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Voorwoord

Deze studiegids bevat het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, zoals dat jou 
in het studiejaar 2018-2019 wordt aangeboden.

Het hart van deze gids bestaat uit informatie over de opbouw van het examenprogramma en de omschrijving van de 
cursussen. Per cursus is vermeld: titel en cursuscode, omvang in studiepunten, onderwijsperiode en tijdslot waarin de 
cursus wordt aangeboden, leerdoelen, inhoud, verplichte en/of aanbevolen literatuur, toetsvormen en (eventueel) toe-
gangseisen of veronderstelde voorkennis.
De cursussen zijn naar onderwijsperiode gerangschikt – op de gekleurde pagina’s staat een overzicht van het gehele 
cursusaanbod.

In deze studiegids kun je na de cursusomschrijvingen de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vinden, gevolgd door een 
adressenlijst van alle docenten, praktische informatie en de jaarkalender.

Waarschijnlijk vind je in deze studiegids een antwoord op inhoudelijke vragen met betrekking tot je studieprogramma. 
Als je vragen hebt over de voortgang of uitvoering van het studieprogramma, of juist meer persoonlijke vragen, kun je 
terecht bij je tutor, bij de studieadviseur en enkele formele instanties die in het eerste deel van deze studiegids worden 
genoemd.

Ik wens je veel succes in dit nieuwe studiejaar!

Tine Béneker
Onderwijsdirecteur Sociale Geografie en Planologie
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De Alpen zijn tot op de dag van vandaag een geliefde 
excursiebestemming. Uitrusten ergens halverwege een 
bergwandeling (1921)
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1 Een eerste kennismaking (Een rijk verleden)

Een eerste kennismaking met 110 jaar geografie in Utrecht

Sociale (en fysische) geografie is aan de Utrechtse universiteit al meer dan honderd jaar oud. Het ‘Geographisch 
Instituut der Rijks-Universiteit te Utrecht’ werd opgericht in 1908. Het instituut begon bescheiden, met twee hooglera-
ren (een voor de sociale geografie en een voor de fysische geografie), enkele assistenten en een handvol studenten. Die 
studenten volgden geografie slechts als bij- of keuzevak. Hun hoofdstudie was bijvoorbeeld geschiedenis, Nederlands, 
wis- of natuurkunde. Ze wilden echter als leraar op een HBS of gymnasium gaan werken, en dan was een lesbevoegd-
heid in de aardrijkskunde meegenomen. Daarvoor moesten ze een aantal cursussen sociale en fysische geografie doen.

In 1921 werden de sociale en de fysische geografie twee zelfstandige studierichtingen. Sinds dat jaar kun je je aanmel-
den als eerstejaars sociale of fysische geografie. Wel kreeg je veel vakken gezamenlijk, want uiteindelijk kwamen de 
meeste afgestudeerden destijds als aardrijkskundedocent voor de klas te staan. En dan moest je van beide het nodige 
weten. De nieuwe studierichtingen waren ook een stimulans om in 1922 een eigen studentenvereniging op te richten: 
de roemruchte V.U.G.S. In 2017 vierde ze met veel succes het 95-jarig bestaan.

De geografen kregen in 1929 een eigen, prestigieus pand in de binnenstad, vlakbij het Janskerkhof. Loop, als je eens 
in de buurt bent, langs Drift 21. Het pand is nog steeds in gebruik door de universiteit; de centrale hal is befaamd om 
haar architectuur en lichtval. Op dat adres liepen veertig jaar lang studenten geografie college, maakten ze tentamens, 
en organiseerde de V.U.G.S. er lezingen en feesten. En de planologie werd er steeds belangrijker; afgestudeerden kwa-
men niet meer alleen voor de klas te staan maar vonden ook een baan in de opkomende ruimtelijke ordening en regio-
naal beleid.

In 1970 volgde de verhuizing naar de gloednieuwe Uithof, naar het twintig verdiepingen tellende Van Unnikgebouw 
(eerst bekend als Trans II). Het oude pand aan de Drift was veel te klein geworden voor het steeds groeiende aantal 
studenten, docenten en onderzoekers, maar er werd toch met enige weemoed afscheid genomen. De Uithof bood 
veel ruimte, maar was ook onpersoonlijk en zeker toen nog – zonder goed openbaar vervoer - ver weg van de gezellige 
binnenstad.

Op de Uithof is het Geografisch Instituut uitgegroeid tot een aparte faculteit: de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. 
In 2003 volgde de fusie met de Faculteit Aardwetenschappen, waar onder meer geologen en geofysici werken, tot 
de hedendaagse Faculteit Geowetenschappen.  De hele faculteit verhuisde in het voorjaar van 2018 naar een gloed-
nieuw onderkomen op de Uithof: het Vening Meineszgebouw. Het meeste onderwijs wordt gegeven in het nabijgele-
gen Koningsbergergebouw. Na bijna een halve eeuw is het Van Unnikgebouw gesloten.
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De Faculteit Geowetenschappen kent vier afdelingen (departementen geheten): sociale geografie en planologie, fysi-
sche geografie, aardwetenschappen en innovatie-, milieu- en energiewetenschappen. Ooit zo bescheiden begonnen, 
telt het huidige departement Sociale Geografie en Planologie meer dan honderd medewerkers en duizend studenten.

Ondanks alle veranderingen is er tussen 1908 en 2018 ook veel hetzelfde gebleven. Al in de zomer van 1909 bijvoor-
beeld vertrokken studenten met de trein naar de Eifel om daar mee te doen aan een meerdaagse excursie over de 
geomorfologie van het landschap; in 1912 bezochten zij meerdere weken de Alpen. Ook tegenwoordig zijn er nog 
excursies, zowel dagexcursies (al direct in de eerste cursus Inleiding Sociale Geografie naar steden in Nederland) als 
meerdaagse excursies. Zo is er aan het einde van het eerste jaar een weekexcursie; in 2018 konden studenten kiezen 
uit Italië, Spanje, Schotland, Wales, Hamburg en Zwitserland als bestemmingen. En zo vertrokken, 106 jaar na de eerste 
Alpenexcursie, in juni 2018 32 studenten naar de Zwitserse Alpen, via onder meer Heidelberg, Straatsburg, Basel en 
Bern. De trein is nu ingewisseld voor de bus (of het vliegtuig), en de geomorfologie voor planologische en sociaal-geo-
grafische onderwerpen. Gebleven is de interesse om via eigen waarneming de omgeving te leren begrijpen – een echte 
boekenstudie zal de geografie nooit worden.



9

2 Profiel van de major  

Sociale Geografie en Planologie

2.1 Verweven opleiding

Eerst de benaming: Sociale Geografie en Planologie. In Utrecht hebben we de overtuiging dat de twee hoofdstromen 
aan de basis veel met elkaar gemeenschappelijk hebben. Om die reden is er een aantal cursussen dat iedere student 
in de bacheloropleiding moet volgen, ongeacht of hij of zij meer belangstelling heeft voor Sociale Geografie of voor 
Planologie. Daarnaast zijn er tal van keuzecursussen. Gaandeweg kan iedere student zich meer toeleggen op planologi-
sche cursussen òf op sociaal-geografische cursussen en zo een eigen profiel maken. Binnen de sociale geografie is het 
mogelijk je verder te profileren, in de richting van ontwikkelingsstudies, economische geografie, stadsgeografie, regio-
nale, politieke en culturele geografie, geografie en communicatie of geo-informatie.

De kern van de opleiding kan worden weergegeven met een aantal trefwoorden. Sociale geografie en planologie gaan 
over de inrichting van ruimte om ons heen, de veranderingen die daarin plaatsvinden en de sturingsmechanismen om 
de ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden. Daarbij gaat het niet alleen om Nederland, maar ook om ruimtelijke ont-
wikkelingen in andere gebieden en op andere ruimtelijke schalen (Europees, mondiaal). Op academisch niveau bezig 
zijn met ruimtelijke inrichting, betekent ook dat we ons verdiepen in de maatschappelijke oorzaken en maatschappe-
lijke effecten van de ruimtelijke ontwikkeling.

Je zult inzicht verwerven in de verbanden tussen maatschappelijke ontwikkelingen zoals mondialisering of technologi-
sche innovatie enerzijds en veranderingen in buurten, steden of landen anderzijds. Je zult je verdiepen in het ruimtelijk 
gedrag van individuen, huishoudens, bedrijven en instellingen in relatie tot de ruimtelijke inrichting. Je zult je ook be-
zighouden met de sturingsmiddelen van overheden om de ruimtelijke omgeving in de toekomst vorm te geven en met 
de relaties tussen marktpartijen en overheid bij ruimtelijke ordening. Dit zijn natuurlijk zéér algemene formuleringen; je 
zult de gelegenheid hebben om naar eigen keuze bepaalde aspecten van dit alles verder uit te diepen.

2.2 Academische vorming

Het ontwikkelen van academische vaardigheden is een zeer belangrijk onderdeel van de opleiding. In de eerste plaats 
heeft de academische vorming betrekking op de inhoud van de studie. Feitelijke kennis van de sociale geografie en van 
de planologie is uiteraard zeer belangrijk, maar het bestuderen van contexten is eveneens essentieel. Zo zal je leren 
om sociaal-geografische en planologische kennis te zien in het perspectief van de tijd en de plaats waar die kennis is 
ontwikkeld. Daarbij is ook inzicht in de ontwikkeling van de disciplines van belang: de diverse scholen van denken, hun 
maatschappelijke context en hun onderlinge relaties.

Wetenschappelijke kennis is er ook op gericht om fundamentele vraagstukken – in ons geval van de samenleving – te 
doorgronden. Dat betekent dat je je met theoretische kennis zult bezighouden, die gericht is op het greep krijgen op 
fundamentele maatschappelijke verbanden. Zulke kennis beperkt zich zelden tot één discipline. Je zult dan ook over de 
grenzen van je eigen vak heen moeten kijken om de grotere verbanden te leren zien. Dat betekent dat je bijvoorbeeld 
met sociologische, economische of bestuurskundige inzichten te maken zult krijgen. Geografen en planologen hebben 
ook oog voor de fysisch-geografische omstandigheden die bij het ruimtegebruik van belang zijn. Hoewel je je niet spe-
cialiseert in de fysische geografie, kun je wel cursussen op dit terrein kiezen.

De academische vorming impliceert ook dat je je bezint op ethische aspecten van de omgevingsvraagstukken die we in 
ons vak bestuderen. En dat je nadenkt over de relaties tussen theorie en praktijk, tussen wetenschapsontwikkeling en 
maatschappelijke toepassing.
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Vorming tot academicus houdt verder in, dat je leert zelf nieuwe kennis te ontwikkelen. Daarom zijn de vaardigheden 
die te maken hebben met onderzoek doen in de opleiding van groot belang. Je zult kennis verwerven van methodolo-
gie en methoden en technieken van onderzoek. Je zult voornamelijk zelf met onderzoek aan de slag moeten. Dat be-
gint in het klein, met onderzoeksoefeningen en het aankweken van een kritische houding, en eindigt in het zelfstandig 
opzetten en uitvoeren van onderzoek, in de laatste fase van de bachelorstudie.

Tenslotte komt de academische vorming tot uiting in meer algemene academische vaardigheden, die je tijdens de stu-
die dient te ontwikkelen. Daartoe behoren communicatieve vaardigheden, vaardigheden voor het gebruik van (speci-
fieke) computerprogramma’s, een vragende en kritische houding en professionaliteit in je werkhouding. De opleiding is 
zo ingericht dat studenten alle genoemde aspecten van inhoudelijke kennis en academische vaardigheden gaandeweg 
ontwikkelen.

De Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie duurt drie jaar, waarna je naar een master naar keuze kan vol-
gen. De omschakeling naar dit Angelsaksische bachelor mastermodel is doorgezet na Europese afspraken, getekend in 
Bologna, om de structuur van het hoger onderwijs in Europa te harmoniseren.

2.3 De opbouw van de studie

Een collegejaar is opgedeeld in twee semesters. Elk semester bestaat uit twee perioden. Het collegejaar bestaat dus 
uit vier perioden van elk negen of tien weken. Per periode volg je als voltijdstudent twee parallelle cursussen. Naast 
de verplichte cursussen die je moet volgen, bepaal je zelf welke keuzecursussen je volgt. Met name vanaf het tweede 
jaar zijn er ‘keuzen binnen grenzen’, die samenhangen met je profilering in de richting van sociale geografie dan wel 
planologie.

De bacheloropleiding omvat in totaal 24 cursussen, elk van 7,5 studiepunten. Van die 24 cursussen doe je er achttien 
binnen je hoofdvak ofwel major: Sociale Geografie en Planologie. Van die achttien zijn er tien voor iedereen verplicht 
en acht naar keuze (hoewel hier verplichtingen zijn binnen de keuze voor sociale geografie dan wel planologie – zie 
daartoe de programma’s in hoofdstuk zes van deze gids). Dit zijn de majorgebonden keuzecursussen. Voor een vol-
ledig overzicht van de verplichte en majorgebonden cursussen zie de onderwijsprogramma’s in de bijlage van het OER 
verderop in de studiegids.

De overige zes cursussen vallen in de zogeheten profileringsruimte. Voor verder uitleg over de invulling van de profi-
leringsruimte zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.

2.4 Hoofdrichtingen en studiepaden

Sociale Geografie en Planologie staan bekend om hun brede oriëntatie. Je zult echter al snel kennismaken met verschil-
lende oriëntaties binnen het vakgebied. Niet elke geograaf of planoloog is met hetzelfde onderwerp bezig; iedereen 
specialiseert zich in een bepaalde richting.

Aan het eind van het eerste jaar maak je een keuze tussen voor de hoofdrichting sociale geografie of de hoofdrichting 
planologie. Bedenk wel dat er voor de hoofdrichting planologie minder keuzeruimte is wat betreft de majorgebonden 
keuzecursussen.

In Utrecht bieden we veel specialisaties aan. De meeste specialisaties worden op inleidend, verdiepend en gevorderd 
niveau aangeboden. Ze worden hier kort voorgesteld:
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Hoofdrichting planologie. Planologen benaderen het vak op een toegepaste manier. De totstandkoming van ruimte-
lijke planning, hoe deze is ingebed in de maatschappij en welke belangen er spelen, zijn kwesties/vraagstukken waar 
planologen zich over buigen.

Binnen de hoofdrichting sociale geografie:
• Economische geografie: economisch geografen zijn geïnteresseerd in hoe en waar mensen en bedrijven geld ver-

dienen en uitgeven. Ze vragen zich bijvoorbeeld af waarom een bedrijf voor een bepaalde vestigingsplaats kiest.
• Geo Informatie: werken met Geografische Informatie Systemen is een toegepaste vorm van geografie. Hoe je 

kunt werken met geografische gegevens en deze kunt gebruiken in onderzoek, staat centraal in deze richting.
• Ontwikkelingsgeografie: ontwikkelingsproblematiek is het specialisme van ontwikkelingsgeograaf. Onderzocht 

wordt onder andere welke effecten globalisering heeft op verschillende delen van de wereld.
• Regionale, politieke en culturele geografie: over hoe regio’s zijn ingebed in een groter geheel, welke samen-

hang er is tussen de inrichting van een regio en de economie, bevolking, cultuur, geschiedenis enz., kunnen regi-
onaal geografen je meer vertellen. Ook identiteitsvraagstukken zijn regionaal geografen niet vreemd. Daarnaast 
oriënteer je je op de educatieve toepassingsvelden waarin de omgevingswetenschappen een rol spelen. Je kunt 
daarbij denken aan het (voortgezet) onderwijs en haar verzorgingsstructuur, de journalistiek, educatieve uitgeverij-
en, educatief werk in musea en bezoekerscentra, educatief toerisme, ontwikkelingseducatie en mondiale vorming, 
voorlichting over ruimtelijke inrichtingsvraagstukken en andere vormen van beleidscommunicatie zoals Europese 
voorlichting.

• Stadsgeografie: stadsgeografen bestuderen hoe de bebouwde omgeving is ingericht. Voorbeelden van vragen die 
zij zichzelf stellen: waarom wonen bepaalde groepen in bepaalde wijken? Welke problemen kent de binnenstad?

In deze richtingen kun je na je bachelor een master volgen, zie daarover meer informatie in hoofdstuk vier van deze 
gids.

2.5 Schematische weergave bacheloropleiding

In het eerste jaar van de bachelor zijn vier verplichte cursussen in periode 1 en 2 opgenomen, te weten Inleiding 
Sociale geografie, Inleiding Planologie, Gebieden in mondiaal perspectief: wetenschappelijk schrijven en Ruimtelijke 
Vraagstukken Nederland: wetenschappelijk onderzoeken. Eén van de doelen van Gebieden in mondiaal perspectief is 
het schrijven van een individueel wetenschappelijk paper, over een regionaal getint onderwerp. In Ruimtelijke vraag-
stukken in Nederland is het doel om aan de hand van actuele thema’s in Nederland te begrijpen wat onderzoek in de 
sociale geografie en de planologie behelst. In periode 3 kan de student twee keuzecursussen kiezen en in periode 4 
een keuze cursus naast de verplichte cursus Ruimtelijke vraagstukken Europa (zie schema hieronder).

Jaar 1

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Inleiding Sociale
Geografie

Gebieden in mondiaal perspectief: 
wetenschappelijk schrijven

Keuzecursus Keuzecursus

Inleiding Planologie Ruimtelijke Vraagstukken Nederland: 
wetenschappelijk onderzoeken

Keuzecursus Ruimtelijke Vraagstukken
Europa

In het tweede en derde jaar zijn als volgt vormgegeven. In het tweede jaar ligt de nadruk op de methodische cursussen. 
Het derde jaar staat vooral in het teken van verdieping. Zie schematisch overzicht.
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Jaar 2

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

Semester 1:
3 Methoden cursussen en 1 keuze uit ‘overig’ of
niveau 3 (of inhaal jaar 1)

Semester 2:
3 Thema cursussen + Leeronderzoek; of:
2 Thema + leeronderzoek + keuze ‘overig’, niveau 3
(of inhaal jaar 1)

Statistische methoden Statistische methoden Leeronderzoek Leeronderzoek

Kwalitatieve onderzoeks- 
methoden

Kwalitatieve onderzoeks- 
methoden

Bedreigde aarde
Migratievraagstukken
Geographies of health

Planning Theory
Wonen in de stad
Geografie en Toerisme
Regionaal-culturele geografie: 
Regionaal project
Commercieel vastgoed

Theorie en geschiedenis SG Theorie en geschiedenis SG

Overige cursussen jaar 2

Historische geografie GIS/Cartografie (NL)/
Planning Methoden
Development theory
Bedrijf en Regio

GIS/Cartography (E)
Planning Atelier 1
Political geography 1

[inhalen Ruimtelijke vraagstukken 
Europa]

Cursussen bij andere opleidingen (niveau)

Introductie technologie & 
Innovatie (1)
Duurzame ontwikkeling(1)

Systeem Aarde 2 (1) Mens + landschap (2)
Natural Hazards (2)

Milieu gedrag & communicatie (2)

Jaar 3

Globalisation
Politieke geografie 2
European integratation
Steden consumptie identiteit 

Geografie, Beeldvorming en 
media
Creatieve stad
Transport geography

Wetenschap vorming
Development cooperation
Economic evolution of cities 
and regions
Planning Atelier 2
Transforming China

World cities & urban inequalities
Cultuurhistorie & planning
Advanced GIS

Bachelor Thesis
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3 Inrichting van het programma

3.1 Verschillende cursusniveaus

Alle cursussen in de bacheloropleiding zijn ingedeeld in drie niveaus. Niveau 1 is het inleidend niveau, niveau 2 verdie-
pend en niveau 3 gevorderd. In het eerste jaar volg je hoofdzakelijk cursussen op niveau 1, maar de niveau-aanduiding 
staat los van de jaarindeling. Zo is het best mogelijk om in jaar 1 al een cursus van niveau 2 te volgen.

Niveau 1: inleidend
Cursus: Brede introductie in vakgebied: aanleren taal van het vak, basisbegrippen, introductie in fun-

damentele concepten, aanreiken referentiekader.
Academische vorming: Instructie in en kleinschalige oefening van academische vaardigheden, kennismaking met 

context aspecten van het vak.

Niveau 2: verdiepend
Cursus: Inzoomen op deelgebieden, state of the art m.b.t. kennis/inzichten, lopende wetenschappe-

lijke debatten, aanleren specifieke methoden en technieken.
Academische vorming: Zelfstandig mondeling en schriftelijk presenteren, eigen reflectie op maatschappelijke/filosofi-

sche/ethische implicaties.

Niveau 3: gevorderd
Cursus: Integreren/synthetiseren: voorspellen op basis van theorie, theorievorming op basis van on-

derzoeksgegevens, eigen bijdrage aan conceptueel kader
Academische vorming: Eigen bijdrage aan vraagstelling, in samenhang evalueren van wetenschappelijke informatie 

over hetzelfde onderwerp uit verschillende bronnen en bovendien vanuit verschillende weten-
schappelijke theorieën en perspectieven.

3.2 Diploma-eisen

Voor een bachelorexamen gelden de volgende eisen:
a. een afgeronde major;
b. ten minste 45 studiepunten op niveau 3 in major en profileringsruimte samen;
c. ten minste 45 studiepunten in de profileringsruimte waarvan ten minste 15 op niveau 2 of hoger;
d. een voldoende voor alle cursussen van de major en de profileringsruimte.
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3.3 Onderwijsprogramma

De bacheloropleiding SG&PL
= 180 studiepunten (ects) (= 24 cursussen van 7,5 ects)

ten minste 45 ects op niveau 3

Major = 135 ect Profileringsruimte = 45 ect

 • Vrije keuzeruimte (ook extern)
 • Ten minste 15 ects op ten minste niveau 2
 •  Eventueel minor of studeren in buitenland (in 

de meeste gevallen 30 ects)
 •  Eigen studenten SGPL kunnen geen minor 

binnen eigen opleiding volgen

Verplicht onderdelen = 75 ects Keuze onderdelen = 60 ects

Voor alle SG&PL studenten:
• Inleiding Sociale Geografie (niveau 1)
• Inleiding Planologie (niveau 1)
• Gebieden in mondiaal perspectief (niveau 1)
• Ruimtelijke vraagstukken Nederland (niveau 1)
• Ruimtelijke vraagstukken Europa (niveau 1)
• Statistische methoden (niveau 2)
• Wetenschappelijk leeronderzoek (niveau 2)
• Kwalitatieve methoden (niveau 2)
• Thesis (15 ects, niveau 3)

 Verplichte keuze Vrije keuze major, 
  = 22,5 ects d.w.z. uit aanbod
  SG&PL = 37,5 ects
 • Planningtheorie (niveau 2)*
 • Theorie en geschiedenis van Sociale Geografie (niveau 2)**
 • Planningmethoden (niveau 2)*
 • GIS/Cartografie (niveau 2)**
 • Wetenschappelijke vorming (niveau 3)

* aanbevolen voor studenten die major Planologie kiezen
** aanbevolen voor studenten die major Sociale Geografie kiezen

Gaandeweg zal de student besluiten zich meer op de sociale geografie of op de planologie te gaan richten. De invulling 
van de keuzevakken zal hiermee samenhangen. Verderop in deze studiegids vind je beschrijvingen van de cursussen die 
worden aangeboden.
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Majorgebonden keuzecursussen
Naast de verplichte cursussen bestaat de major uit acht keuzecursussen. Die cursussen worden ook wel de majorgebon-
den keuzeruimte genoemd. Het cursusaanbod van de opleiding Sociale Geografie en Planologie is weergegeven in de 
cursuskalender in hoofdstuk 6 van deze studiegids.
In het eerste studiejaar is de invulling van de majorgebonden keuzeruimte nog volledig vrij: je kunt deze 
ruimte benutten om je belangstelling te exploreren. Er is één uitzondering: studenten die in het eerste studie-
jaar al zeker weten dat ze de kant van de planologie op willen, doen er verstandig aan om in periode 3 de cursus 
Planningstelselvraagstukken (GEO1-3102) te kiezen.
Vanaf het tweede studiejaar moet je er bij de invulling van de majorgebonden keuzeruimte al serieus rekening mee 
houden of je, je verder wilt verdiepen in de Planologie of Sociale Geografie.
De invulling van de majorgebonden keuzeruimte is voor studenten die zich in de planologie willen specialiseren name-
lijk anders dan voor studenten die kiezen voor de sociale geografie.

Studenten die zich richten op sociale geografie, wordt aanbevolen om in de majorgebonden keuzeruimte in ieder 
geval:
• De cursus Theorie en geschiedenis van de sociale geografie (als theoriecursus op verdiepend niveau).
• De cursus GIS/Cartografie (als methodencursus op verdiepend niveau).
•	 De cursus Wetenschappelijke vorming Sociale Geografie (gevorderd niveau).

Studenten die zich richten op planologie, wordt aanbevolen om in de majorgebonden keuzeruimte in ieder geval:
• De cursus Planningtheorie (als theoriecursus op verdiepend niveau).
• De cursus Planningmethoden (als methodencursus op verdiepend niveau).
•	 De cursus Wetenschappelijke vorming Planologie (gevorderd niveau)

In het derde studiejaar moeten alle studenten vooral rekening houden met het gegeven dat zij bij afronding van de 
opleiding in ieder geval zes cursussen op niveau 3 gevolgd hebben: dat is een diploma-eis. Hierbij moet dus ook reke-
ning worden gehouden bij het invullen van de majorgebonden keuzeruimte.

Studenten kunnen binnen de majorgebonden keuzeruimte in het eerste studiejaar eventueel ook één of meerdere cur-
sussen op niveau 2 kiezen, indien de ingangseisen dit mogelijk maken. Het is ook mogelijk om in je tweede jaar nog 
een niveau 1 vak te kiezen, als je dat heel graag wilt volgen. Bovendien is het (met name in het tweede studiejaar) al 
mogelijk om vakken op niveau 3 te doen, wederom als de instapeisen dit toelaten.

Profileringsruimte
In de profileringsruimte kunnen cursussen uit het totale cursusaanbod van de Universiteit Utrecht worden gekozen. 
Deze keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om de opleiding nog beter te laten aansluiten op je persoonlijke belangstel-
ling, talenten en ambities. Je kunt de profileringsruimte geheel naar eigen inzicht invullen, dus bijvoorbeeld met een 
taal of vakken van Rechten. Het is ook mogelijk om in de profileringsruimte nog meer cursussen uit de eigen major te 
volgen, om op die manier het curriculum heel sterk op één vakgebied te richten. Je kunt er ook voor kiezen om de pro-
fileringsruimte te vullen met een samenhangend pakket van cursussen van een andere opleiding en dit pakket te laten 
aantekenen als minor. Voor verdere uitleg over de minors zie paragraaf 3.13. Overigens is het ook mogelijk om (ma-
jor- of profilerings) vakken te vervangen door verwante vakken in het buitenland (zie paragraaf 3.20). Ten slotte is het 
in principe mogelijk vakken in de profileringsruimte te doen bij andere Nederlandse universiteiten, maar alleen indien 
een dergelijk vak (of een vak dat er sterk op lijkt) niet bij de eigen universiteit wordt aangeboden. Voor het volgen van 
keuze cursussen moet je vooraf toestemming vragen aan de examencommissie.
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3.4 Ingangseisen cursussen; voorkennis

Aan de volgende cursussen van de major kan pas worden deelgenomen, nadat voor de daarbij vermelde cursussen een 
voldoende is behaald.
• Advanced GIS na behalen van GIS/Cartografie
• Bachelorthesis na behalen van alle verplichte onderdelen op niveau 1 en 2 (Inleiding Sociale Geografie, Inleiding 

Planologie, Gebieden in mondiaal perspectief, Ruimtelijke vraagstukken van Nederland, Ruimtelijke vraagstukken in 
Europa, Statistische methoden, Kwalitatieve onderzoeksmethoden, Wetenschappelijk Leeronderzoek)

• Cartografie: visualisatie van geogegevens, na behalen van GIS/cartografie.
• Planologie: atelier 1 na behalen van Inleiding planologie; bovendien moet actief zijn deelgenomen aan en moet zijn 

voldaan aan de inspanningsverplichtingen van de cursussen Planningtheorie en Planningmethoden
• Planologie: atelier 2 na behalen van Planologie: atelier 1 en de cursus Planningmethoden
• Stage: minimaal 60 ects aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage bij de 

examen commissie.
• Ruimtelijke vraagstukken in Europa na behalen van Inleiding sociale geografie en Inleiding planologie
• Wetenschappelijk leeronderzoek na behalen van Statistische methoden.

3.5 Bindend studieadvies

De Universiteit Utrecht hanteert een bindend studieadvies (alleen voor het eerste jaar). Dat betekent voor de major 
Sociale Geografie en Planologie dat je in het eerste jaar 45 studiepunten aan cursussen moet hebben gehaald: dit zijn 
vijf van de acht cursussen.
Uiterlijk eind november/begin december krijg je een eerste schriftelijk advies – gebaseerd op je resultaten in periode 1. 
Dit advies is voorlopig en heeft geen bindende consequenties. Dit advies komt aan de orde tijdens het (reguliere) ge-
sprek dat je hebt met je tutor. Daarbij zullen ook de al bekende deelresultaten uit periode 2 aan de orde komen.
Aan het eind van het studiejaar (uiterlijk 31 augustus) ontvang je een tweede schriftelijk advies, dat wel bindend is. Als 
je minder dan 45 studiepunten hebt gehaald, kun je niet verder gaan met je major SGPL en mag je je vier jaar niet meer 
voor deze major in Utrecht inschrijven. Voordat tot een bindend negatief advies wordt overgegaan, word je in de gele-
genheid gesteld om gehoord te worden namens de decaan. Er wordt dan gekeken of er persoonlijke omstandigheden 
hebben meegespeeld, zoals ziekte, zwangerschap, functiestoornis en bijzondere/ernstige familieomstandigheden. Het 
is van belang dat je deze omstandigheden aan de studieadviseur (Jos Bierbooms) hebt gemeld zodra ze zich hebben 
voorgedaan. De decaan kan ook andere vormen van overmacht in het advies betrekken, maar alleen als je die op tijd bij 
de studieadviseur hebt gemeld.
Het is van belang dat je gedurende het studiejaar goed contact houdt met je tutor, zodat op tijd mogelijke problemen 
kunnen worden gesignaleerd.

Zie voor een uitvoerige beschrijving van de regeling artikel 7.4 van het OER (verderop in deze studiegids).

3.6 Inschrijven voor cursussen

Alle eerstejaars studenten die zich aanmelden voor de opleiding Sociale Geografie en Planologie, worden automatisch 
ingeschreven voor de beide verplichte cursussen in de eerste onderwijsperiode: Inleiding Sociale Geografie en Inleiding 
Planologie.
Verder moet je je voor alle cursussen zélf inschrijven via het centrale computersysteem Osiris Student. Zonder tijdige 
inschrijving is deelname aan cursussen niet mogelijk!
Het onderwijsjaar is ingedeeld in vier onderwijsperioden. Binnen elke onderwijsperiode kunnen er twee cursussen pa-
rallel worden gevolgd, elk met een omvang van 7,5 studiepunten (210 uur). De cursussen zijn zo geprogrammeerd in 
de week (verschillende tijdsloten) dat je ze naast elkaar kunt volgen. In de cursuskalender vind je een overzicht van alle 
cursussen van SGPL en de tijdsloten waarin de cursussen gegeven worden.
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Tijdsloten
Elke cursus heeft een eigen tijdslot. Een tijdslot is een aantal vaste momenten in de week waarop een cursus gegeven 
wordt. Er zijn de volgende combinaties:

A: maandagochtend, woensdagochtend
B: dinsdagochtend, donderdagmiddag
C: maandagmiddag, donderdagochtend
D: woensdagmiddag, vrijdag
Op dinsdagmiddag wordt in principe geen onderwijs verzorgd (m.u.v. studieloopbaanbegeleiding). Door het werken 
met tijdsloten weet je wanneer je op de universiteit wordt verwacht. Hier kun je rekening mee houden in je planning.

Onderwijsperioden
Het onderwijs vindt plaats in twee semesters, die elk weer opgesplitst zijn in twee perioden van negen of tien weken. In 
principe is de laatste week van een periode een reserveweek: geen colleges, wel eventueel afrondende gesprekken van 
een project/paper. Het weekschema voor jaar 2018-2019 is:

Periode Periodedata Opmerking

1 3 september 2018 t/m 09 november 2018
2 12 november 2018 t/m 1 februari 2019 week 52 & week 1 vakantie 
3 4 februari 2019 t/m 19 april 2019
4 22 april 2018 t/m 12 juli 2019 Onderwijsvrij (zomervakantie15 juli t/m 30 augustus 2019

Inschrijven voor cursussen
1. Het is verplicht je voor elke cursus in te schrijven.
2. Bij tijdige inschrijving voor een verplichte cursus word je geplaatst.
3. Inschrijving in een keuzecursus biedt geen garantie op een plaats. Bij overtekening vindt loting of selectie plaats. 

Afhankelijk van de aard van de cursus gelden plaatsingsregels of wordt er geloot.
4. Inschrijven verplicht tot deelname aan de verplichte werkvormen en aanwezigheid bij de eerste bijeenkomst, zoals 

omschreven in de studiewijzer van de cursus.
5. Als je afziet van deelname, schrijf je dan direct uit om een plaats vrij te maken. Dit kan tot twee weken na aanvang 

van de cursus, maar doe het liever eerder. Zonder tijdige uitschrijving wordt als cursusresultaat NV (niet verschenen) 
geregistreerd en zal je bij de volgende plaatsing voor een keuzecursus geheel onder aan de volgordelijst komen.

6. Schrijf je in voor een cursus tijdens de inschrijfdata via Osiris Student. Er is voor elke periode weliswaar nog de mo-
gelijkheid voor na-inschrijving, maar na-inschrijving is alleen mogelijk voor cursussen waar nog plaats is. Ook ver-
plichte cursussen kunnen intussen vol zijn.

 Inschrijfperiodes:
 Schrijf je je tijdens deze inschrijfperiodes in, dan is er vrijwel altijd plaats in de cursus van je eerste keus.
  Periode 1 (Start onderwijs: maandag 3 september 2018)
  Inschrijving: maandag 28 mei t/m zondag 24 juni 2018
  Periode 2 (Start onderwijs: maandag 12 november 2018)
  Inschrijving: maandag 17 september t/m zondag 30 september 2018
  Periode 3 (Start onderwijs: maandag 4 februari 2019)
  Inschrijving: maandag 29 oktober t/m zondag 25 november 2018
  Periode 4 (Start onderwijs: maandag 22 april 2019)
  Inschrijving: maandag 28 januari t/m zondag 24 februari 2019
7. Een docent heeft geen zeggenschap over in- of uitschrijvingen.
8. Je kunt je maar voor twee cursussen per periode inschrijven via Osiris Student. Een derde cursus dient tijdig te wor-

den aangevraagd en is alleen mogelijk voor ‘eigen major cursussen’ zgn. SGPL-cursussen. Aanvragen kunnen alleen 
worden ingediend tijdens de reguliere eerste inschrijvingsperiodes. Tijdens de na-inschrijfperiodes is het niet meer 
mogelijk om in te schrijven voor een derde cursus.
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9. Het Student Affairs Geosciences informeert je circa twee weken na het einde van de inschrijfperiode over je plaat-
sing in de cursus(sen). Daarbij worden niet-geplaatste studenten gewezen op cursussen waar nog plaatsen zijn.

3.7 Didactische aspecten en wederzijdse verwachtingen

In het onderwijs worden de volgende principes toegepast:
• Activerend onderwijs,
• Inspanningsverplichting,
• Meerdere toetsmomenten per cursus.
De punten worden kort toegelicht.
1. In het onderwijs worden activerende onderwijsvormen toegepast. Activerend onderwijs is een onderwijsvorm 

waarbij studenten voor een belangrijk deel zelf het leerproces moeten vormgeven, via het maken van individuele of 
groepsopdrachten of opgaven, het deelnemen aan debatten of simulatiespelen en het toepassen van aangeleerde 
methodieken. Activerend onderwijs gaat gepaard met een goede ondersteuning door de docent, via studieaanwij-
zingen, instructies, handleidingen en feedback op geleverde prestaties. Er wordt veel gewerkt in kleine groepen.

2. De opleiding stelt zich ten doel een inspirerend en kwalitatief hoogwaardig studieklimaat aan te bieden. Inzet van 
de opleiding is om samen met de student maximale kennisverwerving te verwezenlijken. Alle bij de opleiding be-
trokken docenten en ondersteuners hanteren het uitgangspunt dat indien de student zich ten volle inzet voor de 
studie, een zo groot mogelijke garantie gegeven kan worden dat cursussen met goed gevolg worden afgesloten.

3. Binnen iedere cursus bestaan meerdere toetsmomenten. De eindbeoordeling van een cursus hangt dus niet al-
leen af van een eventuele eindtoets. Er zijn al toetsmomenten (en soms herkansingsmogelijkheden) gaandeweg de 
cursus.

3.8 Zak/slaag regeling en inspanningsverplichting

Kijk zorgvuldig in de studiewijzer van de cursus wat de gestelde eisen zijn. De opleiding hanteert de volgende zak/
slaag regeling:
Als het eindcijfer van de cursus voor afronding hoger of gelijk is aan een 5,50 dan ben je voor de cursus geslaagd.
Wanneer het gewogen gemiddelde van de deelcijfers voor afronding lager is dan 4,00, ben je gezakt en zijn er geen 
mogelijkheden tot verbetering van het cijfer. Je moet dan de cursus helemaal opnieuw doen (als het om een verplichte 
cursus gaat) of eventueel een andere cursus kiezen.
Als het cijfer voor de eindbeoordeling voor afronding hoger of gelijk aan 4,00 en lager of gelijk aan 5,49 is, dan bestaat 
voor studenten die hebben voldaan aan de aanwezigheids- en inspanningsverplichting de mogelijkheid om het 
cijfer te verbeteren. Hoe dit gestalte krijgt, zal per cursus verschillen, maar de regel is dat dit gebeurt door middel van 
een aanvullende toets die in de volgende weken plaatsvindt:

Aanvullende toetsing: in de 3 of 4de week volgende periode (zie ook planning per periode)

Voor periode Aanvullende toetsing

1  26 t/m 30 november 2018
2  18 t/m 22 februari 2019
3  06 t/m 10 mei 2019
4  08 t/m 12 juli 2019*

* In verband met de zomervakantie kan het zijn dat deze herkansingen niet binnen 10 werkdagen zijn nagekeken.

De exacte data worden bekend gemaakt via de website van het Student Affairs Geosciences, op het rooster van de des-
betreffende cursus van het cursusjaar 2018-2019.

Indien je slaagt voor de aanvullende toets, wordt het eindcijfer voor de cursus een 6.0.
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De opleiding hanteert voor de inspanningsverplichting van de kant van studenten de volgende regels:
• De studiewijzer voor iedere cursus maakt duidelijk voor welke activiteiten aanwezigheidsplicht geldt.
• De norm is dat studenten bij alle verplichte onderdelen aanwezig zijn; aanwezigheid wordt geregistreerd.
• Studenten die afwezig zijn bij een niet-verplichte bijeenkomst, hebben zelf de verantwoordelijkheid om (via mede-

studenten) te achterhalen welke stof is behandeld en welke afspraken zijn gemaakt in de gemiste bijeenkomst. ‘ik 
wist het niet, want ik was er niet’ is nooit een geldig excuus.

• Het verlaat inleveren van opdrachten kan een mindering op het betreffende cijfer tot gevolg hebben en de moge-
lijkheid om deel te nemen aan een aanvullende toetsing zal komen te vervallen.

• Het is zeer ernstig als een student afwezig is bij toetsen. Er is geen automatisch recht op een (individuele) herkan-
sing. Het is aan de docent te bepalen of er werkelijk sprake is van overmacht en of daarom eventueel een extra 
kans gerechtvaardigd is. Wanneer je naar het oordeel van de docent in aanmerking komt voor een individuele her-
kansing, kan de docent er voor kiezen om je deel te laten nemen aan de aanvullende toets aan het eind van de 
cursus. Wanneer dit het geval is (en uitsluitend in dit geval!), dan geldt niet bovenstaande regel dat je na deelname 
aan de aanvullende toets alleen nog maar een 6.0 als eindcijfer voor de cursus kunt halen. Het behaalde cijfer voor 
de aanvullende toets zal in dit geval op de normale wijze meewegen in de totstandkoming van het eindcijfer.

• Wanneer ziekte de reden is van afwezigheid, dan moet je dit vooraf telefonisch melden bij de coördinator van de 
cursus of bij het Secretariaat SG&PL, telefoon 030 – 253 1399. Zodra je beter bent, moet je een doktersverklaring 
inleveren en een afspraak maken met de coördinator van de cursus om het tentamen z.s.m. in te halen. Alleen dan 
heb je recht om het tentamen op een ander tijdstip te maken.

3.9 Gang van zaken tijdens colleges

Om het onderwijs in goede banen te leiden, zijn er enkele (soms ongeschreven) regels en gewoonten.
• Een hoorcollege bestaat meestal uit tweemaal 45 minuten college, met een pauze van een kwartier.
• Zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de verschillende studievormen.
• Wanneer je toch te laat bent, ga dan zachtjes via de achteringang van de collegezaal naar binnen.
• Tijdens hoorcolleges is het natuurlijk logisch dat je aandachtig luistert. De inhoud van de hoorcolleges kan immers 

getentamineerd worden, het is dus verstandig om aantekeningen te maken.
• Rumoer in de zaal is irritant voor de docent, maar ook voor medestudenten die aandachtig willen luisteren.
• Zorg dat tijdens de verschillende cursussen en tentamens je mobiel uit is.
• Neem geen eten mee tijdens een college.
• Bij tentamens wordt je collegekaart gecontroleerd, meenemen dus!
• Het eerste college van een cursus heeft een aanwezigheidsverplichting.

