% 5% 3%
11%

25%
15%

9%
4% 5%

Cohort 07-09 Cohort 09-12 Cohort 12-14 Cohort 14-16 Cohort 16-18 Cohort 18-20

Arbeidsmarktpositie van alle respondenten, naar afstudeercohort, 2007-2021, n=150.

Loondienst (deels) zelfstandig Geen werk of minder dan 12 uur per week

85%
77% 82% 87% 85%

94%

5% 4% 8% 3%
11%

2%
11%

19%
9% 9% 4% 4%

Cohort 07-09 Cohort 09-12 Cohort 12-14 Cohort 14-16 Cohort 16-18 Cohort 18-20

Arbeidsmarktpositie van alumni die langer dan een jaar op de arbeidsmarkt zijn, 2007-2021.

Loondienst (deels) zelfstandig Geen werk of minder dan 12 uur per week
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Arbeidsmarktpositie (2/2)

Tussen de verschillende opleidingen valt op dat onder IDS’ers het aandeel

respondenten zonder werk of met minder dan 12 uur werk per week groter is dan

bij de andere afstudeerrichtingen (24%), ook is onder deze alumni het aandeel dat

(deels) zelfstandig werkt groter (10%). Verder zijn de verschillen tussen de

opleidingen erg klein.

Circa de helft van de alumni heeft nog steeds dezelfde baan na het afstuderen

(46%) of werkt nog steeds bij dezelfde werkgever maar in een andere functie (7%).

Ongeveer zes op de tien hebben vóór deze baan tenminste één andere baan gehad

(16%) of een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk (3%). Bij de helft van hen

sloten de vorige werkzaamheden aan op de opleiding die men had gevolgd (23%).

Bij alumni die een vorige baan hebben gehad, betrof het in iets meer dan de helft

van de gevallen een fulltime baan (58%, 36 uur of meer). Bij zeven op de tien betrof

het een tijdelijk contract (69%), bij drie op de tien een vast contract (31%). Men is

gestopt omdat het contract afliep (27%), de baan niet beviel (23%), men ging

verhuizen (15%) of een betere baan kon krijgen (12%).

92%

98%

67%

95%

96%

100%

10%

4%

8%

24%

5%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Huidige arbeidsmarktpositie, naar afstudeerrichting (cohort 2018-2020), n=150. 

Loondienst (Deels) zelfstandig Geen werk of minder dan 12 uur per week

46%

23%

16%

7%

2%

1%

4%

mijn huidige baan is mijn eerste baan, heb geen andere
banen gehad

ik heb één of meer andere banen gehad, maar die sloten
niet aan op mijn opleiding

ik heb hiervoor nog andere betaalde banen gehad, die
aansloten op mijn opleiding

ik werk nog steeds bij de eerste werkgever, maar heb
inmiddels wel een andere functie

ik heb hiervoor vrijwilligerswerk gedaan in mijn vakgebied

ik heb hiervoor een werkervaringsplaats gehad, die
aansloot op mijn opleiding

iets anders

Heb je tussen je afstuderen en je huidige baan/werkgever nog andere banen/werkgevers gehad 
of andere (niet betaalde) werkervaring? n=134
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De banen van net afgestudeerden

Het voorafgaande laat zien bijna alle alumni uit het cohort 2018-2020 betaald werk

hebben (95%). In deze paragraaf wordt gekeken naar de weg tot het verkrijgen van

hun baan, in hoeverre hun baan aansluit op de opleiding en wat hun functie is.

Een derde van de respondenten uit het afstudeercohort 2018-2020 vond meteen

een baan (33%, 0 maanden wachttijd). Nog eens bijna vier op de tien binnen drie

maanden (41%). Bij slechts 5% duurde het langer dan zes maanden. De snelheid

waarmee alumni een baan vinden is de laatste jaren steeds verder toegenomen,

ook het aandeel alumni dat nog geen baan heeft kunnen vinden is vanaf het cohort

2009-2012 steeds iets verder teruggelopen. Het aandeel alumni dat binnen 3

maanden een baan heeft gevonden is voor het huidige cohort 74% en is

vergelijkbaar met dat van het vorige cohort (78%).

Respondenten die een master GIMA hebben gevolgd, hebben het snelst een baan 

gevonden; maar liefst 63% meteen na het afstuderen. Als we kijken naar het 

aandeel alumni dat binnen 3 maanden een baan vindt dan is dit eveneens het 

grootste voor alumni met een GIMA-master (85%), gevolgde door Economisch 

geografen (80%), Planologen (75%), Stadsgeografen (73%) en IDS’ers (57%). Onder 

IDS’ers heeft circa een kwart nog geen baan kunnen vinden (24%), onder 

Economisch Geografen is dit 8% en onder Planologen 5%.

33%

50%

32%

31%

28%

42%

46%

38%

41%

28%

38%

33%

30%

33%

30%

38%

17%

11%

12%

15%

16%

14%

16%

12%

5%

4%

8%

7%

6%

6%

8%

11%

5%

8%

9%

15%

20%

6%

1%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Cohort 04-07

Cohort 00-04

Hoe snel vindt men een baan? naar cohort n=150.

0 maanden 1-3 maanden 4-6 maanden Meer dan 6 maanden nog geen werk kunnen vinden

24%

33%

19%

20%

63%

25%

56%

40%

38%

55%

22%

33%

12%

18%

19%

20%

11%

25%

9%

4%

17%

8%

24%

5%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Hoe snel vindt men een baan? naar afstudeerrichting (afstudeercohort 2018-2020), n=150. 

0 maanden 1-3 maanden 4-6 maanden Meer dan 6 maanden Nog geen werk kunnen vinden
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Aansluiting op de opleiding (1/2)

Naast de vraag hoe snel afgestudeerden een baan vinden, is het interessant om te

weten of het ook een baan betreft die in het verlengde ligt van de gevolgde

opleiding. Bij circa de helft van de alumni sluit de huidige baan volledig aan op de

opleiding (45%) en bij nog eens bijna de helft is dit deels het geval (45%). Eén op de

tien respondenten (10%) geeft aan dat de huidige baan (vrijwel) niet aansluit op de

opleiding. Vergeleken met de vorige meting is hierin vrijwel niets veranderd.

Alumni die de master GIMA of een overige master hebben gevolgd hebben vaker

een baan die helemaal aansluit op de opleiding (70% en 75%). Economisch

Geografen hebben vaker een baan die deels aansluit op de opleiding (78%).

Vrouwen hebben vaker een baan die niet aansluit op de opleiding (18%).

Van de 14 alumni waarvan de baan (vrijwel) niet aansluit op de opleiding, vinden 4

dit jammer en 7 vinden dit deels jammer maar deels ook niet. Twee alumni geven

aan hiermee geen problemen te hebben.

45%

45%

10%

48%

42%

10%

47%

38%

15%

helemaal

deels

(vrijwel) niet

Sluit je huidige baan aan bij de masteropleiding die je hebt gevolgd, n=142, 2017-2021.

2021

2019

2017
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Aansluiting op de opleiding (2/2)

Ondanks dat de baan bij ongeveer de helft van de alumni volledig aansluit op de

opleiding, geven zes van de tien alumni aan dat hun baan ook door anderen dan

sociaal geografen of planologen uitgeoefend kan worden. Klaarblijkelijk komen veel

SGPL-ers terecht in een baan waarop een breder profiel van deskundigheid kan

worden ingezet. Dit laat aan de ene kant zien dat geografen en planologen breed

inzetbaar zijn, aan de andere kant valt op dat bijna een derde het (helemaal)

oneens is met deze stelling (28%). Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan bij iedere

vorige meting, wat laat zien dat alumni meer dan voorheen op een plek terecht

komen waar hun specifieke expertise nodig is.

Als we kijken naar de verschillen tussen de opleidingen dan valt op dat vooral

Economisch Geografen (81%) en Planologen (80%) aangeven dat hun

werkzaamheden ook door andere zouden kunnen worden uitgevoerd. Alumni die

aangeven dat dit zeker niet het geval is hebben vaker een GIMA-master (46%),

overige opleiding (44%) of IDS (36%).

28%

16%

14%

15%

14%

6%

16%

14%

21%

13%

19%

28%

57%

70%

66%

72%

67%

66%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

“Mijn werkzaamheden zouden ook door anderen dan sociaal geografen en planologen 
kunnen worden uitgevoerd”, naar cohort , n=120.

(helemaal) oneens Neutraal (helemaal) eens

10%

26%

36%

7%

46%

44%

10%

21%

18%

13%

19%

81%

53%

45%

80%

35%

56%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

“Mijn werkzaamheden zouden ook door anderen dan sociaal geografen en planologen 
kunnen worden uitgevoerd”, naar afstudeerrichting, n=120.

(helemaal) oneens Neutraal (helemaal) eens
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Type dienstverband (1/2)

Ongeveer de helft van de afgestudeerden heeft een vaste aanstelling (46%),

eveneens ongeveer de helft heeft een tijdelijke aanstelling (46%). Daarnaast heeft

6% geen werk en 2% heeft een eigen bedrijf. Ondanks dat dit op hoofdlijnen

overeen komt met de vorige meting is te zien dat het aandeel alumni met een vaste

aanstelling de laatste vijf cohorten steeds verder toeneemt. Het aandeel dat geen

werk heeft, is aan de andere kant steeds verder gedaald, hoewel dit aandeel nu iets

hoger ligt dan bij de vorige meting.

Planologen hebben iets vaker een vaste aanstelling (69%) en alumni die vallen

onder de overige opleidingen hebben vaker een tijdelijke aanstelling (89%). Van de

mensen met een tijdelijke aanstelling (n=56) geeft ruim driekwart aan uitzicht te

hebben op een vaste aanstelling (77%), voor bijna een kwart is dit niet zo (23%).

Het maakt niet uit of alumni langer of korter dan één jaar actief zijn op de

arbeidsmarkt, ook maakt het niet uit voor het type aanstelling of alumni wel of

geen stage hebben gelopen.

46%

40%

36%

23%

20%

40%

46%

54%

52%

59%

53%

46%

6%

11%

16%

26%

12%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Type dienstverband, naar cohort, n=128.

Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling Eigen bedrijf Geen werk

48%

50%

19%

69%

54%

11%

43%

50%

44%

25%

42%

89%

6%

9%

31%

6%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Type dienstverband, naar afstudeerrichting, n=128

Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling Eigen bedrijf Geen werk
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Type dienstverband (2/2)

Meer dan acht op de tien alumni werken fulltime (85%) en één op de zeven werkt

parttime (15%). Het aandeel fulltimers is vanaf het cohort 2012-2014 gestaag

toegenomen en is nu hoger dan het in alle eerdere cohorten is geweest. Als wordt

gekeken naar alumni die langer dan een jaar zijn afgestudeerd, dan verandert het

beeld nauwelijks (11% parttime en 89% fulltime).

Naar richting valt vooral op dat de IDS-alumni vaker parttime werken (64%) en dat

bijna alle Economisch Geografen (95%), Planologen (93%) en GIMA-alumni (92%)

fulltime werken. Alumni die tot de overige masters behoren werken naar

verhouding wat vaker parttime (22%). Naar geslacht verschilt het beeld in die zin dat

vrouwen vaker parttime werken (26%) dan mannen (7%).

15%

19%

24%

29%

19%

28%

85%

81%

76%

71%

81%

72%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Parttime of fulltime banen, naar cohort, in % van de afgestudeerden met een betaalde 
baan, n=120.

Parttime Fulltime

5%

13%

64%

7%

8%

22%

95%

87%

36%

93%

92%

78%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Parttime en fulltime banen, naar afstudeerrichting, van de afgestudeerden met een 
betaalde baan, n=120.

Parttime Fulltime
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Werkgevers en functies (1/2)

Alumni zijn bij veel verschillende werkgevers aan de slag gegaan. Adviesbureaus

worden duidelijk het meest genoemd, drie op de tien alumni met een baan zijn daar

aan de slag (30%). Op de tweede plaats staan gemeenten als werkgever, waar iets

meer dan één op de tien werkt (12%), gevolgd door de Rijksoverheid (9%), NGO’s

(6%), Onderwijs en Commerciële dienstverlening (5%) en Woningcorporaties (4%).

Op hoofdlijnen is er niet veel veranderd vergeleken met de vorige meting. Opvallend

is wel dat er iets meer mensen werken bij de Rijksoverheid dan bij de vorige

metingen en dat er iets minder mensen in de Commerciële dienstverlening

werkzaam zijn dan bij de twee voorgaande metingen. Het aandeel alumni dat in het

onderwijs is gaan werken is vergelijkbaar met dat bij de vorige meting en behoorlijk

lager dan in de meting van 2017.

Stadsgeografen (22%) en Planologen (16%) werken naar verhouding vaker bij een

gemeente. IDS’ers (38%) werken vaker voor een NGO.

30%

12%

9%

6%

5%

5%

4%

1%

1%

1%

1%

0%

25%

29%

12%

6%

1%

5%

8%

3%

4%

3%

1%

1%

27%

30%

11%

6%

4%

12%

7%

2%

4%

3%

1%

19%

Adviesbureau

Gemeente

Rijksoverheid

NGO

Onderwijs

Commerciële dienstverlening

Woningcorporatie

Projectontwikkelaar

Financiële sector

Provincie

Makelaar

Kamer van Koophandel

Anders, namelijk:

Werkgevers van de ondervraagde alumni, 2021, 2019 en 2017, n=141.

2021

2019

2017
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Werkgevers en functies (2/2)

De respondenten zijn in veel verschillende functies terecht gekomen. Naar

verhouding hebben de meeste alumni een baan als adviseur (20%), gevolgd door

trainee (14%) en junior consultant (10%). Andere functies waar meer alumni terecht

zijn gekomen, zijn beleidsadviseur (7%), onderzoeker (7%) medewerker (6%) en

projectleider (6%).

Vergeleken met de vorige meting is het beeld niet echt veranderd, alleen zijn er nu in

verhouding minder alumni als junior consultant aan het werk (van 16% naar 10%). Er

zijn juist meer alumni aan het werk gegaan als beleidsadviseur (van 3% naar 7%). Ook

opvallend is dat slechts 1% als docent aardrijkskunde aan het werk is gegaan.

Stadsgeografen zijn meer dan gemiddeld als beleidsadviseur aan het werk (18%) en

alumni die vallen onder de overige opleidingen (waaronder de Researchmaster)

vaker als onderzoeker (46%).

20%

14%

10%

7%

7%

6%

6%

5%

1%

1%

1%

1%

0%

21%

21%

14%

16%
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6%
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8%
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1%

2%

2%

17%

21%

13%

12%

2%

8%

3%

15%

6%

1%

4%

1%

14%

Adviseur

Trainee

Junior consultant

Beleidsadviseur

Onderzoeker

Medewerker

Projectleider

Junior beleidsmedewerker

Senior Beleidsmedewerker

Senior consultant

Docent aardrijkskunde,
eerstegraads

Stafmedewerker

Docent aardrijkskunde,
tweedegraads

Anders, namelijk:

Functies van de ondervraagde alumni, 2021, 2019 en 2017, n=127.
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Carrièremogelijkheden

Op de vraag of men voldoende doorgroei- of carrièremogelijkheden heeft bij het

huidige bedrijf of organisatie antwoordt iets meer dan acht op de tien alumni

bevestigend (84%). Dit aandeel ligt even hoog als bij de vorige meting en hoger dan

bij alle metingen daarvoor. Het aandeel dat aangeeft dat er geen doorgroei- of

carrièremogelijkheden zijn ligt deze meting wel wat hoger dan bij de vorige meting

(10%). Wel is dit nog altijd lager dan bij de metingen daarvoor.

De verschillen tussen de masters zijn niet heel groot. Wel valt op dat er niemand van

de economisch geografen is die zegt dan er geen doorgroei- en

carrièremogelijkheden zijn. Ook valt op dat het iets meer dan gemiddeld de alumni

zijn die een overige master hebben gedaan zoals Geografie en Educatie, Geo-

communicatie en Research master die negatiever zijn over de doorgroei- en

carrièremogelijkheden. Er zijn geen verschillen tussen mannen en vrouwen.
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27%

20%
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11%

20%

33%

84%

85%

79%

78%

53%

47%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-16

Cohort 09-12

Cohort 07-09

“Er zijn voldoende doorgroei- en carrièremogelijkheden in de huidige functie“, n=122.

(helemaal) oneens Neutraal (helemaal) eens
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“Er zijn voldoende doorgroei- en carrièremogelijkheden in de huidige functie“, n=122.

(helemaal) oneens Neutraal (helemaal) eens
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Invloed van extra activiteiten op de arbeidsmarktpositie

De kansen op de arbeidsmarkt van afgestudeerde geografen en planologen hangen niet

alleen af van de gevolgde afstudeeropleiding. Ook activiteiten tijdens of naast de studie

kunnen belangrijk zijn. Zo kunnen studenten ervoor kiezen een Honoursprogramma te

doen, stage te lopen, vakken te volgen in het buitenland en/of een bestuursfunctie te

vervullen. De vraag is of en in welke mate deze extra activiteiten een positieve invloed

hebben op de arbeidsmarktpositie.