3.10 Rechten & Plichten

Net als alle andere bewoners van Nederland, heb je als student rechten maar ook plichten. Hiervoor zijn enkele officiële 
reglementen en statuten opgesteld voor de student. Op de faculteit Geowetenschappen kun je drie reglementen en 
statuten onderscheiden:
• Het facultair reglement geeft informatie over de bestuurlijke structuur van de faculteit en de taken en bevoegd-

heden van de verschillende organen, zoals faculteitsleiding en faculteitsraad. In dit reglement kun je als student 
nalezen welke zaken in welke raad, commissie of bestuur aan de orde gesteld kunnen worden.

• Het Onderwijs- en examenreglement (OER) geeft informatie over tentamens, herkansingen, programma’s, di-
ploma-eisen, studiepunten, ingangseisen, werkwijze van de examencommissie etc. Hierin staat ook hoe je als stu-
dent bezwaar kan maken tegen een bepaalde beslissing of een vrijstelling kan aanvragen. Je kunt in deze gids het 
OER terugvinden na de cursusomschrijvingen, of je kunt het nalezen op http://students.uu.nl/

• Het studentenstatuut biedt informatie over bestuur en medezeggenschap. Het statuut regelt de rechten en plich-
ten van de studenten enerzijds en de Universiteit Utrecht en de faculteit Geowetenschappen anderzijds. Hierin 
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staan praktische zaken zoals informatie over inschrijving, opzet van de opleiding, studiebegeleiding en voorzienin-
gen. Je kunt het volledige statuut nalezen op de website van de Universiteit Utrecht: www.uu.nl.

 
De examencommissie houdt zich bezig met regelingen inzake onderwijs, kwaliteitszorg, toetsing en examens. Hier 
kun je ook verzoekschriften indienen wanneer je een wens hebt die afwijkt van de normale regels en het reguliere 
programma (bijv. vrijstelling voor een bepaalde cursus of een extra herkansing voor een cursus). De examencommissie 
is ook de instantie die de straf bepaalt bij fraude of plagiaat. Als je – in afwijking van de regels – denkt recht te hebben 
op een extra kans of toegang tot een cursus of opleiding, of als je het niet eens bent met een beslissing, dan kun je een 
brief schrijven naar de examencommissie. Inleveren bij Student Affairs Geosciences of per mail examencommissie@geo.
uu.nl. De commissie vergadert maandelijks in het onderwijsseizoen.

3.11 Fraude en plagiaat

Het plegen van fraude en plagiaat wordt streng bestraft. Dit betreft zowel fraude bij schriftelijke tentamens als het il-
legaal gebruik maken van andermans teksten of werkstukken. Haal dus nooit letterlijke informatie van het internet 
en schrijf geen lappen tekst van anderen over: je moet zélf je opdrachten maken. Zorg altijd voor een goede bron-
vermelding. Vraag bij twijfel raad aan de docent. Ingeleverde teksten worden gecontroleerd in Ephorus (een speciaal 
computerprogramma) op het overnemen van informatie van internet. De examencommissie zal doorgaans bepalen dat 
fraudeplegers minimaal één jaar uitgesloten worden van de betreffende cursus.

Onder fraude valt onder meer:
• tijdens het tentamen spieken of afkijken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude;
• tijdens het tentamen in het bezit te zijn van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, 

boeken, syllabi, aantekeningen etc), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan;
• door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht;
• zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de vragen of opga-

ven van het desbetreffende tentamen;
• fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens.

Van plagiaat is sprake indien in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van anderen worden over-
genomen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer:

• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën of digitale tijdschriften zonder aanha-
lingstekens en verwijzing;

• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing;
• het overnemen van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften of encyclopedieën zonder aanhalingstekens en 

verwijzing;
• het opnemen van een vertaling van bovengenoemde teksten zonder aanhalingstekens en verwijzing;
• het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder verwijzing. Een parafrase mag nooit bestaan uit louter ver-

vangen van enkele woorden door synoniemen;
• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan 

voor eigen werk;
• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit gebeurt met toe-

stemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat (ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk 
door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij had-
den kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde);

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een internetsite met uittrek-
sels of papers) of die tegen betaling door iemand anders zijn geschreven.
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3.12 Studieloopbaanbegeleiding

Wat tot nu toe over de opleiding is gezegd, wijst erop dat je veel keuzevrijheid hebt. Om je bij dit alles te helpen, 
heeft de opleiding een systeem van studieloopbaanbegeleiding. Gedurende de studie heb je een studiebegeleider of-
wel tutor. Dat is een docent die je begeleidt bij het maken van je keuzen en die de studievoortgang met je bespreekt. 
Deelname aan de studieloopbaanbegeleiding is verplicht. De intensiteit van het contact neemt af naarmate de studie 
vordert. Je hebt in je eerste studiejaar een paar keer per jaar een gesprek met je tutor. Naast tutoraat kent de opleiding 
ook een mentoraat. Het mentoraat bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten en je kunt terecht bij een mentor voor 
praktische zaken zoals Blackboard, Osiris en ervaringen van de oudejaarsstudenten.

Bovendien kun je terecht bij de studieadviseur met vragen over de inhoud en de planning van je opleiding, maar ook 
met andere (studeer-)problemen die je ondervindt en die je studie nadelig kunnen beïnvloeden. Het is echter beter om 
deze zaken eerst met je tutor te bespreken.
Veelal kan de studieadviseur direct adviseren of anders doorverwijzen. Voor het departement Sociale Geografie en 
Planologie is de studieadviseur drs. A.P.J. Bierbooms, tel. 030 – 253 3251, e-mail: a.p.j.bierbooms@uu.nl

3.13 Minor in de profileringsruimte

In de bacheloropleiding kun je in de profileringsruimte van 45 studiepunten een samenhangend pakket van cursussen 
te kiezen, zodat er een werkelijke profilering ontstaat. Dit kan van belang zijn met het oog op plannen voor een ver-
volgstudie (master).
Een samenhangend pakket van cursussen van ten minste 30 studiepunten heet een minor. Je kunt zo’n specialistische 
minor kiezen binnen een andere opleiding in de faculteit Geowetenschappen of bij een opleiding van een andere fa-
culteit. Het is niet mogelijk om een minor te volgen die geheel bestaat uit cursussen van de eigen opleiding Sociale 
Geografie en Planologie. Sociale Geografie en Planologie vormen immers het hoofdvak (major).

De faculteit Geowetenschappen biedt een vijftal thematische minoren aan, waarbij cursussen uit verschillende bachelo-
ropleidingen worden gecombineerd. Geominoren zijn breed samengesteld en bieden je de mogelijkheid, binnen een 
gegeven kader, zelf keuzes te maken afhankelijk van je interesse en beschikbaarheid. Als student Sociale Geografie en 
Planologie kun je een Geominor in je profileringsruimte opnemen. In een Geominor kunnen wel cursussen uit de ba-
chelor Sociale Geografie en Planologie zitten.

De vierGeominoren zijn:
• Duurzame ontwikkeling
• Globalisering en mondiale ongelijkheid
• Global Change
• Deltametropool: planningsvraagstukken en mobiliteit

Informatie over minoren is te vinden op de volgende pagina:
http://students.uu.nl/geo/sgpl/onderwijs/minors

Nationale GI Minor Het gebruik van geo-informatie neemt een enorme vlucht in een groeiend aantal domeinen. 
Economie (geomarketing), ICT, beleid, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn een paar 
voorbeelden. Deze minor biedt de mogelijkheid je te verdiepen in je eigen studie of interesse. Je kunt kiezen uit diverse 
specialisaties bij zes universiteiten, en uit een breed scala aan stageplaatsen bij bedrijven en overheden. De Nationale GI 
Minor is bedoeld voor 3de-jaars studenten aan universiteiten, die een inleidend geovak hebben gevolgd in hun studie.

Informatie over deze Nationale GI minor is te vinden op www.nationaleGIminor.nl
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3.14 Educatieve minor: Bachelordiploma met officiële lesbevoegdheid

De Universiteit Utrecht biedt voor diverse schoolvakken een educatieve minor aan. Studenten die hun profileringsruimte 
invullen met de educatieve minor, krijgen bij hun bachelordiploma een tweedegraads lesbevoegdheid (VMBO-T en on-
derbouw HAVO/VWO). Ook de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie biedt deze mogelijkheid aan, voor 
het vak aardrijkskunde.
De educatieve minor bestaat uit twee lintmodules van ieder 15 studiepunten en wordt verzorgd door de Graduate 
School of Teaching (GST) en de faculteit gezamenlijk. De eerste module is in periode 3 en 4. De tweede module is in 
periode 1-2 van het daaropvolgend collegejaar. Om met de educatieve minor te kunnen starten, moet je ten minste 60 
studiepunten van je bachelor hebben behaald. In de minor leer je hoe het aardrijkskunde schoolvak in elkaar zit, hoe 
je een les of een cursus opzet, hoe je leerlingen in jouw vak aan het werk zet (vakdidactiek), hoe je moet omgaan met 
leerlingen en spreken voor een groep. Je krijgt vanzelfsprekend theoretische achtergrond op het terrein van pedagogiek 
en leerpsychologie. De minor schenkt verder aandacht aan de training van algemene didactische vaardigheden op het 
gebied van werkvormen, presentatie en communicatie. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn voor de interactie met indi-
viduen en groepen In beide modules loop je stage in het VMBO-T en de onderbouw van HAVO-VWO op een school in 
de regio Utrecht. Op school word je intensief begeleid. In de eerste module ligt het accent op de didactische scholing. 
Het bestaat uit onderdelen op het terrein van vakdidactiek en algemene didactiek. Je loopt stage in een groepje. Je 
begint met het observeren van lessen en aan het einde van de eerste module zul je een aantal lessen zelfstandig ver-
zorgen onder begeleiding van een docent van de school. De tweede module bestaat voor het grootste gedeelte uit een 
stage op een school voor voortgezet onderwijs, aangevuld met onderdelen op (vak)didactisch gebied. Je loopt individu-
eel stage en je zult vooral zelfstandig lesgeven. De minor biedt je een unieke kans om te ervaren hoe je jouw vak over 
kunt dragen op andere mensen. Niet alleen nuttig als je docent wilt worden in het voortgezet onderwijs, maar ook als 
je in je werk trainingen of rondleidingen moet geven, op conferenties moet spreken of educatief materiaal ontwikkelt. 
De Educatieve Minor bereidt je uitstekend voor op de eenjarige en tweejarige Educatieve Master (voor eerstegraads do-
cent). Een afgeronde educatieve minor levert je een half jaar vrijstelling op voor de educatieve master.

Mocht je ook interesse hebben in de educatieve masteropleiding, dan moet je er goed rekening mee houden dat er 
voor deze masteropleidingen ingangseisen zijn gesteld t.a.v. je kennis van de fysische geografie (minimaal 20 ects aan 
relevante cursussen). Je moet hiermee dus rekening houden bij de samenstelling van je keuzeruimte. Zie verder 3.3

Inlichtingen over de educatieve minor of over (ingangseisen voor de) educatieve masteropleiding zijn te verkrijgen bij: 
dr. T. Béneker, e-mail T.Beneker@uu.nl, dr. Hans Palings, vakdidacticus Aardrijkskunde, e-mail j.g.m.palings@uu.nl. Zie 
ook de website van de Graduate School of Teaching: http://www.uu.nl/onderwijs/graduate-school-of-teaching

3.15 Minor Entrepreneurship

For students interested in Economics or Entrepreneurship U.S.E. offers three minors:

Economics
Economics can rightly be seen as the most influential social science in our modern society, as the economic forces are 
dominant in the our daily life and in our society at large. As modern citizen it seems almost a requisite to understand 
economics. This minor provides the opportunity to meet this need. It consist of a thorough introduction plus an exposi-
tion of one of its applications of economics by experts in the field and it adds 30 EC for your Bachelor diploma. Choose 
a minor in Economics in your optional course profile.

Business Economics
Are you interested in the field of business? The minor Business Economics will provide you insights into the fundamen-
tal principles of business economics as well as a basic toolkit for an entrepreneur/manager to run a business. Topics 
cover the main fields of business economics: strategy and organisation, finance, accounting and marketing. For more 
information see: https://students.uu.nl/en/leg/economics-and-business-economics/business-economics
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Entrepreneurship
Entrepreneurship has become increasingly prominent in knowledge based economies. Individuals have to become more 
alert for how they can create new value in all kind of settings. The creation of new knowledge is a source for all kind 
of new opportunities, and jobs for life are a thing of the past. How do people successfully identify, evaluate and pursue 
opportunities for new value creation? In this minor you will be made aware of the different types of entrepreneurship 
you can pursue, and you will get acquainted with the relevant knowledge and skills for acting entrepreneurially, and 
building new ventures.

For more information see: https://students.uu.nl/en/leg/economics-and-business-economics/entrepreneurship

3.15A Pilot project: community service in de Utrechtse wijken Lunetten en Overvecht

Voor 2de en 3de jaars-studenten die graag ‘de wijk’ in gaan en die geïnteresseerd zijn in de praktische toepassing van 
academische kennis bestaat in het collegejaar 2018-2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan een bijzonder com-
munity service project in de Utrechtse wijken Lunetten en Overvecht. Binnen dit interdisciplinaire project werken stu-
denten en docenten van USBO, University College en Sociale Geografie samen met lokale ‘stakeholders’ (wijkbewoners, 
wijkorganisaties, ondernemers) aan de analyse van een specifiek probleem in de publieke ruimte. Hierbij wordt gebruikt 
gemaakt van actie-onderzoek, waarbij je als onderzoeker meerdere cycli van diagnose, planning, implementatie en re-
flectie doorloopt. Onderwijs vindt hierbij niet in de collegezaal maar in de wijk zelf plaats, waarbij je in een klein multi-
disciplinair team werkt aan een specifiek maatschappelijk probleem.

Concreet betekent dit dat studenten in periode 1 deelnemen aan een Module op Maat (niveau 3, 7.5 ECTS, specifiek 
ontwikkeld voor SGPL-studenten) in de wijk Lunetten. Dit kan in periode 2 worden uitgebreid met de cursus Sociaal 
Ondernemerschap als uitdaging (USG4240, 7.5 ECTS, interdisciplinair), of met een vervolgonderzoek dat de basis legt 
voor een bachelor thesis. Voor meer informatie over toelating en procedure (er is capaciteit voor 6 studenten maximaal) 
kun je contact opnemen met Irina van Aalst (I.vanAalst@uu.nl) of Gery Nijenhuis (G.Nijenhuis@uu.nl).

3.16 Honours programma

Honours College Geowetenschappen
De Faculteit Geowetenschappen streeft een ambitieus studieklimaat na en wil met het Honours College Geoweten-
schappen (HCG) aan goed presterende en gemotiveerde studenten de mogelijkheid bieden om in hun academische en 
persoonlijke ontwikkeling doelen te bereiken die boven de eindtermen van de reguliere bacheloropleidingen uitstijgen. 
Er wordt daarom honoursonderwijs aangeboden dat op een hoger en uitdagender niveau ligt dan het reguliere ba-
cheloronderwijs. Hiermee zorgt de faculteit ervoor dat het potentieel van goed presterende en gemotiveerde studenten 
optimaal beschikbaar komt voor wetenschap en maatschappij.

Het interdisciplinaire Honours College Geowetenschappen is in 2009 gestart. In 2013 is de opzet van het honourson-
derwijs deels gewijzigd; parallel aan het bestaande honoursprogramma is er voor studenten die in 2013 starten een 
nieuw programma ontwikkeld.

Om deelnemende studenten zich te laten ontwikkelen tot excellente geowetenschappers, bewust van zichzelf en van 
hun plek en rol in de samenleving, is het HCG gericht op verdieping, verbreding en persoonlijke, professionele ontwik-
keling. Honoursstudenten krijgen keuzevrijheid bij het inrichten van hun persoonlijk honourstraject, en kunnen daarin 
hun passies volgen.

De doelen van het Honours College Geowetenschappen zijn om honoursstudenten:
1. Tot een grotere verdieping te brengen op het vakgebied van de eigen bacheloropleiding dan in het reguliere pro-

gramma kan worden bereikt;
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2. Een grotere betrokkenheid te geven bij het wetenschappelijk onderzoek van het eigen vakgebied dan bereikt wordt 
door reguliere studenten;

3. Diepgaand inzicht te geven in de plaats van het eigen vakgebied binnen het bredere domein van de 
geo wetenschappen;

4. Persoonlijke, sociale en professionele vaardigheden te laten ontwikkelen die passen bij top-geowetenschappers. Dit 
omvat rijkdom aan initiatieven, een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, creativiteit, en een goed vermogen tot (zelf)
reflectie, project- en time-management, multidisciplinair teamwork en leiderschap.

Deelnemers aan het Honours College worden geselecteerd op basis van behaalde cijfers en motivatie. Een eerste selec-
tie vindt ‘voor de poort’ plaats, met name tijdens de matchingsactiviteiten. Studenten die voor aanvang van de studie 
besluiten om deel te nemen aan het honours college, kunnen al in het eerste semester kennismaken met vakken op 
honoursniveau. We raden sterk aan om direct bij aanvang van de studie te starten met het honours onderwijs. Voor die 
studenten die toch eerst zeker wil weten of ze de studie (makkelijk) aankunnen, is er een tweede selectie- en instroom-
moment na het eerste semester.

Als je deelneemt aan het Honoursprogramma wordt van je verwacht dat je in het ‘reguliere’ bachelorprogramma nomi-
naal studeert. Het Honours komt er deels bij, in 2,5 tot 3 jaar moet je 15 studiepunten extra halen, en neem je deel aan 
een studiereis. Daarnaast doe je een aantal reguliere vakken op een andere manier, bijvoorbeeld het wetenschappelijke 
leeronderzoek. Als honours student stel je je eigen onderzoeksvraag en werk je in een kleinere groep. Een honours stu-
dent heeft ook speciale keuze mogelijkheden. Zo worden diverse niveau 3 vakken aangeboden met een honours optie. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat je verdiepende en verbredende opdrachten krijgt.

De onderdelen van het Honours College zijn:
- Het Honours Seminar/Geohuis/Honours conferentie (extra, totaal 15 studiepunten)
- Aantal verplichte vakken met speciale honours variant, waarvan het aanbod kan wisselen per jaar, bijvoorbeeld: 

Inleiding Sociale Geografie; Ruimtelijke Vraagstukken Nederland; Theorie en Geschiedenis van de Sociale Geografie, 
Wetenschappelijk leeronderzoek (vervangend & aanvullend).

- Twee honours keuzevakken (vervangend voor profileringsvakken, totaal 15 studiepunten), te kiezen uit:
- Het Creative challenge project
- Multidisciplinair project
- Undergraduate honours research project
- De Honours thesis (vervangend, 15 studiepunten)
- Honoursinvulling bij minimaal 4 reguliere vakken, bijvoorbeeld keuze bij Geografie, Beeldvorming en Media 

(ver-vangend)
- Honours studiereis (extracurriculair).

Het Honours College kent in het Honours Seminar, Geohuis en in het Multidisciplinair project o.a. multi- en interdiscipli-
naire projectgroepen, waarin studenten uit de verschillende opleidingen van de faculteit en van verschillende leerjaren 
gezamenlijk aan een integrerend onderwerp werken.

In het Honours Seminar is er daarnaast aandacht voor training in vaardigheden (o.a. debat, samenwerken, leider-
schapsvaardigheden) en voor reflectie op persoonlijke ambities en mogelijkheden. Er zijn ook speciale workshops ge-
richt op reflectie.

Nadere informatie over het honoursonderwijs is te vinden in de studiegids van het Honours College Geoweten-
schappen en op Blackboard. Met vragen over het honoursprogramma kun je ook terecht bij de honourscoördinator van 
je onderwijsinstituut: Dr. Marca Wolfensberger, m.v.c.wolfensberger.@uu.nl).
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Descartes College
Voor goede studenten, die zich nog breder willen ontwikkelen dan de Geowetenschappen, is er het Descartes College. 
Het Descartes College is een universiteitsbrede honours minor (4 modules van 7,5 EC, per jaar 2 modules), waaraan per 
jaar 25 UU-studenten kunnen deelnemen.
In de cursussen staat de wetenschap in al haar facetten centraal. De inhoud van de modules:

- Eenheid en diversiteit van de wetenschappen.
- Ethische en maatschappelijke aspecten van wetenschap.
- Invloedrijke denkers uit de vorige eeuw
- Thema’s die door de deelnemende studenten worden ingebracht en voorbereid.

Meer informatie en aanmeldingsprocedure is te vinden op de website van de Universiteit Utrecht over Descartes Colle-
ge. https://students.uu.nl/onderwijs/honours/descartes-college

Vragen? Stuur een e-mail naar descartescollege@uu.nl.

3.17 Lesbevoegdheid docent aardrijkskunde en e-modules voor het wegwerken van 
vakdeficiënties

De Universiteit Utrecht biedt verschillende mogelijkheden om een bevoegdheid te behalen om les te mogen geven als 
docent aardrijkskunde. Tijdens de bachelor kun je bijvoorbeeld de educatieve minor volgen (30 EC), waarmee je een 
tweedegraadsbevoegdheid krijgt (om les te kunnen geven in de onderbouw) – zie 3.14.

Je kunt op twee manieren een eerstegraadsbevoegdheid halen (bovenbouw): via de eenjarige educatieve master, die 
je doet in aansluiting op een master van Sociale Geografie en Planologie of Aardwetenschappen. Of je schrijft je na je 
bachelor in bij de tweejarige master Geografie: Communicatie en Educatie. Bij deze master volg je het eerste en het 
laatste half jaar onderwijs in de faculteit Geowetenschappen; na het eerste half jaar volg je gedurende een vol jaar het 
onderwijs van de eenjarige master bij de Graduate School of Teaching (GST) van de UU (vooral: algemene didactiek, 
vakdidactiek en praktijkstages op scholen). Zie voor meer informatie over de educatieve masters en de educatieve mi-
nor de website van de GST: http://www.uu.nl/onderwijs/graduate-school-of-teaching

Het schoolvak aardrijkskunde is bijzonder, omdat er zowel sociale als fysische geografie aan bod komt. Op de 
Universiteit Utrecht bestaat er geen gecombineerd bachelor ‘aardrijkskunde’ maar is er bij de bachelor opleidin-
gen al een onderverdeling gemaakt tussen sociale en fysische geografie: Sociale Geografie en Planologie (SGPL) en 
Aardwetenschappen (AW). Omdat het schoolvak aardrijkskunde zowel sociaal als fysische geografie bevat is het daar-
om een verplichting dat je 20 EC van ‘het andere vak’ hebt gevolgd als je je lesbevoegdheid wil halen. Dus: studen-
ten SGPL moeten 20 EC aan aardwetenschappelijke (fysische geografie) hebben behaald. Idem voor studenten AW, zij 
moeten 20 EC aan cursussen sociale geografie hebben gehaald. Het reguliere onderwijsaanbod biedt de mogelijkheid 
om een reguliere cursussen te volgen; zo kunnen bachelorstudenten Sociale Geografie en Planologie bijvoorbeeld de 
cursussen Systeem Aarde I, Systeem Aarde 2, Terrestrische systemen, Mens en Landschap of Fysische Geografie van 
Nederland volgen (zie overzicht hieronder). Maar om allerlei redenen kan het lastig zijn om aan deze cursussen deel 
te nemen. Daarom zijn e-modules ontwikkeld om deze vakdeficiënties (zowel sociale als fysisch geografisch onderde-
len) weg te werken op een flexibele manier via e-learning. Bovendien is de inhoud meer afgestemd op het schoolvak 
aardrijkskunde.
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Overzicht aanbod fysische geografie voor SGPL (cursussen van 7,5 EC tenzij anders aangegeven)

Reguliere cursussen E-module

P1 Systeem Aarde 1
Terrestrische systemen (basiskennis SA1-en 2 nodig)

Systeem Aarde 1 (5 ec)

P2 Systeem Aarde II
Fysische Geografie van Nederland

Systeem Aarde 2

P3 Mens en Landschap (basiskennis SA-2 gewenst) Zuid-Amerika 7,5 EC, waarvan 2,5 ec FG, naast 5 EC SG
P4 Leefomgeving 7,5 EC, waarvan 2,5 ec FG, naast 5 EC SG

Indien gewenst kan bij de e-modules Zuid-Amerika en/of Leefomgeving alleen het SG-deel of het FG-deel worden 
gevolgd.

Overzicht aanbod sociale geografie voor studenten AW (cursussen van 7,5 EC tenzij anders aangegeven)

Reguliere cursussen *) E-module

P1 Inleiding Sociale Geografie
P2 Wereld
P3 Zuid-Amerika 7,5 EC, waarvan 2,5 ec FG, naast 5 EC SG
P4 Leefomgeving 7,5 EC, waarvan 2,5 ec FG, naast 5 EC SG

*) er is een ruim aanbod binnen het reguliere programma. Neem contact op met de studieadviseur SGPL (Jos Bierbooms 
J.Bierbooms@uu.nl) voor het samenstellen van een pakket.

Voor wie zijn de e-modules?
De e-modules zijn uitsluitend voor studenten SGPL of AW die een educatieve master overwegen. De e-modu-
les zijn ook toegankelijk voor bachelorstudenten (die een educatieve master overwegen) van andere universiteiten in 
Nederland. Onder bepaalde voorwaarden zijn de modules ook toegankelijk voor HBO-studenten (b.v. tweedegraads 
lerarenopleiding), of voor werkzame docenten aardrijkskunde die zich willen bijscholen. De laatste groep kan zich als 
contractant inschrijven.

Wat kan je verwachten?
De e-modules zijn beschikbaar via de elektronische leeromgeving Blackboard en duren in totaal 9 weken. Per week is 
in de leerdoelen te zien wat je gaat leren. Daarna volg je een vaste leerlijn met kennisclips, hoorcolleges en artikelen. 
Daarnaast is het mogelijk om via het discussieforum in contact te komen met medestudenten en de vakinhoudelijke co-
ordinator. Verschillend per e-module zijn er naast de online leeromgeving ook enkele contactmomenten op de Uithof in 
Utrecht zoals een startbijeenkomst, een opdracht of practicum en het tentamen.
De e-modules zijn flexibel in de zin dat deze niet vast zitten aan een bepaald tijdslot (zoals andere bachelorvakken); 
daardoor kan je in je eigen tijd aan de e-modules werken. Wel worden de modules in de reguliere onderwijsperioden 
van 9 weken aangeboden. Dit omdat er enkele vaste momenten zijn ingepland; bovendien speelt de beschikbaarheid 
van de vakinhoudelijke coördinatoren hier een rol.

Inhoud van de e-modules
De vijf e-modules zijn inhoudelijk gebaseerd op vier domeinen van de aardrijkskunde syllabus van het voortgezet on-
derwijs zoals die geldt vanaf 2018. Deze vier domeinen in het aardrijkskunde onderwijs bevatten zowel fysische (FG) als 
sociale geografie (SG).
Systeem Aarde 1 (FG): In het eerste deel van Systeem Aarde ligt de nadruk op processen in de inwendige aarde (en-
dogene krachten) en fenomenen die zich afspelen op een langere tijdschaal. De belangrijkste onderdelen zijn: de aarde 
als planeet, plaattektoniek, de geologische tijd, (sedimentaire) gesteenten en paleoklimaat, de gesteentecyclus en de 
diepe aarde.
start: periode 1 (week 36)   punten: 5 EC (niveau 1)
Systeem Aarde 2 (FG): In het tweede deel van Systeem Aarde komen onderwerpen aan bod die betrekking heb-
ben op de vormen en processen aan het aardoppervlak (exogene krachten). Deze onderwerpen zijn: verwering en 
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bodemvorming, massabewegingen, rivieren, oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, 
structurele geomorfologie, hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering.
start: periode 2 (week 46)   punten: 7,5 EC (niveau 1)
Wereld (SG): Globalisering is een belangrijk fenomeen als we kijken naar economische, sociale, politieke, en culturele 
veranderingen in onze tijd. Elke dag hebben we hiermee te maken. Lokaal en globaal zijn steeds met elkaar verbonden. 
Concreet komt dat aan de orde bij ons voedsel, onze kleding en onze elektronisch apparatuur. De e-module gaat over 
globalisering (in geografisch perspectief), de achterliggende economische, politieke en sociaal-culturele processen van 
globalisering, de impact van wereldsteden en het mondiale voedselvraagstuk.
start: periode 2 (week 46)   punten: 7,5 EC (niveau 3)
Zuid-Amerika (FG en SG): Vanaf 2018 zal domein D (ontwikkelingsgebied) in de aardrijkskunde syllabus gaan over 
Zuid-Amerika (voor VWO; havo focust op Brazilië). De e-module Zuid-Amerika heeft een thematische insteek en kent 
zowel sociaal als fysisch geografische inhoud. Enkele thema’s die zullen worden uitgediept zijn: beeldvorming, land-
schappen en klimaat, internationale migratie, stedelijke ontwikkeling, samenwerking in Zuid-Amerika en Brazilië als 
BRIC land.
start: periode 3 (week 6)   punten: 7,5 EC (waarvan: 2,5 FG en 5 SG) (niveau 2)
Leefomgeving (FG en SG): De e-module leefomgeving gaat over Nederland en bestaat uit twee onderwerpen. Het 
eerste deel gaat over met stadsontwikkeling in Nederland en welke gevolgen stadsontwikkelingen heeft. Het tweede 
deel gaat over watervraagstukken in Nederland. Daarbij komt integraal watermanagement in kust- en riviergebieden 
aan de orde. start: periode 4 (week 17) punten: 7,5 EC (waarvan: 2,5 FG en 5 SG) (niveau 2)

Inschrijven
Inschrijven voor e-modules kan uitsluitend via een aanmeldformulier (en dus niet via Osiris). Het aanmeldformulier is te 
vinden op https://www.formdesk.com/universiteitutrecht/GEO_Emodules
Er wordt o.a. gevraagd naar je motivatie, en op welke manier je vakdeficiëntie hebt weggewerkt, of gaat doen.
Er zijn geen vaste inschrijfperioden, dus je kunt je voor meerdere modules in het jaar inschrijven. Er is voor elke module 
wel een uiterste datum waarop je kunt inschrijven. Deze deadline staat vermeld in onderstaande tabel:

Kosten
Studenten van de UU of ingeschreven studenten bij een andere onderwijsinstelling hoeven niet te betalen om een e-
module te volgen.
Contracten (niet verbonden aan een onderwijsinstelling) moeten voor het volgen van e-modules betalen. De tarieven 
staan op http://students.uu.nl/geo/contractonderwijs vermeld onder ‘Tarieven voor cursussen’.

Cursusvermelding in OSIRIS – cursuscatalogus

Periode Titel Cursuscode Niveau Studiepunten (EC) Deadline aanmelding

1 (E) Systeem Aarde 1 GEO1-1191E 1 5  24 juni 2018
2 (E) Systeem Aarde 2 GEO1-4192E 1 7,5  30 september 2018
2 (E) Wereld GEO3-3063E 3 7,5 30 september 2018
3 (E) Zuid-Amerika GEO2-3062E 2 7,5  25 november 2018
4 (E) Leefomgeving GEO2-3061E 2 7,5  24 februari 2019

Studeer je voor toelating tot de educatieve master Geografie aan de UU (premastertraject)
Indien je van plan bent de educatieve master Geografie aan de UU te gaan volgen (bijvoorbeeld studenten van de 
tweedegraads lerarenopleiding) dien je een toelatingsverzoek in bij de Graduate School of Teaching (de GST): 
http://www.uu.nl/onderwijs/graduate-school-of-teaching. De GST stelt je (vak)deficiënties vast waarna de faculteit 
Geowetenschappen je premasterinschrijving en je cursusinschrijving – voor de e-modules- verder zal begeleiden.
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Veel gestelde vragen:
1. Ben ik verplicht om mijn vakdeficiënties via e-modules weg te werken?
 Nee: er zijn ook reguliere cursussen bij de bacheloropleidingen sociale geografie & planologie of aardwetenschap-

pen (zie bovenstaand overzicht). In het geval van een vakdeficiëntie SG is zelfs een combinatie met een reguliere 
cursus noodzakelijk, omdat er in totaal maar 17,5 EC SG via e-modules wordt aangeboden (7,5 in Wereld, 5 EC in 
Zuid-Amerika en 5 EC in Leefomgeving).

2. Hoe vaak wordt elke module per jaar aangeboden?
 Elke module wordt maar één keer per jaar aangeboden, binnen één cursusperiode.
3. Moet de vakdeficiëntie zijn weggewerkt vóór de start van een educatieve master?
 Ja, dat is een voorwaarde om te kunnen starten met de éénjarige educatieve master die je kunt volgen na een 

vakmaster. Voor de tweejarige master Geografie: Educatie en Communicatie geldt dat je bij een start in september 
2016 of februari 2017 15 EC vakdeficiëntie moet hebben weggewerkt. De resterende 5 EC kun je tijdens de master 
wegwerken. Vanaf september 2017 moet het totale deel (20 EC) vakdeficiëntie vóór aanvang van de tweejarige 
master zijn weggewerkt.

4. Kan ik als masterstudent meedoen aan een e-module?
 Dat kan, als je dit kunt combineren met je reguliere masteronderwijs. Voor ingeschreven UU-studenten zijn er geen 

extra kosten.

Mocht je nog vragen hebben over de e-modules dan kun je die sturen naar e-modules.sgpl@uu.nl.

3.18 Stage

In principe is het mogelijk om een stage te volgen als onderdeel van de profileringsruimte. De stage wordt in je exa-
menprogramma opgenomen als keuzecursus op niveau 2 van 7,5 studiepunten.

In een stage worden tijdens de opleiding verkregen kennis en vaardigheden toegepast in een organisatie waarvan de 
werkzaamheden passen bij het beroepsveld van de opleiding. Als je interesse hebt in het doen van een stage, kun je 
zelf op zoek gaan naar een stageplaats. De opleiding regelt dit niet voor je. Met enige regelmaat worden wel stage-
plaatsen bij de opleiding aangeboden. Deze worden via de stagebank van de V.U.G.S. bekend gemaakt. Als je denkt 
een stage te hebben gevonden die aansluit bij je interesses, moet je eerst contact opnemen met een docent van de op-
leiding waarvan jij denkt dat hij of zij jou inhoudelijk gezien het beste bij de stage kan begeleiden.

Je moet nooit zelf een stage regelen of volgen voordat je met een docent van de opleiding hebt gesproken. Als je 
zonder medeweten van een docent van de opleiding een stage volgt, mag je deze niet opnemen als onderdeel van je 
studie! Het is bij een stage van groot belang dat een docent vanaf het begin betrokken is bij de opzet, inhoud en bege-
leiding van de stage. De docent ziet er namelijk op toe dat de werkzaamheden die je tijdens de stage gaat verrichten, 
aansluiten bij de kennis en vaardigheden die in de bacheloropleiding worden aangeboden en kunnen worden aange-
leerd. De stage mag niet te licht zijn en jouw werkzaamheden op de stageplaats moeten duidelijk omschreven zijn. 
Behalve een docent van de opleiding dien je ook bij de stage-instantie een begeleider te hebben.

Als de docent-begeleider akkoord gaat met het stagevoorstel en je hebt ook een stagebegeleider bij de stage-instantie, 
dan moet je, voorafgaand aan de stage, een verzoek indienen bij de examencommissie om de stage in de profilerings-
ruimte te mogen opnemen. Bij het verzoek hoort een nauwkeurige omschrijving van de stage-activiteiten, met daarbij 
een duidelijke omschrijving van de maatschappelijke vraagstuk in een te onderzoeken probleemstelling, te worden bij-
gevoegd, plus een tijdspad (per hoofdactiviteit) en een overzicht van de te leveren prestaties (output). Je vermeldt ook 
wie je begeleiders zijn en wat hun contactgegevens zijn.

Een stage sluit je af met een stageverslag. In dat verslag moet duidelijk naar voren komen wat de stage inhoudelijk 
inhield, wat jouw werkzaamheden en bijdragen concreet waren en wat je hebt geleerd. Een stageverslag is dus wat 
anders dan een eventueel onderzoeksrapport dat het eindproduct is van de stage.
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De docent beoordeelt aan het einde van de stage of deze met een voldoende wordt afgesloten aan de hand van de 
geleverde output, het oordeel van de stagebegeleider bij de instelling en het stageverslag. De docent schrijft vervolgens 
een tentamenbriefje uit voor de student en de studentadministratie.
De studiewijzer Stage en aanvraag stageformulier is beschikbaar op de website http://students.uu.nl/

3.19 Arbeidsmarkt oriëntatie en Career services

De arbeidsmarkt is sterk aanwezig in de bachelor opleiding doordat er veel gewerkt wordt met gastcolleges (professio-
nals uit het veld). Ook is er de mogelijkheid om stage (zie 3.18) te lopen. Verder zitten in alle cursussen diverse vaardig-
heden verweven die toepasbaar zijn in de beroepspraktijk (bijv. kwantitatieve analyse).
Bovendien wordt in ieder jaar van de bachelor, met behulp van filmpjes van alumni, aandacht besteed aan arbeidsmarkt 
oriëntatie: welke beroepen spreken jou aan en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig?
In de Maand van Werk – maar ook daarbuiten – worden studenten uitgenodigd om deel te nemen aan een (of meer-
dere) van de volgende activiteiten:

Meeloopdagen bachelor studenten
Bachelorstudenten worden door een alumnus van SG&PL uitgenodigd om een dag of dagdeel mee te lopen ‘op de 
werkvloer’. Studenten voeren op deze dag ook een concrete opdracht uit. In de voorgaande collegejaren hebben mee-
loopdagen plaatsgevonden bij, Woonbedrijf Eindhoven, Sardes, At Osborne, Omniplan, woningcoöperatie Kleurrijk 
Wonen, Adviesbureau Dimensus, Gemeente Breda of Amsterdam en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland RVO.

Netwerkborrel
Om studenten in contact te laten komen met alumni SGPL organiseren wij een aantal keer per jaar een netwerkborrel. 
Studenten kunnen met vragen over (verdere) studie, het vinden van een stage, de arbeidsmarkt, jouw professionale 
ontwikkelingen bij alumni terecht.

Meet the professional
Alumni met een verschillende achtergrond vertellen in een kleinschalige setting over hun baan, hun loopbaan en de 
keuzes die ze daarbij gemaakt hebben. Zo krijg je zicht op de verschillende mogelijkheden van jouw opleiding en kun je 
bij hen terecht met jouw vragen.
Via de digitale nieuwsbrief en de facebookpagina SGPL word je als student geïnformeerd over deze activiteiten.

Career Services
Een opleiding volg je om na het afstuderen een baan te krijgen die bij jou past. Een baan waar jij jouw kwaliteiten kan 
inzetten en die aansluit bij jouw interesse en ambities.
Naast alle vakkennis en vaardigheden die je nodig hebt als Sociaal geograaf of Planoloog doe je veel ervaring op die je 
na je afstuderen kunt gebruiken als voorbereiding op de arbeidsmarkt.
De opleiding Sociale Geografie en Planologie laat je tijdens de opleiding al kennis maken met aspecten uit het werk-
veld. Je krijgt gastcolleges van mensen die in het bedrijfsleven werken of bij overheden, er zijn bijeenkomsten met 
alumni die dezelfde opleiding als jij hebben gedaan je kunt naar het buitenland of een stage volgen. Zo kan je tij-
dens jouw opleiding jezelf steeds een beter beeld vormen wat jij straks op de arbeidsmarkt wilt gaan doen en wat 
je daarvoor nodig hebt. Career Services ondersteunt je bij de voorbereiding op je carrière met activiteiten binnen en 
buiten je opleiding zoals trainingen, gesprekken met een loopbaancoach, testen, cv-check en carrièredagen. Kijk voor 
details op jouw opleidingspagina http://students.uu.nl/geo/aw, Career Services. The Career Officeer van de faculteit 
Geowetenschappen is mevrouw drs. Franca Geerdes (f.geerdes@uu.nl
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3.20 Studeren in buitenland (Internationalisering en internationale uitwisseling)

De faculteit heeft met verschillende universiteiten partner-uitwisselingscontracten afgesloten. Dat betekent dat elk jaar 
GEO-studenten bij een internationale partnerinstelling kunnen studeren en de faculteit een aantal van hun studenten 
ontvangt. Van veel instellingen zijn de programma’s bekend en is vastgesteld dat het onderwijsaanbod goede mogelijk-
heden biedt.

Studeren in het buitenland kan een interessante aanvulling zijn op je studieprogramma in Utrecht. Zo heb je door het 
verschillende aanbod van al deze partners ineens keuze uit veel meer vakken/richtingen dan je in Utrecht zou kunnen 
volgen en kun je hieruit een cursuspakket samenstellen, dat goed aansluit bij jouw specifieke belangstelling.

Naast de Geo-partners zijn er ook UU-brede partners. Bij deze partners ben je niet gebonden aan vakken binnen geo-
wetenschappen, maar is het ook mogelijk om eens vakken te volgen binnen b.v. geesteswetenschappen, mits je aan de 
ingangseisen voldoet.

Maar er is meer: als je in het buitenland gaat studeren doe je enorm veel ervaringen op. Je krijgt een beter begrip voor 
cultuurverschillen in de wereld, leert een tweede taal vloeiend spreken en je ontwikkelt je sociale vaardigheden. Daar-
naast zal je zelfvertrouwen toenemen en leer je zelfstandiger te zijn. Al deze vaardigheden vergroten je kans op de ar-
beidsmarkt. Werkgevers kijken meer en meer naar wat je naast je reguliere studieprogramma te bieden hebt: dus grijp 
die kans! Bovendien is het ook gewoon leuk om andere mensen in een andere cultuur te ontmoeten.

Een hoop geregel?! Dat valt wel mee, je moet vooral op tijd beginnen met je studieplanning. Wil je in het buitenland 
studeren? Start online bij het International Office: https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buitenland

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen:
•	 Naar welke universiteit zou je toe willen?
•	 Heeft deze universiteit een overeenkomst met de UU dan wel Geowetenschappen?
•	 Welke cursussen wil je volgen aan die universiteit?
•	 In welke periode wil je gaan? Van wanneer tot wanneer?