Om deze relaties met de arbeidsmarktpositie te onderzoeken, is in 2012 de ‘index van

de Arbeidsmarktpositie’ (AMP-index) opgesteld. Deze index laat zien hoe hoog de

alumni op de ‘ladder’ van hun carrière staan. De index wordt bepaald door twee

kenmerken, namelijk: het al dan niet hebben van een vast contract (geen baan, een

tijdelijke aanstelling, een vaste aanstelling) en het bruto salaris per uur (t/m €13, €13

t/m €17 en €17 of meer). Het bruto salaris per uur is berekend door het bruto

maandsalaris te delen door het aantal gewerkte uren per maand. In de onderstaande

tabel is aangegeven hoe de puntenverdeling tot stand komt: van 2 (geen baan, laag

salaris) tot 6 (vaste baan, hoog salaris). Vervolgens is gekozen voor een indeling in drie

niveaus: laag (waarden 2 en 3), midden (4 en 5) en hoog (6). Hierdoor ontstaat een

ordinale indeling van de respondenten in groepen.

bruto salaris 

per uur

geen baan tijdelijke 

aanstelling

vaste aanstelling

t/m € 13 2 3 4

€ 14 t/m € 17 3 4 5

> € 18 4 5 6

Opbouw index van de Arbeidsmarktpositie
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AMP-index

Bijna zes op de tien alumni hebben een gemiddelde arbeidsmarktpositie (56%), drie

op de tien hebben een hoge arbeidsmarktpositie (28%) en bijna een vijfde heeft een

lage arbeidsmarktpositie (17%). Alumni met een IDS master (38%) hebben vaker een

lage AMP-indexscore. Alumni zonder baan hebben allemaal een lage AMP-

indexscore (100%). Alumni met een tijdelijke aanstelling scoren vaker in het midden

(79%) en alumni met een vaste aanstelling scoren vaker hoog (58%). Alumni die niet

in de Randstad wonen scoren vaker hoog (44%) dan alumni die wel in de Randstad

wonen. Alumni die in het buitenland wonen scoren vaker laag (37%). Tussen mannen

en vrouwen zijn er geen verschillen.

Vergeleken met de vorige meting liggen de scores iets hoger. Het aandeel met een

hoge score is gestegen van 24% naar 29%. Hiermee is de huidige score sterk

vergelijkbaar met die van het cohort 2014-2016. Naar richting varieert het beeld

nogal. Zo is het aandeel met een hoge index gestegen bij Planologen en bij

Economisch Geografen en Stadsgeografen ongeveer gelijk gebleven. Bij geografen

met een overige opleiding is het aandeel met een hoge score gedaald.

10%

10%

38%

8%

14%

38%

17%

65%

62%

56%

38%

45%

63%

56%

25%

28%

6%

54%

41%

28%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Totaal

Huidige arbeidsmarktpositie volgens de AMP-index, naar afstudeerrichting (cohort 18-20), 
n=108.

Laag Midden Hoog

25%

28%

6%

54%

41%

0%

28%

26%

29%

8%

16%

24%

42%

5%

29%

36%

56%

29%

17%

6%

25%

9%

Economische Geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

Overig

Totaal

Percentage alumni met een hoge AMP-indexscore, naar afstudeerrichting (cohort 14-16 en 
12-14, 16-18 en 18-20), n=108.

cohort 2018-2020

cohort 2016-2018

cohort 2014-2016

cohort 2012-2014



Alumni-onderzoek SGPL (Geowetenschappen) 2021 door Dimensus 27

Extra activiteiten

De ondervraagde alumni vinden een stage als extra activiteit naast het

studieprogramma het meest belangrijk, zowel voor kennisontwikkeling (84% vindt

dit (heel) belangrijk), de persoonlijke ontwikkeling (87%) en voor de kansen op de

arbeidsmarkt (83%). Een bestuursfunctie en vakken in het buitenland dragen

volgens ongeveer de helft van de alumni die dit hebben gedaan vooral bij aan de

persoonlijke ontwikkeling (respectievelijk 48% en 50%). Het honoursprogramma is

volgens ongeveer één op de acht alumni van belang voor kennisontwikkeling,

persoonlijke ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt. Opvallend is dat

vergeleken met de vorige meting alle extra activiteiten minder vaak als (heel)

belangrijk worden ervaren. Wat wel opgemerkt dient te worden is dat tussen de

40 en 80 procent van de alumni aangeeft niet te weten of aangeeft dat het voor

hen niet van toepassing is wat de invloed is van extra activiteiten op de drie

aspecten.

Wanneer specifiek wordt ingezoomd op alumni die hebben deelgenomen aan de

diverse onderdelen dan zien we dat men voor zowel de kennisontwikkeling,

persoonlijke ontwikkeling en kansen op de arbeidsmarkt positiever is in het

oordeel. Aangezien zij hebben deelgenomen, mag worden verwacht dat deze

alumni hier beter zicht op hebben. Van de alumni die het honoursprogramma

hebben gevolgd geeft respectievelijk 75%, 67% en 36% aan het (heel) belangrijk te

vinden dat men hieraan heeft deelgenomen, voor de drie genoemde aspecten.

Voor studievakken in het buitenland zijn de percentages respectievelijk 77%, 68%

en 55%. Voor een stage 91%, 93% en 87%. En voor een bestuursfunctie 49%, 47%

en 81%.

13%

12%

14%

34%

50%

22%

84%

87%

83%

23%

48%

34%

Kennisontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

Kansen op de arbeidsmarkt

Belang van extra activiteiten op de kennisontwikkeling, de persoonlijke ontwikkeling en de 
kansen op de arbeidsmarkt, als percentage van de respondenten die dit (heel) belangrijk 
vinden, n=121-122

honoursprogramma / excellent tracé studievakken in het buitenland een stage een bestuursfunctie
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Arbeidsmarkpositie en stage

Van de respondenten die stage hebben gelopen heeft 93% een betaalde baan, van

de alumni die geen stage ligt dit aandeel iets lager op 91%. Heel groot is het

verschil niet. Ongeveer een derde van de alumni krijgt een baan aangeboden op

het stageadres (14% vast en 17% tijdelijk), wat het belang van stage zeer zeker

benadrukt. Bij de vorige meting was dit ook ongeveer een derde, maar kregen

minder alumni een vaste aanstelling (9%).

Wanneer wordt gekeken naar de invloed van extra activiteiten op de AMP-index

dan is er in vergelijking met de gemiddelde verdeling van alumni op de AMP-index

geen duidelijke invloed te zien van de verschillende extra activiteiten.

17%

25%

23%

18%

19%

56%

50%

59%

53%

50%

28%

25%

18%

29%

31%

Totaal

Honours-programma gevolgd

Vakken in het buitenland gevolgd

Stage gelopen

Bestuursfunctie gehad

Invloed van extra activiteiten op de arbeidsmarktpositie volgens de AMP-index, n=108.

Laag Midden Hoog

93%

91%

2%

4%

5%

6%

Stage gelopen

Geen stage gelopen

Arbeidsmarktpositie, naar stage (cohort 2018-2020), n=150.

In loondienst (Deels) zelfstandig Geen werk of minder dan 12 uur per week
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Invloed van persoonskenmerken op de arbeidsmarktpositie

Naast de invloeden van extra studieactiviteiten kunnen andere factoren zoals het

geslacht, de vestigingsplaats van de werkgever en de huishoudenssamenstelling

invloed hebben op de arbeidsmarktpositie.

De arbeidsmarktpositie verschilt niet tussen mannen en vrouwen. Ook bij de vorige

meting was er geen verschil.

Er is geen verschil in bruto salaris naar geslacht. Bij de vorige meting was dat van

mannen hoger dan dat van vrouwen.

Net als bij vorige metingen hebben alumni die buiten de Randstad werken iets vaker

een hoge arbeidsmarktpositie dan alumni die in de Randstad werken. De alumni die

in het buitenland werken, scoren vaker laag op de AMP-index.

Naar huishoudenssamenstelling verschilt de arbeidsmarktpositie nauwelijks. Alleen

gehuwden/samenwonenden hebben iets vaker een hoge AMP-indexscore en

mensen die met anderen samenwonen of nog bij hun ouders wonen hebben minder

vaak een hoge AMP-indexscore.

15%

20%

56%

54%

29%

26%

Man

Vrouw

Arbeidsmarktpositie, naar geslacht (cohort 2018-2020), n=108.
Laag Midden Hoog

15%

20%

42%

29%

43%

51%

Man

Vrouw

Bruto salaris naar geslacht (cohort 2018-2020), n=101.

tot en met €13 €14 tot en met €17 >€18

6%

24%

26%

52%

52%

65%

42%

24%

10%

Gehuwd / samenwonend

Alleenstaand

Met andere personen /
inwonend bij ouder / anders

Arbeidsmarktpositie naar huishoudsamenstelling (cohort 2018-2020), n=108.

Laag Midden Hoog

6%

9%

25%

66%

47%

69%

28%

44%

6%

Randstad

Niet-Randstad

Buitenland

Arbeidsmarktpositie naar vestigingsplaats werkgever (cohort 2018-2020), n=100.

Laag Midden Hoog
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Vereiste opleidingsniveau

Ongeveer drie op de tien afgestudeerden (34%) uit het laatste cohort komen

terecht in een functie waarvoor tenminste een WO-opleiding is vereist. Voor vier

op de tien is dit minimaal Hbo of WO (39%) en voor ongeveer een kwart tenminste

Hbo (23%). Op hoofdlijnen verschilt het beeld enigszins met voorgaande jaren; het

vereiste opleidingsniveau is nu vaker tenminste Hbo/WO en minder vaak tenminste

WO in vergelijking met het vorige cohort.

Naar afstudeerrichting zijn Economisch geografen het meest terecht in een functie

waarvoor tenminste WO is vereist (43%), gevolgd door alumni die een GIMA-

master (38%), Planologie (33%) of Stadsgeografie (27%) hebben gedaan. Alumni die

onder de overige masters vallen hebben vaker een baan met tenminste Wo (44%),

maar ook vaker een baan met tenminste Mbo (22%). Het aandeel banen waarvoor

tenminste Hbo/WO vereist is ligt ongeveer even hoog voor alle opleidingen (met

uitzondering van de overige masters).

4%

5%

8%

9%

23%

19%

14%

17%

18%

13%

39%

18%

31%

37%

36%

42%

34%

58%

54%

39%

37%

42%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Vereiste opleidingsniveau voor huidige functie naar cohort, n=113

Tenminste Mbo Tenminste Hbo Tenminste Hbo/WO Tenminste WO

7%

4%

22%

19%

27%

43%

13%

21%

22%

38%

43%

43%

47%

38%

11%

43%

27%

14%

33%

38%

44%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Vereiste opleidingsniveau voor de huidige functie, naar afstudeerrichting, n=113.

Tenminste Mbo Tenminste Hbo Tenminste Hbo/WO Tenminste WO
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Vereiste werkervaring

Bij ongeveer zes op de tien alumni uit het laatste cohort was geen relevante

werkervaring vereist. Vergeleken met het vorige cohort ligt dit aandeel nu iets lager.

Vergeleken met de cohorten daarvoor is het beeld erg vergelijkbaar. Voor de

cohorten 2007 tot en met 2012 was het aandeel dat aangaf dat relevante

werkervaring een vereiste was hoger.

Tussen de masters verschilt het beeld enigszins. Alumni met een IDS-master hebben

vaker wel relevante werkervaring nodig (69%). Alumni met een master in de

Planologie (67%) of GIMA (62%) hebben juist vaker dan gemiddeld geen relevante

werkervaring nodig. Bij de overige masters geldt dit nog wat meer. Het betreft hier

vaker alumni met een master Geo-communicatie of Research Master.

56%

63%

58%

59%

45%

41%

44%

37%

42%

41%

55%

59%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Vereiste werkervaring voor huidige functie, naar cohort, n=123.

Geen relevante werkervaring Wel relevante werkervaring

50%

55%

31%

67%

62%

78%

50%

45%

69%

33%

38%

22%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Vereiste werkervaring voor huidige functie naar afstudeerrichting, n=123.

Geen relevante werkervaring Wel relevante werkervaring
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Benodigde opleiding

Bij circa een derde (35%) werd een opleiding sociale geografie of een aanverwante

opleiding vereist voor de functie, voor ongeveer een kwart de eigen specialisatie

(24%). Bij de overige alumni ging het om een geheel andere dan de eigen

opleidingsrichting (21%) en bij twee op de tien was een algemene universitaire

opleiding de eis (17%). Vergeleken met het voorgaande cohort is nu vaker de eigen

specialisatie benodigd (24% t.o.v. 12%). Vergeleken met de cohorten daarvoor

komen is een licht stijgende lijn te zien wat betekent dat alumni steeds vaker terecht

komen in een functie die specifiek is bedoeld voor sociaal geografen, planologen of

een verwante opleiding en minder vaak in een functie waarvoor een algemene

universitaire opleiding is vereist. De aansluiting van het werk op de opleiding is in de

tijd dus steeds verder toegenomen.

Alumni die een GIMA-master hebben gevolgd geven vaker aan dat hun eigen

specialisatie werd gevraagd (69%), ook bij IDS-ers ligt dit aandeel hoger dan

gemiddeld (31%). Bij Economisch geografen, Stadsgeografen en alumni met een van

de overige masters werd iets vaker een andere opleidingsrichting of een algemene

universitaire opleiding gevraagd. Planologen geven vaker aan dat Sociale

Geografie/Planologie of aanverwante opleiding noodzakelijk was.

24%

12%

11%

14%

11%

11%

3%

5%

4%

35%

40%

38%

27%

30%

23%

17%

23%
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22%
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21%
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23%

33%

37%

41%

Cohort 18-20

Cohort 16-18

Cohort 14-16

Cohort 12-14

Cohort 09-12

Cohort 07-09

Benodigde opleiding voor de huidige functie, naar cohort, n=123

Mijn eigen specialisatie Uitsluitend geografie of planologie
Sociale geografie / planologie of verwante opleiding Een geheel andere dan eigen opleidingsrichting
Algemene universitaire opleiding
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overig

Benodigde opleiding voor de huidige functie, naar cohort, n=123

Mijn eigen specialisatie Uitsluitend geografie of planologie
Sociale geografie / planologie of verwante opleiding Een geheel andere dan eigen opleidingsrichting
Algemene universitaire opleiding
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Kwaliteit van de opleiding

Over het algemeen beoordelen de alumni de verschillende aspecten van de

opleiding met een (ruime) voldoende. De sfeer krijgt met een 7,8 het hoogste cijfer.

De kwaliteit van het onderwijs (7,7) en de faciliteiten zoals computer- en

printermogelijkheden, studeerruimtes, de horeca en dergelijke (7,6) krijgen ook

ruime voldoendes. Voorbereiding op de arbeidsmarkt scoort voldoende (6,2).

Vergeleken de vorige meting valt vooral op dat de kwaliteit van het onderwijs en ook

de faciliteiten flink hoger scoren. De sfeer op de faculteit scoort nu hoger dan bij de

twee vorige metingen, het verschil is niet zo groot, maar het is wel een stijgende lijn.

Desgevraagd geeft iets meer dan de helft (63%) aan tijdens de studie SGPL training in

beroepsvaardigheden (zoals bijvoorbeeld vergadertraining en timemanagement) te

hebben gemist. Dit is iets meer dan bij de vorige meting toen 55% deze mening was

toegedaan. Economisch Geografen (76%) en Stadsgeografen (71%) hebben dit meer

dan gemiddeld gemist.

Iets minder dan de helft (39%) geeft aan werkervaring door bijvoorbeeld stage te

missen. Bij de vorige meting lag dit aandeel iets hoger (45%). Naar richting valt op

dat IDS-ers dit vaker vinden (64%) en GIMA alumni veel minder vaak (7%).

7,8

7,7

7,6

7,2

7,0

6,2

7,7

7,4

7,2

6,6

6,8

6,1

7,6

7,6

7,3

7,3

7,0

6,1

Sfeer op de faculteit

Kwaliteit van het onderwijs

Faciliteiten

De organisatie van het onderwijs

Begeleiding vanuit je opleiding

Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Gemiddelde rapportcijfers voor verschillende aspecten van de opleiding, n=144-150. 

2021

2019

2017
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Uitspraken over de aansluiting op de arbeidsmarkt (1/2)

Om met de opleiding optimaal te kunnen voorsorteren op de arbeidsmarkt is het

relevant om net-afgestudeerden vanuit hun arbeidsmarktpositie te laten reflecteren

op de opleiding. We hebben de mening gevraagd van afgestudeerden over de

gevolgde opleiding en de aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt.

Bijna de helft van de alumni uit het cohort 2016-2018 (45%) vindt dat de master SGPL

hen goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt. Aan de andere kant is iets meer dan

een kwart het met deze stelling niet eens (29%). Een vergelijking in de tijd laat zien

dat het aandeel dat positief is gestemd over de voorbereiding bij ieder cohort vanaf

2012-2014 steeds iets verder toeneemt en nu gelijk is als bij het cohort 2009-2012.