Neem vervolgens contact op met je studieadviseur om je buitenlandwensen te koppelen aan je studieprogramma.

Het International Office Geowetenschappen is er voor al jouw (praktische) vragen omtrent een verblijf in het buiten-
land. De International Officer kan jou persoonlijk advies geven en begeleiden bij de mogelijke stappen die je moet ne-
men om jouw verblijf in het buitenland te realiseren. Stap eens binnen bij het Student Affairs office/International Office 
Geowetenschappen op maandag tot en met vrijdag tussen 10.30-11.30 en 12.30-14.30 uur of mail voor een afspraak 
naar international.geo@uu.nl. (niet op woensdag)

Loop ook eens binnen bij studievereniging EGEA (Buys Ballotgebouw) of kijk op http://www.egea.eu/entity/utrecht. 
Daar vind je veel ervaringsdeskundigen op het terrein van studeren in het buitenland. Zij kunnen je op weg helpen met 
een groot aantal praktische vragen (huisvesting, ervaring, tips).

In oktober en november vinden ook verschillende voorlichtingsbijeenkomsten plaats georganiseerd door het 
International Office. Kijk voor exacte data op de website van jouw opleiding en klik op studeren in het buitenland.

Praktische zaken 
Zodra je een beslissing hebt genomen, kun je je definitief aanmelden voor de desbetreffende universiteit. Houd daar-
bij de genoemde aanmeldingsdeadlines goed in de gaten! Meer informatie hierover vind je op de websites van het 
International Office Studenten Service (Centrale UU partners): https://students.uu.nl/onderwijs/studeren-in-het-buiten-
land/stap-2-aanmelding-uu en het International Office van de Faculteit (Facultaire partners): ook hier geldt, klik op de 
website van jouw opleiding en klik op studeren in het buitenland.
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Handig om te weten
•	 Iedereen die minimaal 60 EC heeft behaald bij aanvang van de exchange periode komt in aanmerking voor stude-

ren in het buitenland.
•	 De studiepunten die je haalt bij partners in het buitenland tellen in principe gewoon mee voor je profileringsruimte. 

Je hoeft dus niet eens studievertraging op te lopen, maar vraag wel vooraf toestemming voor de vakken bij de 
examencommissie!

•	 Ga je binnen Europa op uitwisseling of stage, dan kun je aanspraak maken op een ERASMUS beurs. Een maande-
lijkse extra financiële tegemoetkoming, bovenop je normale studiefinanciering! Kijk voor meer informatie op https://
students.uu.nl/en/academics/study-abroad/funding-grants/erasmus-grants

.•	 Ga je buiten Europa op uitwisseling of stage, neem dan eens een kijkje op www.beursopener.nl en kijk of je ergens 
voor in aanmerking komt!

•	 Ga je in het buitenland op uitwisseling of stage, dan is het aan te raden je OV-studenten-chipkaart tijdelijk stop te 
zetten. Hiervoor kun je vervolgens een maandelijkse vergoeding krijgen. Laat deze ondertekenen door het Student 
Affairs office.

Kortom: een periode in het buitenland hoeft niet veel duurder uit te vallen dan eenzelfde periode in Nederland.

3.21 Deeltijd

Het is in principe mogelijk om de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie in deeltijd te volgen.
Omdat het aantal studenten dat de volledige opleiding in deeltijd wil volgen zeer gering is, wordt er geen apart deel-
tijdonderwijs aangeboden. Dit betekent dat deze studenten het onderwijs – in aangepast tempo – volgen met de vol-
tijdstudenten. Het onderwijs wordt op diverse dagen in de week aangeboden, afhankelijk van de timeslots waarin elk 
onderdeel is geroosterd.

De deeltijdopleiding is inhoudelijk gelijk aan de voltijdopleiding en gaat uit van een studiebelasting (colleges, zelfstudie) 
van 20 uur per week. Dat betekent dat deeltijdstudenten per cursusperiode één cursus volgen.

Inlichtingen over studeren in deeltijd zijn te verkrijgen bij:
• drs. J. Bierbooms, studieadviseur, e-mail a.p.j.bierbooms@uu.nl

3.22 Automatisch afstuderen

Wanneer je bezig bent met het afronden van de laatste cursussen van je studieprogramma, ontvang je van de onder-
wijsadministratie bericht over de afhandeling van je examen. Nadat is geconstateerd dat je aan alle verplichtingen van 
je examenprogramma hebt voldaan, wordt je examendossier automatisch voorgelegd aan de examencommissie ter be-
oordeling. Let wel: om te kunnen afstuderen moet aan alle voorwaarden zijn voldaan: (uploaden thesis, inleveren hard-
copies). Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om je examen uit te stellen, zie hiervoor artikel OER 6.1.6.

Om je diploma ook daadwerkelijk uitgereikt te krijgen of af te halen bij het Student Affairs moet er een examen-regis-
tratieformulier worden ingevuld. Daarbij gelden voor een diploma-uitreiking, vanwege de organisatorische aspecten, 
strakke aanmeld- en inlevertermijnen.

Automatisch afstuderen betekent niet dat je automatisch wordt uitgeschreven voor je opleiding. Dit zul je alsnog zelf 
moeten regelen via studielink, en dat kan pas nadat je officieel bevestiging van afstuderen van de examencommissie 
hebt ontvangen. Mocht je studiegeld willen terugvragen, is het van belang hier tijdig werk van te maken.
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4 Masterprogramma’s Sociale Geografie en 

Planologie: doel, opzet en uitgangspunten

Inleiding

Sociale Geografie en Planologie (SGPL) biedt meerdere masterprogramma’s aan. Voor sommige programma’s is SGPL de 
enige deelnemer en aanbieder, voor andere programma’s wordt er samengewerkt met andere instituten. Hier volgt een 
beknopt overzicht van de programma’s en de toelatingseisen.

Masterprogramma’s Sociale Geografie en Planologie
De volgende masterprogramma’s worden aangeboden:
• Het eenjarige programma Human Geography (ook in deeltijd) In deze master zitten verschillende tracks op het ge-

bied van Economic Geography and Urban Geography
• het eenjarige programma Spatial Planning (ook in deeltijd)
• het eenjarige programma International Development Studies
• het tweejarige programma Urban and Economic Geography (Research Master)
• het tweejarige programma Geographical Information Management and Applications (GIMA), verzorgd door 

Geowetenschappen Utrecht samen met Wageningen Universiteit, Universiteit Twente/ITC Enschede en TU Delft 
(ook in deeltijd)

• het tweejarige programma Geografie: educatie en communicatie (samen met Centrum voor Onderwijs en Leren) 
voor 1e graads onderwijsbevoegdheid.

Doel masterprogramma’s
Het algemene doel van de SGPL masterprogramma’s is om de masterstudent:
• een academische kritische houding, gespecialiseerde kennis, onderzoeksvaardigheden en inzicht bij te brengen op 

het gebied van de sociale geografie, educatie en planologie, in het bijzonder de economische geografie, de stads-
geografie, geografie en communicatie, de internationale ontwikkelingsgeografie, management en toepassingen 
van geografische informatie en de planologie;

• te leren om individueel en zelfstandig in een relevante praktijkomgeving een academisch onderzoek op te zet-
ten, organiseren en uit te voeren, en de resultaten daarvan adequaat te communiceren met verschillende 
belang- hebbenden.

•	 voor te bereiden op de beroepsuitoefening als sociaal-geograaf/planoloog/geo-informatie deskundige, in de sfeer 
van toegepast onderzoek, beleid en management.

De doelstellingen zijn verder per programma gespecificeerd.

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor een master staan vermeld bij de informatie over de desbetreffende master.

Eerst aanvragen en later pas inschrijven
Indien je wilt deelnemen aan een masterprogramma, moet je hiervoor eerst een aanvraag indienen (soms wordt dat ten 
onrechte “aanmelden” genoemd). Aanvragen wil zeggen dat je overweegt die opleiding te gaan volgen en wil weten 
of je toegelaten kan worden. Je kunt meer opleidingen tegelijk aanvragen (in Utrecht maximaal voor twee). Soms is 
dat verstandig, zeker als je een opleiding aanvraagt waar veel eisen aan gesteld worden. Bij een afwijzing heb je dan 
nog een ander ijzer in het vuur. Je krijgt een bevestiging van je aanvraag. Vervolgens wordt nagegaan of je aan de 
toelatingseisen voldoet. Indien dit het geval is, krijg je een toelatingsbeschikking. Je krijgt die pas als je je vooropleiding 
(bijv. een bachelor) hebt afgerond. Een toelatingsbeschikking wil zeggen: je kunt je nu gaan inschrijven voor de geko-
zen masteropleiding. Dit doe je via de inschrijvingsformulieren die je van de betreffende universiteit krijgt toegestuurd 
(studenten die tijdelijk niet zijn ingeschreven bij hun aanvraag moeten zelf inschrijvingsformulieren bij de universiteit 
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opvragen). Het kan ook zijn dat je een voorwaardelijke toelatingsbeschikking krijgt: je moet eerst een opleiding afron-
den of een aantal pré-master cursussen doen. Als je niet aan de eisen voldoet krijg je een afwijzing.

Data van aanvragen master sociale geografie en planologie

Vooropleiding Start september

Bachelor Sociale Geografie en Planologie Universiteit Utrecht 1 juni
Studenten met een andere Nederlandse vooropleiding 1 juni
Studenten met een buitenlandse vooropleiding 1 april

Te laat aanvragen kan als consequentie hebben dat masterprogramma’s vol zitten.

Voor de officiële inschrijving moet je de naam van de opleiding gebruiken (de eerste kolom in de volgende tabel) 
en niet de naam van het programma. Een opleiding kan meerdere programma’s hebben, zoals de master Sociale 
Geografie. Soms is de naam van het programma iets anders dan de naam van de opleiding.

Opleiding Programma Start

Master Human Geography Human Geograpy september
Master Spatial Planning Spatial Planning september
Master Development studies International Development Studies september
Master Geographical Information Management and 
Applications

Geographical Information Management and 
Applications

september

Master of Research in Urban and Economic 
Geography

Urban and Economic Geography september

Op de website van de faculteit en universiteit vind je veel informatie over de programma’s en de cursussen. Hier volgt 
een beknopt overzicht van de masterprogramma’s.
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Master Human Geography (éénjarig, Engelstalig)

Mastercoördinator: dr. I. van Aalst.

Vier specialisaties:
Urban Geography:
• Neighborhoods and Residential Dynamics
• Daily Life and Public Space
Economic Geography:
• Business and Location
• Regional Development and Policy

Deze master start vanaf 1 september 2018en is een vernieuwing van bestaande masterprogramma’s. De keuzeruimte is 
vergroot, en de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeterd. Studenten kunnen zich verdiepen in de economische geogra-
fie of de stadsgeografie, of kunnen een traject kiezen op het snijvlak van deze twee specialisaties.

Stedelijke en economische ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verreweg de meeste economi-
sche activiteiten vinden in stedelijke agglomeraties plaats. Daarom is een scherp onderscheid tussen stads- en econo-
mische geografie tegenwoordig minder relevant. Dat is ook de filosofie van het onderzoekprogramma Urban Futures 
in Utrecht, waarin de meeste docenten van de master participeren. Deze interdisciplinaire benadering komt terug in de 
opleiding.

Steden en stedelijke regio’s: kansen en bedreigingen
Innovaties en economische groei concentreren zich in almaar uitdijende stedelijke regio’s. Daarom verhuizen nog steeds 
veel mensen naar de stad en zijn er grote aantallen bezoekers te vinden, met als hoogste ideaal een uitdagende baan, 
een aantrekkelijke woonomgeving en een vermakelijk verblijf. Maar de voortdurende stedelijke groei in een globalise-
rende economie kent winnaars en verliezers. Aan de ene kant zien we startups die uitgroeien tot grote transnationale 
bedrijven, maar aan de andere kant zijn er traditionele bedrijven die ten onder gaan aan een mondiale concurrentie-
strijd. Hoe kunnen we succes en falen verklaren? Steden ontwikkelen zich ook meer en meer als plaatsen voor een 
grote diversiteit aan personen en leefstijlen. Tegelijkertijd neemt de ruimtelijke en sociale ongelijkheid steeds meer toe. 
Steden kennen aantrekkelijke leefmilieus en openbare ruimten maar ook wijken en plekken in verval. Hoe blaas je daar 
weer leven in? Hoe komt het dat sommige steden en buurten een geweldige veerkracht kennen, en andere niet? Wat 
kan de overheid doen om positieve ontwikkelingen te stimuleren? En op een hoger schaalniveau: hoe kunnen we ver-
schillen in concurrentiekracht van landen en regio’s verklaren?
En als de verstedelijking aanhoudt: wat betekent dit voor de leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid? In deze mas-
ter leer je dat stedelijke en economische vraagstukken met elkaar verweven zijn.

Urban Geography: Neighborhoods and Residential Dynamics
In deze specialisatie gaat het over verhuisbewegingen door de tijd tussen verschillende woonmilieus en de gevolgen 
daarvan voor steden en buurten. De interactie tussen de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en verhuisbewegingen van be-
woners staat centraal.
Met verhuisbewegingen bedoelen we zowel interne als internationale bewegingen. Deze verhuisbewegingen hebben 
gevolgen voor de ruimtelijke segregatie in de stad. Wie besluit waar te gaan wonen? Is dit in een buurt met gelijkge-
stemden of juist liever in een gemengde wijk? En wat betekenen deze nieuwe instromen voor het imago van steden en 
buurten? En voor de sociale cohesie tussen en binnen groepen? Welke soort ontmoetingen vinden er plaats in steden 
en buurten die steeds diverser worden?
Aan de hand van het concept ‘hyper-diversiteit’ kan beargumenteerd worden dat steden en buurten niet alleen diverser 
worden in etnisch en sociaal-economisch opzicht, maar dat er ook steeds meer differentiatie is in leefstijlen, attituden 
en activiteitenpatronen. Een belangrijke vraag in deze specialisatie is wat deze hyperdiversiteit betekent voor onze buur-
ten, werkplekken en scholen. Welke kansen en bedreigingen brengt het met zich mee voor de integratie van minder-
heden en de sociale mobiliteit van kansarme groepen? Ruimtelijke ongelijkheid heeft namelijk ook gevolgen voor de 
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verhuisbeslissingen, sociale netwerken en sociale stijgingskansen van stadsbewoners. Niet iedereen bevindt zich in de 
positie om zomaar overal te kunnen wonen in de stad en door te verhuizen.

Urban Geography: Daily Life and Public Space
Deze specialisatie gaat over dagelijkse activiteiten en mobiliteitspatronen in de openbare ruimte van steden. Wie nemen 
deel aan diverse activiteiten voor werken, winkelen en vrijetijd? Van wat voor plekken, routes en locaties (zoals trein-
stations, fietspaden, trottoirs, winkelstraten, terrassen en parken) maken bewoners en bezoekers gebruik en op welke 
tijdstippen? Wat is de betekenis van lopen, fietsen, (deel)auto’s, facebook en twitter voor hoe zij de openbare ruimten 
gebruiken en ervaren?
We kijken naar de gevolgen van veranderingen in de mobiliteit van mensen, goederen, geld en informatie door en 
tussen steden voor de ontwikkeling van openbare ruimten. Tegelijkertijd kijken we naar hoe de herontwikkeling en 
herinrichting van stedelijke openbare ruimten weer van invloed kan zijn op de mobiliteit en bijbehorende dagelijkse ac-
tiviteiten en ervaringen.
Het analyseren van deze dynamische relatie tussen gebouwde omgeving en sociale activiteiten is cruciaal voor het be-
grijpen van het dagelijkse leven in steden van bewoners en bezoekers en voor de ruimtelijke identiteit van stedelijke 
plekken (zoals zakendistrict, vervoersknooppunt en toeristisch centrum). Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat 
toegang tot en kwaliteit van openbare ruimten met bijbehorende voorzieningen (zoals winkels, horeca en culturele 
instellingen) niet gelijk verdeeld zijn over steden en tussen bevolkingsgroepen. Wat betekent deze (on)gelijkheid voor 
de sociale diversiteit in stedelijke openbare ruimten, mogelijkheden tot ontmoetingen met ‘anderen’, participatie in 
sociale netwerken, processen van sociale in- en uitsluiting, leefbaarheid van buurten en steden en gezondheid van 
stedelingen?

Economic Geography: Business Geography
In dit track draait het om zowel de grote multinationale ondernemingen als om de kleinschalige, meer lokale bedrij-
vigheid en startups. Maar of het nu om oude of nieuwe, grote of kleine bedrijven gaat: centraal staan de ruimtelijke 
condities voor hun komst of ontstaan (locatiekeuze en levenscyclus), en de ruimtelijke gevolgen van hun bedrijvigheid.
Multinationale ondernemingen en internationalisering hebben een grote invloed hebben op steden en regio’s (werkge-
legenheid, kennisnetwerken). Omgekeerd zijn het productiemilieu en de aanwezigheid van andere bedrijven belangrijk 
voor de locatiekeuze van multinationale ondernemingen. De wisselwerking tussen ondernemingen, internationalisering 
en regio/regionale ontwikkeling is daarom een belangrijk thema.
Startende en jonge ondernemingen (inclusief éénmansbedrijven) staan aan het begin van hun levenscyclus. Hoe kun-
nen we de regionale variatie in het ontstaan van ondernemingen en hun overlevingskansen verklaren? Wat is de bete-
kenis van ondernemerschap voor buurten?

Economic Geography: Regional Economic Development
Net zoals bedrijven lijken regio’s een levenscyclus te hebben. We kennen in Europa tal van oude industriegebieden, met 
een sterke verschillende veerkracht om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken of te ontwikkelen. Het regionaal beleid van 
de Europese Unie richt zich traditioneel op perifere regio’s en het verkleinen van regionale verschillen. Maar steeds meer 
subsidies gaan naar sterke, innovatieve regio’s die kunnen bijdragen aan het versterken van de concurrentiekracht van 
de EU. Wat zijn de effecten van dit soms tegenstrijdige beleid? Hoe zit de regionale lobby in elkaar om het beleid te 
veranderen?
Stedelijke regio’s strijden met elkaar als het gaat om het binnenhalen van investeringen en het stimuleren van innova-
ties. Wie zullen de winnaars zijn van deze concurrentieslag? Zijn het de grote regio’s die profiteren van schaal- en ag-
glomeratievoordelen, of worden het juist de kleine regio’s die goed ingebed zijn in stedelijke netwerken?

Eigen invulling
Je kunt er voor kiezen om één van de vier bovenstaande specialisaties te volgen met een bijbehorende onderwerp voor 
je thesis en onderzoeksstage. Je kunt echter ook een combinatie maken van cursussen uit verschillende specialisaties, 
en op het snijvlak van disciplines afstuderen.
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Gemeenschappelijk programma en keuzeruimte
Alle studenten beginnen met een startcursus Urban Futures waarin de verwevenheid van stads- en economische geo-
grafie centraal staat. Een korte excursie is een onderdeel van deze cursus. Een langere internationale excursie verderop 
in het programma bouwt hierop voort.
In het eerste blok volg je Advanced Urban Geography of Advanced Economic Geography, als academische en meer the-
oretische basis van je master. In het tweede blok volg je drie cursussen van 5 EC. Per specialisatie worden er twee track-
cursussen aangeboden. Daarnaast kan één keuzecursus gekozen worden die in het verlengde ligt van je specialisatie of 
op het snijvlak van disciplines (ook mogelijkheden bij Spatial Planning, International Development Studies of een andere 
masteropleiding).

Thesis, stage en onderzoeksmethoden
Je kunt je het meest profileren door de keuze voor je afstudeeronderwerp en een bijbehorende onderzoeksstage. De 
opleiding heeft met diverse bedrijven, onderzoeksbureaus en overheidsinstellingen afspraken gemaakt over stageplaat-
sen en interessante onderzoeken. In periode drie en vier heb je hier veel tijd voor – maar al in periode 2 begin je met de 
opzet van je onderzoek. Je kunt ook een onderzoek in het buitenland doen. De bijbehorende onderzoeksmethoden- en 
technieken worden aangeleerd in periode 1 en tijdens je onderzoek in periode 3 en 4, door middels van keuzemodules 
M&T die aansluiten bij jouw onderzoek.

Aansluiting op de arbeidsmarkt, en verschil met de tweejarige research master
De twee bestaande masters Urban Geography en Economische Geografie hebben bewezen dat er een ruime arbeids-
markt is voor afgestudeerden. Sociaal geografen zijn te vinden in tal van publieke en private organisaties op het terrein 
van stedelijke of economische ontwikkeling. Ze zijn daar bijvoorbeeld beleidsmedewerker, adviseur of onderzoeker en 
bezig met concrete maatschappelijke of economische vraagstukken. De opleiding beschikt over een uitgebreid netwerk 
van alumni, dat ook wordt ingeschakeld in het onderwijs. Door middel van gastcolleges en praktijkopdrachten leer je 
waar afgestudeerden mee bezig zijn, en kun je vaststellen waar jij je het meest thuis zou voelen.
Bij de kleine cursus Professional Competences (met keuzemogelijkheden) leer je je bijvoorbeeld hoe je onderzoeksresul-
taten toegankelijk kunt maken voor een breder publiek, een beleidsrapport moet maken, of hoe je in de praktijk moet 
omgaan met tegengestelde (politiek) belangen.
Het departement biedt ook een tweejarige researchmaster Urban and Economic Geography aan. Deze master richt zich 
op een vergelijkbare geografische problematiek, maar meer vanuit een theoretisch perspectief. De studenten van de 
tweejarige master zijn doorgaans geïnteresseerd in een promotietraject, als PhD in Nederland of het buitenland.

Internationaal/Engelstalig
Het programma is Engelstalig en wordt gevolgd met internationale studenten. Dat beidt de gelegenheid om in aanra-
king te komen met andere culturen en nationale contexten, zoals verschillende bestuurlijke en ruimtelijke inrichtingen.

Toelatingseisen
Je bent toelaatbaar tot het programma als je voldoet aan de volgende toelatingseisen (vóór de start van het 
programma):
• Een (inter)nationaal bachelordiploma in de Sociale Geografie en Planning
• Een (inter)nationaal bachelordiploma of in de Social Sciences, Economics, Management and Organisational 

Sciences, Humanities and Law mits je aan kunt tonen te beschikken over:
 o Kennis en inzicht op het gebied van stads- of economische geografie
 o Kennis en ervaring van academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden in de sociale wetenschappen

Selectieprocedure
Studenten met een universitair bachelordiploma moeten in principe een GPA van 6,5 of hoger hebben behaald om 
toegelaten te kunnen worden. Bij een lager GPA kan toelating overwogen worden, waarbij de toelatingscommissie kijkt 
naar de cijfers van cursussen stads- en economische geografie, de ontwikkeling van de cijfers gedurende de bachelor 
en de motivatiebrief. In alle gevallen is beheersing van de Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling noodzakelijk.
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Master Spatial Planning

Master coordinator: Patrick Witte

Learn to tackle spatial challenges and…
•	 solve conflicting interests in urban land
•	 contribute to sustainable, smart, and inclusive spatial policy
•	 manage complex governance processes in the urban environment
•	 develop innovative concepts for a sustainable use of land

A full programme in spatial planning
The Master’s Spatial Planning Programme trains you to solve conflicting interests on urban land. Many stakeholders 
have different ideas on how to use land – learn to balance them and how to find sustainable solutions. As a planner, 
you are also directly involved in preparing public policy for sustainable cities. Apply appropriate methods and instru-
ments that contribute to sustainable, smart, and inclusive spatial policy. Learn how to develop innovative concepts and 
manage complex governance processes for the sustainable use of spatial resources such as land and shape the urban 
environment of the future.

Bridging academia and practice
With the Utrecht master programme in Spatial Planning you will be trained you to apply academic skills and theoretical 
knowledge to societal challenges and practical situations. The link with practical problems in planning practice is always 
essential in the curriculum, whereas the approach to those problems is academic.

Approaching current issues of spatial planning in the urban realm
The programme in Utrecht prepares you to approach current issues of spatial planning in the urban realm such as, fa-
cilitating sustainable urban (re)development, finding answers to changing socio-spatial demands (such as demographic 
or climate change), dealing with complexities of metropolitan areas and real estate development in difficult economic 
times, or governance of environmental changes in an uncertain climate. Therefore, you will be trained in
•	 analysing spatial problems with dedicated scientific methods;
•	 applying innovative knowledge and theories to come up with appropriate solutions;
•	 evaluating and prioritising alternative spatial development options;
•	 governance and management of cities.

International perspective
Furthermore, spatial planning in Utrecht will offer you a view at Dutch spatial planning from an international perspec-
tive. The Dutch planning system will be contextualized in comparison to other planning systems in Europe and beyond. 
This will be accomplished by docents and guest speakers from other countries, but also by applying examples from 
abroad to Dutch cases.

The Utrecht master programme is recognized as a full spatial planning programme by AESOP, the Association of 
European Schools of Planning. AESOP stimulates and supports collaboration of plannig schools in Europe and facili-
tates a European planning perspective. This also helps to benchmark and safeguard the International standards of our 
programme.

Career prospects
The master Spatial Planning prepares you for a job as an independent and internationally recognized spatial planner 
in the sphere of policy-, project- and process management, or research. You will be able to work in the Netherlands or 
abroad from the local up to the European levels. With a broad perspective and a keen eye for various cultural and insti-
tutional contexts, planners are widely employed in a range of organisations. Some examples:
•	 municipalities, provinces or (trans-)national government
•	 research and consultancy firms
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•	 international profit and non-profit institutions
•	 social and civil organisations
•	 PhD student at a university

Entry Requirements
You are eligible for the Master’s programme Spatial Planning provided you fulfil the following admission requirements:
•	 An (inter)national academic Bachelor degree in Human Geography and Planning or one of the following: Social 

Sciences, Economics, Management and Organisational Sciences, Humanities and Law. Students should have de-
monstrable knowledge of issues related to Spatial Planning;

•	 Knowledge of, and experience with, both quantitative and qualitative methods for research in Social Sciences;

In addition to these requirements, the admission committee takes into account the specific grades for courses related 
to the Master’s programme, the overall development of grades during the Bachelor programme and the motivation for 
continuing studies.
You may still be eligible for admission if you have a Bachelor degree other than one of those enlisted above. In such 
cases, the admission committee may propose a Pre-Master’s programme to compensate for insufficiencies in previous 
education. Please note: a Pre-Master’s programme is only available for students with a Dutch educational background.

Master Geografie: Educatie en Communicatie (2-jarig)

Mastercoördinator: Dr. T. Béneker

Met wat voor soort vragen houdt dit programma zich bezig:
•	 Hoe kun je virtueel veldwerk inzetten in een aardrijkskundeles?
•	 Hoe kun je met educatief toerisme de waardering voor landschap vergroten?
•	 Hoe stimuleer je de betrokkenheid van bewoners bij het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk?
•	 Hoe gebruik je zinvol de ervaringen van jongeren, hun ‘personal geographies’, in omgevingsonderwijs?
•	 Hoe bereid je leerlingen voor op het aardrijkskunde examen?
•	 Hoe leren we over klimaatverandering via de media?

Communiceren over complexe geo-vraagstukken
De wereld wordt steeds ingewikkelder. Voor veel mensen is het moeilijk om houvast te vinden in een snel veranderende 
wereld met veel onzekerheden. Tegelijkertijd groeit de stroom aan informatie over de leefomgeving vanuit verschillende 
zenders. Deze master is geschikt voor jou als je geïnteresseerd bent in die complexe wereld en de manier waarop daar-
over wordt gecommuniceerd. En als je overtuigd bent dat een ‘geografisch perspectief’ een zinvolle bijdrage levert aan 
het begrijpen van die wereld en het vergroten van de betrokkenheid. De tweejarige master combineert geografische 
kennis met het brede werkveld van educatie en communicatie.

Studieprogramma
Tijdens dit tweejarige programma bestudeer je hoe (lokale) kennis over regio’s de wereld in gebracht wordt en ana-
lyseert welke actoren hierachter zitten en met welke doelen. De master besteedt ook aandacht aan de wijze waarop 
gebieden worden gepresenteerd in marketing of in het onderwijs, en de wijze waarop burgers participeren in hun 
leefomgeving en daarbij hun kennis en verbondenheid met de omgeving inzetten. Vaardigheden die aan bod komen 
zijn het schrijven voor de media, het ontwerpen van educatief materiaal en het uitvoeren van aardrijkskundelessen. Het 
bijzondere van deze master is dat je tegelijkertijd een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in aardrijkskunde behaalt. 
Tijdens de master loop je hiertoe tweemaal stage in het voortgezet onderwijs en volg je cursussen over didaktiek. Ook 
staat een bezoek aan Gent en Antwerpen gepland waar we kennis maken met het Vlaamse aardrijkskundeonderwijs, 
voorlichting over duurzaamheid en museumeducatie. Je sluit de master af met een afstudeeronderzoek.
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Loopbaan
Na je afstuderen ben je bevoegd om in het gehele voortgezet onderwijs te doceren. Het arbeidsmarktperspectief voor 
aardrijkskundedocenten is goed. De opleiding is ook een voorbereiding op andere functies waarin informatieoverdracht 
en communicatie centraal staan, bijvoorbeeld bij een bezoekerscentrum, een ngo, een uitgeverij of de overheid. Alumni 
zijn werkzaam als journalist, tekstschrijver, auteur van educatief materiaal, reisleider, museummedewerker, uitgever of 
docent aardrijkskunde in voortgezet onderwijs of hbo.

Toelatingseisen
Toelaatbaar tot het programma Geografie: Educatie & Communicatie-Communicatie is de bezitter van een Nederlands 
of een buitenlands diploma die beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een universitair ba-
chelor diploma en die aantoont te beschikken over de volgende specifieke kennis, inzicht en vaardigheden:
a) kennis op het gebied van Sociale of Fysische Geografie op of gelijkwaardig aan het gevorderd niveau van de major 

Sociale Geografie en Planologie of Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht
b) inzicht in Sociale of Fysische Geografie op of gelijkwaardig aan het gevorderd niveau van de major Sociale 

Geografie en Planologie of Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht
c) academische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden van of gelijkwaardig aan de major Sociale Geografie en 

Planologie of Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht

Om een eerstegraads bevoegdheid voor docent aardrijkskunde te halen moet je zowel sociale als fysisch-geografische 
vakken op universitair bachelor niveau hebben gevolgd. Zie www.uu.nl/masters/edugeo voor meer informatie.

Voorbereiding tijdens de bachelor Sociale Geografie & Planologie
Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op deze master:
•	 Door vakken fysische geografie/aardwetenschappen te volgen (regulier voor studenten of in de vorm van 

e-modules);
•	 Door te kiezen voor een breed scala aan geografische keuzevakken;
•	 Door de cursus Geografie, Beeldvorming & Media te volgen (GEO3: 3405);
•	 Door een educatieve minor te doen, deze geeft recht op een half jaar vrijstelling in de master.

Meer informatie over de reguliere vakken fysische geografie (Systeem Aarde 2, Fysische Geografie van Nederland, 
Natural Hazards, Mens & Landschap) vind je in de studiegids en daarnaast zijn er e-modules: http://www.uu.nl/onder-
wijs/graduate-school-of-teaching Meer informatie over de educatieve minor (30 EC in periode 3 en 4 van jaar 2 en peri-
ode 1 en 2 van jaar 3, in deeltijd) vind je hier: http://students.uu.nl/fsw/educatieve-minor-gamma

Master International Development Studies

Programme coordinator: Dr. M. Leung

The kind of questions asked in this master programme:
• How should we think about ‘development’ and formulate strategies for equitable and sustainable development in 

our increasingly inter-connected world that is facing challenges such as climate change and food/water crisis?
• How can natural resource management contribute to sustainable and improved societal well-being, especially for 

the poor?
• How can (international) migration and other forms of human mobilities contribute and pose challenges to develop-

ment and other societal transformations at places of origin, transit and destination?
• What strategies are local businesses in the Global South using to link up to the global economic networks? What 

are the developmental effects of these operations? How can businesses (local and foreign investment) be made 
more socially responsible?

• What impact does the rise of ‘new’ world powers like BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) have in 
the international development sector.
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Understanding development in a rapidly changing world
Our programme would be suitable for you, if you are interested in learning about (i) the recent changes in theories, po-
licies and practices in international devleopment; (ii) the complex and dynamic inter-relationship between development, 
mobility and access to natural resources; (iii) how households, businesses and institutions in the Global South are res-
ponding to climate change, migration, urbanisation and economic globalisation; (iv) the world through different lenses 
and from different disciplinary perspectives; and if you have a people-centred view of development.

Programme objectives and format
Our programme equips students with conceptual and empirical knowledge as well as research skills necessary in under-
standing and analysing contemporary issues pertaining to international development in broad geographical contexts 
and at varied (local, regional and international) levels. The one-year MSc in International Development Studies com-
prises four course modules, an internship with a host organisation in a developing or transition country and a Master’s 
thesis.

International environment and extensive network
Utrecht University has been teaching development studies for more than four decades. We have a good reputation in 
this field and very experienced staff. We offer an international learning environment, with lecturers and students of di-
verse geographical, cultural and disciplinary backgrounds. The IDS programme is embedded in an extensive network of 
partners and alumni working as development practitioners in development projects all over the world. We organise our 
internship programme through this network, and offer a wide range of research-oriented internships with local and in-
ternational development organisations, the private sector and research institutes in different parts of the Global South.

Career prospects
Upon completion of the programme, students should have acquired theoretical, methodological and practical compe-
tency that will be useful for their career in further academic research, development policy and practice sector as well 
as other work fields in both the public and private sectors that require understanding of world affairs, international 
experiences as well as analytical, communication and project implementation skills. Graduates of our programme have 
established their career in governmental and non-profit organisations, as well as the private sector. Job opportunities 
include:
• Research positions: conducting scientific, exploratory and evaluative research into development issues;
• Policy positions: preparing and coordinating policy, advising on and planning international development 

cooperation;
• Management and other positions on programmes at international organisations, businesses and NGOs.
In our programme we organise regular events including the annual Alumni Day and ‘Meet the Professionals’ sessions, 

and maintain an active IDS Alumni Association to enlarge our students’ network and provide more insight into the 
various career options.

Entry
You are eligible for the Master’s programme International Development Studies provided you fulfil the following admis-
sion requirements:
•	 An (inter)national academic Bachelor degree in Human Geography and Planning or one of the following: Social 

Sciences, Economics, Management and Organisational Sciences, Humanities and Law. Students should have de-
monstrable knowledge of issues related to International Development Studies;

•	 Knowledge of, and experience with, both quantitative and qualitative methods for research in Social Sciences;

In addition to these requirements, the admission committee takes into account the specific grades for courses related 
to the Master’s programme, the overall development of grades during the Bachelor programme and the motivation for 
continuing studies.
You may still be eligible for admission if you have a Bachelor degree other than one of those enlisted above. In such 
cases, the admission committee may propose a Pre-Master’s programme to compensate for insufficiencies in previous 
education. Please note: a Pre-Master’s programme is only available for students with a Dutch educational background.
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Master Geographical Information Management and Applications

www.msc-gima.nl

Programme Director: Dr.ir. M. Spaans (m.spaans@tudelft.nl)

The kind of questions in this master programme:
•	 Why is geographical information needed and how can it be used to solve problems in the broadest variety of appli-

cation fields (e.g. in flood risk management, physical planning, location-based services, orientation and navigation)?
•	 How can proof-of-concept geo-information and geo-information technology based solutions for societal problems 

be designed and implemented and how can the quality and usability be evaluated?
•	 What are appropriate concepts, methods and techniques for the management of geo-information and geo-infor-

mation processes, which may involve multidisciplinary teamwork?

The growing need of specialists in geo-information
The goal of this interuniversity MSc-GIMA programme (UT-ITC; TUD; UU; WU) is to provide students from the 
Netherlands and abroad with an academic, master-level education in state-of-the-art knowledge, skills, and tools of 
geo-information science and technology. The focus of the programme – in existence since 2003 – is on the develop-
ment of the competences needed in several settings: managing geo-information projects, systems, and organizations; 
developing innovative applications; and performing scientific research.

Programme: distance learning and contact weeks
A large part of the programme is offered as distance learning. GIMA is a so-called blended learning programme. Only, 
the first three and the last two days of each module (of which there are 6) will be classroom learning. The contact days 
will be either in Enschede, Utrecht, Wageningen or Delft. In between you will work from your home or office, which 
requires significant self-discipline and adequate scheduling. The interactivity will be guaranteed by the use of electronic 
means of communication (e-learning environment) by which you regularly interact with your teachers and fellow stu-
dents. Various ICT means and didactic tools add to the attractiveness of the programme. The GIMA MSc programme 
is an international programme; therefore, education will be offered in English. GIMA can be done full-time (duration = 
2 years) or part-time (4 years). Some students are already working as a professional, the others have just finished their 
Bachelor’s programme. The knowledge and capabilities of professionals will certainly complement the academic back-
ground of Bachelor students throughout the module courses. An internship of 30 ECTS in a geo-information company 
or organization and an individual 30 ECTS thesis research project form important elements of the GIMA programme.

Labour market perspectives
The MSc GIMA programme aims at educating students to become all-round managers of geo-information or all-round 
geo-information application specialists. They will work in the private sector (utilities, oil companies, consulting), the 
public sector (research institutes, municipalities, governmental services) and all combinations of these two. There is de-
mand for managers and application specialists in geo-information on the professional GI market and GIMA alumni are 
highly appreciated. With the MSc GIMA programme you can qualify for these professions, as you will acquire:
• Knowledge and skills of management; ‘how to manage geo-information (projects/organizations)?’,
• Knowledge of geo-information application fields; ‘where and how to apply geo-information?’,
• Technological and methodological geo-information skills; ‘how to use geo-information technology?’

Entry Requirements
Aside from the entry requirements stated below, we are looking for students who are:
•	 Self-disciplined and show initiative
•	 Independent thinkers but can also be team players
•	 Interested in both geo-information science and project-management
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You are eligible for the GIMA program, if you have:
•	 already obtained a Dutch or foreign university Bachelor degree or equivalent in a discipline related to geo-informati-

on, geography or geographic information management and applications
•	 academic and research skills on par with those expected at the level of a university Bachelor degree
•	 basic computer skills
•	 English language proficiency

Selection of course participants will also be based on:
•	 motivation and talent
•	 study progress and results obtained in previous (post secondary) education (e.g. based on GPA)
•	 practical experience in the geo-information field will be an advantage

English language requirements
As a graduate from a Dutch Research University you do not have to fulfil any extra language requirements for this 
programme.

Not sure if you are eligible?
For specific questions relating to the content of this Master’s programme or your eligibility contact the Faculty of 
Geosciences at +31(0)30 253 27 23 ormscinfo.geo@uu.nl. Please note! The contact person cannot make a decision as 
to whether or not you are admissible.

Master of Research in Urban and Economic Geography (2-jarig)

Programme coordinator: Dr. A. Morrison

The aim of this master programme
In this master programme students are offered the opportunity to gain skills and knowledge to understand the effects 
of urbanization and globalization processes, such as growing social diversities in terms of lifestyles and inequalities, to 
growing international migration, to demographic ageing; to unhealthy living patterns; and to innovative firm dynamics. 
The programme builds on the research excellence carried out at the Human Geography and Planning department and 
allows students to closely interact with international leading scholars working at Urban Futures (i.e. the department re-
search centre). So, students will select and integrate various cutting edge theoretical and methodological approaches in 
their personal master programme. Graduates will be able:
• to present a scholarly analysis of the issues, controversies and theories in the field of human geography;
• to translate theories in the field of human geography into empirical research and to elaborate and test new 

hypotheses;
• to test explanations and interpretations on the basis of different kinds of data sets, such as surveys, administrative 

data and cartographic data, with the help of relevant advanced methods and techniques;
• to present research results in English orally and in written form clearly and up to high standards;
• to use the results of the entire course, and specifically the master’s thesis, for writing a scientific article and/or a PhD 

research proposal;
• to apply professional skills in policy and planning contexts.

Shaping urban and economic dynamics
As a participant in this programme you are interested in socio-economic dynamics that characterized mainly urbani-
zed areas. Gradually, cities seem to become the ‘natural’ habitats of people and firms. In 1950, only 29 per cent of 
people lived in cities. Today this is true for more than half of the world population and it is expected to reach 70 per 
cent by 2050. Cities are the major origins of creativity, innovations and economic and cultural growth in both advance 
and emerging economies. These are also the places where most energy is consumed and CO2 is emitted worldwide. 
Cities are complex systems whose networks of wider or more local social relations are difficult to understand in a static 
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manner. They are hubs in various networks of relations (e.g. of firms, individuals, organisations) which show dynamics 
at different speeds. Students in this programme are focused on understanding these dynamics in an urbanizing society 
and on developing policies to shape their developments

Labour market perspectives
Graduates from this master programme will have an excellent basis for completing any state-of-the-art PhD education 
in the field of human geography and urban and regional planning. The programme combines particularly well with the 
three-year PhD programme of the institutes that are part of the Netherlands Graduate School of Housing and Urban 
Research NETHUR. Graduates of the master’s programme generally do not have to take any additional courses for their 
PhD. This means that those students who wish to complete a PhD thesis can, in most cases, do so within a period of 
three years.
Graduates of the master programme will also be able to qualify for senior research functions within professional or-
ganizations, such as ministries, regional and local bodies and private research companies. After finishing the research 
master programme, the graduates will be able to assess research and to evaluate research results. Besides, they are able 
to apply interpersonal and advisory skills in discussions with potential clients from the professional field. These skills are 
all important for a professional research career.

Selection procedure
The decision for admission will be based on:
• a motivated request for admission, including ideas for a major research project
• proof of compliance with the requirements regarding preceding education
• submission of research output produced so far by the applicant
• proficiency in English
• if considered necessary, an interview with the applicant in which attitude, motivation, orientation and research ideas 

of the applicant will be assessed.

Entry Requirements
You are welcome to apply for Urban and Economic Geography. The decision of the admissions committee will be based 
largely on:
•	 prior education (including (optional) course profile and specific knowledge)
•	 motivation and talent
•	 grade point average (GPA)

The minimum capacities that are required in prior education concern:
•	 Bachelor’s degree with a GPA of at least 3.0 (on a scale of 1-4) or at least 7.0 under the Dutch system. The foreign 

equivalents ar A-/B+ (USA/Canada) or B/B- (UK)research skills;
•	 knowledge and experience with basic methods and techniques in geographic or social-science research.

Please note that no one will be admitted to this programme directly. A decision will always be made on a case-by-case 
basis to determine whether there are sufficient grounds for admission.Applicants should preferably hold a university 
degree in a related subject, such as:
•	 University Bachelor’s degree in human geography and/or urban and regional planning
•	 University Bachelor’s degree in another spatial, social or economic science discipline with at least a minor of 30 

ECTS in human geography and/or urban and regional planning; this requirement includes students from the 
University College of Utrecht University

•	 University Master’s degree in a human geography or planning specialisation
•	 University Master’s degree in another social or economic science field with a substantial amount of ‘spatial’ and ‘re-

search’ content
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5 Bestuurlijke en onderwijsorganisatie

5.1 Universiteit en faculteit

Het bestuur van de universiteit is georganiseerd op drie niveaus: de universiteit, de faculteiten en de departementen. 
Op alle niveaus is er inspraak en medezeggenschap van de wetenschappelijke staf, de technische en administratieve 
staf en van de studenten. Raadpleeg voor de leden en contactadressen van de verschillende besturen en organisaties de 
webpagina’s van de faculteit.

Faculteitsleiding Geowetenschappen
De decaan, de vice-decaan, de directeur en een studentlid vormen het bestuursteam van de faculteit. Secretariaat: 
Room 5.96, Princetonlaan 8a Vening Meineszgebouw A.De faculteitsraad, het medezeggenschapsorgaan, telt veer-
tien leden, waarvan de helft student is en de andere helft personeel. De raad vergadert vijf keer per jaar. Zie voor de 
samenstelling van het bestuur en de raad de website van de faculteit.

Departementen
Er zijn vier departementen in de faculteit Geowetenschappen: Aardwetenschappen, Fysische Geografie, Innovatie , 
Milieu en Energiewetenschappen en Sociale Geografie en Planologie. Ieder departement heeft een bestuur dat bestaat 
uit een voorzitter en de directeuren onderzoek en onderwijs. Dit team beslist over het beleid en financiële en personele 
aangelegenheden.

Onderwijsbesturen
Het meeste onderwijs wordt per departement georganiseerd. De onderwijsdirecteur van een departement is de eind-
verantwoordelijke voor het bachelorprogramma en de eenjarige masteropleidingen. Er is een bestuur voor de ba-
cheloropleiding SG&PL en een bestuur voor de éénjarige masteropleidingen SG&PL en de tweejarige masteropleiding 
Geographical Information Management and Applications. De beide besturen bestaan uit staf (onderwijscoördinato-
ren) en een studentenvertegenwoordiging en houden zich bezig met de programmering, organisatie, coördinatie en 
kwaliteitszorg van het onderwijs. De onderwijsdirecteur vormt samen met de voorzitters van de beide besturen het 
Education Coordination Team (ECT), waarin strategische onderwijszaken worden besproken. De tweejarige research-
masterprogramma’s worden facultair georganiseerd door de Graduate School Geosciences.

Education Coordination Team (ECT)
In het managementteam van de opleidingen Sociale Geografie & Planologie worden beslissingen genomen over de 
opleidingen, zowel over het inhoudelijke aspect van de opleiding als over organisatorische zaken. Het opleidingsbe-
stuur houdt zich vooral bezig met het onderwijsbeleid. De onderwijsdirecteur, prof.dr Tine Béneker is voorzitter van het 
opleidingsbestuur. Het opleidingsbestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd door de opleidingscommissies. Voor de 
bachelor- en masteropleidingen zijn er aparte besturen, waarin ook studentenvertegenwoordigers zitten.

Undergraduate School Geosciences
De Undergraduate School Geowetenschappen wil studenten uitdagen, het beste uit zichzelf te halen, zodat ze uit-
groeien tot kundige en betrokken academici. De School biedt vijf maatschappelijk zeer relevante bacheloropleidingen 
aan, die nauw aansluiten bij de actualiteit. Deze wordt bestuurd door de onderwijsdirecteuren onder leiding van de 
vice-decaan.

Graduate School Geosciences
De tweejarige researchmasterprogramma’s van de masteropleidingen Earth Sciences, Environmental Sciences, Science 
and Innovation Management en de master Urban and Economic Geography en de eenjarige masters Sociale Geografie 
en Planologie zijn onderdeel van de Graduate School Geosciences. Deze wordt bestuurd door een Board of Studies, die 
bestaat uit de onderwijs- en onderzoekdirecteuren van de faculteit, studentlid en PhD-lid onder leiding van de decaan.
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De Board of Studies is verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmering, de kwaliteitszorg en de toelating tot de 
diverse programma’s. De logistieke organisatie van het onderwijs van de researchmasterprogramma’s is ondergebracht 
bij de inhoudelijk aanpalende departementen en de facultaire diensten.

Opleidingscommissies
In de wet op het hoger onderwijs is vastgesteld dat er per opleiding een opleidingscommissie is, bestaande uit eenzelf-
de aantal staf en studentenvertegenwoordigers. Deze commissie moet adviezen geven over de jaarlijks vast te stellen 
onderwijsprogramma’s en onderwijs examenreglementen en kan gevraagd of ongevraagd adviseren over de organisatie 
en kwaliteit van het onderwijs. Email: olcgs@uu.nl

Examencommissies
Er is een examencommissie voor de Undergraduate school en een examencommissie voor de Graduate school. Beide 
zijn onderverdeeld in kamers. Een examencommissie bestaat uit stafleden, die gemiddeld tien keer per jaar vergadert.
De examencommissie is o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toetsing. Zij houdt toezicht op de uitvoering van 
de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Ze reikt in openbare zittingen de diploma’s uit. Een examencommissie beoor-
deelt o.a. verzoeken voor goedkeuring van het volgen van onderwijs buiten de faculteit, verzoeken om vrijstellingen 
en vervangingen. Brieven en verzoeken aan de examencommissies kunnen worden ingeleverd bij het Student Affairs 
Geosciences of per e-mail examencommissie.geo@uu.nl

Toelatingscommissie
Voor de toelating voor een van de programma’s van de masteropleidingen is de toelatingscommissie verantwoordelijk. 
Deze commissies bestaan uit stafleden. Meer informatie op https://www.uu.nl/masters/

Uraad
Het medezeggenschapsorgaan van de universiteit, bestaande uit vertegenwoordigers van medewerkers en studenten 
met jaarlijkse verkiezingen. De Uraad heeft instemming- en adviesrechten.

Opleidingsstatuut
Het document waarin rechten en plichten van studenten zijn opgenomen en waar je rechten aan kunt ontlenen. De 
meeste regels zijn rechtstreeks ontleend aan het OER. Voor iedere opleiding bestaat er een statuut waarin zowel facul-
taire regelingen als opleidingsspecifieke regels zijn vermeld.

5.2 Medezeggenschap: jouw stem telt

De opleiding hecht veel waarde aan de mening van studenten over het onderwijs. Studenten hebben dan ook zitting in 
besturen en commissies, zoals hiervoor vermeld. Hoe kun je als student invloed hebben op het onderwijs?
Dat begint bij de diverse cursussen, die vaak worden afgesloten met een schriftelijke evaluatie. Neem de tijd om de 
vragen te beantwoorden, want de resultaten van een evaluatie worden serieus besproken. Indien je ontevreden bent 
met de gang van zaken bij een cursus dan kun je natuurlijk wachten op de evaluatie, maar het is veel beter om over de 
problemen te praten met de desbetreffende docent. Meestal kan dan wel een oplossing gevonden worden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld in de bachelorbestuur, waar de dagelijkse gang van zaken van het onderwijs wordt bespro-
ken. In deze commissie zitten ook studenten. Daarnaast is er ook een opleidingscommissie waar evenredig docenten en 
studenten zitten.
Ook via de studentenorganisaties zoals de V.U.G.S. kun je meedenken over het onderwijs. De V.U.G.S. heeft tevens een 
onderwijscommissie die zich bezig houdt met de onderwijsontwikkelingen binnen de opleiding. Hier worden klachten, 
vernieuwingen en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de opleiding Sociale Geografie & Planologie behandeld.
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5.3 Klachtenregeling

Met opmerkingen en klachten over onderwijs en voorzieningen kunnen studenten in eerste instantie terecht bij de 
docent en daarna bij het Student Affairs Geosciences kan je klacht ook melden bij de studieadviseur. Indien gewenst 
wordt er doorverwezen naar de facultaire klachtencoördinator. Voor informatie over klachten, bezwaar en beroep zie: 
https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep.
Voor opmerkingen of suggesties kan je eventueel ook gebruik maken van een klachten/ideeënbus. Deze vindt je op de 
V.U.G.S-kamer en bij het Student Affairs Geosciences.

Mocht je er bij problemen niet uitkomen via de docent of de studentvertegenwoordigers, dan kun je gebruik maken 
van de formele klachtenregeling.
• Als individu, maar ook als groep, kun je een klacht indienen, wanneer je vindt dat bepaalde afspraken niet worden 

nagekomen, of als iets dat je redelijkerwijs mag verwachten niet gebeurt en je daar nadeel van ondervindt. Bij het 
indienen van een klacht geldt wel een bepaalde volgorde van handelen die je stap voor stap moet volgen (zie oplei-
dingsstatuut: www.uu.nl).

• Als je het niet eens bent met beslissingen die de opleiding t.a.v. jou genomen heeft met betrekking tot tentamens 
en examens, dan kun je hiervoor in beroep gaan bij het College van Beroep voor Examens. Beroep moet plaatsvin-
den binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing. Een digitaal formulier is in te dienen via https://students.
uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep.

• Meer informatie over klachten, bezwaar en beroep vind je op
 https://students.uu.nl/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/klachten-bezwaar-en-beroep.
Of raadpleeg de Onderwijs en Examenregelingen (OER).
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6 Cursuskalender Bacheloropleiding SGPL 2018-2019

Cursief is Engelstalig

Periode 1 3 september 2018 – 2 november 2018

Tijdslot A
Ma 09:00-12:45
Wo 09:00-12:45 

GEO3-3413 Globalization

Tijdslot B
Di 09:00-12:45
Do 13:15-19:00

GEO2-3054 Statistische methoden
GEO2-3038 Political geography I
GEO3-3019 Cultuurhistorie en Planning

Tijdslot C
Ma 13:15-19:00
Do 09:00-12:45

GEO1-3001 Inleiding Planologie
GEO2-3053 Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
GEO3-3318 Urban Policies and Planning

Tijdslot D
Wo 13:15-19:00
Vr 09:00-17:00 

GEO1-2103 Duurzame ontwikkeling (IMEW)
GEO3-3041 Steden, consumptie en identiteit

Tijdslot A en D GEO1-3002 Inleiding Sociale Geografie

Tijdslot A en D GEO1-2201 Introductie technologie & innovatie (NW&I)

Tijdslot A of B of C GEO2-3054 Statistische methoden

Tijdslot A of B GEO2-3008 Theorie en geschiedenis van de sociale geografie

Divers GEO3-3034 Bachelorthesis
GEO2-3000 Stage

Periode 2 12 november 2018 – 25 januari 2019

Tijdslot A
Ma 09:00-12:45
Wo 09:00-12:45 

GEO2-3502 Development Geography: theory & Practice
GEO2-3204 Bedrijf en regio
GEO2-3118 Planningmethoden

Tijdslot B
Di 09:00-12:45
Do 13:15-19:00 

GEO3-3302 Transport Geography 

Tijdslot C
Ma 13:15-19:00
Do 09:00-12:45 

GEO2-3008 Theorie en geschiedenis van de sociale geografie
GEO2-3053 Kwalitatieve Onderzoeksmethoden
GEO3-3311 Creatieve stad
GEO2-3317 Geographies of Health

Tijdslot D
Wo 13:15-19:00
Vr 09:00-17:00 

GEO2-3031 GIS/Cartografie
GEO3-3405 Geografie, beeldvorming en media

Tijdslot A en C GEO1-3051 Gebieden in mondiaal perspectief: wetenschappelijk schrijven

Tijdslot B en D GEO1-3052 Ruimtelijke Vraagstukken Nederland: wetenschappelijk onderzoeken

Tijdslot A en D GEO1-4192 Systeem aarde, deel 2 (AW)

Tijdslot A of B GEO2-3054 Statistische methoden

Divers GEO3-3034 Bachelorthesis
GEO2-3000 Stage

•	 Collegevrij (week 52 en week 1)
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Periode 3 4 februari 2019 – 5 april 2019

Tijdslot A
Ma 09:00-12:45
Wo 09:00-12:45 

GEO2-3045 Bedreigde aarde: een geowetenschappelijk perspectief
GEO2-4211 Introduction Natural Hazards: social, economic and earth aspects (AW)
GEO3-3021 European integration

Tijdslot B
Di 09:00-12:45
Do 13:15-19:00 

GEO1-3301 Het gebruik van de stad: een inleiding in de Stadsgeografie
GEO2-3510 Migratievraagstukken
GEO2-3031 GIS/Cartography
GEO2-3055 Wetenschappelijk leeronderzoek
GEO3-3042 Transforming China

Tijdslot C
Ma 13:15-19:00
Do 09:00-12:45 

GEO1-3102 Planningstelselvraagstukken
GEO1-2414 Politics of the Earth (IMEW)
GEO2-4210 Mens en Landschap (AW) GEO2-2116 Milieu, gedrag en communicatie (IMEW)
GEO3-3046 Politieke geografie II: staat, herschaling en nieuwe regionale identiteiten
GEO3-3056 Wetenschappelijke vorming: Sociale geografie
GEO3-3057 Wetenschappelijke vorming: Planologie

Tijdslot D
Wo 13:15-19:00
Vr 09:00-17:00 

GEO1-3501 Regions in development: introduction in Development Geography
GEO2-3105 Planologie Atelier 1
GEO3-3110 Planologie Atelier 2
GEO3-3206 Economic evolution of cities and regions

Divers GEO3-3034 Bachelorthesis
GEO2-3000 Stage

Periode 4 22 april 2019 – 28 juni 2019

Tijdslot A
Ma 09:00-12:45
Wo 09:00-12:45

GEO1-3415 Ruimte, conflict en identiteit: een inleiding in de culturele en politieke geografie
GEO2-3304 Wonen in de stad
GEO3-3503 Development Cooperation

Tijdslot B
Di 09:00-12:45
Do 13:15-19:00 

GEO2-3203 Commercieel vastgoed
GEO2-3039 Geografie & toerisme
GEO3-3312 World cities and urban Inequalities
GEO3-3025 Cartografie: visualisatie van geogegevens

Tijdslot C
Ma 13:15-19:00
Do 09:00-12:45 

GEO1-3012 Ruimtelijke vraagstukken in Europa
GEO2-3010 Historische geografie
GEO2-3117 Planning theory

Tijdslot D
Wo 13:15-19:00
Vr 09:00-17:00 

GEO1-3201 Economie en geografie: een inleiding in de economische geografie
GEO2-3055 Wetenschappelijk leeronderzoek
GEO2-3402 Regionale en Culturele geografie: Regionaal project 

Tijdslot C en A GEO3-3024 Advanced GIS 

Divers GEO3-3034 Bachelorthesis
GEO2-3000 Stage
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7 Keuzecursussen binnen de faculteit 

Geowetenschappen

De Opleiding SGPL vindt het een goede zaak als de majorstudenten SGPL in hun profileringsruimte cursussen volgen 
die elders in de faculteit worden aangeboden. De nu volgende cursussen worden geschikt geacht voor studenten SGPL. 
Soms wordt een ingangseis gesteld. Achter de naam van de cursus staat vermeld door welke opleiding de cursus wordt 
verzorgd.

AW = Aardwetenschappen
NW&I = Natuurwetenschappen en innovatiemanagement
MW = Milieuwetenschappen

In de studiegidsen van de betreffende opleidingen, of in de roosters op de website van het Student Affairs Geosciences 
vind je een nadere omschrijving van onderstaande cursussen. Inschrijven gaat via Osiris Student, in de reguliere inschrijf-
perioden. Plaatsing is niet gegarandeerd; bij beperkte capaciteit hebben de studenten van de betreffende major voor-
rang. Voor sommige cursussen kunnen ingangseisen gelden.
Sommige cursussen kunnen worden opgenomen in de majorgebonden keuzeruimte; in dat geval staan ze ook in het 
reguliere cursusaanbod van de cursuskalender SGPL.
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Cursief is Engelstalig

Periode & Timeslot Niveau, naam en onderwijsinstituut Code

1 – D B1 – Duurzame ontwikkeling (MW) GEO1-2103
1 – C B2 – Organization Theories GEO2-2218
1 – D B2 – Fysische hydrologie (FG) GEO2-4203
1 – D B3 – Landscape ecology and nature conservation (MW) GEO3-2140
1 – D B3 – Management of innovation processes (NWI) GEO3-2221
1 – A B1 – Introductie technologie & innovatie (NWI) GEO1-2201
1 – A+D B1 – Systeem aarde deel 1 (AW gamma) GEO1-1191
2 – A B3 – Integrated Water and Soil Management(MW) GEO3-2133
2 – B B2 – Ziekte en medicijnen (NWI) GEO2-2215
2 – B B2 – Sedimentaire systemen (AW)* GEO2-1208
2 – C B3 – Energy analysis (NWI) GEO3-2223
2 – B B3 – Environmental Health (MW) GEO3-2119
2 – A+D B1 – Systeem aarde, deel 2 (AW gamma) GEO1-4192
2 – C+D B2 – Fysische geografie van Nederland (AW gamma) GEO2-4291
3 – A B2 – Paleontologie-fauna (AW) GEO2-1215
3 – A B2 – Natural Hazards (AW-FG) GEO2-4211
3 – A B3 – Life Cycle Assessment (MW) GEO3-2124
3 – A B3 – Innovation Policy (NWI) GEO3-2225
3 – A B3 – Quatenary climate and global change (AW) GEO3-4303
3 – C B2 – Paleoceanography GEO2-1218
3 – C B2 – Mens en Landschap (FG) GEO2-4210
3 – C B3 – Sedimentologie en Bekkenstratiegrafie GEO3-1319
3 – C B2 – Milieu, Gedrag en Communicatie (MW) GEO2-2116
3 – C B2 – Environmental Impact Assessment (MW) GEO3-2123
3 – C B3 – Planetology: an introduction (AW) GEO3-1327a
3 – B B2 – Economics of Innovation (NWI) GEO2-2211
4 – D B2 – Philosophy of Science and Ethics GEO2-2142

* Onder voorbehoud, raadpleeg voor deze cursussen de GEO keuzegids of de website van het Student Affairs 
Geosciences.
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8 Cursusomschrijvingen

Advanced GIS 78, 110
Bachelorstage 68, 83, 104, 124
Bachelorthesis 55, 71, 87, 111
Bedreigde aarde: een geowetenschappelijk perspectief 88
Bedrijf en regio 72
Cartografie: visualisatie van geogegevens 112
Commercieel vastgoed 113
Creatieve Stad 73
Cultuurhistorie en planning 56
Development Cooperation 114
Development Geography: Theory & Practice 74
Duurzame ontwikkeling (GSS) 58
Economie en geografie: Inleiding in de Economische Geografie 116
Gebieden in mondiaal perspectief 75
Geografie, beeldvorming en media 76
Geografie en toerisme 119
Geographies of Health 77
Globalization 57
Het gebruik van de stad 91
Historische geografie 115
Inleiding planologie 60
Inleiding sociale geografie 61
Introductie GIS/Cartografie 89
Introductie technologie & innovatie (NWI) 62
Kwalitatieve onderzoeksmethoden 79
Mens en Landschap (FG) 94
Migratievraagstukken 96
Milieu, gedrag en communicatie (MW) 117
Natural Hazards (AW) 92
Planningmethoden 80
Planning Theory 120
Planningstelselvraagstukken 47
Planningsatelier I 98
Planningsatelier 2 99
Politics of the Earth (GSS) 100
Political Geography I 102
Politieke Geografie II: Staat, herschaling en nieuwe regionale identiteiten 65
Regionale en culturele geografie: Regionaal project 121
Regions in development 103
Ruimte, conflict en identiteit 122
Ruimtelijke vraagstukken van Nederland 81
Ruimtelijke vraagstukken in Europa 123
Stadsgeografie II 126
Stadsgeografie III 127 
Statistische methoden 66, 82
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Steden, consumptie en identiteit 67
Systeem aarde 2: vormen en processen aan het aardoppervlak (AW) 84
Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie 69, 85
Transforming China: local and global perspectives 105
Transport Geography 86
Urban Policies and Planning 70
Wetenschappelijke Leeronderzoek 107, 125
Wetenschappelijke vorming Planologie 108
Wetenschappelijke vorming Sociale Geografie 109
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Bachelorthesis

Code: GEO3-3034 Studiepunten: 15 EC Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 -
2 -
3 -
4 -

Voertaal Nederlands
Coördinator P. van Hal MSc; dr. M. Meijer
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Ingangseisen 
(Voorkennis)

Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
-	 SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)
-	 SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)
-	 SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden (GEO2-3053)
-	 SGPL-Ruimtelijke vraagstukken Nederland (GEO1-3052)
-	 SGPL-Gebieden in mondiaal perspectief (GEO1-3051)
-	 SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa (GEO1-3012)
-	 SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
-	 SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig en individueel een onderzoek op basis van literatuur en aanvullende informatie uit te 
voeren;

•	 de wetenschappelijke context van dit onderzoek aan te geven;
•	 een wetenschappelijk onderzoeksverslag te schrijven en te presenteren.

Inhoud De student werkt zelfstandig aan de thesis, die zowel bestaat uit een literatuurstudie als een duidelijk 
empirisch deel. De student kiest een onderwerp uit de lijst met onderwerpen. Bij dit onderwerp moet de 
student zelf nog de afbakening verzorgen en de probleemstelling bedenken. Studenten mogen ook aan 
een eigen onderwerp werken. Dit onderwerp dient ruim voor het begin van de periode goed uitgewerkt 
te zijn (zie verder de studiewijzer op de Blackboard community van de Bachelorthesis).

Inschrijven voor de thesis 
De thesis kan voltijd in één periode of deeltijd in twee periodes worden gevolgd. Studenten die de thesis 
in deeltijd willen volgen én daarnaast een andere cursus willen doen, moeten zich tijdens de reguliere 
inschrijfperiode zelf inschrijven voor de andere cursus en daarnaast contact opnemen met het Studiepunt. 
Het Studiepunt verzorgt de inschrijving voor de thesis.
Volg je de thesis in voltijds of deeltijds zonder cursus daarnaast dan kun je de inschrijving zelf regelen via 
Osiris.

N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer. Alle informatie 

over de cursus inclusief studiewijzer, onderwerpenlijst en deadline is te vinden op BlackBoard.
•	 Na inschrijving voor dit onderdeel volgt nadere informatie via BlackBoard.

Werkvormen Scriptie (Verplicht)
Individueel onderzoek (Verplicht)
Presentatie (Verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Scriptie (90%), presentatie (10%), onderzoeksplan (go/no-go)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: de studiewijzer is te raadplegen via BlackBoard
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SGPL-Cultuurhistorie en planning

Code: GEO3-3019 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 B
Voertaal Nederlands
Coördinator prof. dr. J. Renes
Docent(en) prof. dr. J. Renes
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de historisch-geografische invloeden in rurale en stedelijke landschappen te onderkennen;
•	 plannen te ontwikkelen die recht doen aan het behoud van waardevolle cultuurelementen;
•	 kritisch te reflecteren op het begrip erfgoed.

Inhoud In groepen wordt een aantal projecten in Nederland uitgevoerd, waarbij wordt bekeken hoe de historische 
kenmerken en waarden van een urbaan of ruraal landschap kunnen worden gebruikt in de planvorming. 
In dat verband wordt ook bekeken hoe die historische karakteristieken kunnen worden geïnventariseerd 
en gewaardeerd. Elk project wordt tijdens een excursie of in de zaal gepresenteerd. N.B. Laatste informatie 
over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang op 
Blackboard).

Werkvormen Hoorcolleges (verplicht)
Practica/Excursies (verplicht)
Werkcolleges (verplicht)

Toelichting op
werkvorm

Practica/Excursies:
De dagexcursies vallen deels buiten het time-slot. Waar dat conflicten geeft met andere 
studieverplichtingen wordt per geval een oplossing gezocht.
N.B. Voor twee dagexcursies worden kosten in rekening gebracht (samen 20 Euro).

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Groepsopdracht (40%); tentamen (50%); presentatie (10%).

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer
Literatuur: Artikelen (Blackboard)
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SGPL-Globalization

Code: GEO3-3413 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 1 A
Language English
Coordinator dr. L.M.J. van Grunsven
Instructor(s) dr. L.M.J. van Grunsven, dr. A. van Rietbergen, dr. A.C.M. van Westen
Open to other students No

Course content
Objectives The student will be able to:

•	 explain and apply the relevant theories and concepts with respect to different understandings and 
impacts of globalization (skills: study and analysis of information);

•	 identify and critically assess the different positions and arguments in the debate on globalization, 
rescaling and its consequences, by means of gauging the societal, economic, political, cultural and 
spatial impacts of processes of change (skills: critical reflection; societal and ethical context; oral 
presentation and debate);

•	 grasp what globalization implies in the aspects of economy, society, politics and governance, and 
culture, in relation to spatial scale (skill: study and analysis of information);

•	 specifically, identify and understand the key concepts with respect to geographical aspects and 
impacts of globalization (skill: reflection).

Content Globalization does not have the same meaning for every-one. For some, it mainly refers to the changing 
geographies of production, distribution and consumption, to new spaces of interaction with other people 
that they are able to be part of, the changing characteristics of the community and environment in which 
they live. Or to the different worlds real, digital or virtual in which they can have a presence, altering 
feelings of identity and belonging. Others associate globalization when travelling with the seemingly 
similar goods and cultures they are able to consume in irrespective what corner of the globe, against 
the preservation of traditions that also can be experienced. Or, with new cross-border networks that 
restructure the way politics, government and governance are conducted. Yet others perceive globalization 
as change or restructuring beyond their immediate life sphere, but impacting this sphere, without ability 
of control. In the past decades generally judged as positively impacting economic, social, political, cultural 
and spatial change, globalization recently has come under attack as it is seen as the root cause of a range 
of current social issues. Responses accomodating negative sentiment are already evident. To mention a 
few: anti-EU sentiment is propelling institutional reconfiguration, international trade agreements have 
been scrapped as international economic integration is perceived to be doing more harm than good and 
its benefits are seen as uneven; changing sentiment in local communities produces barriers to newcomers; 
international migration meets new fences; protectionism and nationalism are on a rise, cross-cultural 
relations are changing. Globalization is increasingly perceived as contrarian to values in the social and 
environmental field: social equality, sustainability. On a grander scale, uncertainties are raised by a process 
of global change whereby the existing order may be fundamentally reshaped as Westernization is giving 
way to Easternization. While one camp argues closure of the era of globalization, another camp laments 
a full retreat: it should be reshaped but not abandoned. What is globalization exactly about, how has it 
changed economies, societies, communities and places. What are the debates and thoughts on the merits 
of globalization as we know it? Are the responses to anti-sentiment justified? Will we see its demise 
or will it be reshaped? Who are the actors and what influence do they have? Are new global relations 
and a different world at our doorstep? What will be the implications for diverse groups in different 
societies? This course delves into these questions and assesses globalization from different angles, such as 
economy (dealing with mobilities of production, financial capital and labour), governance and institutional 
arrangements, culture, society and geopolitics. Geography is brought in, by considering a) the redefinition 
of concepts such as place, space, scale and territorial development, b) the differential experience of 
globalization in different places, and c) global shifts.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Instructional modes Lecture (required)
Tutorial (required)

General remarks Lecture:
The course is taught through a combination of lectures, literature-based practicals, debate-sessions, and 
group- or individual work. A fair amount of independent work is expected.

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Practical assignments, group and individual work

Literature Required:
Study guide: Course manual
Reader: to be announced
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GSS-Duurzame Ontwikkeling

Code: GEO1-2103 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Programma n.v.t. (alleen voor bijvak- en minorstudenten)
Status Profilering
Periode/Timeslot 1 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. P.P. Schot
Docent(en) dr. P.P. Schot, gastdocenten
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Geen

Cursusinhoud
Doelen Na afloop van de cursus is de student in staat om:

een beschrijving te geven van de karakteristieken van de belangrijkste mondiale 
duurzaamheidsvraagstukken en van het multidisciplinaire karakter van deze vraagstukken;
de oorzaken en consequenties van de vraagstukken en de complexiteit van het proces van zoeken naar 
oplossingen weer te geven;
te reflecteren op de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen.

Inhoud Centraal staat het begrip duurzame ontwikkeling dat internationaal als leidraad voor toekomstig handelen 
is geaccepteerd. Dit begrip omvat zowel een analyse van, als een beleid voor, mondiale vraagstukken 
van milieu, economie en sociale rechtvaardigheid. Het begrip problematiseert de relatie tussen locale en 
mondiale vraagstukken, de belangenconflicten die daarbij een rol spelen, de relatie tussen de westerse 
en niet-westerse wereld, de relatie tussen wetenschappelijke kennis en technisch, economisch en politiek 
handelen, alsmede de waardensystemen die bij het zoeken van oplossingen aan de orde zijn. Met dit 
begrip als referentiepunt behandelt deze cursus een aantal mondiale duurzaamheidsvraagstukken die 
vrijwel dagelijks in discussie zijn.
De cursus is gestructureerd rond het boek Living in the environment van Tyler Miller. Dit boek start met 
een Inleiding over milieuproblemen, oorzaken daarvan en de relatie met duurzame ontwikkeling. Daarna 
worden de basisprincipes behandeld van de ecologie, de studie van de interactie van levende organismen 
(mensen, planten, dieren) met hun omgeving (het milieu) die de basis vormt voor het denken over 
duurzame ontwikkeling. Vervolgens wordt in een viertal blokken ingegaan op het duurzaam omgaan met 
biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit en menselijke maatschappijen. Hierbij komt een 
groot aantal onderwerpen, principes en feiten aan bod welke kunnen worden beschouwd als basiskennis 
voor de Milieuwetenschappen (Body of Knowledge).

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor:
Bachelors thesis MNW (GEO3-2138)
Module op Maat MNW (GEO3-2144)
Bachelors thesis MMW (GEO3-2137)

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op
werkvorm

Hoorcollege:
Zelfstudie (boek Tyler Miller), hoorcolleges, werkcolleges, bijeenkomsten waarin vragen kunnen worden 
gesteld en twee toetsen.
Er zijn twee bijeenkomsten per week. Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-4 uur.
Contacturen per bijeenkomst: wisselend van 2-4 uur.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Hoorcollege:
Ter voorbereiding van de hoorcolleges dient de bijbehorende literatuur doorgenomen te worden.
Werkcollege:
Werkcolleges dienen actief voorbereid te worden. Toelichting hierover wordt tijdens de cursus gegeven.

Bijdrage aan groepswerk Werkcollege:
Bij groepswerk gelijke en actieve individuele bijdrage
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Toelichting Wat wordt beoordeeld?
Kennis van en inzicht in:
• de karakteristieken van mondiale duurzaamheidsvraagstukken
• de oorzaken en consequenties van de vraagstukken
• de complexiteit van het proces van zoeken naar oplossingen
• de ethische en normatieve aspecten die daarbij een rol spelen
Toetsonderdelen: twee toetsen. Actieve deelname aan werkcolleges en oefentoetsen (in Blackboard) is 
verplicht.

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Tyler Miller, G. and S.E. Spoolman (2011), Living in the Environment; Principles, Connections 
and Solutions (17th edition). 



60

SGPL-Inleiding Planologie

Code: GEO1-3001 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 1 C
Voertaal Nederlands
Coördinator prof. dr. T.J.M. Spit
Docent(en) prof. dr. S.C.M. Geertman, K.A.W. Snel MSc
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om zelfstandig kennis en inzicht te verwerven in tradities, concepten en actuele 

ontwikkelingen in de planologie. De student verwerft inzicht in de werking van het ruimtelijk beleid in 
Nederland in relatie tot de planologische theorie. De student is in staat de ruimtelijke inrichting waar te 
nemen en te herkennen.

Inhoud Deze cursus geeft een introductie in het wetenschapsterrein van de planologie, met aandacht voor de 
actuele planologische vraagstukken en de trends en ontwikkelingen in de planologie. De toepassing 
wordt vooral gezocht in de Nederlandse situatie. Er is bijzondere aandacht voor het spanningsveld 
tussen het sterk op wetten en regels gebaseerde formele planningstelsel enerzijds en de praktijk van de 
ruimtelijke planning anderzijds. Drie belangrijke kenmerken van de planologie staan centraal, te weten: 
de toekomstgerichtheid, de sturingsopgave en het sociaal-ruimtelijk ontwerpen. N.B. Laatste informatie 
over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang 
via Blackboard).

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):
Werkvormen Atelier (groepswerk) (verplicht)

Hoorcollege (verplicht)

Toelichting op werkvorm Hoorcollege:
Bij een aantal hoorcolleges is aanwezigheid verplicht.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Tentamens 75%, opdracht 25%

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: Spit, T. en P. Zoete (2015), Ruimtelijke ordening in Nederland. Groningen: INPlanning
Studiewijzer:
Diverse: Informatiepakket practicum Noordoostpolder.
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SGPL-Inleiding Sociale Geografie

Code: GEO1-3002 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 1 A, D
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. F.J. Toppen
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, drs. F.J. Toppen, M. Verwaaijen MA MSc
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de basisbegrippen en -theorieën van de sociaal-geografische wetenschappen te omschrijven, in 
een samenhangend kader te plaatsen en toe te passen (tijdens dagexcursie en bij het maken van 
opdrachten) bij de analyse van nieuwe vraagstukken en situaties;

•	 teksten zelfstandig en kritisch te lezen, eigen standpunten en visies onderbouwd te verwoorden.
•	 de plaats van de cursus als inleiding tot een wetenschappelijke discipline te duiden.

Inhoud De cursus biedt een brede inleiding tot de sociaal-geografische wetenschappen en hun basisbegrippen. 
Er is veel aandacht voor actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals processen van mondialisering 
en regionalisering, stedelijke problemen, het functioneren van wereldsteden, regionaal-economische 
ontwikkeling, de identiteiten van groepen en regios en de spanning tussen staten en minderheden, 
steeds bezien vanuit een sociaal-geografisch perspectief. Voorbeelden zijn afkomstig uit alle werelddelen; 
toespitsing op Nederland vindt plaats door middel van dagexcursie, en een klein veldwerk in de stad 
Utrecht.
Tevens wordt in de cursus stilgestaan bij de vraag Wat is wetenschap? en komen in die context vragen aan 
bod die een wetenschapper kan stellen bij het uitoefenen van zijn vak. N.B.
•	 Laatste informatie over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee 

weken voor aanvang bij het facultair verkooppunt).
•	 Let op: plenaire bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdag, werkgroepen op woensdagochtend of 

-middag.

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):

Werkvormen Excursie (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Veldwerk (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Toets over eerste deel van de literatuur en van de eerste serie werkcolleges halverwege de cursus. Toets 
over de overige stof en werkcolleges in de laatste cursusweek. Voorts telt bij de bepaling van het eindcijfer 
mee het cijfer verkregen voor het veldwerk, presentaties en andere opdrachten.
Zie voor nadere bijzonderheden de studiewijzer.

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: Peter Daniëls e.a., red. (2016) An introduction to Human Geography. 5th edition. Pearson Education 
Limited, Circa 48, – (Verkrijgbaar bij de V.U.G.S. en de boekhandel)
De eerste t/m vierde edities zijn niet bruikbaar. ISBN: 978-1-292-08295-0
Diverse: Aanvullende literatuur beschikbaar op Blackboard
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NWI-Introductie Technologie en Innovatie

Code: GEO1-2201 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Programma NW&I/MMW
Status Major verplicht (NW&I); Major keuze (MMW)
Periode/Timeslot 1 A+D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. W.P.C. Boon
Docent(en) K.P.F. Broecks MSc, prof. dr. M.P. Hekkert
Honours Deze cursus bevat een Honours component.
Opmerkingen Studenten die een voldoende resultaat hebben behaald voor de cursus Organisation & Innovation (GEO2-

2418) zijn uitgesloten van deelname aan de cursus GEO1-2201.
Ingangseisen Geen

Cursusinhoud 
Doelen Na afronding van deze cursus is de student in staat om:

Begrijpen wat een innovatie is
Het lineaire model van innovatie kennen en de sterkten/zwakten van dit model kunnen aangeven
De verschillende beslissingsstadia kennen die spelen bij de adoptie van innovatie
De verschillende factoren kennen die snelheid van diffusie bepalen
De standaardindeling kennen van adoptorcategorieën
Inzicht hebben in de dynamiek van innovatieprocessen die ontstaat door concurrentie tussen innovaties 
(het Utterback-model)
Kunnen uitleggen hoe de innovatiedynamiek verschilt tussen samengestelde en bulk innovaties
Kunnen uitleggen wat de invloed is van innovaties op industriedynamiek
Inzicht hebben in de invloed van radicale en disruptive innovaties op bestaande bedrijven
Kunnen uitleggen wat typische karakteristieken zijn van disruptive innovaties
Inzicht hebben in de factoren die bepalen waarom bedrijven verrast kunnen worden door disruptive 
innovaties
In staat zijn om de theorieën van Rogers, Utterback en Christensen toe te passen op actuele of historische 
innovaties en dit te rapporteren.
In staat zijn om in kleine groepen samen te werken
Beter geëquipeerd zijn om te studeren aan een universiteit

Inhoud Innovaties zijn nieuwe ideeën die succesvol worden toegepast in de samenleving of economie. Innovaties 
zijn complexe verschijnselen waarbij technische, economische en sociale aspecten nauw verweven zijn. 
Door de eeuwen heen zijn innovaties belangrijk geweest voor economische groei en maatschappelijke 
welvaart en welzijn. Innovaties komen niet uit de lucht vallen maar zijn het resultaat van een intensieve en 
vaak complexe interactie tussen de mogelijkheden die wetenschap en technologie bieden en de behoeften 
en problemen van de samenleving. In deze inleidende cursus behandelen we drie standaardwerken die 
inzicht geven in de typische dynamiek van innovatieprocessen. Aan de hand van het boek van Rogers 
gaan we in op wat innovaties zijn, behandelen we een eenvoudig model dat beschrijft hoe innovaties 
tot stand komen, gaan we in op de factoren die succes en falen van innovaties bepalen en gaan we 
in op de typen consumenten die innovaties besluiten aan te schaffen. Aan de hand van het boek van 
Utterback gaan we uitgebreider in op de concurrentie tussen verschillende innovaties en de effecten van 
innovaties op industriële sectoren. Tenslotte besteden we specifiek aandacht aan een apart type innovatie, 
de zogenaamde ontwrichtende innovatie, aan de hand van het boek van Christensen. Ontwrichtende 
innovaties hebben grote onverwachte negatieve gevolgen voor bestaande industrieën.
Studenten passen deze drie theorieën vervolgens toe op innovatiecases. Dit wordt uitgewerkt in drie 
groepsopdrachten. Bij elke opdracht analyseren studenten (het ontstaan van) de innovatie, geven ze advies 
aan bedrijven die de innovatie ontwikkelen en reflecteren ze op kritiekpunten van de theorie. Academische 
vaardigheden: samenwerken, presenteren

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor:
Innovatieproject 1 (GEO2-2256)
Innovatieproject 2 (GEO3-2226)
Bachelor’s thesis NW&I (GEO3-2228)
Module op Maat NW&I (GEO3-2267)

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Toets (55%), drie groepsopdrachten (45%)
Dient voldoende te zijn: actieve deelname werkcolleges, individuele opdrachten, peer feedback en 
presentatie innovatiecasus.
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Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press (5th ed.). Hfst. 4 t/m 7 en 
11. ISBN: 978-0743222099
Literatuur: Utterback, J. M. (1996). Mastering the dynamics of innovation. Boston, Massachusetts: Harvard 
Business School Press. Hfst 1-10. ISBN: 978-0875847405 Literatuur: Christensen, C.M. (2016). The 
Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, Massachusetts:
Harvard Business School Press. ISBN: 9781633691780
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SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden

Code: GEO2-3053 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 C
2 C

Voertaal Nederlands
Coördinator dr. I.C. van Liempt
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. I.C. van Liempt
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Voorkennis Deze cursus is niet toegankelijk voor 1e jaars SGPL-studenten

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om bij een bepaald sociaal geografisch probleem de juiste kwalitatieve methode 

van onderzoek te kiezen, verschillende onderzoekstechnieken toe te passen, de gegevens kritisch te 
analyseren en de uitkomsten op de juiste wijze te rapporteren.

Inhoud In deze cursus staan kwalitatieve onderzoeksmethoden centraal. Aandacht zal worden besteed aan de 
aard van kwalitatieve onderzoeksmethoden, het verschil met kwantitatieve methoden en ethische vragen 
rondom het uitvoeren van onderzoek. De praktische toepassing van een aantal gangbare methoden 
van kwalitatief onderzoek binnen de sociale geografie, zoals observeren en interviewen, zal behandeld 
worden. Ook wordt er aandacht besteed aan het analyseren en interpreteren van kwalitatief materiaal.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Werkcollege:
Werkcolleges, veldwerk, een E-larning module interviewtechnieken en een computerpracticum Nvivo.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Werkcollege:
Studenten lezen hoofdstukken uit het boek voorafgaand aan de hoorcolleges en werkcolleges. Onderzoek 
gerelateerde opdrachten staan in de studiewijzer en worden besproken tijdens de werkcolleges (zoals het 
inleveren van een observatieprotocol, vragenlijst voor interviews). Studenten komen goed voorbereid naar 
de werkcolleges.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijke toets (35%), eindrapport veldwerk (50%) en E-learning module (15%).