Naar afstudeerrichting zijn de alumni met een GIMA master en de Stadsgeografen

het meest te spreken over de voorbereiding op de arbeidsmarkt (resp. 66% en 51%

positief). IDS-ers zijn het vaker oneens met de stelling (64%).

Bijna zeven op de tien alumni uit het laatste cohort (69%) vindt dat de

onderzoeksvaardigheden die zij hebben opgedaan in de opleiding, hen goed heeft

voorbereid op de arbeidsmarkt. Vergeleken met het vorige cohort is het aandeel

alumni dat hierover positief is flink gestegen en is daarmee zelfs hoger dan in alle

voorgaande cohorten.

De verschillen tussen de verschillende richtingen zijn niet heel groot. Planologen zijn

iets meer dan gemiddeld negatief hierover (24% tegenover gemiddeld 11%).
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“De onderzoeksvaardigheden die ik heb opgedaan in de opleiding hebben mij goed 
voorbereid op de arbeidsmarkt”, n=154.
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“Ik ben tijdens mijn master SGPL goed voorbereid op de arbeidsmarkt”, n=154.
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Uitspraken over de aansluiting op de arbeidsmarkt (2/2)

Voor iets meer dan zes op de tien alumni uit het laatste cohort (63%) heeft de

theoretische kennis in de opleiding bijgedragen aan een goede voorbereiding op de

arbeidsmarkt. Voor één op de zes respondenten geldt dit niet.

Vergeleken met de voorgaande metingen neemt het aandeel dat hierover positief is

bij de laatste drie cohorten steeds verder toe. Het aandeel dat hierover negatief is

ligt ongeveer gelijk aan dat van de vorige meting en ligt lager dan de metingen

daarvoor. Alumni met een GIMA master (83%), Planologen (67%) en Stadsgeografen

(64%) laten zich hierover meer dan gemiddeld positief uit. Economisch Geografen

zijn hierover wat vaker negatief (24%).

Ongeveer de helft van de alumni uit het laatste cohort (48%) zijn het (helemaal)

eens met de uitspraak dat de toepassingsgerichte kennis, opgedaan in de opleiding,

hen goed heeft voorbereid op de arbeidsmarkt. Dit is iets minder dan bij het vorige

cohort, maar vergelijkbaar met het cohort 2014-2016.

Vooral IDS-ers (45%) zijn vaker dan gemiddeld negatief hierover, GIMA alumni zijn

hierover juist vaker positief (67%).
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“De theoretische kennis die ik heb opgedaan in de opleiding heeft mij goed voorbereid op 
de arbeidsmarkt”, n=154.
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Behoefte aan nascholing

Ongeveer de helft (57%) van alle respondenten geeft aan behoefte te hebben aan

één of meer vormen van nascholing. Het gaat daarbij meestal (28%) om een

aanvullende opleiding buiten het vakgebied van SGPL. Hierbij wordt een groot

aantal verschillende vakken genoemd. Eén op de tien alumni wil nascholing op het

terrein van de Sociale Geografie en Planologie (9%) en nog eens 11% wil dit bij een

andere opleiding of in een andere stad dan Utrecht. Eveneens ongeveer de helft

geeft aan geen behoefte te hebben aan nascholing (53%).

De respondenten die geen behoefte hebben aan nascholing geven veelal aan dat ze

eerst de kennis die ze hebben opgedaan in praktijk willen brengen (49%) of dat men

in de huidige functie geen aanvullende kennis nodig heeft (17%).

21%

11%

10%

9%

17%

12%

16%

12%

11%

29%

19%

16%

44%

35%

40%

28%

54%

49%

58%

56%

54%

50%

53%

Economische geografie

Stadsgeografie

IDS

Planologie

GIMA

overig

Totaal

Behoefte aan nascholing, naar opleiding, n=140.

Vakinhoudelijk, bij SGPL Vakinhoudelijk, elders Buiten het vakgebied SGPL Geen behoefte
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Gebruik van Engels 

De mate waarin alumni gebruik maken van de Engelse taal tijdens het werk is zeer

verschillend. Zo maakt bijna één op de vijf alumni hier altijd gebruik van (16%) of

vaak (15%). Ongeveer vier op de tien geeft aan niet tot nauwelijks gebruik te maken

van de Engelse taal (41%) en nog eens bijna een kwart alleen maar soms (28%). De

uitkomsten zijn vergelijkbaar met de vorige meting. Er zijn alleen iets meer mensen

die altijd Engels spreken op het werk en iets minder die dat vaak doen.

Men gebruikt de Engelse taal het meest om te communiceren met buitenlandse

klanten, buitenlandse collega’s of buitenlandse leveranciers. Daarnaast geven

alumni aan dat technische documentatie, algemene vergaderingen, programmeren,

analyse-software en literatuur/bronnen vaak in het Engels zijn. Bij sommige alumni

gebeurt alles op het werk in het Engels.

IDS-ers (36% vaak en 14% altijd) en alumni die de GIMA-master (27% vaak en 19%

altijd) hebben gedaan maken meer dan gemiddeld gebruik van het Engels.

Planologen, Stadsgeografen en Economisch geografen geven meer dan gemiddeld

aan dit niet of nauwelijks tijdens het werk te gebruiken (resp. 71%, 58% en 41%).

41%

28%

15%

16%

44%

23%

24%

8%

Niet of nauwelijks

Soms

Vaak

Altijd

Gebruik van de Engelse taal tijdens het werk, n=134.

2021

2019
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Interculturele competenties (1/2) 

Interculturele competentie is in de vragenlijst omschreven als de bekwaamheid om

effectief en gepast te communiceren in de interculturele situaties, gebaseerd op

kennis, vaardigheden en houdingen.

Alumni hebben vaak interculturele competenties nodig in hun werk. Het meest

geldt dit voor culturele vaardigheden. Zo hebben circa acht op de tien alumni dit

regelmatig nodig (77%). Het gaat hierbij onder andere om empathisch vermogen,

observeren en luisteren, het vaardig zijn in het opbouwen van relaties en het

aanpassen van de communicatiestijl. Bij bijna driekwart gaat het regelmatig om

interculturele houdingen (73%). Hieronder wordt verstaan: openheid en uitstellen

van oordeel, tolerantie voor meerduidigheid, geduld en doorzettingsvermogen,

interpreteren en relateren. Interculturele kennis heeft de helft van de alumni

regelmatig nodig (53%). Hierbij gaat het om cultureel zelfbewustzijn,

cultuurspecifieke kennis, respect en waarderen van andere culturen en

communicatiebewustzijn. Iets meer dan één op de tien geeft aan geen enkele

culturele competentie regelmatig nodig te hebben.

Naar afstudeerrichting valt vooral op dat IDS-ers en Stadsgeografen vaker behoefte

hebben aan interculturele kennis. Er zijn geen verschillen tussen mannen en

vrouwen.

Vergeleken met de vorige meting valt op dat voor iedere interculturele

competentie geldt dat hieraan nu meer behoefte is.

77%

73%

53%

14%

69%

65%

49%

17%

ìnterculturele vaardigheden

ìnterculturele houdingen

ìnterculturele kennis

geen enkele culturele
competenties regelmatig nodig

Behoefte aan interculturele competenties tijdens het werk, n=132.

2021

2019
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Interculturele competenties (2/2)

Wanneer wordt gevraagd welke interculturele competentie men het belangrijkste

vindt, dan worden vaardigheden het vaakst genoemd (52%). Daarna volgen

interculturele houdingen (40%) en interculturele kennis (8%). Naar geslacht of

afstudeerrichting verschilt het beeld niet.

Vergeleken met de vorige meting valt vooral op dat het verschil tussen interculturele

vaardigheden en interculturele houdingen als belangrijkste competentie kleiner is

geworden. Het lijkt er dus op dat interculturele houdingen voor het huidige cohort

belangrijkers zijn dan voor het vorige cohort.

Bijna een derde van de alumni is van mening dat er voldoende aandacht is besteed

aan interculturele competenties tijdens de masteropleiding (29%). Een kwart vindt

dat hieraan onvoldoende aandacht is besteed. Bijna de helft vindt het twijfelachtig

(46%). GIMA-alumni geven vaker aan dat het voldoende was (77%), Economisch

geografen en Planologen vinden het meer dan gemiddeld onvoldoende (resp. 37%

en 39%).

Vergeleken met de vorige meting is dit beeld iets veranderd. Alumni geven nu iets

vaker aan dan bij de vorige meting dat er voldoende aandacht voor was in de

opleiding.