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Qualitative Researching Druk: 3 Sage publication Mason, Jennifer
ISBN: 9781473912182
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SGPL-Politieke Geografie II: Staat, territoria, grenzen, herschaling en identiteiten

Code: GEO3-3046 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. C.P. Terlouw
Docent(en) dr. C.P. Terlouw, dr. K. Varró
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 Na afronding van deze cursus is de student is in staat om:
• de ontwikkeling van territorialiteit en de daarmee verbonden ideeën te begrijpen;
• de theoretische en empirische achtergronden van de veranderende relatie tussen staat en regio’s te 

begrijpen;
• de verschillende manieren waarop territorialiteit met identiteit verbonden wordt te begrijpen.

Inhoud De veranderende relaties tussen staten en tussen staten en regio’s, staan de laatste tijd sterk in de 
belangstelling. De vanzelfsprekendheid van een staat die het nationale territorium bestuurt is nu 
aangetast. Om dat proces van de- of re-territorialiseren te begrijpen is het belangrijk om inzicht te 
hebben in hoe de territorialiteit van de huidige staten is gevormd. Re-territorialiseren is aan de ene kant 
verbonden met processen van globalisering (Vooral het streven naar ‘competitiveness’ en controleren van 
migratie) en aan de andere kant verbonden met de opkomst van ‘de regio’. Eerst was er vooral aandacht 
voor het regionalisme dat op de regionale identiteit van de bewoners was gebaseerd. Recentelijk wordt 
het regionalisme veel sterker met de veranderende rol van de staat en territorialiteit verbonden. Processen 
zoals globalisering en Europese Integratie zorgen er voor dat de territorialiteit van de natiestaat en de 
rol van regio’s verandert. Regio’s worden steeds meer als zelfstandig handelende actoren gezien. Maar 
ook de nationale staat gebruikt het overhevelen van bevoegdheden naar de regio’s als instrument om 
(neo-liberale) doelstellingen te bereiken. Dus regio’s worden zowel van boven (staat) als van beneden 
(bevolking) steeds meer gebruikt om bepaalde doelen te verwezenlijken. Om dat te bereiken worden er 
steeds nieuwere vormen van regionale identiteit ontwikkeld. Deze cursus bespreekt niet alleen hoe dit 
theoretisch te duiden valt, maar behandelt ook hoe deze processen van regionalisering in verschillende 
Europese staten anders uitvallen.

N.B. 
Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken 
voor aanvang via Blackboard).

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Presentatie (facultatief)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Twee schriftelijke tentamens, enkele opdrachten

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer:
Boek: Maier, Charles S. (2016) Once Within Borders: Territories of Power, Wealth, and Belonging Since 
1500. Harvard University Press ISBN: 978-0-6740-5978-8
Boek: Brenner, Neil (2004) New state spaces: urban governance and the rescaling of statehood. Oxford 
University press. ISBN: 978-0-1992-7006-4
Artikelen: Een beperkt aantal artikelen
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SGPL-Statistische methoden

Code: GEO2-3054 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 A, B, C
2 A, B

Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.G.A. de Vocht
Docent(en) dr. G.S. Bolt,, drs. A.G.A. de Vocht
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
Liberal Arts and Sciences, 30 EC, premaster Sociale geografie en planologie: 45 EC, premaster Sociale 
geografie en planologie: 60 EC, Sociale geografie en planologie

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om bij een bepaald sociaal-wetenschappelijk probleem de juiste kwantitatieve 

methoden en technieken te kiezen, die technieken toe te passen (zowel handmatig als met SPSS), de 
uitkomsten te interpreteren, en van deze uitkomsten volgens de gangbare APA-regels verslag te doen.

Inhoud In de cursus wordt kennis gemaakt met de meest gangbare statistische technieken voor sociaal-ruimtelijk 
onderzoek. Achtereenvolgens komen aan bod: beschrijvende statistiek (frequentieverdelingen en- 
grafieken, statistische maten, kruistabellen), inductieve statistiek (parametrische en niet-parametrische 
toetsen) en variantieanalyse, correlatie en regresse ((lineair en logistisch). De statistische technieken 
worden zowel handmatig als met het softwareprogramma SPSS uitgevoerd. Deze cursus is ingangseis 
voor: Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Twee schriftelijke tentamens (2x40%) en een practicumtoets (20%)

Studiemateriaal Verplicht:
Syllabus: De Vocht, Syllabus Statistiek
Opdrachtenbundel: Opgavenbundel Statistische methoden
Literatuur: De Vocht, Basishandboek SPSS Versie 24; Bijleveld Press. ISBN: 9789055482603



67

SGPL-Steden, Consumptie en Identiteit

Code: GEO3-3041 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B. Spierings
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. B. Spierings
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Voorkennis Kennis van stadsgeografische, economisch geografische, regionaal en cultureel geografische en/of 
planologische theorieën en begrippen wordt bekend verondersteld

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 Te reflecteren op hedendaagse internationale theoretische debatten over geografische en 
planologische dimensies van consumptie, ontwikkelingsstrategieën van steden en stedelijke identiteit;

•	 De debatten te plaatsen binnen wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen;
•	 De verkregen theoretische inzichten toe te passen in praktijkgerichte situaties;
•	 Aspecten van stedelijke ontwikkelingsplannen kritisch te bediscussiëren om te komen tot een 

stedelijke ontwikkelingsvisie.

Inhoud In actuele internationale debatten binnen de geografie en planologie en dan vooral over de politieke 
en culturele economie van steden staat het toenemende belang van consumptie voor het functioneren 
van steden centraal. Een voortschrijdende commercialisering van het stedelijke domein zorgt er namelijk 
voor dat wat een stad is steeds meer bepaald wordt door wat zich afspeelt in de vele consumptieruimten 
zoals binnensteden, woonboulevards, musea, luchthavens, pretparken en leisure centra. Door de 
globalisering van consumentendiensten en consumptiegoederen dreigt tegelijkertijd het onderscheidende 
karakter van steden te verdwijnen. Als tegenreactie op dit proces van stedelijke homogenisering is 
internationaal een zoektocht ontstaan naar stedelijke heterogeniteit. Stedelijke actoren lokale overheden, 
projectontwikkelaars en ondernemers trachten te concurreren om mobiele consumenten door bestaande 
consumptieruimten te herontwikkelen en door nieuwe ruimten toe te voegen. De ambitie is om een 
onderscheidende stedelijke identiteit te crecreërenn. Deze identiteit wordt in de markt gezet om te 
kunnen participeren in de concurrentiestrijd met andere steden om consumenten en hun bestedingen.
Maar in hoeverre veranderen hedendaagse steden tot consumptiesteden? Wie zijn verantwoordelijk voor 
de (her)ontwikkeling van de consumptieruimten? Op welke wijzen proberen steden zich te onderscheiden 
op het terrein van de consumptie? In hoeverre lukt het steden om een eigen identiteit te creëren? En wat 
betekent het voortschrijdende proces van commercialisering voor het gebruik en de beleving van steden? 
Dergelijke vragen zullen aan de orde komen tijdens hoorcolleges en seminars. Bovendien zullen studenten 
zelf antwoorden proberen te formuleren met behulp van kritische essays over aspecten van stedelijke 
ontwikkelingsplannen en een op te stellen ontwikkelingsvisie.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Seminar (verplicht)

Toelichting op werkvorm Hoorcollege:
Diverse werkvormen: hoorcollege, seminars, essayopdrachten
Seminar:
Diverse werkvormen: hoorcollege, seminars, essayopdrachten

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijk tentamen, essayopdrachten

Studiemateriaal  Verplicht:
Literatuur: De literatuurlijst staat in de studiewijzer (beschikbaar via Blackboard)
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Bachelorstage

Code: GEO2-3000 Studiepunten: 7,5 EC Niveau: 2

Periode/Timeslot: JAAR -
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.P.J. Bierbooms
Docent(en) drs. A.P.J. Bierbooms, diverse docenten 
Ingangseis Minimaal 60 ects aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage bij de 

examencommissie.

Cursusinhoud 
Doelen Het belangrijkste doel van een stage is kennismaking met de praktijk. Wat is de bijdrage van een 

geograaf/planoloog in een organisatie? Hoe werkt een gemeente, of een bedrijf? Wat is jouw functie 
daarbinnen?
De student gaat aan de slag bij een organisatie die past binnen het beroepsveld van de opleiding. De 
student is in staat om:
•	 Wetenschappelijke kennis en inzichten uit het bachelorprogramma te vertalen naar praktische 

toepassingen die van belang zijn voor de organisatie;
•	 Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen een bij het beroepsveld horende 

organisatie;
•	 Samen te werken en te functioneren binnen de organisatie;
•	 Nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven die voortkomen uit het werk bij de betrokken 

organisatie;
•	 Te reflecteren op de verschillen en overeenkomsten van de werkwijzen binnen een organisatie en de 

wetenschappelijke manier van werken tijdens de bacheloropleiding;
•	 De doelstellingen en werkwijzen van de organisatie zelf te doorgronden en zijn/haar werkzaamheden 

te plaatsen binnen de organisatie.

Inhoud De inhoud verschilt per stage. Elke stageverlener biedt werkzaamheden aan die de student in staat stellen 
om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde doelen. Dat impliceert onder anderen dat de student 
(mede)verantwoordelijk is voor minimaal één inhoudelijk werkstuk, dat beoordeeld kan worden door een 
docent. Alle hierboven genoemde doelen moeten in het stageverslag worden verwerkt.
Aanmelding: niet via Osiris! De student zoekt zelf een stage en legt contacten met stageverlener 
en de coördinator. De student dient een verzoek in bij de examencommissie om de stage te laten 
goedkeuren. Bij dat verzoek geeft de student aan:
•	 De (belangrijkste) werkzaamheden;
•	 De tijdsbesteding: totaal aantal werkuren en onderverdeling naar werkzaamheden;
•	 De te verwachten output (rapporten, verslagen e.d.);
•	 De gegevens van de organisatie en van de stagebegeleider.
De student moet zelf zorgen voor een begeleider bij SGPL. De student stuurt als bijlage een OSIRIS 
uitdraai van de resultaten mee. Het aantal stage-uren bedraagt minimaal 210 (=7,5 ects). Na goedkeuring 
kan de student zich handmatig laten inschrijven via Student affairs

Werkvormen Individueel (Verplicht)
Stage (Verplicht)

Toetsen De student levert een schriftelijke beoordeling in, ondertekend door de stagebegeleider van de instelling. 
De student levert een stageverslag in. Het verslag is vooral een reflectie op de stage activiteiten: wat heb 
je geleerd, hoe verhoudt de stage zich inhoudelijk en qua werkvormen tot de bacheloropleiding, wat 
voegt de stage toe aan kennis en vaardigheden? Bij het verslag zijn de volgende bijlagen gevoegd:
- Tijdsbesteding per activiteit
- Rapporten en verslagen waaraan is (mee)gewerkt.
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SGPL-Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie

Code: GEO2-3008 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 A, B
2 C

Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B.C. de Pater
Docent(en) dr. B.C. de Pater
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 met behulp van de verworven kennis van de geschiedenis, theorie en methodologie van de (sociale) 
geografie zelfstandig niet te moeilijk gestelde theoretische, historische en methodologische bijdragen 
op het terrein van de sociale geografie te lezen, te begrijpen en op hun waarde te schatten.

Inhoud De cursus begint met een inleiding tot het vak wetenschapsgeschiedenis. Die inleiding vormt de context 
waarbinnen de ontwikkeling van de internationale en Nederlandse (sociale) geografie wordt onderzocht 
vanaf circa 1880 tot op heden. De belangrijkste stromingen en opvattingen worden besproken, alsmede 
hun theoretische concepties en praktische uitwerking. Deze stromingen en opvattingen worden 
bezien in hun onderlinge samenhang, in relatie tot de maatschappelijke context waarin ze voorkomen 
(voorkwamen), en in relatie tot de sociale- en omgevingswetenschappen. N.B. Laatste informatie over 
werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
2 tentamens 70%, tijdschriftbespreking (paper) 20%, presentatie 10%.

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Aanschaffen bij V.U.G.S. of boekhandel: Ben de Pater e.a. (2011), Denken over regio’s. 
Geografische perspectieven (derde druk). Bussum: Coutinho
Literatuur: Aanschaffen via Xerox: Ben de Pater en Herman van der Wusten (1996), Het geografische huis; 
de opbouw van een wetenschap. Bussum: Coutinho (uitverkocht in boekhandel, te koop bij Xerox)
Studiewijzer: Studiewijzer en handouts wetenschapsgeschiedenis,wetenschapsfilosofie en geschiedenis 
van de Nederlandse geografie worden verspreid op de werkcolleges.
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SGPL- Urban Policies and Planning

Code: GEO3-3318 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 1
Language English
Coordinator Abigail Friendly 
Instructor(s) Abigail Friendly
Open to other students Yes
Entry requirements There are no formal prerequisites for this course. Basic knowledge of spatial planning will be helpful. 
Assumed previous 
knowledge

Students have a basic knowledge on the system of spatial planning, its institutions and instruments at 
different levels of government.

Previous knowledge can 
be gained by

See above. No formal requirements, but basic knowledge in spatial planning will be helpful. 

Resources for self study Literature will be provided in due time. 

Course content
Objectives Based on selected urban case studies, students acquire a better understanding of the conflictual and 

complex interrelations between spatial planning and sectoral planning. They learn about the major 
policy issues and the the ways of thinking in different specialized planning systems, how they shape the 
development of cities and urban regions and reflect the resulting challenges in the governance of cities.

Content The course introduces students to important substantive areas and concepts in the governance and 
planning of cities and urban regions. It explores current issues and debates in selected sectoral planning 
systems, their institutions and planning instruments, their interests and ways of thinking. This includes 
environmental and nature conservation policies, infrastructure policies (e.g. water, wastewater, energy, 
waste, transportation, telecommunication), the provision of social services, or economic policies and 
marketing strategies. Students reflect on how a diversity of sectoral policies and planning systems shape 
urban development and how they relate to and interact with spatial planning.

Apart from literature studies and student presentations on sectoral policies and urban governance, the 
course is based on close interaction with planners from a variety of policy fields through presentations and 
small workshops.

Instructional modes Lectures
Seminars
Exercises
Workshops with practitioners

General remarks The course includes student presentation and group assignments. 

Contribution to group 
work

Students will work in groups on assignments and exercises. 

Assessment What will be assessed?
Individual assignment and group assignment

Literature Literature will be provided in due time.
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Bachelorthesis

Code: GEO3-3034 Studiepunten: 15 EC Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 -
2 -
3 -
4 -

Voertaal Nederlands
Coördinator P. van Hal MSc; dr. M. Meijer
Docent(en)  Docenten onderwijsinstituut SGPL
Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:

- SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)
- SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)
- SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden (GEO2-3053)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken Nederland (GEO1-3052)
- SGPL-Gebieden in mondiaal perspectief (GEO1-3051)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa (GEO1-3012)
- SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
- SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:
Liberal Arts and Sciences, Sociale geografie en planologie

Voorkennis Alle verplichte onderdelen van de major op niveau 1 en 2 zijn behaald.
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig en individueel een onderzoek op basis van literatuur en aanvullende informatie uit te 
voeren;

•	 de wetenschappelijke context van dit onderzoek aan te geven;
•	 een wetenschappelijk onderzoeksverslag te schrijven en te presenteren.

Inhoud De student werkt zelfstandig aan de thesis, die zowel bestaat uit een literatuurstudie als een duidelijk 
empirisch deel. De student kiest een onderwerp uit de lijst met onderwerpen. Bij dit onderwerp moet de 
student zelf nog de afbakening verzorgen en de probleemstelling bedenken. Studenten mogen ook aan 
een eigen onderwerp werken. Dit onderwerp dient ruim voor het begin van de periode goed uitgewerkt 
te zijn (zie verder de studiewijzer op de Blackboard community van de Bachelorthesis).
Inschrijven voor de thesis De thesis kan voltijd in één periode of deeltijd in twee periodes worden 
gevolgd. Studenten die de thesis in deeltijd willen volgen én daarnaast een andere cursus willen doen, 
moeten zich tijdens de reguliere inschrijfperiode zelf inschrijven voor de andere cursus en daarnaast 
contact opnemen met het Studiepunt. Het Studiepunt verzorgt de inschrijving voor de thesis.
Volg je de thesis in voltijds of deeltijds zonder cursus daarnaast dan kun je de inschrijving zelf regelen via 
Osiris.

N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer. Alle informatie 

over de cursus inclusief studiewijzer, onderwerpenlijst en deadline is te vinden op BlackBoard.
•	 Na inschrijving voor dit onderdeel volgt nadere informatie via BlackBoard.

Werkvormen Scriptie (Verplicht)
Individueel onderzoek (Verplicht)
Presentatie (Verplicht)

Toetsen Scriptie (90%), presentatie (10%), onderzoeksplan (go/no-go)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: de studiewijzer is te raadplegen via BlackBoard



72

Bedrijf en regio

Code: GEO2-3204 Studiepunten: 7,5 EC Niveau: 2

Periode/Timeslot: 2 A
Voertaal Nederlands
Coördinator prof. dr. O.A.L.C. Atzema
Docent(en) E.K. van OssenbruggenMSc, dr. S. Scheider 

Cursusinhoud 
Doelen Het maximum aantal deelnemers van deze cursus is 64 studenten.

De student is in staat om:
•	 regionale verankering (= clustering) en/of internationalisering (= netwerkvorming) van bedrijven te 

analyseren;
•	 concurrentiekracht van regio’s te verklaren op grond van uitwisseling van kennis en samenwerking bij 

innovatie tussen bedrijven en instellingen;
•	 inzichten en concepten uit de institutionele economische geografie toe te passen op de wisselwerking 

tussen bedrijven en hun regionale omgeving;
•	 zelf onderzoek te doen bij bedrijven over clustering en netwerkvorming;
•	 academische kernvaardigheden: bestuderen en analyseren van informatie; schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden: schrijven van een rapport; opsporen en verzamelen van literatuur en data.

Inhoud Deze cursus analyseert de innovatie effecten van clusters en netwerken op verschillende geografische 
schaalniveaus, variërend van lokaal tot internationaal. De cursus richt zich expliciet op bedrijven. 
Uitgangspunt is dat bedrijven andere bedrijven nodig hebben om hun productie en innovatieprocessen 
te optimaliseren. Dit kan betrekking hebben op uitbesteding van niet-kern activiteiten, of samenwerking 
gericht op het oplossen van strategische innovatieproblemen. Dergelijke strategieën kunnen cluster en/
of netwerkvorming in een bepaalde regio op gang brengen. Clusters en netwerken bieden bedrijven 
voordelen, die bovendien in de huidige kennisintensieve economie aan belang winnen. De cursus richt 
zich op het conceptueel onderscheid tussen clusters en netwerken, waarbij clustering betrekking heeft 
op geografische concentratie van gerelateerde bedrijfsactiviteit, en netwerken staan voor vormen 
van strategische samenwerking tussen bedrijven. De centrale vraag van de cursus is in hoeverre 
internationalisering van clusters en/of regionalisering van netwerken de innovatieprestatie van bedrijven 
verhogen dan wel bepaalde bedrijfsmatige risico’s verminderen. Hierbij vormen de (dynamische) 
transactiekostentheorie en meer in het algemeen de institutionele benadering binnen de economische 
geografie de belangrijkste theoretische achtergrond.

N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege (Verplicht)
Werkcollege (Verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcollege, werkcollege, onderzoek (in tweetallen), opdrachten, computerpracticum, gericht op 
toepassing van GIS.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Literatuur lezen voorafgaand aan de hoorcolleges
Presentatie over voortgang onderzoek voorbereiden voor de werkcolleges

Toetsen Een toets over de stof behandeld tijdens de hoorcolleges, inclusief de bijbehorende verplichte literatuur 
(50%).
Een cijfer voor het rapport m.b.t. de eerste fase van het onderzoek (25%).
Beoordeling van het eindrapport (25%)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer en onderzoekshandleiding. Reader: Artikelen behorende bij de hoorcolleges en 
het colloquium.
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SGPL-Creatieve stad

Code: GEO3-3311 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 2 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. G.W. Mollenhorst
Docent(en) dr. I. van Aalst, prof. dr. O.A.L.C. Atzema, dr. G.W. Mollenhorst
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 basisbegrippen en theoretische inzichten over de stad als broedplaats voor creativiteit te beschrijven, 
te vergelijken en te verklaren;

•	 internationale ontwikkelingen op het terrein van de creatieve stad te vertalen naar de Nederlandse 
situatie;

•	 de literatuur toe te passen in de analyse van specifieke ruimtelijke verschijnselen, te gebruiken in 
concrete opdrachten en hierover mondeling en schriftelijk verslag te doen;

•	 resultaten van empirisch onderzoek te analyseren, te interpreteren en te gebruiken om actuele 
ontwikkelingen en beleidsvraagstukken op het gebied van de creatieve stad te bediscussiëren en te 
evalueren.

Inhoud Van oudsher worden steden gezien als ‘broedplaats’ en vestigingsmilieu voor vernieuwing: een plek 
waar innovatieve en kunstzinnige activiteiten ontstaan. Een plek waar mensen graag wonen, werken 
en uitgaan. De laatste jaren bestaat hiervoor extra veel aandacht en wordt er in de literatuur veelvuldig 
gesproken over creative cities, fun cities, fantasy cities, innovative cities, etc. In deze cursus belichten 
we vanuit diverse invalshoeken de karakteristieken en perspectieven van de ‘creatieve’ stad. Zowel de 
creatieve klasse als de creatieve industrie komen hierbij aan de orde. Een centrale vraag is waarom juist 
de stad een uitdagende omgeving is voor vernieuwende functies en creatieve mensen. De ruimtelijke 
voorwaarden voor en consequenties van innovatieve en culturele activiteiten worden in kaart gebracht 
en er wordt nader ingegaan op de wijze waarop het huidige stedelijke beleid reageert op deze 
ontwikkelingen en tendensen. Deze cursus maakt, als 2e (keuze)vak, ook deel uit van de minor Creative 
Cities (Faculteit Geesteswetenschappen).

Werkvormen Gastcollege (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Onderzoek (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcolleges zijn deels verplicht.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijk tentamen; Onderzoeksopdrachten: rapport en presentatie.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Laatste informatie over exacte werkvorm, toets en verplichte literatuur is te vinden in de 
studiewijzer
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SGPL-Development Geography: Theory & Practice

Code: GEO2-3502 Credits: 7,5 EC  Level: 2

Period/Timeslot 2 A
Language English
Coordinator dr. A.C.M. van Westen
Instructor(s) dr. A.C.M. van Westen, prof. dr. A. Zoomers
Open to other students Yes
Assumed previous 
knowledge

Basic knowledge of human geography as can be derived from Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002) 
and basic knowledge of the development problem (Introduction in Development Geography (GEO1-3501) 
or similar courses) is desirable.

Resources for self study The assignments require search for and use of additional sources (literature and statistics)

Course content
Objectives Upon successful completion of the course the students have knowledge of:

•	 the diverse and plural nature of development thinking and practice and the continuous changes in 
both;

•	 the basic components of development issues and the complex and multifaceted interconnections 
between them;

•	 what sustainable and equitable development means in relation to specific places and people;
•	 and are able to analyze and compare the development process of different countries from a 

sustainability and equity perspective and to present the findings in written reports, following a logical 
sequence of: data collection and analysis, explanation of patterns observed, and design of strategic 
policy advice

Content Starting point of this course is the gap between the poorer and richer parts of the world. Throughout 
the course we analyze the unequal patterns of development and change at various levels of scale, and 
study the processes behind these changes. Are conditions improving or worsening and what efforts are 
being taken to improve the livelihood of the people in urban and rural regions of the poor countries? 
Although the issue of sustainable and equitable development is an interdisciplinary field of study and in 
this course attention is given to several points of view, the geography of development focuses particularly 
on the complex relationships between people, environment, resources, institutions and communities. 
Those constantly changing relationships are in their turn determined by movements and flows of people, 
commodities, finance, ideas and information. We will consider the results of the processes of change at 
a variety of scales, ranging from the micro-level (individual and household), through the local community 
level to the regional, national, international and ultimately global level. The course uses lectures and a 
handbook to review the thinking on development and the different approaches to promote development, 
equity and sustainability. Geographical dimensions receive ample attention. In a practical assignment, 
students learn to make a comparative analysis of the development performance of selected countries. In 
this assignment they collect and analyze statistical materials, review literature in order to explain findings, 
and translate findings into key policy advice. N.B. For final information about modes of instruction, 
literature, schedule etc. see course manual (available at Blackboard).

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Instructional modes Lectures (10x)
Tutorials (3x) (required)
Workshops (4x) (required)

Contribution to 
group work

Workshops (4x):
The assignments are conducted in teams of 4 students, who perform a comparative analysis of the 
performance of selected countries in terms of equitable and sustainable development. Workshops and 
tutorial sessions serve to support students in these assignments. Report writing (and grading) is half team 
work, and half individual work

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Written Test (45%); 3 Reports (55%; of which half is individual part)

Literature Required:
Study guide: Course manual
Literature: To be announced
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SGPL-Gebieden in mondiaal perspectief: wetenschappelijk schrijven

Code: GEO1-3051 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 2 A, C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. L.J. Paul
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
Sociale geografie en planologie

Cursusinhoud 
Doelen Deze cursus is alleen toegankelijk voor eerstejaars majorstudenten SGPL of majorstudenten SGPL die de 

cursus moeten herhalen. De student is in staat om:
•	 de positie van een macroregio (buiten EU) in de mondiale context te beschrijven en verklaren;
•	 de eigenheid en interne verscheidenheid van een macroregio te beschrijven en verklaren;
•	 een wetenschappelijk paper te schrijven over een geografisch onderwerp in de gekozen macroregio, 

dat voldoet aan de wetenschappelijke standaarden;
•	 wetenschappelijke bronnen te zoeken en te gebruiken ten behoeve van het literatuuronderzoek..

Inhoud Hoofddoel van de cursus is het schrijven van een individueel wetenschappelijk paper. Daartoe worden een 
aantal academische vaardigheden geoefend (literatuur zoeken, centrale vraag formuleren, academische 
schrijfregels, secundaire bronnen op waarde inschatten, tekstbeoordeling, peer-feedback). Er zijn centrale 
instructies, maar de vaardigheden worden in werkgroepen geoefend. Het paper, en het oefenen van 
vaardigheden in werkgroepen, zijn gekoppeld aan een inhoudelijk thema: een macroregio, in mondiaal 
perspectief. Er kan gekozen worden uit vier of vijf macroregios (deze worden later bekend gemaakt; 
te denken valt aan Rusland, Noord-Amerika en Midden-Amerika). Over deze macroregio’s worden 
hoorcolleges gegeven die aansluiten op een handboek of reader over de regio. De regio-literatuur wordt 
schriftelijk getoetst halverwege de cursustijd. De hoorcolleges over de macroregio wordt gegeven aan 
ongeveer 40 tot 50 studenten. Deze groep wordt gesplitst in twee werkgroepen van 20 tot 25 studenten. 
Studenten krijgen instructie in het geven van peer-feedback, en passen dit toe bij het maken en het 
beoordelen van het paper. Aan het eind van de cursus vindt een mini-conferentie plaats, waarbij de 
resultaten van de werkgroepen worden gepresenteerd en bediscussieerd. N.B. Laatste informatie over 
werkvormen, toetsing en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcolleges, werkcolleges, individuele opdracht, groepsopdracht

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Paper 45% (moet voldoende zijn)
Toets 40%
Conferentie 15%

Studiemateriaal Verplicht:
Reader: Literatuur over een macro-regio; verschilt per werkgroep.
Reader: Handboek Academisch Schrijven en Presenteren, richtlijnen.
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SGPL-Geografie, Beeldvorming en Media

Code: GEO3-3405 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 2 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B. van Gorp
Docent(en) dr. T. Beneker, dr. B. van Gorp
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de relevantie van beeldvormingsvraagstukken (voor geografen) te duiden;
•	 de selectiviteit in de beeldvorming over geografisch relevante onderwerpen in verschillende media te 

analyseren en te beoordelen;
•	 te reflecteren op de educatieve en informatieve waarde van geografische kennis voor een breder 

publiek in verschillende velden.

Inhoud Beeldvorming (of representation) is een actueel thema, waar ook geografen mee te maken hebben. 
Enerzijds zijn er discussies over nepnieuws en selectiviteit in berichtgeving over andere gebieden of 
geografische fenomenen. Anderzijds zijn er hooggespannen verwachtingen over educaties via media of 
onderwijs om zo burgers bijvoorbeeld duurzamere keuzes te laten maken.
In deze cursus bekijken we de (re)presentatie van geografische kennis in onze samenleving. We 
bestuderen sectoren waar communicatie over geografische inhoud een belangrijke rol speelt, zoals de 
media/journalistiek, toerisme en promotie en educatie/onderwijs. We relateren belangrijke ontwikkelingen 
in deze sectoren aan beeldvormingsprocessen en de resulterende selectiviteit van beelden. Ook reflecteren 
we op de educatieve en informatieve waarde van geografische kennis, waar verschillende visies op 
bestaan. Om meer inzicht te krijgen in de beeldvormingsprocessen en om bekend te raken met de 
methode inhoudsanalyse, voeren studenten zelf een onderzoek uit naar de beeldvorming van een gebied 
of thema naar keuze.
Deze cursus vormt, in thematiek en onderzoeksmethode, een goede voorbereiding op de master 
Geografie: educatie en communicatie. Bovendien is het een onmisbare voorbereiding op een 
bachelorthesis waarin inhoudsanalyse een rol speelt. N.B. Laatste informatie over werkvorm en literatuur is 
te vinden in de studiewijzer (Blackboard).

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

In week 1-3 diepen we samen, in de vorm van hoor- en werkcolleges, de relaties tussen media, 
beeldvorming en geografie verder uit. Daarna gaan de studenten in tweetallen aan de slag met hun 
beeldvormingsonderzoek. De werkcolleges en online module vormen de broodnodige ondersteuning 
hierbij. Het gehele onderzoeksproces, van het bedenken van een onderwerp tot de inhoudelijke reflectie 
op de uitkomsten, wordt doorlopen. 

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Onderzoeksplan, onderzoeksverslag en essay.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer:
Literatuur: Laatste informatie over literatuur is te vinden in de studiewijzer (Blackboard).
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Geographies of Health

Code: GEO2-3317 Credits: 7,5 EC Level: 2

Period/Timeslot 2 C
Language English
Coordinator dr. M.P. Poelman
Instructor(s) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. C.B.M. Kamphuis
Assumed previous 
knowledge

Students are assumed to have basic knowledge of scientific research (e.g. as learned in the course 
‘Ruimtelijke Vraagstukken in Nederland’ (GEO1-3052)) and scientific writing (e.g. as learned in the course 
‘Gebieden in mondiaal perspectief’(GEO1-3051)).

Course content
Objectives Upon successful completion of the course, students are able to:

- Describe concepts and theories from health geography in relation to topical themes,
- Understand through which mechanisms environmental influences affect health-behaviours and health;
- Explain the importance of understanding environmental influences on health for urban policies, design 

and planning;
- Design a small-scale scientific study and collect data on environmental influences, health-behaviours 

and health;
- Write a concise scientific paper about your own small-scale scientific study, following specific journal 

guidelines.

Content Health and place are interrelated in all kinds of ways. The places where we are born, grow up, study, 
work, and travel, directly influences our health and well-being. Health geography is a sub-discipline 
of human geography, which deals with the interaction between people and the environment. Health 
geography views health from a holistic perspective, and it conceptualizes the role of place, location and 
geography in health, health-behaviours, well-being and disease (Dummer, 2008).
The main aim of this course is to provide students with an introduction to the field of health geography. 
In this course, topical themes for population health are discussed, such as obesity, physical activity, healthy 
aging, depression, and alcohol, tobacco and drug use. We will apply a socio-ecological perspective to 
population health problems, which means that we discuss questions like: what are the micro and macro 
settings (e.g. household, neighbourhood, city, region, country) in which several environmental factors (e.g. 
physical, social, economic, political) may influence this health outcome? You will also carry out a small-
scale investigation yourself, and write down your results in the form of a journal article. You learn how 
you can scientifically study questions in the field of health geography, and how answers to these questions 
can be used to prevent or reduce health problems. In this way, you find out how you, as a human 
geographer or spatial planner, can influence the health and well-being of populations.

Instructional modes Lectures (Required)
Working groups (Required)

Assessment •	 Individual written exam (50% of final grade)
•	 Scientific paper (50% of final grade).

Study materials In the course manual, a detailed overview is given of the examination literature that is related to each 
lecture. The literature is available via the website of the university library, or will be made available on 
Blackboard.
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SGPL-Advanced GIS

Code: GEO3-3024 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 4 A, C
Language English
Coordinator dr. S. Scheider
Instructor(s) dr. T. de Jong, dr. S. Scheider, E. van der Zee MSc, drs. M.J. Zeylmans Van Emmichoven
Open to other students Yes
Entry requirements The following courses must be completed:

- SGPL-Introductie GIS/Cartografie (GEO2-3031)
Assumed previous 
knowledge

A sufficient mark for the course GIS/Cartography (GEO2-3031) is a strict prerequisite.

Course content
Objectives Students learn to:

•	 group wise set-up, execute, supervise and/or critically assess research projects within the field of geo-
information science and technology (GI S&T);

•	 report (orally or written) on research executed within the field of geo-information science and 
technology;

•	 handle GIS including data editing, raster and network analysis;
•	 retrieve, process, model, analyze, and visualize geo-data and geo-information.

Content The prime purpose of the Advanced GIS course is to widen your knowledge and skills in the practical 
foremost analytical application of Geographical Information Systems. As a consequence, a substantial part 
of the course consists of practical assignments in which you train your skills in GIS analysis. At the same 
time, you will start your analytical GIS project. The practical assignments are partly integrated with the 
project. You will work together with one or two fellow students, directly applying your new skills in the 
project. The project is concluded with a final report on progress and outcomes (maps, charts, etc.). Please 
note
•	 All lectures and supervised practicals take place in time slot C, extra GISlab time is booked in time slot 

A for unsupervised practical and Project work only.
•	 The maximum capacity of this course is 64 participants. When the maximum capacity is exceeded 

selection will take place.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Instructional modes Computer practicals (required)
Lectures (required)
Seminars (required)

General remarks Computer practicals:
Lectures, practical work (two individual skills tests),
working groups (project, in groups of two or three).
All lectures are mandatory.

Assessment What will be assessed? (evt. %)
GIS-assignments & GIS-project reports (50%), Individual Skills Test (40%), Network Quality Test (10%). All 
lectures are mandatory.

Literature Required:
Study guide: Course manual (on Blackboard).
Literature: See course manual.
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SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden

Code: GEO2-3053 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 C
2 C

Voertaal Nederlands
Coördinator dr. I.C. van Liempt
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. I.C. van Liempt
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen
Voorkennis Deze cursus is niet toegankelijk voor 1e jaars SGPL-studenten

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om bij een bepaald sociaal geografisch probleem de juiste kwalitatieve methode 

van onderzoek te kiezen, verschillende onderzoekstechnieken toe te passen, de gegevens kritisch te 
analyseren en de uitkomsten op de juiste wijze te rapporteren.

Inhoud In deze cursus staan kwalitatieve onderzoeksmethoden centraal. Aandacht zal worden besteed aan de 
aard van kwalitatieve onderzoeksmethoden, het verschil met kwantitatieve methoden en ethische vragen 
rondom het uitvoeren van onderzoek. De praktische toepassing van een aantal gangbare methoden 
van kwalitatief onderzoek binnen de sociale geografie, zoals observeren en interviewen, zal behandeld 
worden. Ook wordt er aandacht besteed aan het analyseren en interpreteren van kwalitatief materiaal.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Werkcollege:
Werkcolleges, veldwerk, een E-larning module interviewtechnieken en een computerpracticum Nvivo.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Werkcollege:
Studenten lezen hoofdstukken uit het boek voorafgaand aan de hoorcolleges en werkcolleges. Onderzoek 
gerelateerde opdrachten staan in de studiewijzer en worden besproken tijdens de werkcolleges (zoals het 
inleveren van een observatieprotocol, vragenlijst voor interviews). Studenten komen goed voorbereid naar 
de werkcolleges.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijke toets (35%), eindrapport veldwerk (50%) en E-learning module (15%).

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: David Silverman Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. 4e editie. Paperback. 2013 
(Bol.com € 37,50) ISBN: 9781446260159
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SGPL-Planningmethoden

Code: GEO2-3118 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 2 A
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. P. Pelzer, S.D. Troost MSc
Docent(en) dr. P.A. Witte, dr. P. Pelzer, S.D. Troost MSc
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen
Voorkennis Kennis op inleidend niveau van de actuele ontwikkelingen in de planologie, zoals aan de orde komt in de 

cursus Inleiding Planologie (GEO1-3001) en Planningstelselvraagstukken (GEO1-3102)

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

In het algemeen: het kunnen toepassen en reflecteren op verschillende planningmethoden die worden 
gebruikt in de planningspraktijk. Dit omvat:
•	 Kunnen omgaan met en beoordelen van (resultaten van) planningmethoden die men in de praktijk 

regelmatig zal tegenkomen;
•	 Kunnen begrijpen en toepassen van planningsmethoden en – technieken;
•	 Het kunnen begrijpen in welke situatie welke planningmethode het meest geschikt is;
•	 De mogelijkheden en beperkingen van deze methoden voor de planningspraktijk kunnen beoordelen;
•	 Kunnen duiden van de maatschappelijk en bestuurlijke context waarin deze methoden worden 

toegepast.

Inhoud Het verschaffen van inzicht in, het opdoen van ervaring met, en het kritisch kunnen beoordelen van 
(de uitkomsten van) object- en procesgerichte planningmethoden zoals die in de huidige ruimtelijke 
beleidspraktijk worden gehanteerd. N.B. Laatste informatie over werkvormen, toetsing en literatuur is te 
vinden op BlackBoard en in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege (deels verplicht)
Practica (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcolleges (deels door gastsprekers), practica en opdrachten (voor schema: zie studiewijzer)
Practica:
Intensieve sessies waarin studenten leren een planningmethode toe te passen. 

Toetsen - Tentamen
- Grondexploitatieopdracht
- Omgevingsvisieopdracht voor Utrecht Science Park waarin diverse planningmethoden worden 

toegepast.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Literatuur wordt in de studiewijzer en op BlackBoard aangegeven.
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SGPL-Ruimtelijke vraagstukken Nederland: wetenschappelijk onderzoeken

Code: GEO1-3052 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 2 B, D
Voertaal Nederlands
Coördinator vacature
Docent(en) drs. A.P.J. Bierbooms, Docenten onderwijsinstituut SGPL, 
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Voorkennis Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de bachelor opleiding Sociale Geografie en 
Planologie, die begonnen zijn vanaf 1 september 2012. Voor hen is de cursus verplicht.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 actuele ruimtelijke vraagstukken in Nederland te plaatsen in een ruimtelijke en maatschappelijke 
context.

•	 de essentie en relevantie van ruimtelijk onderzoek te begrijpen oe ethische dilemmas die bij 
wetenschappelijk onderzoek een rol spelen te onderkennen en met de consequenties daarvan 
rekening te houden bij het maken van een onderzoeksplan en het uitvoeren van een (voor)onderzoek.

•	 een vooronderzoek uit te voeren naar een ruimtelijk vraagstuk waarbij gebruik wordt gemaakt van 
theoretische kennis, wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten, secundaire data, mediabronnen 
en gebiedsverkenning met primaire gegevensverzameling.

•	 op basis van het uitgevoerde vooronderzoek conclusies te trekken over de uitvoerbaarheid en opzet 
van het beoogde ruimtelijk onderzoek.voor de vraagstelling relevante secundaire data te zoeken en te 
presenteren in correcte tabellen en grafieken.

•	 de uitkomsten van het vooronderzoek te verwerken in een compact onderzoeksverslag.
•	 een ruimtelijke vraagstuk visueel inzichtelijk te maken door middel van een korte film ter inkadering 

van het onderzoeksplan.

Inhoud In de media gaat geen dag voorbij of ruimtelijke thema’s, problemen en processen worden aan de orde 
gesteld. Maar wat doen sociaal geografen en planologen met dergelijke thema’s? Wat is de kern van 
ons vakgebied? Wat voegen wij toe aan kennis over actuele ruimtelijke thema’s als sociale diversiteit in 
grote steden, duurzame gebiedsontwikkeling, bevolkingskrimp, ontwikkelingen in de vastgoedmarkt 
of landschappelijke gevolgen van klimaatverandering? In deze cursus leer je wat geografisch en/of 
planologisch onderzoek werkelijk inhoudt. Je gaat in groepjes van vier studenten met één van deze 
thema’s aan de slag. Je leert de juiste vragen te stellen en een onderzoeksplan te maken. Hiervoor maak 
je gebruik van wetenschappelijke literatuur, secundaire data en natuurlijk verken je het onderzoeksgebied 
ter plekke! Je schrijft in groepsverband een onderzoeksverslag en presenteert je de uitkomsten van je 
onderzoek voor een fictieve opdrachtgever en ondersteunt je betoog met een zelfgemaakte korte film 
over het onderzoeksthema Het ultieme doel is om te laten zien hoe nuttig, bijzonder en leuk het doen van 
ruimtelijk onderzoek is!

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Groepspresentaties (verplicht)
Veldwerk (verplicht)
Werkcolleges (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Literatuurstudie (individueel), veldwerk, eindverslag, presentatie met korte film (groepscijfers) en essay 
opdracht (individueel).