52%

40%

8%

65%

20%

15%

interculturele vaardigheden

interculturele houdingen

interculturele kennis

Belangrijkste interculturele competentie tijdens het werk, n=90.

2021

2019

29%

46%

25%

24%

46%

30%

voldoende

twijfelachtig

onvoldoende

Voldoende aandacht besteed aan interculturele competentie tijdens de masteropleiding, 
n=110.

2021

2019
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Alumni-activiteiten (1/2)

Als de alumni een aantal mogelijke activiteiten wordt voorgelegd dan lijkt er hier

zeker animo voor te bestaan. Ongeveer een kwart tot vier op de tien geeft aan hier

zeker belangstelling voor te hebben. Nog eens vier op de tien geeft aan hier

misschien gebruik van te zullen maken. De meeste interesse gaat uit naar het delen

van kennis via seminars e.d., 41% heeft hier zeker interesse voor. Ook voor het

delen van kennis over vacatures (31%), netwerkborrels (30%) en het gezamenlijk

opzetten van projecten (24%) is zeker interesse. Voor ieder van deze activiteiten

heeft ongeveer een vijfde tot een derde van de alumni geen interesse.

Een beperkte groep alumni heeft nog andere activiteiten naar voren gebracht

waarvan men gebruik zou willen maken als deze werden aangeboden. Dit is een

divers palet aan activiteiten, waaronder (letterlijk):

• Samenwerkingsverbanden met leerlingen, cursussen of vakken

• Reünie/carrière activiteit met studenten en staf

• Open colleges/webinars van professoren/docenten

• Meeloopdagen voor huidige studenten

• Informele activiteiten, zoals bijvoorbeeld een pubquiz

• Een soort danktank idee (met praktische en concrete opdrachten)

• Field-trip

• Presentaties van alumni over hun huidige werk

• Delen van (korte) artikelen over interessante studies/ontwikkelingen/projecten

van studenten/docenten/faculteit

• Bieden van mogelijkheden voor stagebegeleiding van studenten vanuit onze

organisatie

• Bedrijvenmarkt, als standhouder

41%

31%

24%

30%

41%

41%

44%

45%

19%

28%

33%

25%

seminars e.d. om kennis te delen

kennis over vacatures in het vakgebied

gezamenlijk opzetten van projecten

netwerkborrels

Belangstelling voor alumni-activiteiten, n=140.

Zeker Misschien Waarschijnlijk niet
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Alumni activiteiten (2/2)

Wanneer alumni de vraag krijgen of ze zelf een meer actieve rol willen spelen bij de

opleiding SGPL dan geeft circa een derde aan zeker kennis te willen delen met de

opleiding (31%) en/of vacatures te willen delen (39%). Vier op de tien is zeker bereid

stagiaires een plek te bieden (40%), één op de vijf om input te leveren voor het

curriculum (19%). Ongeveer een kwart wil zeker wel gastcolleges geven (27%). Circa

een derde van de alumni weet niet zeker of ze een meer actieve rol willen spelen.

Wanneer de belangstelling wordt gepolst voor een online-community geven acht op

de tien alumni (83%) aan hier wel open voor te staan. In de meeste gevallen is de

belangstelling hiervoor passief (71% wil kijken of er ‘’iets te halen is’’), een kleiner

aandeel (12%) wil actieve inbreng leveren (vraag of aanbod) aan een online-

community. Eén op de vijf denkt op voorhand hier geen gebruik van te gaan maken

(17%).

Er bestaat voor SGPL-alumni een LinkedIn Netwerk. Dit netwerk is bij bijna een derde

van de alumni bekend (29%). Eén op de tien maakt er ook daadwerkelijk gebruik van.

De meeste alumni kennen het netwerk niet (71%), maar meer dan de helft zou hier

wel gebruik van willen maken (61%). Eén op de tien alumni heeft geen behoefte aan

het LinkedIn netwerk van SGPL.

27%

40%

31%

19%

39%

40%

35%

49%

42%

36%

27%

34%

25%

20%

38%

25%

71%

gastcolleges te geven

stagiaires een plek te bieden

kennis te delen met de opleiding

input te leveren voor het
curriculum

vacatures te delen

activiteiten voor alumni te
organiseren

Meer actieve rol bij de opleiding Online community, n=139

zeker misschien waarschijnlijk niet
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Type dienstverband

Vrijwel alle alumni die hebben meegedaan aan het panelonderzoek 2021 hebben

een betaalde baan. Negen op de tien panelleden zijn in loondienst (89%), 5% is als

zelfstandige aan de slag en nog eens 3% combineert dit met een baan in loondienst.

Het aandeel zonder baan of een baan van minder dan 12 uren per week is beperkt

(3%).

Panelleden uit de oudste cohorten (Cohort 1 en Cohort 2), zijn vaker dan gemiddeld

als zelfstandige werkzaam (9% en 16%, tegenover 5% gemiddeld).

Tussen mannen en vrouwen zijn er geen verschillen en ook naar afstudeerrichting

zijn deze er niet.

92%

96%

87%

93%

87%

80%

81%

89%

5%

16%

9%

5%

6%

10%

7%

4%

12%

4%

4%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Huidige arbeidsmarktpositie, naar afstudeerperiode, 2006-2018, n=163.

ja, in loondienst ja, als zelfstandig ondernemer / freelancer / ZZP-er

ja, zowel in loondienst als zelfstandig Geen of minder dan 12 uur per week werk
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Contractvorm

Gemiddeld heeft ongeveer driekwart van de alumni (77%) een vaste baan en

ongeveer één op de zeven (14%) een tijdelijke aanstelling. Eén op de twintig (5%)

heeft een eigen bedrijf en 3% heeft geen werk.

Tussen de cohorten zijn de verschillen in het aandeel alumni dat een vaste aanstelling

heeft niet zo groot. Voor alle cohorten ligt dit aandeel tussen de 74% en 85%. Alleen

voor het jongste cohort (Cohort 7) ligt dit percentage met 68% iets lager en het

aandeel alumni met een tijdelijke aanstelling (26%) juist iets hoger. In Cohort 1, 2 en

3 hebben meer alumni een eigen bedrijf (8%, 16% en 10%) dan in de andere

cohorten. In Cohort 5 hebben in verhouding meer alumni geen werk (13%).

Naar geslacht verschilt het beeld enigszins. Zo hebben vrouwen minder vaak een vast

contract (69% tegenover 84% van de mannen). Ook hebben vrouwen iets minder dan

gemiddeld een eigen bedrijf (4% tegenover 6% van de vrouwen) en iets vaker geen

werk (4% tegenover 2% van de mannen). Deze laatste twee verschillen zijn echter

marginaal.

Naar afstudeerrichting is het zo dat IDS’ers (59%) minder vaak een vast contract

hebben. Ook hebben IDS’ers (13%) vaker geen baan, evenals alumni van Regionale

Geografie (6%).

68%

83%

74%

80%

74%

80%

85%

77%

26%

13%

13%

19%

15%

14%

5%

10%

16%

8%

5%

4%

13%

4%

4%

3%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Contractvorm van alumni met een betaalde baan, naar afstudeerperiode, 2006-2018, 
n=161. 

Vaste aanstelling Tijdelijke aanstelling Eigen bedrijf Geen werk
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Fulltime of parttime werk

Gemiddeld werkt ongeveer driekwart van de alumni fulltime (73%) en één kwart

parttime (27%).

Over de cohorten heen is een stijgende lijn te zien in het aandeel alumni dat

parttime werkt. He ouder het cohort, hoe groter het aandeel dat een parttime baan

heeft. De jongste twee cohorten hebben het grootste aandeel fulltime werkenden.

Van Cohort 6 werken maar liefst negen op de tien fulltime (93%) en van Cohort 7 is

dit 85%.

Vrouwen werken iets minder vaak fulltime dan mannen (resp. 66% en 78%). Naar

afstudeerrichting varieert het beeld enigszins. Regionaal geografen werken vaker

parttime (65%) en Economisch geografen vaker fulltime (91%).

15%

7%

22%

33%

37%

44%

57%

27%

85%

93%

78%

67%

63%

56%

43%

73%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Fulltime of parttime werk, naar afstudeerperiode, 2006-2018, n=156

parttime baan fulltime baan
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Verandering van baan

Op de vraag of alumni sinds de vorige enquête in 2019 van functie of baan zijn veranderd,

geven ongeveer zes op de tien aan dat ze nog steeds dezelfde functie bij dezelfde werkgever

hebben (62%). Eén op de tien heeft een andere functie bij dezelfde werkgever (11%) en

ongeveer een kwart heeft een andere werkgever of is voor zichzelf begonnen (27%).

Naar cohort is te zien dat de alumni in de oudste cohorten over het algemeen nog vaker bij

dezelfde werkgever werken, in dezelfde functie of in een andere functie. Zo werken van

Cohort 1 acht op de tien nog bij dezelfde werkgever in dezelfde functie (83%) en van Cohort

2 en Cohort 3 werkt een aanzienlijk deel bij dezelfde werkgever, maar in een andere functie

(resp. 26% en 20%). Van de jongere cohorten is het aandeel dat van werkgever is veranderd

of ZZP-er is geworden aanzienlijk groter. Naarmate het cohort jonger wordt, des te groter is

dit aandeel. In Cohort 4 is het 26% en dit percentage loopt op tot 44% in Cohort 7.

Mannen (67%) zijn iets vaker in dezelfde functie bij dezelfde werkgever gebleven dan

vrouwen (53%). Vrouwen hebben juist vaker een andere werkgever (37% tegenover 21% van

de mannen).

Regionaal Geografen hebben vaker nog dezelfde functie bij dezelfde werkgever (77%) of een

andere functie bij dezelfde werkgever (18%). Ook Economisch Geografen hebben vaker een

andere functie bij dezelfde werkgever (14%). Stadsgeografen (38%) en IDS-ers (34%) hebben

vaker een andere werkgever.

De overstap naar een nieuwe baan of nieuwe functie verliep bij het overgrote deel van de

alumni zonder tussenperiode (84%). In iets minder dan de helft van de gevallen sluit de

nieuwe functie beter aan bij de gevolgde masteropleiding (45%), bij iets meer dan de helft

van de gevallen is dit niet zo (55%).

Men heeft de nieuwe baan of nieuwe functie vaak gevonden via het bedrijf waar men eerder 

werkte (36%), via een website (29%), via Social Media (25%) of via oud-collega’s (11%).

46%

62%

63%

73%

76%

57%

83%

62%

10%

7%

7%

20%

26%

9%

11%

44%

32%

31%

26%

4%

17%

8%

27%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Verandering van functie en/of werkgever, naar afstudeerperiode, 2006-2018, n=157. 

Zelfde functie, dezelfde werkgever Andere functie, dezelfde werkgever Andere werkgever/ZZP-er geworden

‘Meer aansprekende werkzaamheden’ is veruit de belangrijkste motivatie om van baan of

functie te veranderen (66%). Andere redenen die naar worden gebracht zijn een hoger

salaris (44%), meer doorgroeimogelijkheden (29%), een betere aansluiting op het

opleidingsniveau (22%) en een werkplek die beter te bereiken is (16%).

Alumni werken voornamelijk nog in dezelfde functie, omdat deze prima bevalt (89%). Slechts

3% zegt wel te willen switchen maar kan geen passende baan vinden, 15% heeft een andere

reden.
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Perceptie van de arbeidsmarkt over vijf jaar

Eén op de drie alumni (34%) verwacht over vijf jaar nog werkzaam te zijn in dezelfde

functie, twee op de drie (66%) gaan hier niet vanuit. Alumni die langer zijn

afgestudeerd verwachten over het algemeen vaker nog in dezelfde functie te zitten

dan alumni die recenter zijn afgestudeerd. Alumni uit Cohort 6 en Cohort 7 gaan er

het minst vaak vanuit dat men over vijf jaar nog dezelfde functie heeft (resp. 10% en

33%).

Planologen verwachten vaker over vijf jaar een andere functie te hebben (50%).

Naar geslacht verschilt het beeld nauwelijks.

De belangrijkste reden waarom men denkt over vijf jaar een andere functie te

hebben, is omdat men het dan wel gezien denkt te hebben in de huidige baan (75%).

Ga zorgen voor de kinderen (3%), voor familie/partner (1%) of wegbezuiniging van

de huidige baan (1%) worden ook genoemd.

33%

10%

49%

31%

54%

47%

40%

34%

67%

90%

51%

69%

46%

53%

60%

66%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Aandeel alumni dat denkt over vijf jaar nog dezelfde functie te hebben, naar 
afstudeerperiode, 2006-2018, n=154.

Ja Nee
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Werkzaam in de publieke of private sector

Gemiddeld is iets meer dan de helft van de alumni werkzaam in de private sector

(57%) en iets minder dan de helft in de publieke sector (43%). Alumni van de oudere

cohorten (Cohort 1, 2 en 3) werken iets vaker in de publieke sector, terwijl alumni

die minder lang zijn afgestudeerd (Cohort 4, 5 en 6) juist vaker in de private sector

werkzaam zijn. Het jongste cohort, Cohort 7, is in vergelijking met de drie cohorten

ervoor juist weer wat vaker werkzaam in de publieke sector (43%).

Naar geslacht verschilt het beeld niet en naar afstudeerrichting zijn de verschillen

minimaal. Zo komen Regionaal geografen iets meer dan gemiddeld in de publieke

sector terecht (59%) en Planologen (61%) en Stadsgeografen (65%) juist iets vaker in

de private sector.

43%

28%

28%

37%

60%

52%

63%

43%

57%

72%

72%

63%

40%

48%

37%

57%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

Werken in de publieke of private sector, naar afstudeerperiode, 2006-2018, n-156.

Publieke sector Private sector
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Aansluiting op de opleiding

Gemiddeld vindt de helft (51%) van alle alumni die aan het werk zijn dat hun

huidige baan goed aansluit op de opleiding die men heeft gevolgd bij SGPL. Een

kwart vindt echter van niet (25%).

Als we kijken naar de verschillen tussen de cohorten dan valt op dat de jongste

twee cohorten, Cohort 6 en Cohort 7 zijn minder vaak van mening dat de opleiding

niet aansluit. Het aandeel dat zich neutraal hierover uitlaat is over de cohorten

heen ongeveer gelijk, enige uitzondering is Cohort 4 (8%). Verder komt het beeld

van de verschillende cohorten aardig overeen met het beeld van het gemiddelde.

Naar geslacht zijn er geen verschillen en naar opleiding valt alleen op dat Regionaal

geografen vaker van mening zijn dat de huidige functie niet aansluit bij de opleiding

(41%).

Het overgrote deel van de alumni (79%) is ervan overtuigd dat de studie van nut is

geweest voor het uitvoeren van hun huidige functie. De verschillen tussen de

verschillende cohorten zijn klein. Naar geslacht en afstudeerrichting zijn de

verschillen eveneens minimaal.

19%

18%

29%

31%

25%

35%

24%

25%

24%

34%

28%

8%

24%

23%

22%

24%

57%

48%

43%

61%

52%

42%

54%

51%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

‘Mijn huidige functie sluit goed aan bij de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn 
opleiding’ (naar afstudeerperiode), 2006-2018, n=155.

(helemaal) oneens niet eens / niet oneens (helemaal) eens

12%

7%

13%

4%

13%

6%

9%

11%

11%

15%

9%

10%

8%

23%

12%

78%

85%

78%

79%

86%

78%

72%

79%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

‘Mijn studie is van nut geweest voor het uitvoeren van mijn huidige functie’, naar 
afstudeerperiode, 2006-2018, n=155.

(helemaal) oneens niet eens / niet oneens (helemaal) eens
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Waardering en perspectief
Over de beloning die men krijgt in verhouding tot de werkzaamheden die men doet,

zijn acht op de tien alumni tevreden (80%). 4% laat zich hierover negatief uit en één op

de zes is hierover niet positief en niet negatief (16%).

Als we de cohorten met elkaar vergelijken komt er geen duidelijk beeld naar voren.

Het enige wat misschien opvalt is dat de jongere cohorten, Cohort 6 en Cohort 7, wat

vaker negatief of neutraal zijn over de beloning. Daarnaast laten de oudste twee

cohorten, Cohort 1 en Cohort 2, zich vaker neutraal uit over de beloning die men

krijgt.

Naar geslacht en naar afstudeerrichting zijn de verschillen minimaal, alleen Regionaal

geografen laten zich negatiever uit over de beloning die ze krijgen (18% (helemaal)

oneens).

Ongeveer één op de vijf alumni (22%) heeft belangstelling voor nascholing aan de

opleiding Sociale Geografie & Planologie in Utrecht. Men heeft vooral behoefte aan

actuele kennis en recente ontwikkelingen in het vakgebied. Specifiek wordt gevraagd

naar kennis over recente trends in stedelijke ontwikkeling, economische geografie,

nascholing om toegelaten te kunnen worden tot de lerarenopleiding,

praktijkonderzoek, nieuwe onderzoeksmethoden, GIS, Omgevingswet en de laatste

wetenschappelijke inzichten.