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Studiemateriaal wordt nader opgegeven.
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SGPL-Statistische methoden

Code: GEO2-3054 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 A, B, C
2 A, B

Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.G.A. de Vocht
Docent(en) dr. G.S. Bolt,, drs. A.G.A. de Vocht
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
Liberal Arts and Sciences, 30 EC, premaster Sociale geografie en planologie: 45 EC, premaster Sociale 
geografie en planologie: 60 EC, Sociale geografie en planologie

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om bij een bepaald sociaal-wetenschappelijk probleem de juiste kwantitatieve 

methoden en technieken te kiezen, die technieken toe te passen (zowel handmatig als met SPSS), de 
uitkomsten te interpreteren, en van deze uitkomsten volgens de gangbare APA-regels verslag te doen.

Inhoud In de cursus wordt kennis gemaakt met de meest gangbare statistische technieken voor sociaal-ruimtelijk 
onderzoek. Achtereenvolgens komen aan bod: beschrijvende statistiek (frequentieverdelingen en- 
grafieken, statistische maten, kruistabellen), inductieve statistiek (parametrische en niet-parametrische 
toetsen) en variantieanalyse, correlatie en regresse ((lineair en logistisch). De statistische technieken 
worden zowel handmatig als met het softwareprogramma SPSS uitgevoerd. Deze cursus is ingangseis 
voor: Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Twee schriftelijke tentamens (2x40%) en een practicumtoets (20%)

Studiemateriaal Verplicht:
Syllabus: De Vocht, Syllabus Statistiek
Opdrachtenbundel: Opgavenbundel Statistische methoden
Literatuur: De Vocht, Basishandboek SPSS Versie 24; Bijleveld Press. ISBN: 9789055482603
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Bachelorstage

Code: GEO2-3000 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: JAAR -
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.P.J. Bierbooms
Docent(en) drs. A.P.J. Bierbooms, diverse docenten
Ingangseis Minimaal 60 ects aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage bij de 

examencommissie.

Cursusinhoud 
Doelen Het belangrijkste doel van een stage is kennismaking met de praktijk. Wat is de bijdrage van een 

geograaf/planoloog in een organisatie? Hoe werkt een gemeente, of een bedrijf? Wat is jouw functie 
daarbinnen?
De student gaat aan de slag bij een organisatie die past binnen het beroepsveld van de opleiding. De 
student is in staat om:
•	 Wetenschappelijke kennis en inzichten uit het bachelorprogramma te vertalen naar praktische 

toepassingen die van belang zijn voor de organisatie;
•	 Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen een bij het beroepsveld horende 

organisatie;
•	 Samen te werken en te functioneren binnen de organisatie;
•	 Nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven die voortkomen uit het werk bij de betrokken 

organisatie;
•	 Te reflecteren op de verschillen en overeenkomsten van de werkwijzen binnen een organisatie en de 

wetenschappelijke manier van werken tijdens de bacheloropleiding;
•	 De doelstellingen en werkwijzen van de organisatie zelf te doorgronden en zijn/haar werkzaamheden 

te plaatsen binnen de organisatie.

Inhoud De inhoud verschilt per stage. Elke stageverlener biedt werkzaamheden aan die de student in staat stellen 
om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde doelen. Dat impliceert onder anderen dat de student 
(mede)verantwoordelijk is voor minimaal één inhoudelijk werkstuk, dat beoordeeld kan worden door een 
docent. Alle hierboven genoemde doelen moeten in het stageverslag worden verwerkt.
Aanmelding: niet via Osiris! De student zoekt zelf een stage en legt contacten met stageverlener 
en de coördinator. De student dient een verzoek in bij de examencommissie om de stage te laten 
goedkeuren. Bij dat verzoek geeft de student aan:
•	 De (belangrijkste) werkzaamheden;
•	 De tijdsbesteding: totaal aantal werkuren en onderverdeling naar werkzaamheden;
•	 De te verwachten output (rapporten, verslagen e.d.);
•	 De gegevens van de organisatie en van de stagebegeleider.
De student moet zelf zorgen voor een begeleider bij SGPL. De student stuurt als bijlage een OSIRIS 
uitdraai van de resultaten mee. Het aantal stage-uren bedraagt minimaal 210 (=7,5 ects). Na goedkeuring 
kan de student zich handmatig laten inschrijven via Student Affairs.

Werkvormen Individueel (Verplicht)
Stage (Verplicht)

Toetsen De student levert een schriftelijke beoordeling in, ondertekend door de stagebegeleider van de instelling. 
De student levert een stageverslag in. Het verslag is vooral een reflectie op de stage activiteiten: wat heb 
je geleerd, hoe verhoudt de stage zich inhoudelijk en qua werkvormen tot de bacheloropleiding, wat 
voegt de stage toe aan kennis en vaardigheden? Bij het verslag zijn de volgende bijlagen gevoegd:
- Tijdsbesteding per activiteit
- Rapporten en verslagen waaraan is (mee)gewerkt.
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Systeem aarde 2: vormen en processen aan het aardoppervlak

Code: GEO1-4192 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 2 A, D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. W.Z. Hoek
Docent(en) dr. W.Z. Hoek

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student mag niet uitsluitend zijn ingeschreven voor een van de volgende opleidingen:
Aardwetenschappen

Cursusinhoud 
Doelen Het bijbrengen van basiskennis op het gebied van de Aardwetenschappen, met name betreffende het 

aardoppervlak (Systeem Aarde 1 is diepe Aarde). De student zelfstandig opdrachten leren uitvoeren door 
middel van practica.

Inhoud Tijdens de cursus komt een aantal thema’s aan de orde die vooral betrekking hebben op de vormen 
en processen aan het aardoppervlak. Globaal wordt een thema per twee college-uren behandeld. De 
volgende onderwerpen worden behandeld: verwering en bodemvorming, massabewegingen, rivieren, 
oceanen, kusten, atmosfeer en klimaat, woestijnen, gletsjers, ijstijden, structurele geomorfologie, 
hydrologische cyclus, menselijke verstoring en klimaatverandering. De practica sluiten aan bij de in 
de hoorcolleges behandelde thema’s. Naast kaartanalyse wordt gebruikt gemaakt van elektronisch 
cursusmateriaal. Een mondelinge presentatie over een onderwerp uit de collegestof maakt deel uit van 
de practica. Iedere student verzorgt een mondelinge presentatie over een onderwerp met betrekking tot 
vormen of processen aan het aardoppervlak door middel van een zogenaamde GeoTour

N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Inschrijvingscode (Verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Inschrijvingscode:
Rooster zie GEO1-4102
Hoorcollege, Practicum, Google Earth oefening, Presentatie

Toetsen practicum (25%); tentamen (75%). (75% = tussentoets 25% en eindtoets 50%).
Bij aanvang van de cursus kunnen er aanvullende eisen voor wat betreft de toetsing worden gesteld.

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: Stephen Marshak: Earth, Portrait of a Planet. W.W. Norton, New York, London, 2012 (4th ed.). NB 
in 2018 wordt ook de 6e druk verwacht
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SGPL-Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie

Code: GEO2-3008 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 1 A, B
2 C

Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B.C. de Pater
Docent(en) dr. B.C. de Pater
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 met behulp van de verworven kennis van de geschiedenis, theorie en methodologie van de (sociale) 
geografie zelfstandig niet te moeilijk gestelde theoretische, historische en methodologische bijdragen 
op het terrein van de sociale geografie te lezen, te begrijpen en op hun waarde te schatten.

Inhoud De cursus begint met een inleiding tot het vak wetenschapsgeschiedenis. Die inleiding vormt de context 
waarbinnen de ontwikkeling van de internationale en Nederlandse (sociale) geografie wordt onderzocht 
vanaf circa 1880 tot op heden. De belangrijkste stromingen en opvattingen worden besproken, alsmede 
hun theoretische concepties en praktische uitwerking. Deze stromingen en opvattingen worden 
bezien in hun onderlinge samenhang, in relatie tot de maatschappelijke context waarin ze voorkomen 
(voorkwamen), en in relatie tot de sociale- en omgevingswetenschappen. N.B. Laatste informatie over 
werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
2 tentamens 70%, tijdschriftbespreking (paper) 20%, presentatie 10%.

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Aanschaffen bij V.U.G.S. of boekhandel: Ben de Pater e.a. (2011), Denken over regio’s. 
Geografische perspectieven (derde druk). Bussum: Coutinho
Literatuur: Aanschaffen via Xerox: Ben de Pater en Herman van der Wusten (1996), Het geografische huis; 
de opbouw van een wetenschap. Bussum: Coutinho (uitverkocht in boekhandel, te koop bij Xerox)
Studiewijzer: Studiewijzer en handouts wetenschapsgeschiedenis,wetenschapsfilosofie en geschiedenis 
van de Nederlandse geografie worden verspreid op de werkcolleges.
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SGPL-Transport Geography

Code: GEO3-3302 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 2 B
Language English
Coordinator M. Helbich
Instructor(s) dr. D.F. Ettema, gastdocent, M. Helbich
Open to other students Yes
Entry requirements
Assumed previous 
knowledge

This course can accommodate 85 students. In case of an enrolment higher than 85, a random selection 
will take place.

Previous knowledge 
can be gained by

Economische Geografie I (GEO1-3201) of Economische Geografie II (GEO2-3204),
Stadsgeografie I (GEO1-3301) of Stadsgeografie III (GEO3-3312), Planningstelselvraagstukken (GEO1-
3102) of Planningtheorie (GEO2-3117), Introductie GIS (GEO2-3031)

Course content
Objectives The course will enable students to:

•	 Apply concepts and methods in the field of transport geography;
•	 Understand relevant factors and processes for the demand for and development of mobility;
•	 Describe, apply and critically discuss policies to change mobility and mobility related policy issues;
•	 Use GIS for transport planning issues.

Content What are the consequences of increasing processes of globalization and individualization for mobility 
and transport? Which problems occur from these developments in the field of health, social equity, and 
sustainability? How relevant is daily mobility for the performance of individuals and households? How can 
transport geography contribute to solve and mitigate mobility related problems? In view of constantly 
diversifying spatial-temporal relations and interdependencies, the course aims to answer these questions 
by explaining trends and aspects of mobility in an urban and global context. Students will acquire basic 
knowledge of processes and factors that lead to the demand for and development of mobility. This will 
enable them to identify effects occurring from current transport developments and to evaluate strategies 
and measures targeting related problems. The set of lectures focuses on characteristics of different types 
and modes of travel, theoretical approaches, and practical concepts in the field of transport geography. 
Combined with a GIS practical and group work to apply these approaches and related knowledge, the 
course delivers insights into topical issues in the field of transport policy and planning. Early exit Note that 
an early exit for international students is possible. However, to receive 5 ECTS the students must attend 
the written exam and hand-in an additional individual assignment to compensate not attended tests, 
practicals, lectures or group assignments.

Instructional modes Lectures (required)
Seminars (required)
Group work

General remarks Lectures:
Lectures, literature seminars, group work

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Written exam with open questions (50%), multiple choice test dealing with the GIS practical (25%), group 
assignment (25%).

Literature Required:
Literature: Literature list will be announced in the course manual. For each lecture students are expected 
to study three papers. 
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Bachelorthesis

Code: GEO3-3034 Studiepunten: 15 EC Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 -
2 -
3 -
4 -

Voertaal Nederlands
Coördinator T.P. van Hal MSc; dr. M. Meijer
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Ingangseisen 
(Voorkennis)

Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)
- SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)
- SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden (GEO2-3053)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken Nederland (GEO1-3052)
- SGPL-Gebieden in mondiaal perspectief (GEO1-3051)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa (GEO1-3012)
- SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
- SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:
Liberal Arts and Sciences, Sociale geografie en planologie

Voorkennis Alle verplichte onderdelen van de major op niveau 1 en 2 zijn behaald.

Cursusinhoud
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig en individueel een onderzoek op basis van literatuur en aanvullende informatie uit te 
voeren;

•	 de wetenschappelijke context van dit onderzoek aan te geven;
•	 een wetenschappelijk onderzoeksverslag te schrijven en te presenteren.

Inhoud De student werkt zelfstandig aan de thesis, die zowel bestaat uit een literatuurstudie als een duidelijk 
empirisch deel. De student kiest een onderwerp uit de lijst met onderwerpen. Bij dit onderwerp moet de 
student zelf nog de afbakening verzorgen en de probleemstelling bedenken. Studenten mogen ook aan 
een eigen onderwerp werken. Dit onderwerp dient ruim voor het begin van de periode goed uitgewerkt 
te zijn (zie verder de studiewijzer op de Blackboard community van de Bachelorthesis).
Inschrijven voor de thesis De thesis kan voltijd in één periode of deeltijd in twee periodes worden 
gevolgd. Studenten die de thesis in deeltijd willen volgen én daarnaast een andere cursus willen doen, 
moeten zich tijdens de reguliere inschrijfperiode zelf inschrijven voor de andere cursus en daarnaast 
contact opnemen met het Studiepunt. Het Studiepunt verzorgt de inschrijving voor de thesis.
Volg je de thesis in voltijds of deeltijds zonder cursus daarnaast dan kun je de inschrijving zelf regelen via 
Osiris.

N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer. Alle informatie 

over de cursus inclusief studiewijzer, onderwerpenlijst en deadline is te vinden op BlackBoard.
•	 Na inschrijving voor dit onderdeel volgt nadere informatie via BlackBoard.

Werkvormen Scriptie (Verplicht)
Individueel onderzoek (Verplicht)
Presentatie (Verplicht)

Toetsen Scriptie (90%), presentatie (10%), onderzoeksplan (go/no-go)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: de studiewijzer is te raadplegen via BlackBoard
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SGPL-Bedreigde aarde: een geowetenschappelijk perspectief

Code: GEO2-3045 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 A
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B.C. de Pater
Docent(en) dr. B.C. de Pater, prof. dr. M.J. Wassen, E. van der Zee MSc, S.A. te Wierik Msc
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen Na afloop van de cursus heeft de student:

•	 algemene kennis van en inzicht in nationaal en mondiaal spelende vraagstukken van mens en 
samenleving enerzijds en natuur en milieu anderzijds;

•	 inzicht in de vraag hoe de verschillende disciplines die verenigd zijn in de faculteit Geowetenschappen 
qua onderzoek betrokken zijn bij genoemde vraagstukken;

•	 ervaring met samenwerken aan interdisciplinaire projecten.

Inhoud De aarde wordt volgens vele wetenschappers op meerdere fronten bedreigd. Het klimaat verandert, 
grondstoffen worden schaars, er is op veel plaatsen teveel of te weinig (drink)water, en milieu- en 
natuurrampen hebben steeds meer schadelijke effecten. In de faculteit Geowetenschappen houden 
meerdere onderzoekers vanuit verschillende disciplines zich met deze vraagstukken bezig. In 
toenemende mate wordt duidelijk dat deze wetenschappers elkaar veel te vertellen hebben, en dat een 
multidisciplinaire benadering vanuit de geowetenschappen tot nieuwe inzichten leidt. In deze cursus 
worden enkele belangrijke nationale en mondiale vraagstukken behandeld vanuit dit multidisciplinaire 
perspectief. Ook is er aandacht voor landen als China, Rwanda, Australië en Haïti. In 2015/2016 zijn 
onder meer de volgende onderwerpen besproken:
•	 Mondiale voedselvraagstuk;
•	 Klimaatproblematiek en verwoestijning;
•	 Biodiversiteit en zoetwatervraagstukken;
•	 Milieuproblemen en geopolitieke spanningen: bestaan er klimaatoorlogen?
•	 De wereld als Paaseiland: een (on)zinnige vergelijking;
•	 Governance: overheidsbeleid en bedrijfsleven.
In het eerste deel worden hoor- en werkcolleges gegeven, met als basis de artikelenbundel en het 
boek ‘Ondergang’. Dit wordt afgesloten met een tentamen. In het tweede deel van de cursus werken 
studenten in projectverband aan een werkstuk waarin wordt ingezoomd op een te kiezen deelonderwerp 
van genoemde hoofdthemas. De interdisciplinaire benadering is daarbij belangrijk (projectgroepen bestaan 
uit studenten vanuit meerdere disciplines). Aan het slot van de cursus presenteren de projectgroepen hun 
belangrijkste bevindingen aan de hele groep.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Tentamen over hoorcolleges boek en artikelenbundel (50%); paper van het projectwerk (40%); 
presentatie (10%)

Studiemateriaal Verplicht:
Reader: Artikelenbundel behorend bij de hoor- en werkcolleges (bij XEROX verkrijgbaar)
Literatuur: Diamond, Jared (2005) Ondergang. Utrecht: Spectrum, dan wel de originele Engelstalige 
uitgave ‘Collapse’ (te selecteren delen)
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SGPL-Introductie GIS Cartografie

Code: GEO2-3031 Credits: 7,5 EC  Level: 2

Period/Timeslot 2 D
3 B

Language English, Dutch
Coordinator drs. F.J. Toppen
Instructor(s) prof. dr. S.C.M. Geertman, I.A. van der Giessen MSc, drs. F.J. Toppen, E. van der Zee MSc
Open to other students Yes

Course content
Objectives De student is in staat om:

•	 geografische informatie met behulp van op GPS gebaseerde devices in te winnen;
•	 geografische informatie en basiskaarten te combineren en te bewerken;
•	 geschikte thematische kaarten te vervaardigen met het oog op type gegevens en doel en de 

resultaten te interpreteren;
•	 thematische en geografische selecties en eenvoudige analyses met een GIS uit te voeren;
•	 de basisprincipes van GI technologie te plaatsen en toepassingen van geografische 

informatiesystemen voor onderzoek en beleid te benoemen;
•	 voor een aantal basisbestanden bewerkingen uit te voeren zoals selectie, classificatie en presentatie in 

kaartvorm.

Content Kaarten zijn een belangrijke taal waarin geografen en planologen zich uitdrukken. Kaarten zijn zowel 
een informatiebron als een analysemiddel. De cursus Introductie GIS/Cartografie beoogt studenten te 
laten kennismaken met geo-informatie, in het bijzonder de verschillende aspecten van databewerking, 
-selectie, -analyse, -interpretatie en vooral ook -presentatie. Aan de hand van een aantal opdrachten 
maakt de student kennis met een geografisch informatiesysteem en leert gebruik te maken van bestaande 
bronnen, zelf kaartinformatie te combineren met thematische informatie, thematische en kaartinformatie 
apart en in samenhang te selecteren en te bewerken en thematische kaarten te maken en maakt kennis 
met enkele op kaarten gebaseerde analysemethoden. Door middel van een integrale groepsopdracht 
(het maken van een thematische atlas voor een regio) leert de student deze vaardigheden toe te passen 
voor een specifiek probleem. Deze cursus is de ingangseis voor Advanced GIS (GEO3-3024) NB. De cursus 
wordt in blok 2 in het Nederlands en in blok 3 in het Engels gegeven.

Course content
Objectives After this course students should be able to:

•	 gather geographic information by using GPS based devices
•	 combine and manipulate thematic information and spatial data (maps);
•	 create adequate maps that allow for an easy interpretation, taking into account goal of the map, type 

of information and target group
•	 perform thematic and geographic selections and basic GI analytical operations;
•	 understand the key principles of GI technology and to describe GI applications for research and policy;
•	 work with a number of relevant databases and to select, classify and present (by way of maps) 

information.

Content Maps are an important tool for geographers and urban and regional planners to communicate. Maps 
are both a source of information and an analytical tool. The GIS/Cartography course aims at making 
students familiar with the use of geographic information, in particular with issues such as data editing, 
– management, – selection, – analysis, -interpretation and of course data presentation. Dedicated 
assignments will help students to become familiar with the use of a geographical information system and 
to learn how to use (existing) data sources, to combine thematic information and spatial data (maps), 
and to select and modify spatial and thematic information separately and in combination. Student s will 
also learn to create proper thematic maps following the basic cartographic rules and to apply basic GI 
analytical operations. A final group assignment (making a thematic atlas of a region) serves to apply the 
acquired knowledge and skills for a specific problem. This course is the entry requirement for: Advanced 
GIS (GEO3-3024) NB. In period 2 the course is taught in Dutch and in period 3 the course is taught in 
English.

Instructional modes Computer practical (required)
Lecture (required)
Seminar (required)

General remarks Computer practical:
Virtuele campus, computerpracticum (atlas project)
Lecture:
Hoorcolleges/gastcolleges
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Assessment What will be assessed? (evt. %)
Tentamen (40%); ArcGIS toets (20%); verslag atlas project (40%).
Engelse toelichting: Literature examination (40%); ArcGIS skills test (20%); report atlas project (40%).

Literature Required:
Literature: Heywood Ian, Sarah Cornelius & Steve Carver (2011), An Introduction to Geographiced 
Information Systems, 4th edition, Harlow (U.K), Pearson Education Ltd.
Reader: Reader
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SGPL-Het gebruik van de stad: een inleiding in de Stadsgeografie

Code: GEO1-3301 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 3 B
Voertaal Nederlands
Coördinator
Docent(en) dr. Ettema, dr. I.C. van Liempt, dr. B. Spierings, Dr. G. Bolt, dr. M.P Poelman
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 verschillende individuele gedragskeuzen in hun onderlinge samenhang te beschrijven en te verklaren 
vanuit tijd-geografische en gedragsbenaderingen;

•	 de gevolgen van individuele gedragskeuzen voor ontwikkeling van steden te beschrijven en te 
verklaren;

•	 ontwikkelingen in het gebruik van de stad te vertalen naar toekomstige ontwikkeling van en binnen 
steden.

Inhoud Steden vormen ruimtelijke concentraties van mensen, activiteiten en voorzieningen. Het zijn dynamische 
plekken die voortdurend veranderen. Een stad wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van 
gespecialiseerde functies voor wonen, werken, winkelen en vrije tijdsbesteding die van belang zijn voor 
verschillende groepen bewoners en bezoekers. Daarnaast fungeren binnen de stad allerlei deelgebieden 
op verschillende manieren: een historische binnenstad heeft bijvoorbeeld een totaal andere functie dan 
een vroeg-naoorlogse woonwijk. Verplaatsingen van mensen tussen deze verschillende stedelijke ruimten 
zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de stad biedt. Dit 
komt tot uitdrukking in dagelijkse activiteiten- en verplaatsingenpatronen, maar ook in minder frequente 
bewegingen, zoals verhuizingen. Centraal binnen deze cursus staat het beschrijven en verklaren van het 
gebruik van de stad en de gevolgen daarvan voor de ruimtelijke configuratie van stedelijke functies.
In het eerste deel van deze cursus wordt in hoorcolleges en literatuur ingegaan op een aantal 
maatschappelijke trends die het huidige gebruik verklaren en relevant zijn voor de toekomstige stedelijke 
inrichting. Tevens wordt aandacht besteed aan de stad als plaats voor consumptie, wonen, uitgaan en 
recreatie. In het tweede deel van de cursus werken studenten in een werkgroep vorm en werken aan een 
groepsopdracht vanuit een aantal perspectieven waarin het gebruik van de stad tot uitdrukking komt, 
zoals het stedelijk wonen & winkelen, de stedelijke leefomgeving en de gezondheid van stadsbewoners, 
de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt. Hiervoor wordt secundaire data geraadpleegd maar is het 
noodzakelijk de stad in te gaan en door middel van observaties en gesprekken het huidige gebruik, de 
gebruikers en de inrichting te bestuderen en vast te leggen.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Diverse werkvormen: hoorcolleges, werkcolleges, presentaties

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Hoorcollege:
Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer/op Blackboard.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijk tentamen (50%); schriftelijke opdracht en presentatie (50%).

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: T. Hall & H. Barrett (2017), Urban Geography (5th edition). Routledge Contemporary Human 
Geography Series.
Diverse: Aanvullende artikelen
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AW-Natural Hazards

Code: GEO2-4211 Credits: 7,5 EC  Level: 2

Period/Timeslot 3 A
Language English
Coordinator dr. R. Govers
Instructor(s) dr. R. Govers, dr. M.W. Straatsma, dr. M.W.J.L. Sanders
Open to other students Yes
Entry requirements This course is open to all students. There are no prerequisites.
Resources for self study Recommended textbook: Natural Hazards, Earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes, 4/E, 

E.A. Keller & D.E. DeVecchio, 2014, Prentice Hall, Toron- to. ISBN-13: 9780321939968.

Course content
Objectives After successful completion of the course, the student understands the causes, nature, and frequency 

of natural disasters and the geographic zones where natural hazards occur. She/he understands how 
risk results from exposure and vulnerability and is able to relate this to institutional quality. The student 
appreciates the interplay between natural events, economic effects and social impact as exemplified by a 
wide range of historical events. Furthermore, the student is able to collect and synthesize information and 
analyze the short and long run economic and social impacts of natural hazards for a society. Students gain 
insight in the challenges and value added in multidisciplinary research.

Content Natural disasters are a part of everyday life and may cause significant economic, social and emotional 
damage. Natural disasters include earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, meteorite impacts, floods, 
droughts, wild fires, hurricanes, landslides, and land subsidence. Many natural disasters act at scales 
so large that humans have no choice but to adapt or suffer the consequences. But in many others, it 
is mostly human (in)action and behavior before and after the event itself that determines the scale and 
scope of a disaster. This course aims to connect to a number of recent developments; the ongoing climate 
change, the increasing connections between economies which cause, for example, the next earthquake 
in Tokyo or California to have global repercussions, modern media showing the tsunami in Thailand 
real-time into our homes, refugee flows and climate conflicts. The course is aimed at bachelor students in 
economics, social sciences, earth sciences, history, social geography, environmental sciences, and liberal 
arts and sciences.

Course Structure
The course opens with an example presentation of an integrated multi-disciplinary analysis by the 
teachers. The sources of natural hazards, their typical impacts and magnitude-frequency relations are 
discussed in the first weeks of the course. Depending on the hazard, there are varying possibilities of 
prediction, forecasting/warning and preparedness.

These hazards are put into the broader perspective of “hazards and risk management” next. All topics 
that are covered in the course are put into this context.

Institutional quality has bearing on the societal preparedness, and on both the short- and long term 
effects: damage, economic consequences, adaptation techniques, insurance strategies. This includes also 
the socio-political consequences of disasters, i.e., disaster management and the societal perspective on 
natural hazards.

Throughout the course we have multiple examples of historical events, and how different societies dealt 
with hazards. Best practices emerge. The detailed program (including class schedule, rooms, topics, work 
forms, and tests) is available via the course website on BlackBoard.

Course content
Instructional modes Lectures, Labs and practicals, homework

General remarks The course consists of lectures, lab assignments, homework assignments and literature study. Students 
are expected to prepare for class meetings, to actively participate in class activities, and to hand in 
assignments before the deadlines. Attendance is not compulsory.

Class session preparation Compulsory reading: Papers and textbook chapters that are listed on BlackBoard with the topics.

Contribution to group 
work

Students prepare their final presentation in (teacher assigned) groups of a few students.
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Assessment The course includes small tests and graded assignments. There is no possibility to retake these small tests/
assignments. Final assessment consists of an individual paper and a team presentation. Attendance at, and 
active participation in the presentations is compulsory.

Feedback on tests and assignments will be given group wise in class, and individually for selected 
assignments (including the final paper). Feedback on the group presentation will be given immediately 
after.

Literature Papers and textbook chapters that are listed on BlackBoard.
Recommended textbook: Natural Hazards, Earth’s processes as hazards, disasters, and catastrophes, 4/E, 
E.A. Keller & D.E. DeVecchio, 2014, Prentice Hall, Toron- to. ISBN-13: 9780321939968.
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AW-Mens en Landschap

Code: GEO2-4210 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. M.W. Straatsma
Docent(en) dr. G. Sterk, dr. W.Z. Hoek, dr. L.J. Paul, prof. dr. J. Renes, dr. M.W. Straatsma
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Geen
Ingangseisen mbt 
opleiding

De student mag niet uitsluitend zijn ingeschreven voor (een van) de volgende opleiding(en):
Aardwetenschappen

Voorkennis Algemene kennis geomorfologie, geen specifieke vakken. Basisvaardigheden met Excel.
Voorkennis opdoen met Colleges online volgen van Systeem Aarde 2. Basisvaardigheden met Excel, via online tutorials.
Bronnen voor 
zelfstudie

Boek: “The Human Impact on the Natural Environment”, Andrew Goudie; seventh edition, Blackwell 
publishing 2013

Cursusinhoud 
Doelen Na het afronden van deze cursus heeft de BSc student(e):

1. Een goed overzicht en begrip van de verschillende fysisch-geografische regios en landschapstypen 
op aarde, hun ontstaanswijze en de wijze waarop deze landschappen zich thans ontwikkelen onder 
invloed van menselijke activiteiten en natuurlijke processen (b.v. klimaatverandering).

2. Inzicht in de fragiele relaties tussen mens en landschap die varieert van labiel tot stabiel; inzicht in 
de kansen die een leefomgeving biedt en de randvoorwaarden die er door worden gesteld voor een 
duurzame en verantwoorde sociaal-economische, culturele en ecologische ontwikkeling (onder het 
motto: how to define a safe operating space for humanity).

3. De academische vaardigheid om zelf de empirische onderzoekscyclus te doorlopen binnen het kader 
van een door mensen beïnvloedt ecosysteem. Dit omvat het stellen van een onderzoekbare vraag, 
het ontwerpen van een praktijkproef, verzamelen van gegevens, en het bondig rapporteren over de 
resultaten.

4. Het vermogen om de verworven kennis te synthetiseren en toe te passen in (actuele) case studies.

Inhoud De mens is volledig afhankelijk van wat het landschap direct of indirect te bieden heeft. De essentie van 
Mens en Landschap is dat je leert welke processen er spelen in het landschap in verschillende mondiale 
regios, en hoe de mens deze processen beïnvloedt. De hoorcolleges geven een breed overzicht van de 
themas die overal spelen, zoals de diensten en de bedreigingen die het landschap opleveren, en de 
klimaatverandering. Daarnaast volgen we het landschap van de bergen, via de rivieren, naar de zee, 
en kijken we naar drie sterk verschillende ecozones: semi-aride gebieden, de tropen en de subarctische 
gebieden. Bij ieder van deze zes landschapstypen wordt aandacht besteed aan:
1. Het natuurlijke landschap en de geofactoren (bv. klimaat, relief, bodem en vegetatie);
2. Onderliggende natuurlijke processen van vorming en ontwikkeling;
3. De mens als geofactor: de drijvende krachten, impact en respons. (bv, landgebruiksverandering, 

onderbreken natuurlijk transport, morfologie). 

Tijdens de werkcolleges en de groepsopdracht leer je zelf empirisch onderzoek te doen binnen het DPSIR 
kader (Driver-Pressure-State-Impact-Response) dat beschrijft hoe de mens het landschap beïnvloedt, en 
wat ons antwoord is op de problemen die we zelf veroorzaken. In groepjes en individueel werk je aan een 
specifieke regio, stelt je eigen onderzoekbare vraag, en voert de proef uit. In de rapportage combineer je 
de resultaten van de proeven binnen je groep om te komen tot een synthese. De kennis die je opdoet over 
de karakterisering van landschappen en de academische vaardigheid van het doorlopen van de empirische 
cyclus zijn bijzonder relevant voor een maatschappelijke carriëre waarin omgang met het mens-natuur 
systeem aan bod komt. De academische vaardigheden als het stellen van een onderzoekbare vraag is 
essentiëel bij ieder onderzoek, of case study die je nog uit zult voeren binnen je bachelor of master studie. 
Let op: Deze cursus is niet toegankelijk voor studenten van de bacheloropleiding Aardwetenschappen. 
Ontwikkeling van vaardigheden
1. Teamwerk: De casus wordt uitgewerkt in groepen van vier personen. Tijdens de startsessie wordt 

expliciet aandacht gevestigd op motivatie, teamrollen, planning en afspraken voor consequenties bij 
nalatigheid.

2. Schrijfvaardigheid: Wetenschappelijke samenvatting en eindrapport worden beoordeeld
3. Probleemoplossend vermogen: Tijdens de casus moet een probleemdefinitie gegeven worden rondom 

een specifieke vraag, die met eigen fysisch proeven wordt beantwoord.
4. Mondelinge presentatie: Start- en eindpresentatie van de casus.
5. Initiatiatief: Definiëren van eigen vraag.
6. Analytische vaardigheden: Basale dataverzameling, dataverwerking en visualisatie.
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Werkvormen Hoorcollege
Werkcolleges en computerpraktica (verplicht)

Toelichting op  
werkvorm

Hoorcollege:
Tijdens de hoorcolleges worden per regio de volgende onderwerpen behandeld: de natuurlijke processen 
en de verschillende niveaus van invloed van de mens.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Hoorcollege:
Als voorbereiding op de hoorcolleges dienen de bijbehorende hoofdstukken gelezen te worden van het 
boek van Goudie en artikelen. Dit boek volgt een chronologische volgorde van de invloed van de mens op 
het landschap (verleden, heden, toekomst), welke aanvullend is op de hoorcolleges, waar de volgorde is: 
natuurlijke processen en de invloed van mens.

Bijdrage aan 
groepswerk

Werkcollege:
De cursus omvat een casestudy, waarbij in groepen van vier studenten wordt gewerkt aan de regionale 
uitwerking van natuurlijke processen, de menselijke invloed, en kansen en bedreigingen. Studenten doen 
binnen het gemeenschappelijke kader eigen fysische proefjes, en relateren de uitkomsten van die proeven 
aan landschappelijke processen zoals gerapporteerd in de literatuur. Van iedere groepsdeelnemer wordt 
een actieve en inhoudelijke bijdrage aan de presentaties, en eindrapportage verwacht.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Zie studiewijzer
Engelse toelichting: See course guide

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: “The Human Impact on the Natural Environment”, Andrew Goudie; seventh edition, Blackwell 
publishing 2013. Een nadere opgave van de te bestuderen hoofdstukken volgt in een aanvullend 
overzicht.
Artikelen: Rockström, J. et al., 2009. A safe operating space for humanity. Nature, vol. 461 issue 7263, 
p472 (Blackboard)
Diverse: Diverse andere artikelen en handouts (inclusief ppt presentaties) die geleverd worden door de 
docenten via Blackboard
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SGPL-Migratievraagstukken

Code: GEO2-3510 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 B
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. H.J. van Noorloos
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, prof. dr. P. Hooimeijer, dr. H.J. van Noorloos
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen Na afloop kan de student:

•	 hedendaagse migratiepatronen op verschillende schaalniveaus (internationaal, nationaal en lokaal) 
beschrijven en verklaren met behulp van kernbegrippen en fundamentele (theoretische) geografische 
concepten;

•	 de samenhang beschrijven tussen migratieprocessen enerzijds en maatschappelijke achtergronden (in 
economische, sociale, culturele en politieke zin) anderzijds;

•	 de implicaties van actuele migratiestromen in zowel herkomst- als vestigingsgebieden analyseren en 
vergelijken voor specifieke regionale contexten;

•	 de aangereikte stof vertalen naar punten voor en gebruiken in discussies en verwerken in 
beschouwende en opiniërende mondelinge inleidingen;

•	 Een kwalitatieve beleidsanalyse van migratiebeleid uitvoeren aan de hand van beleidsdocumenten en 
mediabronnen.

Inhoud Waarom migreren vooral Filipijnse vrouwen naar alle windstreken van de wereld? Naar welke plaatsen 
verhuizen tweeverdieners bij voorkeur? Hoe komt het dat asielzoekers worden afgeschilderd als 
problematische zielenpoten of handige profiteurs? Wie is honkvast en voor wie is het voortdurende 
en route zijn een way of life? Wat is de relatie tussen mondialisering en migratie? Hoe belangrijk zijn 
netwerken bij het migratieproces en wat betekent transnationaliteit in dit verband? Wat zijn de ruimtelijke 
gevolgen van migratie? Welke migratiepolitiek voeren landen? Valt migratie eigenlijk wel te sturen, exact 
te meten of te voorspellen? Dit soort vragen komt aan de orde in deze cursus waarin het complexe en 
veelzijdige migratievraagstuk via een thematische aanpak wordt behandeld. Migratie wordt afwisselend 
met een bepaald thema in verband gebracht: zoals werkgelegenheid, levensloop, transnationalisme, 
ontwikkeling, cultuur, en beleid en al doende worden de basisbegrippen en belangrijkste theorieën van 
het vakgebied behandeld. De inhoudelijke kennis wordt toegepast en verdiept in opdrachten en debatten, 
waarmee tegelijkertijd belangrijke vaardigheden zoals debatteren en beleidsanalyse worden getraind. N.B. 
Laatste informatie over werkvorm, toetsen, literatuur is te vinden in de studiewijzer (kort voor aanvang op 
Blackboard te raadplegen).

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcolleges, instructiecolleges, filmfragmenten (12 bijeenkomsten).
Werkcollege:
Werkcolleges waarin gedebatteerd wordt over hedendaagse migratievraagstukken, zoals effecten van 
‘brain drain’ en ‘remittances’, Europees migratiebeleid, transnationale migratie (3 bijeenkomsten).

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Hoorcollege:
Lezen literatuur
Werkcollege:
Schriftelijke voorbereiding debatten (enkele dagen voor elk werkcollege in te leveren)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Een schriftelijke toets, open vragen tentamen (45%), Opdracht beleidsanalyse (25%). Schriftelijke 
voorbereiding voor en deelname aan de debatten (30%).

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: wordt t.z.t. aangekondigd bij VUGS en op Blackboard
Artikelen: Aanvullende leeslijst (op Blackboard).
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SGPL-Planningstelselvraagstukken

Code: GEO1-3102 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator M Meijer
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. ir. M Meijer
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de basisbegrippen, beginselen en regelingen van de ruimtelijke ordening te omschrijven en te 
beoordelen vanuit de praktijk van ruimtelijke planning.

Inhoud In het studieonderdeel Planningstelselvraagstukken staat de rol van de overheid, de sturing die de 
overheid kan plegen in de publieke en private ruimte en de wisselwerking met de samenleving centraal. 
We stellen ons tijdens dit studieonderdeel de volgende vier vragen:
•	 Wat is de rol van de nationale overheid, de provinciale overheid, de regionale overheid en de lokale 

overheid in de ruimtelijke (her)inrichting van ons land?
•	 Hoe geeft de overheid sturing aan de ruimtelijke (her)inrichting, welke hulpmiddelen (zoals: wet- en 

regelgeving, plannen, geld, ruimtelijke concepten, stimuli) heeft de overheid ter beschikking en hoe 
worden deze ingezet?

•	 Hoe verhoudt deze overheidssturing zich tot dat wat de samenleving (niet) wil en (niet) doet?
•	 En, last but not least, wat zien wij van al deze inzet nu in de ruimte terug? 

De vier vragen zullen vanuit drie perspectieven bekeken worden: een juridisch perspectief, een 
planologisch perspectief en een praktijkperspectief. Vanuit een juridisch perspectief wordt gekeken naar 
de (publiekrechtelijke) regelgeving en de jurisprudentie daaromtrent, terwijl vanuit een planologisch 
perspectief veeleer de mogelijkheden van sturing in de ruimtelijke ordening worden verkend. Tenslotte 
wordt ook de dagelijkse praktijk belicht, ofwel de manier waarop ruimtelijke ordening feitelijk wordt 
bedreven en wat dit nu voor effect in de ruimte heeft. N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en 
literatuur is te vinden in de studiewijzer (zie Blackboard).

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Diverse werkvormen: hoorcolleges, gastcolleges en opdrachten

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Tentamen (60%) en twee opdrachten (40%).

Studiemateriaal Verplicht:
Van Buuren, De Gier, Nijmeijer & Robbe (2017), Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht, Wolters Kluwer, 
tiende druk, ISBN 978 9013 14010 1.
Gabry, G.B. (2016), Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de nieuwe Omgevingswet, 
Berghauser Pont Publishing, geheel herziene druk, ISBN 9789491930492.
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SGPL-Planningatelier 1

Code: GEO2-3105 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. P.A. Witte
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Voorkennis Voldaan aan inspanningsverplichting van de cursussen Planningtheorie (GEO2-3117) of Planningmethoden 
(GEO2-3118)

Cursusinhoud 
Doelen Het Planningatelier heeft als leerdoel om in teamverband een strategisch ruimtelijk plan op 

lokaal schaalniveau op te stellen, met bijzondere aandacht voor (a) de analyse van ruimtelijke en 
sociaaleconomische deelbelangen op basis van een afgewogen toepassing van methoden & technieken, 
(b) een samenhangende koers met aandacht voor de regionale impact en (c) de wijze waarop deze koers 
door de gemeente uitgevoerd moet worden. Hierbij zullen de volgende vaardigheden geoefend worden:
•	 Analyseren van ruimtelijke en sociaaleconomische deelbelangen op het schaalniveau van de gemeente 

via deskresearch, interviews en desgewenst andere onderzoekstechnieken (ofwel: op basis van 
afgewogen methoden & technieken).

•	 Integreren van deze analyse tot een samenhangende koers voor de korte, middellange en lange 
termijn.

•	 Concretiseren van deze koers in wat de rol van de gemeente is.
•	 Wetenschappelijk onderbouwen van analyse en koers.
•	 Presenteren van de visie, zowel schriftelijk (eindproduct) als mondeling (eindpresentatie).

Inhoud Elk jaar nodigt een andere gemeente de Universiteit Utrecht uit om in het kader van de Planningateliers 
een (uitwerking van) een gemeentelijke visie op te stellen. De studenten groeperen zich hiervoor in 
teams en verplaatsen zich in de rol van adviesbureau. Het eindproduct, bijvoorbeeld een structuurvisie 
of omgevingsvisie, op basis van een goede ruimtelijk-economische analyse, een aansprekend concept en 
een gefaseerde ontwikkelingstrategie moeten bevatten. Daarnaast moet het ingaan op de wijze waarop 
dit zal moeten worden geïmplementeerd, met bijzondere aandacht voor de rol van de opdrachtgevende 
gemeente. De teams zullen de globale vraagstelling moeten aanscherpen, onderzoek moeten doen 
(deskresearch, interviews, enquêtes of anderszins) en het eindproduct zowel in schrift als voor een jury 
moeten presenteren. De eindwaardering wordt bepaald door een in/externe jury en de begeleiders van 
de teams vanuit de Universiteit Utrecht. N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te 
vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang via Blackboard). Deze cursus is ingangseis voor 
(indien van toepassing en hierboven niet genoemd): Planningatelier 2 (GEO3-3110)

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Diverse werkvormen: hoorcolleges (introductie en terugkomcollege), werkcolleges, masterclass 
presenteren en eindpresentatie.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Rapport en presentatie

Studiemateriaal  Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer
Diverse: Relevante beleidsstukken
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SGPL-Planningatelier 2

Code: GEO3-3110 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 3 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. P.A. Witte
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Planningmethoden (GEO2-3118)
- SGPL-Planologie II: atelier 1 (GEO2-3105)

Voorkennis De cursussen Planningmethoden (GEO2-3118) en Planningatelier 1 (GEO2-3105) met een voldoende 
afgerond.

Cursusinhoud 
Doelen Het Planningatelier heeft als leerdoel om in teamverband een operationeel herontwikkelingsplan op te 

stellen voor een concrete locatie binnen een gemeente, met bijzondere aandacht voor (a) de bestaande 
kwaliteiten en marktsituatie, (b) de marktpotentie, (c) de planeconomische, maatschappelijke en 
bestuurlijke haalbaarheid en (d) een concreet stappenplan voor uitvoering van de herontwikkeling door de 
gemeente en derden.

Hierbij zullen de volgende vaardigheden geoefend worden:
•	 Analyseren van het huidig functioneren van de locatie, de marktsituatie en de marktpotentie op het 

schaalniveau van de desbetreffende locatie, de gemeente en de regio op basis van een afgewogen 
toepassing van methoden & technieken.

•	 Integreren van deze analyse tot een operationeel en haalbaar herontwikkelingsplan, met nadruk op 
de planeconomische, maatschappelijk en bestuurlijke haalbaarheid.

•	 Concretiseren in een uitvoeringsschema waarin stap voor stap duidelijk is wat de rol van de gemeente 
en wat de rol van derden is.

•	 Wetenschappelijk, planeconomisch en markttechnisch onderbouwen van herontwikkelingsplan.
•	 Presenteren van herontwikkelingsplan, zowel schriftelijk (eindproduct) als mondeling (eindpresentatie).

Inhoud Elk jaar nodigt een andere gemeente de Universiteit Utrecht uit om in het kader van de Planningateliers 
voor één of meer concrete locaties een operationeel (her)ontwikkelingsplan op te stellen. De studenten 
groeperen zich hiervoor in teams en verplaatsen zich in de rol van adviesbureau. Het eindproduct moet 
op basis van een goede marktanalyse en overige relevante analyses een advies omvatten waaruit blijkt 
dat het (gefaseerde) voorstel planeconomisch/markttechnisch, maatschappelijk en bestuurlijk haalbaar is. 
Hierbij moet de rol van de gemeente, eigenaren en/of gebruikers geëxpliceerd worden.

De teams zullen de globale vraagstelling moeten aanscherpen, (markt)analyses moeten doen, 
belanghebbende en betrokken partijen interviewen en het eindproduct zowel in schrift als voor een jury 
moeten presenteren. De eindwaardering wordt bepaald door een in/externe jury en de begeleiders van de 
teams vanuit de Universiteit Utrecht. In de eindwaardering speelt mede een rol dat de teams moeten laten 
zien dat zij, na Planningatelier 1 doorlopen te hebben, voortschrijdende inzichten geboekt hebben als ook 
methoden en technieken benut hebben ter onderbouwing van de haalbaarheid. N.B. Laatste informatie 
over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang bij het 
facultair verkooppunt).

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Hoorcolleges (introductie en terugkomcolleges), werkcolleges, masterclass grondexploitatiemethoden, 
masterclass presenteren en eindpresentatie.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Rapport en presentatie
Engelse toelichting: Report and presentation

Studiemateriaal  Verplicht:
Studiewijzer:
Diverse: Relevante beleidsdocumenten
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GSS-Politics of the Earth

Code: GEO1-2414 Credits: 7,5 EC  Level: 1

Programme GSS
Status Major elective for track GST
Period/Timeslot 3 C
Language English
Coordinator dr. R. Kim
Instructor(s) dr. R. Kim, dr. H.L.P. Mees, dr. J.M. Vervoort, dr. G. Feola, drs. K. Muiderman
Open to other students Yes
Entry requirements 
degree programme

Students must be registered for (one of) the following degree programme(s):
Global Sustainability Science, Liberal Arts and Sciences, Environmental Studies, Human Geography and 
Planning

Assumed previous 
knowledge

• Liberal Arts and Sciences students must be registered for the major GSD, MMW or SG.
• Students registered for the minor GSD may also take this course. They can contact Erika Dijksma 

(E.B.Dijksma@uu.nl).

Course content
Objectives After completion of the course, the student will:

•	 have a thorough understanding of the concepts of governance, power, institutions, and discourses, 
and be able to apply these concepts to cases of local, national, regional, and global environmental 
governance;

•	 be able to analytically assess different environmental discourses and to understand how these shape 
interests of a multitude of actors and their political positions concerning environmental issues;

•	 have a basic understanding of the characteristics and functioning of the European Union and the 
United Nations and their role within multi-level environmental governance; and

•	 be able to critically reflect on the decision-making procedures of global environmental governance.
Academic skills: After completion of the course, the student is able to:
•	 Engage in academic writing
•	 Give an oral presentation, appropriate to a given audience
•	 Place knowledge and understanding in a wider scientific, societal and ethical context
•	 Reflect and comment on other peoples work
•	 Develop and maintain a scientific attitude in describing, explaining and predicting events (logical 

reasoning, arguing, analyzing and critical thinking)
•	 Develop and maintain a professional attitude when carrying out work (collaboration)

Content In this course, we consider environmental issues as a crisis of governance. The course introduces 
you to political aspects of anthropogenic environmental change at and across various levels of social 
organization. It offers a survey of the complex institutional terrain in which environmental change is 
problematized and tackled, as well as the political and governance processes related to sustainability 
issues.
At the core of the course are ten ‘storytelling’ lectures that draw on a diverse range of real-world 
examples, aided by various audio-visual materials. The introductory lecture explores what the politics of 
the Earth is about and why we study it. The three lectures that follow expose you to different ways in 
which we apprehend environmental affairs (where we draw boundaries and how we frame problems), 
how we organize our society in pursuit of sustainability, and some of the key analytical problems of Earth 
system governance. These lectures on key tools, ideas, and concepts are followed by a series of problem-
oriented lectures that focus on different issue areas such as climate, ocean, water, and biodiversity. 
Governance challenges of each of these environmental problems are studied at a particular scale or 
level at which the problem is conceptualized and solutions implemented (i.e., global, regional, national, 
and local). Then these levels and issues are brought together in a separate lecture where we examine 
the complex dynamics of multi-level, multi-sector governance for sustainability. The concluding lecture 
discusses some of the key challenges of and opportunities for transformative environmental governance 
of a new Earth in the Anthropocene. The ten lectures are supported by seven interactive tutorials in 
five smaller groups students. The tutorials are designed to aid understanding of the politics of the Earth 
with various interactive activities, games, and analyses, as well as practical exercises for the purpose of 
assessment.

The course is designed not only to introduce Earth’s politics as a subject of scholarly enquiry, but also 
to equip you with necessary skills and knowledge to be a change agent for a sustainable future. In the 
end, you will have a better understanding of how the system of Earth system governance works at and 
across different levels of social organization, and how its effectiveness could be improved for humanity to 
navigate through complex, interrelated environmental problems in the decades to come.



101

Entry requirement This course is the entry requirement for:
Sustainable Land Use (GEO3-2121)
Bachelors thesis GSS (GEO3-2422), track GST.

Instructional modes Lectures (required)
Tutorials (required)

General remarks Lectures:
For specific information: see course manual
Tutorials:
For specific information: see course manual

Class session 
preparation

Students are expected to prepare themselves for lectures and tutorials by reading the assigned texts, as 
stipulated in the course syllabus.

Contribution to group 
work

Part of the assignments (“governance reform proposal”) will be made in groups. In these cases, team 
members are jointly responsible for the quality of their end product.

Assessment What will be assessed? (evt. %)
• Mid-term test (35%)
• Policy brief (individual written project) (35%)
• Governance reform proposal (group presentation) (20%)
• Tutorial participation (10%)
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SGPL-Political geography I

Code: GEO2-3038 Credits: 7,5 EC  Level: 2

Period/Timeslot 1 B
Language English
Coordinator dr. C.P. Terlouw
Instructor(s) dr. C.P. Terlouw, dr. K. Varró
Open to other students Yes

Course content
Objectives The objective of the course is to familiarise students with the geographical dimension of politics. After 

successful completion of the course, the student will be able to:
•	 present a broad overview of the field of political geography, including main themes, major concepts 

and approaches, and ongoing debates;
•	 identify and understand some major theoretical approaches to the field of political geography, and (in 

general terms) apply these approaches in the analysis of a specific form of nationalism;
•	 grasp the intricate interrelationships between major political, economic, societal and geographical 

phenomena, and how changes in one of these field have consequences for the others.

Content Political geography studies the links between power and space. It deals with questions such as how 
societies control their territories, and how the political order of different geographical areas is organised. 
It also analyses the links between the political organisation of these territories on the one hand, and 
the way their societies and economies function, on the other. The course offers students an overview 
of contemporary political geography its background as a sub-discipline, its main subjects, concepts and 
theoretical underpinnings, as well as exposure to a selection of ongoing debates on issues where power 
and space are at stake. Some major themes covered in the course include: the nature and formation of 
states and the global state system, the role of nationalism and territorial identities, how and why political 
systems change over time and how this relates to dynamics in other fields, the role of geographical scale 
levels in politics and how and why political systems vary between different parts of the world. While 
different scale levels are discussed, the emphasis is on the macro level of the transforming nation-state, 
their geopolitical relations and how citizens react and relate to these political structures.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Instructional modes Lecture (required)
Workshop (required)
Seminar (required)

Assessment What will be assessed? (evt. %)
- Written examinations on lectures and course readings
- Assignments (individual)
- Seminar

Literature Required:
Volume: Course manual
Literature: Flint, C & Taylor, P. (2011) Political Geography: World economy, nation-state and locality. 
Pearson, most recent edition.
Literature: Limited additional readings
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SGPL-Regions in Development: Introduction in Development Geography

Code: GEO1-3501 Credits: 7,5 EC  Level: 1

Period/Timeslot 3 D
Language English
Coordinator dr. W.H.M. Leung
Instructor(s) dr. W.H.M. Leung, dr. K. Otsuki, dr. G. Steel
Open to other students Yes

Course content
Objectives Upon completion of the course students should have acquired:

•	 An overview of Development Geography as a sub-discipline;
•	 knowledge of major current development-related issues in Africa, Latin America and Asia;
•	 ability to identify, understand and analyse processes of change and development in different regions 

with a geographical perspective;
•	 Academics skills: e.g. reflective reading, team work, discussion, argumentation, critical use of 

different media and information, effective presentation, peer review techniques.

Content This course introduces students to the field of Development Geography. It begins with an overview of the 
changing position of the Global South in the broader global political-economy, followed by a series of 
lectures on major current development-related issues in Asia, Africa and Latin America. With ample cases, 
the multi-faced processes of development will be illustrated and discussed, underlining the inter-related 
economic, social, cultural, environmental and political aspects of development. N.B. For final information 
about modes of instruction, assessment and literature, see course manual.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Tutorials (45%); final exam (55%)

Literature Required:
Study guide: Course manual
Reader: Reader
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Bachelorstage

Code: GEO2-3000 Studiepunten: 7,5 EC Niveau: 2

Periode/Timeslot: JAAR -
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.P.J. Bierbooms
Docent(en) drs. A.P.J. Bierbooms, diverse docenten

Ingangseis Minimaal 60 ects aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage.

Cursusinhoud 
Doelen Het belangrijkste doel van een stage is kennismaking met de praktijk. Wat is de bijdrage van een 

geograaf/planoloog in een organisatie? Hoe werkt een gemeente, of een bedrijf? Wat is jouw functie 
daarbinnen?
De student gaat aan de slag bij een organisatie die past binnen het beroepsveld van de opleiding. De 
student is in staat om:
•	 Wetenschappelijke kennis en inzichten uit het bachelorprogramma te vertalen naar praktische 

toepassingen die van belang zijn voor de organisatie;
•	 Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen een bij het beroepsveld horende 

organisatie;
•	 Samen te werken en te functioneren binnen de organisatie;
•	 Nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven die voortkomen uit het werk bij de betrokken 

organisatie;
•	 Te reflecteren op de verschillen en overeenkomsten van de werkwijzen binnen een organisatie en de 

wetenschappelijke manier van werken tijdens de bacheloropleiding;
•	 De doelstellingen en werkwijzen van de organisatie zelf te doorgronden en zijn/haar werkzaamheden 

te plaatsen binnen de organisatie.

Inhoud De inhoud verschilt per stage. Elke stageverlener biedt werkzaamheden aan die de student in staat stellen 
om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde doelen. Dat impliceert onder anderen dat de student 
(mede)verantwoordelijk is voor minimaal één inhoudelijk werkstuk, dat beoordeeld kan worden door een 
docent. Alle hierboven genoemde doelen moeten in het stageverslag worden verwerkt.
Aanmelding: niet via Osiris! De student zoekt zelf een stage en legt contacten met stageverlener 
en de coördinator. De student dient een verzoek in bij de examencommissie om de stage te laten 
goedkeuren. Bij dat verzoek geeft de student aan:
•	 De (belangrijkste) werkzaamheden;
•	 De tijdsbesteding: totaal aantal werkuren en onderverdeling naar werkzaamheden;
•	 De te verwachten output (rapporten, verslagen e.d.);
•	 De gegevens van de organisatie en van de stagebegeleider.
De student moet zelf zorgen voor een begeleider bij SGPL. De student stuurt als bijlage een OSIRIS 
uitdraai van de resultaten mee. Het aantal stage-uren bedraagt minimaal 210 (=7,5 ects). Na goedkeuring 
kan de student zich handmatig laten inschrijven via Student Affairs.

Werkvormen Individueel (Verplicht)
Stage (Verplicht)

Toetsen De student levert een schriftelijke beoordeling in, ondertekend door de stagebegeleider van de instelling. 
De student levert een stageverslag in. Het verslag is vooral een reflectie op de stage activiteiten: wat heb 
je geleerd, hoe verhoudt de stage zich inhoudelijk en qua werkvormen tot de bacheloropleiding, wat 
voegt de stage toe aan kennis en vaardigheden? Bij het verslag zijn de volgende bijlagen gevoegd:
- Tijdsbesteding per activiteit
- Rapporten en verslagen waaraan is (mee)gewerkt.
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SGPL-Transforming China: local and global perspectives

Code: GEO3-3042 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 3 B
Language English
Coordinator dr. L.M.J. van Grunsven
Instructor(s) dr. L.M.J. van Grunsven; Dr. Mucahid Bayrak
Open to other students Yes
Assumed previous 
knowledge

This course can accommodate 60 students (3 practical groups max.). In case of enrollment higher than 70, 
selection will take place through draw.

Course content
Objectives This course is developed as an integrative course that links to different sub-disciplines in human 

geography (economic, urban, regional, development, population and political) as well as other disciplines 
through addressing themes from each of these in the context of a large emerging and transforming 
country. At the end of the course, participants are expected/able to:
•	 describe and understand the historical evolution of the country and the forces that have shaped its 

recent emergence in national, regional and global context;
•	 understand economic, political, social, and geographical transformation in China;
•	 to assess distinct regional identities, following from the regional diversity of the country;
•	 to grasp the regional as well as economic, social, political, and sustainability issues in contemporary 

China that have emerged in the recent dynamism;
•	 to critically assess responses to these issues in terms of their contents and implications for 

development over the next few decades;
•	 to assess different discourses on the meanings for global and local development processes of Chinas 

changing connections to, manifestation and influence in the world;
•	 to judge critically alternative viewpoints in popular debates on China and its future.

Content Chinas rapid economic rise from the early 1980s has captured the worlds imagination. So does the 
profound social, cultural and spatial transformation that the country has been and is undergoing at 
rapid pace and at a unprecedented scale. The latter is by now visible in every corner of the country, no 
matter how remote. On the other side, institutional transitions underlying its rapid emergence and the 
characteristics of transformation have gradually raised a host of issues, both domestic, and increasingly 
external as Chinas development has started to resonate throughout the globe. Indeed, unity of the 
country, social and political stability, and sustainability have come under pressure. It is by now apparent 
that the growth model pursued by Chinas leadership over the past decades is in need of overhaul. This 
is imperative in order to not only sustain growth, but also to achieve broad-based increase of standard 
of living and solve imbalances in the aspects of economy, geography, social development, politics and 
sustainable development. By now the main features of a new development model and path are clear. The 
leadership that has taken over the helm in 2012/2013 has been writing Chinas next development chapter, 
under the banners of the ‘China Dream’ and a New Normal. A range of reforms have been formulated. 
What are the issues associated with the old model? What is the substance of the new model? Which 
directions have been stated as to reforms in different spheres? Are reforms in actual fact underwritten 
and implemented by the leadership? What outcomes can be expected? Chinas rise is rapidly changing 
its position in the regional and global economic and geo-political order. China is increasingly manifesting 
itself in, and impacting, other regions on the globe through rapidly growing production, trade, investment 
and people flows; its role in institutions of regional and global governance is changing. China going 
global and its growing impact (combined with the domestic issues) has given rise to substantial scientific 
discourse and public debate, conducted in many parts of the world, on the question whether China 
constitutes a threat or an opportunity. While recently this debate has taken a new turn as economic 
growth has substantially decelerated, economic restructuring and new foreign policy initiatives reveal 
Chinas ambition to become a pole in a reshaped world order in a ‘New Era’. Will the CCP leadership 
succeed in this ambition? The course addresses the above questions. It starts with discussing the evolution 
of China as a nation state and its historical development with a focus on the 19th and 20th century. Next, 
the institutional forces and politics/governance that have shaped Chinas dynamism over the past three 
decades are scrutinized. Subsequently attention is focused on the country’s diversity, and on patterns of 
economic, social and geographical transformation. In this framework issues related to unity (focusing 
on regional patterns of change, the position of ethnic minorities in the ‘periphery’, and the rural-urban 
divide), stability (focusing on social fragmentation, the rise of the class-society and its ramifications; 
urbanization and internal migration), and sustainability (focusing on demography, resources and energy 
issues, environmental and social problems) are considered. Interwoven is a consideration of rebalancing 
policies and their ramifications and impacts. In the last part of the course the drivers and patterns of 
Chinas Going Global and the geopolitical meanings of the rise of the country are explored. Connected to 
this, participants carry out a small project on China and the Netherlands.

Instructional modes Lecture (required)
Seminar (required)



106

General remarks Lecture:
The course is taught through a combination of lectures, literature-based practicals, debate-sessions, and 
group- or individual work. A fair amount of independent work is expected.

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Reading essay-assignments (40%)
Team persentations (30%)
Team project assignments (20%)
Participation (10%)

Literature Required:
Study guide: Course manual
Literature: Tubilewicz, C. ed. (2017), Critical Issues in Contemporary China. Unity, Stability and 
Development. 2nd Edition. London: Routledge. ISBN: 978-1-138-91735-4(pbk)
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SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek

Code: GEO2-3055 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 B
4 D

Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.G.A. de Vocht
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, drs. A.G.A. de Vocht
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
Liberal Arts and Sciences, premaster Sociale geografie en planologie, premaster Sociale geografie en 
planologie: 30 EC, premaster Sociale geografie en planologie: 60 EC, Sociale geografie en planologie

Voorkennis GEO2-3054 Statistische Methoden met een voldoende afgerond.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig alle fasen van het sociaalwetenschappelijk onderzoek te doorlopen, en de daarbij te 
maken keuzes te onderbouwen;

•	 een probleemstelling en op basis daarvan een conceptueel model te formuleren en van daaruit 
hypothesen af te leiden en dit te vertalen in relevante enquêtevragen en interviewvragen;

•	 primaire gegevens te verzamelen, te analyseren en de resultaten te verwerken in zowel een 
schriftelijke rapportage, als mondelinge presentatie;

•	 in sociaalwetenschappelijk onderzoek meest gangbare beschrijvende en inductieve statistische 
technieken toe te passen en de resultaten te interpreteren in de context van de probleemstelling.

Inhoud In een reeks hoorcolleges maken studenten kennis met de verschillende aspecten van het 
wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis passen de studenten in kleine groepen toe in een 
leeronderzoek, met betrekking tot een sociaalruimtelijk thema. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
alle relevante methodologische aspecten van het uitvoeren van (een eigen) onderzoek, zoals het 
formuleren van een probleemstelling, het ontwerpen van een conceptueel model, het formuleren 
van hypothesen, het opstellen van een onderzoeksplan, het opstellen een enquête, het trekken van 
een steekproef, de (primaire) gegevensverzameling, het verwerken en analyseren van de verzamelde 
gegevens en het verslagleggen en presenteren van de onderzoeksresultaten. N.B. Studenten van het 
Honours College Geosciences volgen het Wetenschappelijk Leeronderzoek op honoursniveau. Zij dienen 
hiervoor bij de start van de cursus contact op te nemen met de honours-coordinator. Het leeronderzoek 
voor honoursstudenten kent een hoge mate van zelfstandigheid en vrijheid: studenten kiezen zelf hun 
onderwerp, zoeken zelf een begeleider, verzamelen zelf de belangrijke literatuur en maken ook zelf hun 
planning. De studenten werken in kleine groepjes (2 tot 4 personen). De deadline voor het eindverslag is 
30 juni 2019 Deze cursus is ingangseis voor: Bachelor’s thesis (GEO3-3034)

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Individueel cijfer: schriftelijk tentamen methodologie. Groepscijfer: onderzoeksrapport, presentatie 
onderzoeksresultaten.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer (op Blackboard)
Syllabus: A. de Vocht, Syllabus Statistiek; versie 2017
Literatuur: Scheepers e,a, (2016) Onderzoeksmethoden 9de druk. Boom. ISBN 9789058756046
Literatuur: A. de Vocht, Basishandboek SPSS; versie 24 of recenter. Bijleveld Press
ISBN 9789055482603
Bundel: Aanvullende literatuurbundel over het eigen onderzoek
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SGPL-Wetenschappelijke Vorming Planologie

Code: GEO3-3057 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B.C. de Pater
Docent(en) prof. dr. S.C.M. Geertman, dr. B.C. de Pater
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Voorkennis Kennis van (de geschiedenis van) de belangrijkste geografische theorieën of planningtheorieën, zoals ze 
aan de orde komen in de cursussen Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie (GEO2-3008) of 
Planningtheorie (GEO2-3117), wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 wetenschapsfilosofische en -sociologische vraagstukken die zowel in de (sociale) wetenschappen 
in het algemeen als in de sociale geografie/planologie in het bijzonder spelen te analyseren en de 
achtergronden hiervan te verklaren;

•	 deze vraagstukken te herkennen en de kennis en inzichten rondom die vraagstukken toe te passen in 
de werkterreinen en werkwijzen van een sociaal-geografische/planologische specialisatie naar keuze.

Inhoud Deze cursus bouwt voort op de cursussen ‘Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie’ en 
‘Planningtheorie’. Bij het eerste leerdoel, hierboven genoemd, behoort een reeks hoorcolleges voor 
alle studenten met een hoofdvak Sociale Geografie of Planologie. Er zijn 6 thema’s: wetenschap en 
werkelijkheid, wetenschap en theorie, wetenschap en methodologie, wetenschap en samenleving, 
wetenschappers onder elkaar, en sociale wetenschappen en Sociale Geografie/Planologie. Bij het tweede 
leerdoel behoort een serie werkcolleges, die richtingspecifiek zijn. De in de hoorcolleges in algemene 
zin behandelde onderwerpen worden hierin uitgewerkt en toegepast. Te kiezen is uit vijf werkcolleges, 
namelijk Stadsgeografie, Regionale geografie & Geocommunicatie, Economische geografie, International 
Development Studies en Planologie. N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (wordt uitgedeeld 

bij de eerste bijeenkomst).
•	 Ook als u zich inschrijft voor Planologie kunt u nog voor het begin van de cursus switchen naar een 

van de andere werkcolleges. U wordt daarover tijdig geïnformeerd.

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijk tentamen over hoorcolleges en boek (50%); werkcollegeopdrachten (50%).

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer:
Literatuur: Ben de Pater (2015), De ontdekking van de geografie. Sociale geografie als wetenschap. 
Utrecht: Perspectief Uitgevers.
Reader: Artikelenbundel bij de werkcolleges. Verkrijgbaar bij Xerox en/of op Blackboard beschikbaar.
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SGPL-Wetenschappelijke Vorming Sociale Geografie

Code: GEO3-3056 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. B.C. de Pater
Docent(en) dr. W.H.M. Leung, dr. G.W. Mollenhorst, dr. B.C. de Pater, E. van der Zee MSc
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Voorkennis Kennis van (de geschiedenis van) de belangrijkste geografische theorieën of planningtheorieën, zoals ze 
aan de orde komen in de cursussen Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie (GEO2-3008) of 
Planningtheorie (GEO2-3117), wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 wetenschapsfilosofische en -sociologische vraagstukken die zowel in de (sociale) wetenschappen 
in het algemeen als in de sociale geografie/planologie in het bijzonder spelen te analyseren en de 
achtergronden hiervan te verklaren;

•	 deze vraagstukken te herkennen en de kennis en inzichten rondom die vraagstukken toe te passen in 
de werkterreinen en werkwijzen van een sociaal-geografische/planologische specialisatie naar keuze.

Inhoud Deze cursus bouwt voort op de cursussen ‘Theorie en geschiedenis van de Sociale Geografie’ en 
‘Planningtheorie’. Bij het eerste leerdoel, hierboven genoemd, behoort een reeks hoorcolleges voor 
alle studenten met een hoofdvak Sociale Geografie of Planologie. Er zijn 6 thema’s: wetenschap en 
werkelijkheid, wetenschap en theorie, wetenschap en methodologie, wetenschap en samenleving, 
wetenschappers onder elkaar, en sociale wetenschappen en Sociale Geografie/Planologie. Bij het tweede 
leerdoel behoort een serie werkcolleges, die richtingspecifiek zijn. De in de hoorcolleges in algemene 
zin behandelde onderwerpen worden hierin uitgewerkt en toegepast. Te kiezen is uit vijf werkcolleges, 
namelijk Stadsgeografie, Regionale geografie & Geocommunicatie, Economische geografie, International 
Development Studies en Planologie. N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer (wordt uitgedeeld 

bij de eerste bijeenkomst).
•	 U krijgt tijdig informatie over het kiezen van een van de vijf werkgroepen.

Werkvormen Hoorcollege
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Werkcollege:
De voertaal bij werkcolleges IDS is geheel of gedeeltelijk in het Engels.

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Schriftelijk tentamen over hoorcolleges en boek (50%); werkcollegeopdrachten (50%).

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer:
Literatuur: Ben de Pater (2015), De ontdekking van de geografie. Sociale geografie als wetenschap. 
Utrecht: Perspectief Uitgevers.
Reader: Artikelenbundel bij de werkcolleges. Verkrijgbaar bij Xerox en/of op Blackboard beschikbaar.
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SGPL-Advanced GIS

Code: GEO3-3024 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 4 A, C
Language English
Coordinator dr. S. Scheider
Instructor(s) dr. T. de Jong, dr. S. Scheider, E. van der Zee MSc, drs. M.J. Zeylmans Van Emmichoven
Open to other students Yes
Entry requirements The following courses must be completed:

- SGPL-Introductie GIS/Cartografie (GEO2-3031)
Assumed previous 
knowledge

A sufficient mark for the course GIS/Cartography (GEO2-3031) is a strict prerequisite.

Course content
Objectives Students learn to:

•	 group wise set-up, execute, supervise and/or critically assess research projects within the field of geo-
information science and technology (GI S&T);

•	 report (orally or written) on research executed within the field of geo-information science and 
technology;

•	 handle GIS including data editing, raster and network analysis;
•	 retrieve, process, model, analyze, and visualize geo-data and geo-information.

Content The prime purpose of the Advanced GIS course is to widen your knowledge and skills in the practical 
foremost analytical application of Geographical Information Systems. As a consequence, a substantial 
part of the course consists of practical assignments in which you train your skills in GIS analysis. At the 
same time, you will start your analytical GIS project. The practical assignments are partly integrated with 
the project. You will work together with one or two fellow students, directly applying your new skills in 
the project. The project is concluded with a final report on progress and outcomes (maps, charts, etc.). 
Please note
•	 All lectures and supervised practicals take place in time slot C, extra GISlab time is booked in time slot 

A for unsupervised practical and Project work only.
•	 The maximum capacity of this course is 64 participants. When the maximum capacity is exceeded 

selection will take place.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):

Instructional modes Computer practicals (required)
Lectures (required)
Seminars (required)

General remarks Computer practicals:
Lectures, practical work (two individual skills tests),
working groups (project, in groups of two or three).
All lectures are mandatory.

Assessment What will be assessed? (evt. %)
GIS-assignments & GIS-project reports (50%), Individual Skills Test (40%), Network Quality Test (10%). All 
lectures are mandatory.

Literature Required:
Study guide: Course manual (on Blackboard).
Literature: See course manual.
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Bachelorthesis

Code: GEO3-3034 Studiepunten: 15 EC Niveau: 3

Periode/Timeslot: 1 -
2 -
3 -
4 -

Voertaal Nederlands
Coördinator T.P. van Hal MSc; dr. M. Meijer
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Ingangseisen 
(Voorkennis)

Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek (GEO2-3055)
- SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)
- SGPL-Kwalitatieve onderzoekmethoden (GEO2-3053)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken Nederland (GEO1-3052)
- SGPL-Gebieden in mondiaal perspectief (GEO1-3051)
- SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa (GEO1-3012)
- SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
- SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor een van de volgende opleidingen:
Liberal Arts and Sciences, Sociale geografie en planologie

Voorkennis Alle verplichte onderdelen van de major op niveau 1 en 2 zijn behaald.

Cursusinhoud
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig en individueel een onderzoek op basis van literatuur en aanvullende informatie uit te 
voeren;

•	 de wetenschappelijke context van dit onderzoek aan te geven;
•	 een wetenschappelijk onderzoeksverslag te schrijven en te presenteren.

Inhoud De student werkt zelfstandig aan de thesis, die zowel bestaat uit een literatuurstudie als een duidelijk 
empirisch deel. De student kiest een onderwerp uit de lijst met onderwerpen. Bij dit onderwerp moet de 
student zelf nog de afbakening verzorgen en de probleemstelling bedenken. Studenten mogen ook aan 
een eigen onderwerp werken. Dit onderwerp dient ruim voor het begin van de periode goed uitgewerkt 
te zijn (zie verder de studiewijzer op de Blackboard community van de Bachelorthesis).
Inschrijven voor de thesis De thesis kan voltijd in één periode of deeltijd in twee periodes worden 
gevolgd. Studenten die de thesis in deeltijd willen volgen én daarnaast een andere cursus willen doen, 
moeten zich tijdens de reguliere inschrijfperiode zelf inschrijven voor de andere cursus en daarnaast 
contact opnemen met het Studiepunt. Het Studiepunt verzorgt de inschrijving voor de thesis.
Volg je de thesis in voltijds of deeltijds zonder cursus daarnaast dan kun je de inschrijving zelf regelen via 
Osiris.

N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer. Alle informatie 

over de cursus inclusief studiewijzer, onderwerpenlijst en deadline is te vinden op BlackBoard.
•	 Na inschrijving voor dit onderdeel volgt nadere informatie via BlackBoard.

Werkvormen Scriptie (Verplicht)
Individueel onderzoek (Verplicht)
Presentatie (Verplicht)

Toetsen Scriptie (90%), presentatie (10%), onderzoeksplan (go/no-go)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: de studiewijzer is te raadplegen via BlackBoard
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SGPL-Cartografie, Visualisatie Geogegevens

Code: GEO3-3025 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 3

Periode/Timeslot: 4 B

Voertaal Nederlands

Coördinator dr. P.P.W.J. van den Brink
Docent(en) dr. P.P.W.J. van den Brink, prof. dr. F.J. Ormeling
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Introductie GIS Cartografie (GEO2-3031)

Cursusinhoud 
Doelen Na participatie met goed gevolg zijn de deelnemers in staat om een kritische beoordeling te geven van 

bestaande geodocumenten, en kunnen ze zelfstandig geodata zodanig visualiseren dat de beoogde 
informatie-overdracht op een relevante en pregnante manier wordt gerealiseerd.

Inhoud De cursus Cartografie: visualisatie van geogegevens sluit aan op de introductiecursus GIS-Cartografie 
(niveau 2). De visualisatie aspecten die hierbij aan bod zijn gekomen, worden verder uitgediept. Deze 
cursus beoogt inzicht te verschaffen in het ontwerpproces van kaarten, afgestemd op het oplossen van 
ruimtelijke vraagstukken. Studenten leren hoe kaarten ontworpen dienen te worden, rekening houdend 
met de geldende regels hiervoor. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van geovisualisatie. Studenten gaan tijdens de cursus zelf aan de slag met het vervaardigen 
van kaarten (met ArcGIS) en met diverse presentatiemogelijkheden die internettechnieken ons bieden. 
Zo wordt er geoefend met het maken van een clickable map, een animatie en een digitale indexkaart. 
Deze oefeningen worden verwerkt in een overkoepelende opdracht, waarbij studenten een zogenaamde 
hypermap maken.
Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn:
•	 Geograaf als regisseur: de opbouw van een atlasscenario
•	 Cartografisch design: grafische grammatica, kaartsoorten, teksten, generalisatie en multimedia
•	 Web Cartografie
•	 Mobiele cartografie
•	 Cartografische animaties
•	 Virtuele werelden: virtual reality, augmented reality en serious gaming
•	 Maatschappelijke context van geovisualisaties
•	 Kaarten voor data exploratie versus kaarten voor communicatie
•	 Nederland als geodata-paradijs: wat is er beschikbaar
•	 Manipulatie met kaarten/How to lie with maps?
•	 Excursie naar een instantie die voorop loopt op het gebied van geovisualisatie (KNMI of RIVM).

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Presentatie (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Computerpracticum:
Hoorcollege, Werkcollege, Groepsopdracht, Presentatie, Excursie

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Welke aspecten van academische vorming worden in deze cursus getoetst: Intellectuele vaardigheden, 
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en Onderzoekstechnieken.
Weging van toetsonderdelen voor eindbeoordeling:
Schriftelijk tentamen over college en literatuur 45%, presentaties atlasbespreking en geproduceerd 
atlaskatern 10%, atlaskatern 45%.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Artikelen op Blackboard of uitgereikt door docent
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Commercieel vastgoed

Code: GEO2-3203 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 4 B
Voertaal Nederlands
Coördinator Onbekend
Docent(en) Docenten SGPL

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de aard, het functioneren van en de samenhangen tussen de verschillende markten van commercieel 
vastgoed te beschrijven en te verklaren;

•	 de economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het 
functioneren van die markten te analyseren;

•	 de rol van de bij die markten betrokken actoren te analyseren;
•	 het belang van economisch en sociaal geografisch onderzoek bij de ontwikkeling van, het beleggen 

in en het beheer van commercieel vastgoed aan te geven;
•	 verschillende onderzoeken betreffende vastgoedthema’s uit te voeren.

Inhoud Het succes van commercieel vastgoed (kantoren, winkels en winkelcentra, bedrijfspanden en 
bedrijfsterreinen, parkeergarages en vrijetijdsvoorzieningen) is afhankelijk van het gebruik dat ervan 
gemaakt wordt door bedrijven, instellingen en huishoudens. Een belangrijke voorwaarde voor dat succes 
is dat de locatie en het gebouw voldoen aan de eisen die de gebruikers stellen. Het belang van de locatie 
komt nog sterker naar voren wanneer in de beschouwing wordt betrokken dat vastgoedobjecten niet 
eenmalig gebruikt worden, maar zeer lang moeten meegaan in een dynamische maatschappelijke en 
ruimtelijke context. Pas dan zijn projecten interessant voor beleggers om hun geld daarin voor lange tijd 
te investeren. Dat vraagt speciale kwaliteiten en inzichten van de projectontwikkelaar die aan het begin 
van de productiekolom van vastgoed staat. De gemeente is verantwoordelijk voor het planologisch kader 
waarbinnen ontwikkelingen plaats dienen te vinden. De projectontwikkelaar moet op het juiste moment 
het juiste pand op een voor lange tijd geschikte locatie realiseren. In de huidige situatie gaat het daarbij 
niet meer alleen om het bouwen van afzonderlijke panden, maar steeds meer om het ontwikkelen 
van een heel gebied, vaak om het herontwikkelen van een al bebouwd gebied (voormalig haven- of 
industrieterrein, deel van het stadscentrum, stationsgebied, verouderde woonwijk). Ruimtelijke aspecten 
zijn zeer belangrijk op de vastgoedmarkten. De markten van de verschillende soorten commercieel 
vastgoed en het handelen van de daarbij betrokken projectontwikkelaars en beleggers komen aan de 
orde evenals de rol van het gemeentelijke grondbedrijf. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de rol 
van sociaal-geografisch onderzoek bij ontwikkeling van en beleggen in commercieel vastgoed. Door de 
toenemende leegstand op de verschillende deelmarkten is het belang van goed onderzoek toegenomen.

N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege
Veldwerk (Verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Het veldwerk is gericht op herontwikkeling van een verouderde locatie (bedrijventerrein, kantorenlocatie, 
winkelcentrum) Het accent ligt in het veldwerk op marktonderzoek en een locatiescan, waarin de 
kwaliteit van een locatie wordt beoordeeld.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Studenten worden geacht voor ieder college literatuur te bestuderen

Bijdrage aan groepswerk Het veldwerk is (gedeeltelijk) groepswerk

Toetsen Schriftelijk tentamen (60%); (groeps)opdrachten (40%)

Studiemateriaal) Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer.
Literatuur: Literatuurlijst zal in de studiewijzer gepubliceerd worden.
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SGPL-Development Cooperation

Code: GEO3-3503 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 4 A
Language English
Coordinator dr. G. Nijenhuis
Instructor(s) Docenten onderwijsinstituut SGPL, dr. G. Nijenhuis
Open to other students Yes
Assumed previous 
knowledge

Knowledge on development paradigms
Main development issues in the Global South

Previous knowledge 
can be gained by

Taking one of the following courses:
- SGPL-Development Geography: Theory and Practice (GEO2-3502)
- SGPL-Development Geography: Regions in Development (GEO1-3501)

Course content
Objectives After successful completion of the course the students are able:

•	 to describe the contents and dynamics of the development debate, have acquired knowledge of the 
different topics and concepts, and are able to position these in the broader context of international 
development cooperation;

•	 to analyze and understand the different ethical and moral aspects related to international 
cooperation;

•	 to critically reflect on development interventions and develop criteria to evaluate interventions;
•	 to critically read policy documents and interpret the implications for development;
•	 to write a well-structured and grounded research report, with a careful examination of relevant 

sources.

Content What are the current topics of the development debate, which issues are on the agenda, and how 
are these translated into international (development) cooperation? This course critically examines the 
various key approaches which have dominated international development debate and which underlie the 
multifarious development practices and policies of the last few decades. The perspective is on the different 
channels and the main actors and institutions involved, including new donors, private sector, international 
organizations and international agreements that impact development processes in the Global South. It 
focuses on the interfaces between academic paradigms, practitioners approaches and the debate on 
questions of international cooperation and development in society at large. The course deals explicitly 
with the ethical and moral aspects related to development cooperation. The multidisciplinary character 
of this course makes it also well suited for students of other programs, who may approach development 
issues from their own respective disciplinary backgrounds.

Instructional modes Lectures (required)
Seminars (required)
Tutorials (required)

General remarks Lectures:
Lectures, guest lectures, workshops, seminars, assignments: policy analysis (individual), report (team), 
preparation seminar (group)

Assessment What will be assessed? (evt. %)
Written exam (40%); research project (50%); assignments (10%)

Literature Required:
Study guide: Course manual (available two weeks before the start of the course).
Literature: See the information in the course manual.



115

Historische geografie

Code: GEO2-3010 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 4C
Voertaal Nederlands
Coördinator prof. dr. J. Renes
Docent(en) prof. dr. J. Renes

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de historische achtergronden van landschappen (incl. steden) te doorgronden;
•	 historische en geografische onderzoeksmethoden te combineren;
•	 kritisch om te gaan met voor dit vakgebied relevante bronnen.

Inhoud Cultuurlandschappen zijn in de loop van duizenden jaren door menselijke activiteiten gevormd. In deze 
cursus wordt de geschiedenis van die cultuurlandschappen in Nederland en omgeving bestudeerd. 
In hoor- en werkcolleges wordt de geschiedenis van verschillende landschappen onderzocht. Iedere 
student past de kennis toe in een individueel werkstuk. N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets 
en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee weken voor aanvang van de cursus ook op 
Blackboard)

Werkvormen Excursie (Verplicht)
Hoorcollege (Verplicht)
Opdrachten (Verplicht)
Werkcollege (Verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Excursie: De excursie is verplicht, maar de dagexcursies vallen deels buiten het time-slot. Waar dat 
conflicten geeft met andere studieverplichtingen wordt per geval een oplossing gezocht.
N.B. Voor drie dagexcursies worden kosten in rekening gebracht (samen 30 euro).

Toetsen Tentamen (50%), Individueel werkstuk (50%).