Desgevraagd geeft de helft aan geen behoefte aan nascholing te hebben, omdat ze dat

in hun huidige baan niet nodig hebben (50%). Een vijfde deel (21%) zegt genoeg kennis

opgedaan te hebben, maar nu vooral behoefte te hebben aan praktijkervaring. Alumni

die nog een andere reden naar voren brengen, wijzen vaak op cursussen en trainingen

die elders worden aangeboden, op gebrek aan tijd en op het feit dat de huidige functie

andere kennis en vaardigheden vereist dan waartoe ze opgeleid zijn.

8%

4%

8%

4%

26%

17%

7%

22%

13%

16%

65%

79%

93%

91%

96%

78%

84%

80%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

‘mijn beloning (salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden) staat in verhouding tot de 
werkzaamheden die ik uitvoer’, naar afstudeerperiode, 2006-2018, n=155.

(helemaal) oneens niet eens / niet oneens (helemaal) eens
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Capaciteiten en carrièremogelijkheden

Gemiddeld zeggen negen op de tien alumni dat hun capaciteiten goed worden benut

in hun huidige functie (89%). Alumni die langer zijn afgestudeerd zijn iets negatiever

hierover maar nog steeds zijn minimaal acht op de tien positief gestemd. Dit beeld

komt bij de meeste afstudeerrichtingen naar voren. Ook naar geslacht zijn er

nauwelijks verschillen.

Driekwart van de alumni ziet voldoende doorgroeimogelijkheden bij hun huidige

werkgever (77%). De doorgroeimogelijkheden lijken iets af te nemen naarmate

alumni langer zijn afgestudeerd. Deels zal dit komen omdat men al is doorgegroeid

en verdere doorgroei niet mogelijk is. Naar geslacht en naar afstudeerrichting

verschilt het beeld nauwelijks.

12%

7%

7%

7%

3%

9%

31%

11%

9%

20%

31%

17%

7%

12%

80%

73%

93%

90%

65%

74%

62%

77%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

‘Ik heb voldoende doorgroei/carrièremogelijkheden bij mijn huidige bedrijf/organisatie’, 
naar afstudeerperiode, 2006-2018, n=155.

(helemaal) oneens niet eens / niet oneens (helemaal) eens

4%

6%

13%

6%

5%

8%

7%

6%

13%

6%

88%

89%

99%

88%

97%

87%

81%

89%

Cohort 7: sep 2016 aug 2018

Cohort 6: sep 2014 aug 2016

Cohort 5: sep 2012 aug 2014

Cohort 4: sep 2009 aug 2012

Cohort 3: sep 2007 aug 2009

Cohort 2: sep 2004 aug 2007

Cohort 1: sep 2000 - aug 2004

Totaal

‘Mijn capaciteiten worden in mijn huidige functie goed benut’, naar afstudeerperiode, 
2006-2018, n=155.

(helemaal) oneens niet eens / niet oneens (helemaal) eens
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Gebruik van Engels 

De mate waarin alumni gebruik maken van de Engelse taal tijdens het werk is zeer

verschillend. Zo maakt één op de tien alumni altijd gebruik van de Engelse taal

tijdens het werk (8%) en nog eens een vijfde vaak (20%). Ongeveer de helft geeft aan

niet tot nauwelijks gebruik te maken van de Engelse taal (48%) en nog eens bijna een

kwart alleen maar soms (24%). Vergeleken met de vorige meting is het aandeel dat

niet of nauwelijks Engels spreekt tijdens het werk gestegen (van 36% naar 48%).

Men gebruikt de Engelse taal het meest om te communiceren met buitenlandse

klanten of buitenlandse collega’s. Software (programmeren), literatuur en technische

documentatie zijn vaak in het Engels. Ook presentaties worden vaker in het Engels

gedaan. Enkele alumni geven of krijgen trainingen of cursussen in het Engels.

Zoals mocht worden verwacht maken IDS-ers iets meer dan gemiddeld gebruik van

de Engelse taal (25% altijd) en minder vaak vrijwel nooit (21%).

48%

24%

20%

8%

36%

30%

24%

10%

Niet of nauwelijks

Soms

Vaak

Altijd

Gebruik van de Engelse taal tijdens het werk, n=153, 2015-2018, n=153

2017-2018

2015-2016
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Interculturele competenties (1/2) 

Interculturele competentie is in de vragenlijst omschreven als de bekwaamheid om

effectief en gepast te communiceren in interculturele situaties, gebaseerd op kennis,

vaardigheden en houdingen.

Alumni hebben vaak interculturele competenties nodig in hun werk. Het meest geldt

dit voor culturele vaardigheden. Zo geven zeven op de tien aan dit regelmatig nodig

te hebben (70%). Het gaat hierbij onder andere om empathisch vermogen,

observeren en luisteren, het vaardig zijn in het opbouwen van relaties en het

aanpassen van de communicatiestijl. Bij zes op de tien gaat het regelmatig om

interculturele houdingen (60%). Hieronder wordt verstaan: openheid en uitstellen

van oordeel, tolerantie voor meerduidigheid, geduld en doorzettingsvermogen,

interpreteren en relateren. Interculturele kennis heeft bijna de helft van de alumni

regelmatig nodig (46%). Hierbij gaat het om cultureel zelfbewustzijn,

cultuurspecifieke kennis, respect en waarderen van andere culturen en

communicatiebewustzijn.

De behoefte aan interculturele competenties is iets afgenomen vergeleken met de

vorige meting, maar groot zijn de verschillen niet. Vrouwen geven vaker aan

interculturele vaardigheden te gebruiken dan mannen (78% tegenover 65% van de

mannen). Mannen geven vaker aan geen enkele interculturele competentie

regelmatig nodig te hebben (28% tegenover 16% van de vrouwen).

70%

60%

46%

23%

74%

64%

53%

18%

interculturele vaardigheden

interculturele houdingen

interculturele kennis

geen enkele interculturele
competenties regelmatig nodig

Behoefte aan interculturele competenties tijdens het werk, n=153, 2015-2018. 

2017-2018

2015-2016
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Interculturele competenties (2/2)

Wanneer wordt gevraagd welke interculturele competentie men het belangrijkste

vindt, dan staan vaardigheden duidelijk bovenaan. Zes op de tien alumni die

interculturele competenties tijdens het werk gebruiken, wijzen op het belang hiervan

(62%). Hierna worden vooral interculturele houdingen belangrijk gevonden (27%) en

daarna interculturele kennis (11%). In vergelijking met de vorige meting worden nu

interculturele houdingen vaker als belangrijkste interculturele competentie genoemd

(27% t.o.v. 18% bij de vorige meting). Naar geslacht, afstudeerrichting of periode van

afstuderen verschilt het beeld niet.

Ongeveer een derde van de alumni is van mening dat er niet genoeg aandacht is

besteed aan interculturele competenties tijdens de masteropleiding (35%). Ongeveer

één op de vijf vindt dat dit wel het geval is (18%). Circa de helft vindt de hoeveelheid

geboden aandacht twijfelachtig (47%). In vergelijking met de vorige meting is men

minder negatief (van 56% niet genoeg aandacht naar 35%). Naar geslacht,

afstudeerrichting of periode van afstuderen verschilt het beeld niet.

62%

27%

11%

68%

18%

14%

interculturele vaardigheden

interculturele houdingen

interculturele kennis

Belangrijkste interculturele competentie tijdens het werk, n=90, 2015-2018.

2017-2018

2015-2016

18%

35%

47%

16%

56%

29%
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nee

twijfelachtig

Voldoende aandacht besteed aan interculturele competentie tijdens de masteropleiding, 
n=111, 2015-2018.

2017-2018

2015-2016



Dimensus en Companen: Bundeling van kennis, kunde en kracht

Dimensus helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein. Dit doen wij vanuit een 
bevlogenheid en passie voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek. U bent daarbij partner in het proces; een goed resultaat komt namelijk niet tot stand zonder goede input. 
De onderzoeken van Dimensus richten zich op thema’s als leefbaarheid en veiligheid, wonen, zorg en welzijn, cultuur, sport en recreatie, klanttevredenheid.

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen, onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het niveau van de 
regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor zorg 
en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking. 

Dimensus en Companen bundelen de krachten om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen deskundigheid en 
logistieke ervaring, kwaliteit, flexibiliteit en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten. Voorbeeld hiervan is de 
GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, 
waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële bewoners.

Zo gaan Dimensus en Companen samen op zoek naar antwoorden op uw vragen! 

Colofon

Alumni-onderzoek SGPL (Geowetenschappen) 2021 door Dimensus