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer (Blackboard)
Literatuur: Twee boeken (aan te schaffen via V.U.G.S.)
Artikelen: Een artikel (Blackboard)
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Economie en geografie: Inleiding in de economische geografie

Code: GEO1-3201 Studiepunten: 7,5 EC Niveau: 1

Periode/Timeslot: 4 D
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. A. van Rietbergen
Docent(en) Docenten SGPL

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de evolutie van verschillende economisch geografische theorieën te begrijpen en te verklaren;
•	 kwantitatieve variabelen te vinden en te selecteren voor gebruik in een multicriteria analyse;
•	 een multicriteria analyse toe te passen op een ondernemersvraagstuk.

Inhoud Economie en geografie komen elkaar tegen in de economische geografie. Economische geografie 
beschrijft en verklaart de ruimtelijke variaties van economische activiteiten. Dit behelst alle menselijke 
activiteiten gericht op de productie en de consumptie van goederen en diensten. In het kort: waar 
verdienen mensen en bedrijven hun geld en waar geven ze het uit. In deze cursus zal een groot deel van 
de aandacht gaan naar de eerste beoefenaren van de economische geografie. Dat zijn vooral klassieke 
en neo-klassieke economen die het belang van ruimte in economische processen modelmatig vast legden 
(Von Thünen, Weber, Christaller, Hotelling). In deze cursus zullen hun theorieën en hun toepasbaarheid 
belicht worden. Om de neoklassieke locatiebenadering te nuanceren zal ook de behaviorale 
gedragsbenadering (Pred, Pellenbarg) aan bod komen. Tijdens de cursus werken studenten aan een 
praktijkopdracht. Met gebruikmaking van principes uit de neoklassieke locatietheorie gaan studenten op 
zoek naar de beste locatie voor een aan hen toegewezen bedrijf. Studenten kunnen daarvoor met behulp 
van het programma Location Finder nationale en regionale data een zogenaamde multicriteria analyse 
maken, die uiteindelijk uitmondt in een locatiebeslissing.
Laatste informatie over werkvormen, toetsen en literatuur is te vinden in de studiewijzer (vanaf twee 
weken voor aanvang bij het facultair verkooppunt).

Werkvormen Computerpracticum (Verplicht)
Hoorcollege (Verplicht)
Werkcollege (Verplicht)

Toetsen Tentamen 45%, verschillende vormen van rapportage 55%.

Studiemateriaal Verplicht:
Boek: O.A.L.C. Atzema, T. van Rietbergen, J.G. Lambooy en S. van Hoof: Ruimtelijke Economische 
Dynamiek, Derde gewijzigde druk Bussum: Couthino (2012).
Reader: Reader Economie en Geografie, verkrijgbaar bij de Xerox.
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MW-Milieu, Gedrag en Communicatie

Code: GEO2-2116 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Programma MNW/MMW/GSS
Status Major keuze; profilering voor GSS en MMW instroom 2013 en eerder
Periode/Timeslot 3 C
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. M.C. Bootsma
Docent(en)  
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er wordt geselecteerd op behaald aantal EC en studievoortgang.
Voorkennis • Max. 60 deelnemers.

• Er wordt geselecteerd op behaald aantal EC en studievoortgang. Studenten die reeds 60 EC of meer 
hebben behaald en met een goede studievoortgang hebben voorrang.

Cursusinhoud 
Doelen Het doel van de cursus is de bestudering van het menselijk gedrag, in een aantal aspecten en 

uitingsvormen, ten aanzien van het fysieke milieu en inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om dit gedrag 
te beïnvloeden. Na afronding van de cursus kan de student:
•	 beïnvloedingsstrategieën van gedrag waaronder (milieu)voorlichting en (milieu) 

communicatietechnieken omschrijven;
•	 sociaal-psychologische aspecten van milieuproblemen in relatie tot het menselijk handelen weergeven;
•	 (milieu)campagnes van de overheid en het bedrijfsleven om (milieu)gedragsverandering tot stand te 

brengen typeren en kritisch evalueren;
•	 een milieucampagne opzetten.

Inhoud Het betreft een introductie in zowel gedrags- als communicatietheorie, toegepast op een aantal 
milieuaspecten. Aan de orde komen vragen als: Waarom scheiden wij ons afval zo braaf en zijn 
tegelijkertijd met geen stok de auto uit te krijgen (ook al weten we dat dit negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu)? Ligt dit aan onszelf, hoe ons gedrag tot stand komt, het milieu of de wijze waarop we 
hierover met elkaar communiceren? Het zijn vraagstukken waarover vele instanties, communicatiebureaus, 
bedrijven en overheden zich vrijwel dagelijks het hoofd breken en al te vaak met oplossingen komen die 
weinig zoden aan de dijk zetten. In de cursus Milieu, Gedrag en Communicatie zal zeker niet de oplossing 
worden gevonden. Wel zal duidelijk worden hoe gedrag tot stand komt, hoe communicatie in haar werk 
gaat, hoe dit onder meer uitwerkt voor het milieu en hoe je deze zo effectief mogelijk kunt inzetten. 
Er zullen gastcolleges worden verzorgd door onderzoekers van diverse universiteiten en mensen uit de 
praktijk die dagelijks met deze problematiek te maken hebben. De gastdocenten komen o.a. van de 
Utrecht School of Governance,, Twente University, Radboud Universiteit Nijmegen, Shell, Reclamebureau 
JWT en een aantal (milieu) communicatiebureaus. Naast het theoretisch gedeelte worden door het 
zelf ontwerpen van een campagne de theorie toegepast. Deze cursus bevat een Honours component. 
Academische vaardigheden: Wetenschappelijk analyseren, groepswerk, paper schrijven, presentatie

Werkvormen Hoorcollege/Gastcollege (verplicht)
Presentatie (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege/Gastcollege:
Twee bijeenkomsten per week van 4 uur. Alle colleges moeten worden gevolgd. Er mogen er maximaal 
twee worden gemist.
De eerste helft van de cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte, afgesloten met een tentamen. In het 
tweede gedeelte van de cursus wordt in groepjes een milieucampagne ontworpen. Er zijn dan minder 
contacturen.

Voorbereiding 
bijeenkomsten

Hoorcollege/Gastcollege:
Het verdient aanbeveling dat voorafgaand aan de colleges de literatuur wordt voorbereid. Ook vraagt een 
aantal opdrachten voorafgaand aan de werkcolleges enkele voorbereiding.

Bijdrage aan 
groepswerk

Hoorcollege/Gastcollege:
Van elke student wordt een gelijke individuele bijdrage verwacht.
Het plan van aanpak voor de groepsopdracht moet op tijd zijn ingeleverd. Hierop volgt een 
feedbackgesprek met de docent. Hierbij dient iedereen aanwezig te zijn.
De groepsopdracht moet tijdig zijn ingeleverd en er moet over zijn gepresenteerd.
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Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Individuele toetsing (60%):
- Literatuuropdracht (15%)
- Schriftelijk tentamen (85%)
Groepsopdracht (40%)
- Paper + presentatie

Studiemateriaal Verplicht:
Handleiding: Handleiding inclusief studiewijzer. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te 
vinden in de handleiding. Deze zal voor aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst worden.
Boek: B. Pol e.a., Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie. Mythen, misverstanden en mogelijkheden. 
Bussum, 2013, ISBN 978 90 6283 485 3, € 24,50
Boek: C.Nunez e.a., ‘Interculture communicatie, van ontkenning tot wederzijdse integratie’, Assen, 2010, 
ISBN 978 902 324 6190, € 16,95
Artikelen: Wetenschappelijke artikelen zullen per college op BlackBoard worden geplaatst.
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SGPL-Geografie en toerisme

Code: GEO2-3039 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 4 B
Voertaal Nederlands
Coördinator E. van der Zee MSc
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 Bij de analyse van toerisme/recreatie in gebieden (inclusief steden) de algemene trends in, kenmerken 
en vormen van en problemen van/door hedendaags toerisme/recreatie te herkennen;

•	 De ontwikkeling van toerisme en recreatie in een specifiek gebied te plaatsen binnen de algehele 
historische en geografische ontwikkeling van het (massa)toerisme;

•	 Te reflecteren op de bijdragen van geografie en planologie aan het brede veld van vrijetijdsstudies 
(toerisme en recreatie).

Inhoud Toerisme (met inbegrip van recreatie) is een zeer belangrijke economische sector, die alleen nog maar 
belangrijker lijkt te worden in de nabije toekomst. Er zijn op aarde nog maar weinig plaatsen te vinden 
waar geen toeristen komen. Daarbij kan toerisme een grote invloed hebben op ‘de bestemming’ (denk 
aan het landschap, het milieu maar ook de samenleving). Onderzoekers vanuit heel verschillende 
disciplines hebben dan ook interesse in het fenomeen toerisme/recreatie. Onder hen zijn ook geografen. 
Hun bijdragen en die van andere toerisme-onderzoekers passeren de revue in deze cursus die een 
overzicht van dit veld geeft. N.B. De laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in 
de studiewijzer (verkrijgbaar bij de docent en via Blackboard)

Werkvormen Excursie Scheveningen (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Veldwerk (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Tentamen en opdrachten

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer
Boek: Stephen Williams & Alan A. Lew (2014), Tourism Geography: Critical understandings of place, space 
and experience. Third edition. Routledge ca. £ 30,- (verkrijgbaar bij de V.U.G.S. of boekhandel)
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Planning theory

Code: GEO2-3117 Credits: 7,5 EC Level: 2

Period/Timeslot 1 A
Language English
Coordinator
Instructor(s)
Open to other students No
Assumed previous 
knowledge

Basic understanding of spatial planning and knowledge of recent and contemporary developments and 
trends in spatial planning. Ability to reflect on spatial planning.

Previous knowledge 
can be gained by

Courses Inleiding Planologie (GEO1-3001) and Planningstelselvraagstukken (GEO1-3102).

Resources for self-study During the course, a lot of English academic literature is used. Start reading the reader BEFORE the course 
starts!

Course content
Objectives •	 Know planning theory! The course will help to get an overview of the discourses on planning theory;

•	 Apply planning theory! Make use of theoretical planning approaches and adapt them for planning 
practice;

•	 Develop theoretical planning ideas! The course will encourage going beyond existing planning 
theories. By critically reflecting upon them, students will be enabled to develop their own idea of 
planning.

Content Spatial planning deals with the allocation and distribution of land and other spatial resources. Planners 
pursue this task by using governmental power, economic incentives, and communicative strategies. 
Thereby, public authority, trust and money are used. This activity raises many questions with respect to 
efficiency, effectiveness, justice, legitimacy, and many more. Therefore, it is important for spatial planners 
to reflect on their activity.
The course aims at a threefold teaching goal: first, students know theoretical planning discourses. 
Second, students are able to apply planning theories to planning practice. Third, students learn to reflect 
academically on planning and develop their own theoretical planning approach.

N.B. Detailed information on the course, the exams, and the literature will be available in the course 
manual (online at Blackboard at approx. four weeks before the course starts).

Instructional modes Lecture (Required)
Literature Study (Required)

Contribution to 
group work

Lecture:
The final paper will be written in groups; active participation to group work is required.

Assessment 2 written exams (each 20%) and 1 paper (60%)

Study materials Reader: Reader 2016 (if you’d like to use old versions, please contact the docent)
Study guide: Course manual
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SGPL-Regionale en Culturele geografie: regionaal project

Code: GEO2-3402 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 4 D

Voertaal Nederlands
Coördinator dr. C.P. Terlouw
Docent(en) dr. B. van Gorp, dr. C.P. Terlouw
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de hoofdlijnen van de nieuwe benaderingen in de regionale en de culturele geografie te begrijpen en 
toe te passen;

•	 samen met andere studenten vanuit een gekozen perspectief een integrale analyse van een regio te 
maken;

•	 hierover in de vorm van een excursie te rapporteren;
•	 de sterke en zwakke punten van deze excursies vanuit een cultureel en regionaal geografisch 

perspectief te beoordelen.

Inhoud In een regio versmelten allerlei sociale, culturele, economische en politieke processen. Regio’s zijn echter 
geen vaststaande gegevenheden, maar zijn sociale constructies. Recente benaderingen in de culturele en 
regionale geografie benadrukken dat regio’s ook verschillende betekenissen voor verschillende groepen 
van mensen hebben. Bestuurders, bewoners en bezoekers hebben allemaal een eigen beeld van een 
regio. Op verschillende manieren wordt de identiteit van een regio uitgedragen en beleefd. In de ideeën 
van Anssi Paasi is dit een belangrijk, maar niet het enige onderdeel van de institutionalisering van een 
regio. In dit vak worden studenten hiervan bewust gemaakt. Allereerst worden aan de hand van literatuur 
en colleges over de culturele geografie en de regionale geografie, de algemene aspecten van regionale 
beelden behandeld. Wetenschappers, bezoekers, bewoners en bestuurders hebben allemaal andere 
zienswijzen op een regio.
Vervolgens gaan de studenten dit toepassen op een door hen zelf gekozen en afgebakende Nederlandse 
regio. Hierbij moeten ze duidelijk maken vanuit welke verschillende perspectieven naar hun regio gekeken 
wordt, wat de relatie hiertussen is, in hoeverre deze verbonden zijn met andere kenmerken van hun regio 
en een wetenschappelijke geografische beeldvorming.
Een uitgebreide studiewijzer, colleges en voortgangsbesprekingen helpen de studenten om greep 
te krijgen op hun regio. Studenten rapporteren over hun regionale analyse en de analyse van de 
verschillende beeldvormingen over de regio door het maken van een fietsexcursiegids naar hun regio. 
Vervolgens fietsen en beoordelen de studenten een aantal door de andere studenten gemaakte 
fietsexcursiegidsen. N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de 
studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Toets (30%), Inleiding en bronnendocument (20%); excursiegids (40%); evaluatie verslag (10%)

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Literatuurlijst zal in de studiewijzer gepubliceerd worden.
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SGPL-Ruimte, Conflict en Identiteit: Een inleiding in de culturele en politieke geografie

Code: GEO1-3415 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 4 A
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. K. Varró
Docent(en) dr. B. van Gorp, dr. L.J. Paul, prof. dr. J. Renes, dr. C.P. Terlouw, dr. K. Varró
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de relatie tussen identiteit en ruimte op verschillende schaalniveaus te herkennen en beschrijven;
•	 het ontstaan van (ruimtelijke) identiteiten in verband te brengen met de aard van de (fysieke en 

beleefde) ruimte en conflicten daarover;
•	 de beeldvorming van een ruimtelijk conflict te bestuderen en verklaren en daarover (beeldend) te 

presenteren.

Inhoud Waar ‘staan’ wij in deze wereld? Aan de hand van ‘plaatsen’ kunnen mensen betekenis geven aan 
zichzelf, maar ook aan anderen. ‘Plaats’ is hierdoor iets persoonlijks maar kan ook meerdere betekenissen 
hebben, voor het individu en voor een gemeenschap. Vanuit een politiek en cultureel geografische blik 
bestuderen we het denken over plaatsen en ruimte en koppelen we dit aan het begrip identiteit. Omdat 
verschillende mensen andere betekenissen aan ruimte geven kunnen ook conflicten ontstaan. Dat gebeurt 
op verschillende schaalniveaus. In dergelijke conflicten spelen identiteit, vijandbeeld, nationalisme en 
regionalisme een rol. Studenten onderzoeken in groepjes een ruimtelijk conflict op een hoger schaalniveau 
zoals de burgeroorlog in Jemen, de opstand van Boko Haram in Nigeria of de strijd om de Noordpool. 
Ze analyseren hoe verschillende actoren in het conflict via beeldvorming in verschillende media (je kunt 
denken aan: websites, kaarten, filmpjes, schoolboeken, graffiti) hun geopolitieke standpunt uitdragen 
aan bewoners of aan de internationale gemeenschap. N.B. Laatste informatie over werkvorm, toets en 
literatuur is te vinden in de studiewijzer.

Werkvormen Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Toets, individuele en groepsopdracht, presentatie (weging wordt nader bekend gemaakt).

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Studiemateriaal wordt nader bekend gemaakt.
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SGPL-Ruimtelijke vraagstukken in Europa

Code: GEO1-3012 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 1

Periode/Timeslot: 4 C
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.G.A. de Vocht
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL
Open voor 
bijvakstudenten

Nee

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Inleiding Sociale Geografie (GEO1-3002)
- SGPL-Inleiding Planologie (GEO1-3001)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
- Sociale geografie en planologie

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 de voornaamste ruimtelijke vraagstukken in Europa te benoemen en deze in de context van regionale, 
nationale en Europese beleidsvoering te plaatsen;

•	 zowel de gemeenschappelijkheid als de verschillen binnen Europa te kunnen benoemen;
•	 ruimtelijke vraagstukken in hun specifieke regionale context (inclusief planning & beleid) te zien en te 

doorgronden op basis van observatie en onderzoek ter plekke.

Inhoud In deze cursus gaan we in op een veelheid aan actuele vraagstukken in de Europese ruimte en de wijze 
waarop deze vraagstukken op regionaal, nationaal en Europees niveau in beleid worden geïdentificeerd 
en aangepakt. Met de laatste uitbreiding van de Europese Unie lijkt Europa in geopolitieke termen 
steeds meer een eenheid te worden. Toch is het lastig om een eenduidig beeld van de geografie van de 
Europese integratie te geven. In de cursus behandelen we de belangrijkste actuele trends in de ruimtelijke 
ontwikkelingen. Aan bod komen onder andere:
1. de economische ontwikkeling en eenheidsmarkt;
2. het Europese cultuurlandschap;
3. de toestand van natuur en milieu;
4. de Europese stedelijke systemen en netwerken;
5. de bevolkingsontwikkelingen en
6. de integratie van de nieuwe lidstaten binnen de Europese Unie. 

Naast een reeks van gemeenschappelijke hoorcolleges, is er een excursie naar een Europese regio. De 
voorbereiding op de excursie vindt plaats in werkcolleges. Er worden tijdens de excursie een of meerdere 
veldwerken uitgevoerd, die vooraf worden voorbereid.
Er wordt voorafgaand aan de start van de cursus gekozen uit één van de excursiebestemmingen. Bij 
overinschrijving wordt er geloot. De eigen bijdrage voor de excursie zal ongeveer 350-550 euro bedragen, 
afhankelijk van de bestemming. Je krijgt aan het begin van de inschrijvingsperiode van blok 4 informatie 
over de verschillende excursiebestemmingen. Voor studenten die principiële bezwaren hebben tegen 
deelname excursie is er de mogelijkheid van een grote vervangende individuele schrijfopdracht van 3,75 
ects. De excursie vindt plaats in week 23 (za 1 – zo 9 juni 2010).

Werkvormen Buitenlandse excursie (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Twee schriftelijke tentamens (50%) en excursie deelcijfer (50%), bestaande uit een literatuurtoets en 
veldwerkopdrachten (dit kan per excursie verschillen)

Studiemateriaal Verplicht:
Literatuur: Pater, B. de & L. Paul (red.) (2015), Europa: een nieuwe geografie. Utrecht: Perspectief 
Uitgevers (376 pag). ISBN: 9789491269103
Reader: Excursieliteratuur (op Blackboard)
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Bachelorstage

Code: GEO2-3000 Studiepunten: 7,5 EC Niveau: 2

Periode/Timeslot: JAAR -
Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.P.J. Bierbooms
Docent(en) drs. A.P.J. Bierbooms, diverse docenten

Ingangseis Minimaal 60 ects aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage.

Cursusinhoud 
Doelen Het belangrijkste doel van een stage is kennismaking met de praktijk. Wat is de bijdrage van een 

geograaf/planoloog in een organisatie? Hoe werkt een gemeente, of een bedrijf? Wat is jouw functie 
daarbinnen?
De student gaat aan de slag bij een organisatie die past binnen het beroepsveld van de opleiding. De 
student is in staat om:
•	 Wetenschappelijke kennis en inzichten uit het bachelorprogramma te vertalen naar praktische 

toepassingen die van belang zijn voor de organisatie;
•	 Een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de werkzaamheden binnen een bij het beroepsveld horende 

organisatie;
•	 Samen te werken en te functioneren binnen de organisatie;
•	 Nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven die voortkomen uit het werk bij de betrokken 

organisatie;
•	 Te reflecteren op de verschillen en overeenkomsten van de werkwijzen binnen een organisatie en de 

wetenschappelijke manier van werken tijdens de bacheloropleiding;
•	 De doelstellingen en werkwijzen van de organisatie zelf te doorgronden en zijn/haar werkzaamheden 

te plaatsen binnen de organisatie.

Inhoud De inhoud verschilt per stage. Elke stageverlener biedt werkzaamheden aan die de student in staat stellen 
om te kunnen voldoen aan de hierboven genoemde doelen. Dat impliceert onder anderen dat de student 
(mede)verantwoordelijk is voor minimaal één inhoudelijk werkstuk, dat beoordeeld kan worden door een 
docent. Alle hierboven genoemde doelen moeten in het stageverslag worden verwerkt.
Aanmelding: niet via Osiris! De student zoekt zelf een stage en legt contacten met stageverlener 
en de coördinator. De student dient een verzoek in bij de examencommissie om de stage te laten 
goedkeuren. Bij dat verzoek geeft de student aan:
•	 De (belangrijkste) werkzaamheden;
•	 De tijdsbesteding: totaal aantal werkuren en onderverdeling naar werkzaamheden;
•	 De te verwachten output (rapporten, verslagen e.d.);
•	 De gegevens van de organisatie en van de stagebegeleider.
De student moet zelf zorgen voor een begeleider bij SGPL. De student stuurt als bijlage een OSIRIS 
uitdraai van de resultaten mee. Het aantal stage-uren bedraagt minimaal 210 (=7,5 ects). Na goedkeuring 
kan de student zich handmatig laten inschrijven via Student Affairs.

Werkvormen Individueel (Verplicht)
Stage (Verplicht)

Toetsen De student levert een schriftelijke beoordeling in, ondertekend door de stagebegeleider van de instelling. 
De student levert een stageverslag in. Het verslag is vooral een reflectie op de stage activiteiten: wat heb 
je geleerd, hoe verhoudt de stage zich inhoudelijk en qua werkvormen tot de bacheloropleiding, wat 
voegt de stage toe aan kennis en vaardigheden? Bij het verslag zijn de volgende bijlagen gevoegd:
-	 Tijdsbesteding per activiteit
-	 Rapporten en verslagen waaraan is (mee)gewerkt.
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SGPL-Wetenschappelijk Leeronderzoek

Code: GEO2-3055 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 3 B
4 D

Voertaal Nederlands
Coördinator drs. A.G.A. de Vocht
Docent(en) Docenten onderwijsinstituut SGPL, drs. A.G.A. de Vocht
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Ingangseisen Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- SGPL-Statistische methoden (GEO2-3054)

Ingangseisen mbt 
opleiding

De student moet ingeschreven zijn voor (een van) de volgende opleiding(en):
Liberal Arts and Sciences, premaster Sociale geografie en planologie, premaster Sociale geografie en 
planologie: 30 EC, premaster Sociale geografie en planologie: 60 EC, Sociale geografie en planologie

Voorkennis GEO2-3054 Statistische Methoden met een voldoende afgerond.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 zelfstandig alle fasen van het sociaalwetenschappelijk onderzoek te doorlopen, en de daarbij te 
maken keuzes te onderbouwen;

•	 een probleemstelling en op basis daarvan een conceptueel model te formuleren en van daaruit 
hypothesen af te leiden en dit te vertalen in relevante enquêtevragen en interviewvragen;

•	 primaire gegevens te verzamelen, te analyseren en de resultaten te verwerken in zowel een 
schriftelijke rapportage, als mondelinge presentatie;

•	 in sociaalwetenschappelijk onderzoek meest gangbare beschrijvende en inductieve statistische 
technieken toe te passen en de resultaten te interpreteren in de context van de probleemstelling.

Inhoud In een reeks hoorcolleges maken studenten kennis met de verschillende aspecten van het 
wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis passen de studenten in kleine groepen toe in een 
leeronderzoek, met betrekking tot een sociaalruimtelijk thema. Daarbij wordt aandacht besteed aan 
alle relevante methodologische aspecten van het uitvoeren van (een eigen) onderzoek, zoals het 
formuleren van een probleemstelling, het ontwerpen van een conceptueel model, het formuleren 
van hypothesen, het opstellen van een onderzoeksplan, het opstellen een enquête, het trekken van 
een steekproef, de (primaire) gegevensverzameling, het verwerken en analyseren van de verzamelde 
gegevens en het verslagleggen en presenteren van de onderzoeksresultaten. N.B. Studenten van het 
Honours College Geosciences volgen het Wetenschappelijk Leeronderzoek op honoursniveau. Zij dienen 
hiervoor bij de start van de cursus contact op te nemen met de honours-coordinator. Het leeronderzoek 
voor honoursstudenten kent een hoge mate van zelfstandigheid en vrijheid: studenten kiezen zelf hun 
onderwerp, zoeken zelf een begeleider, verzamelen zelf de belangrijke literatuur en maken ook zelf hun 
planning. De studenten werken in kleine groepjes (2 tot 4 personen). De deadline voor het eindverslag is 
30 juni 2019 Deze cursus is ingangseis voor: Bachelor’s thesis (GEO3-3034)

Werkvormen Computerpracticum (verplicht)
Hoorcollege (verplicht)
Werkcollege (verplicht)

Toetsen Wat wordt beoordeeld (evt. %)
Individueel cijfer: schriftelijk tentamen methodologie. Groepscijfer: onderzoeksrapport, presentatie 
onderzoeksresultaten.

Studiemateriaal Verplicht:
Studiewijzer: Studiewijzer (op Blackboard)
Syllabus: A. de Vocht, Syllabus Statistiek; versie 2017
Literatuur: Scheepers e,a, (2016) Onderzoeksmethoden 9de druk. Boom. ISBN 9789058756046
Literatuur: A. de Vocht, Basishandboek SPSS; versie 24 of recenter. Bijleveld Press
ISBN 9789055482603
Bundel: Aanvullende literatuurbundel over het eigen onderzoek
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SGPL-Stadsgeografie II: Wonen in de stad

Code: GEO2-3304 Studiepunten: 7,5 EC  Niveau: 2

Periode/Timeslot: 4 A
Voertaal Nederlands
Coördinator dr. G.W. Mollenhorst
Docent(en) dr. G.S. Bolt, prof. dr. P. Hooimeijer, dr. I.C. van Liempt, dr. G.W. Mollenhorst
Open voor 
bijvakstudenten

Ja

Voorkennis Basiskennis van de sociale geografie (GEO1-3002) wordt verondersteld aanwezig te zijn.

Cursusinhoud 
Doelen De student is in staat om:

•	 veranderingen op de stedelijke woningmarkt te beschrijven met betrekking tot verschillende 
bevolkingsgroepen, woningmarktsegmenten en stadsbuurten;

•	 vanuit theoretische perspectieven woningmarktgedrag te verklaren en aan te geven waarom 
verschillende groepen op de woningmarkt ander gedrag vertonen;

•	 aan te geven wat de mogelijke implicaties zijn van theoretische perspectieven voor het woonbeleid;
•	 resultaten van woningmarktonderzoek te interpreteren en te gebruiken om met een kritische blik 

actuele beleidsvraagstukken op het gebied van de stedelijke woningmarkt te analyseren en te 
evalueren.

Inhoud In de cursus ‘Wonen in de stad’ staat het beschrijven en verklaren van het woningmarktgedrag van 
huishoudens op de stedelijke woningmarkt centraal. Waar wonen mensen en waarom daar? Waarom 
verhuizen mensen? Welke verschillen zien we tussen bevolkingsgroepen en waarom bestaan deze 
verschillen? Welke relatie bestaat er tussen verhuisgedrag en buurtveranderingen? Woningmarktgedrag 
verklaren we vanuit het idee dat huishoudens handelen vanuit hun woonvoorkeuren, binnen hun 
eigen (financiële) mogelijkheden en beperkingen en binnen de kansen die de woningmarkt biedt. Er 
zal daarom ook uitgebreid aandacht worden geschonken aan de aanbodkant van de woningmarkt, het 
overheidsbeleid en de institutionele context. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de 
sociale huursector in Nederland, stedelijk wonen van gezinnen, ruimtelijke segregatie van mensen met een 
migratieachtergrond, buurtveranderingen en verhuisgedrag, wonen en woonwensen over de levensloop, 
wonen en werken in de stad, woningmarktonderzoek en stedelijke herstructurering. 

N.B.
•	 Laatste informatie over werkvorm, toets en literatuur is te vinden in de studiewijzer op Blackboard.
•	 Buiten de contacturen vermeld op het zalenrooster van het studiepunt zijn er nog andere 

contactmomenten, raadpleeg voor het volledige rooster de studiewijzer.

Ingangseis voor Deze cursus is ingangseis voor (indien van toepassing en hierboven niet genoemd):
Werkvormen Hoorcollege (verplicht)

Werkcollege (verplicht)

Toelichting op 
werkvorm

Hoorcollege:
Buiten de contacturen vermeld op het zalenrooster van het studiepunt zijn er nog andere 
contactmomenten, raadpleeg voor het volledige rooster de studiewijzer.

Toetsen
Toelichting Wat wordt beoordeeld (evt. %)

Tentamen; paper; diverse opdrachten
Studiemateriaal Verplicht:

Studiewijzer: Literatuurlijst zal in de studiewijzer gepubliceerd worden
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SGPL-Stadsgeografie III: World Cities and Urban Inequalities

Code: GEO3-3312 Credits: 7,5 EC  Level: 3

Period/Timeslot 4 B
Language English
Coordinator dr. K. Visser
Instructor(s) dr. M.M. Bayrak, dr. G.S. Bolt, dr. K. Visser, guest lecturers
Open to other students Yes
Previous knowledge
can be gained by

One of the following courses is recommended:
- SGPL-Stadsgeografie II, wonen in de stad (GEO2-3304)
- SGPL-Inleiding Stadsgeografie (GEO1-3301)

Course content
Objectives After this course, students will be able to:

•	 mention key elements of world cities and to distinguish these cities from other city types;
•	 describe the development of world cities and urban systems from a social, political and economic 

perspective, especially with respect to inequality issues;
•	 describe and explain the effects of world cities and urban systems on everyday life, living, working 

and mobility in the city;
•	 gain experience in writing and presenting in English.

Content Three main themes will be dealt with during this course:
1. What are world cities and how are they related to each other? This question will focus on the 

economic, social, demographic and political aspects of major world cities. It will also examine the links 
and networks between cities, and the role which infrastructure and communication networks play in 
developing these urban systems

2. How have macro trends such as deindustrialisation, globalisation and the rise of the service sector 
influenced the development of world cities? These forces have had different impacts on different 
types of cities. Major industrial cities such as Manchester or Detroit have lost much of their 
importance, while cities such as London or New York have benefitted from being at the centre of 
global trade and finance.

3. Are polarisation and inequality an inherent part of world cities? World cities attract migrants, both 
highly skilled and unskilled. This creates large clusters of both affluent and poor inhabitants. In world 
cities, this polarisation is evident in urban slums, poor immigrant neighbourhoods and squatter 
settlements, as well as in gentrified areas, rich enclaves and gated communities. What are the 
experiences of living in these communities?

N.B. Latest information about the course can be found in the course manual.

Entry requirement This course is the entry requirement for (if applicable and not mentioned above):
Instructional modes Lectures

Tutorials
Peer-review session and individual feedback on paper
Self-study

Assessment
Explanation What will be assessed? (evt. %)

Written exam (40%), Presentation (20%), Individual paper (40%)
Literature Collection of academic articles on Blackboard
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In de Onderwijs- en Examenregeling zijn de opleidingsspecifieke rechten en plichten opgenomen van studenten 
enerzijds en de Universiteit Utrecht anderzijds. In het (algemene universitaire) Studentenstatuut staan de 
rechten en plichten die voor alle studenten gelden.

Deze regeling is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Geowetenschappen op 13 juni 2018 met 
instemming van de faculteitsraad en de opleidingscommissie d.d. 13 juni 2018.

PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

art. 1.1 – toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen 
Aardwetenschappen, Global Sustainability Science, Milieu-maatschappijwetenschappen, Milieu-
natuurwetenschappen, Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale geografie en Planologie, op alle 
studenten die staan ingeschreven en op degenen die verzoeken om toegelaten te worden tot deze opleidingen.
Bovengenoemde opleidingen worden verzorgd door de Undergraduate School binnen de faculteit 
Geowetenschappen, hierna te noemen: de faculteit.
Deze regeling geldt voor het studiejaar 2018-2019. Voor studenten die eerder met hun opleiding zijn gestart
zijn algemene overgangsregelingen vastgelegd per opleiding in opleidingsspecifieke delen. In deze delen zijn 
tevens onder verwijzing diverse opleidingsspecifieke artikelen opgenomen.

art. 1.2 – begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

• academische vakantie: periode zonder onderwijsverplichtingen voor docenten en studenten, zoals 
vastgelegd in het onderwijsjaarrooster van de opleidingen.

• contract onderwijsvoorzieningen: het door de onderwijsdirecteur (of andere functionaris namens de 
opleiding) en gehandicapte student afgesloten contract, waarin is vastgelegd op welke noodzakelijke 
en redelijke voorzieningen de student recht heeft.

• cursus: het geheel van onderwijs en toetsing van een onderdeel.
• cursuscoördinator: de docent die verantwoordelijk is voor inhoud en organisatie van een cursus. 
• European Credit EC (zie ook onder studiepunt): Europees uniform vastgestelde eenheid waarin de 

studielast wordt uitgedrukt. Het onderliggende European Credit Transfer System (ECTS) borgt dat 
studiepunten internationaal vergelijkbaar zijn.   

• examen: het afsluitend bachelorexamen van de opleiding dat met goed gevolg is afgelegd, als aan alle 
verplichtingen van de gehele bacheloropleiding is voldaan.

• examinator: een beoordelaar waarvan de bevoegdheid is vastgesteld door de examencommissie van 
de opleiding.  

• Internationaal Diploma Supplement: de bijlage bij het bachelor getuigschrift waarin een toelichting is 
opgenomen m.b.t. de aard en de inhoud van de opleiding (mede in internationale context).

• onderdeel: een onderwijseenheid (cursus) van de opleiding, opgenomen in de Universitaire 
Onderwijscatalogus.

• opleiding: de bacheloropleiding genoemd in art. 1.1 van deze regeling, bestaande uit een 
samenhangend geheel van onderwijseenheden.

• periode: gedeelte van het academisch jaar waarvan de begindatum is vastgelegd in de universitaire 
jaarkalender en de omvang in weken is vastgelegd in het onderwijsjaarrooster per opleiding.

• portfolio: de verzameling documenten met betrekking tot de prestaties van de student.
• praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of een andere onderwijsleeractiviteit gericht op 

het bereiken van bepaalde vaardigheden, zoals:
o het schrijven van een scriptie of paper
o het maken van een werkstuk of een ontwerp
o het geven van een presentatie, voordracht of referaat
o het uitvoeren van een onderzoekopdracht
o het deelnemen aan een werkgroep, een veldwerk of een excursie
o het samenwerken in groepsverband
o het doorlopen van een stage

• semester: gedeelte van het academisch jaar (ong. 5 maanden) waarvan de begindatum is vastgelegd 
in de universitaire jaarkalender.

• student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het 
afleggen van de toetsen en van het examen van de opleiding.

• studiepunt (EC): (Europees uniform vastgestelde) eenheid waarin de studielast wordt uitgedrukt; 1 
studiepunt komt overeen met 28 uren studeren.

• Student Affairs Geosciences: onderwijsbalie en de studievoortgangsadministratie van de faculteit.
• studiewijzer: document waarin van een cursus is aangegeven: de eindtermen; de eisen (o.a. de 

aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen) waaraan een student moet voldoen om de eindtermen 
te bereiken; de toetsvorm; de verplichte literatuur; de wijze waarop het eindcijfer tot stand komt; het 
rooster en de werkvormen; de naam en bereikbaarheid van de cursuscoördinator.

• toets: tentamen als bedoeld in art. 7.10 van de wet.
• Undergraduate school: verband waarbinnen het bachelor onderwijs van de faculteit is georganiseerd. 

De Undergraduate School is belast met de organisatie en coördinatie van het onderwijs en met de 
bewaking van de onderwijskwaliteit.

• universitaire jaarkalender: de periodiek door het College van Bestuur vastgestelde indeling van het 
academisch jaar.

• universitaire onderwijscatalogus: het onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
gehouden register van de binnen de universiteit verzorgde cursussen.
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• wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.

PARAGRAAF 2 – VOOROPLEIDING

art. 2.1 – Toelating
Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding.

art. 2.2 – Taaleis bij buitenlands diploma
De bezitter van een buitenlands diploma kan pas inschrijven:
a. nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed 

gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 dan wel het certificaat 
Nederlands als Vreemde Taal, ‘Educatief Professioneel’ (voorheen Profiel Academische Taalvaardigheid’) of 
‘Educatief Startbekwaam’ (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs)" , en1

b. nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal op het niveau 
van het Nederlandse vwo-examen.
Deficiënties in de vooropleiding in Engels moeten voor aanvang van de opleiding zijn opgeheven. Dit moet 
blijken uit het succesvol afleggen van één de volgende toetsen:
o IELTS (International English Language Testing System), academic module. De minimum vereiste IELTS 

score (overall band) moet zijn: 6.0 met tenminste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’.
o TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-

based test).
o Cambridge EFL (English as a Foreign Language) Examinations, met een van de volgende certificaten:

- Cambridge Certificate in Advanced English; minimum score: C;
- Cambridge Certificate of Proficiency in English; minimum score: C.

art. 2.3 - Colloquium doctum
Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding.

PARAGRAAF 3 – INHOUD EN INRICHTING VAN DE 
OPLEIDING

art. 3.1 – doel van de opleiding        
Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding.

art. 3.2 – vorm van de opleiding
Alle bacheloropleidingen worden voltijds verzorgd. De opleiding Sociale geografie en Planologie wordt eveneens 
in deeltijd verzorgd.

art. 3.3 – taal waarin de opleiding wordt verzorgd
De opleidingen Aardwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschappen, Milieu-natuurwetenschappen,
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en Sociale geografie en Planologie worden in het Nederlands 
verzorgd. In voorkomende gevallen kan een cursus in het Engels worden verzorgd, omdat de cursusdoelen, de 
eindtermen van de opleiding of de herkomst van de docent(en) en/of een deel van de studenten dit vereisen.
De opleiding Global Sustainability Science wordt volledig in het Engels verzorgd.

art. 3.4 – studielast
1. De opleiding heeft een studielast van 180 studiepunten.
2. De opleiding omvat onderdelen op gevorderd niveau (zie ook art. 4.1) met een studielast van tenminste 45 

studiepunten (in major en profileringsruimte samen).

art. 3.5 – major      
1. Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding.

art. 3.6 – profileringsruimte, minor
1. De opleiding omvat een profileringsruimte waarin de student onderdelen kiest met een totale studielast van 

45 studiepunten. 
2. De onderdelen van de profileringsruimte dienen voor tenminste 15 studiepunten op verdiepend of 

gevorderd niveau te liggen.
3. Voor keuze komen in aanmerking onderdelen, opgenomen in de Universitaire Onderwijscatalogus, tenzij er 

naar het oordeel van de examencommissie sprake is van inhoudelijke dubbeling m.b.t. eerder door de 
student afgelegde onderdelen. Voorts komen voor keuze in aanmerking - onder goedkeuring van de 
examencommissie - onderdelen verzorgd door een andere Nederlandse of een buitenlandse universiteit dan 
wel van een bekostigde of aangewezen Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs. De 
examencommissie bepaalt daarbij het niveau van deze onderdelen. De examencommissie onthoudt 

1 ad a is niet van toepassing op de Engelstalige bacheloropleiding Global Sustainability Science.
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goedkeuring als er naar haar oordeel sprake is van inhoudelijke dubbeling met betrekking tot eerder door 
de student afgelegde of nog af te leggen (major)onderdelen. Indien onderdelen inhoudelijk geheel of 
gedeeltelijk overlappen kan de examencommissie de inbreng van deze onderdelen voor het examen 
beperken door aftrek van studiepunten naar rato van de overlap.

4. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest dat door een faculteit wordt verzorgd 
onder de aanduiding ”minor”, wordt deze aanduiding na goedkeuring van de examencommissie op het 
supplement bij het getuigschrift van zijn examen vermeld. 

art. 3.7 – onderdelen elders 
1. Voorwaarde voor het behalen van het getuigschrift van het bachelorexamen van de opleiding is dat 

tenminste de helft van het onderwijsprogramma is behaald via onderdelen verzorgd door de Universiteit 
Utrecht.

2. Onderdelen die tijdens de opleiding elders behaald worden, kunnen uitsluitend met voorafgaande 
toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het examenprogramma van de student.

3. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan een instelling voor 
hoger onderwijs, kan slechts op grond van art. 5.14 vrijstelling worden verleend.

4. In afwijking van artikel 3.7.3 kunnen onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding bij 
een bacheloropleiding aan de UU zijn behaald met het behaalde judicium worden ingebracht in het 
examenprogramma van de student.

art. 3.8 – honoursprogramma 
1. De Undergraduate School Geosciences biedt een honoursprogramma aan. Dit programma wordt 

georganiseerd binnen het Honours College Geowetenschappen. Het honoursprogramma heeft een 
studielast van 45 studiepunten. Verplicht onderdeel van het honoursprogramma is een honours-thesis met 
een studielast van 15 studiepunten. Van elke honoursstudent wordt actieve deelname verwacht aan 
extracurriculaire activiteiten binnen de honourscommunity. Studenten doen internationale ervaring op in 
het honoursprogramma. De samenstelling van het programma is vermeld in bijlage 2.

2. De selectie van de kandidaten, de toelating tot het programma en de verlenging van de toelating tot het 
programma in het tweede en derde studiejaar is opgedragen aan de selectiecommissie van het Honours 
College Geowetenschappen. De kandidaat ontvangt een toelatings- c.q. afwijzingsbeslissing tot het 
honoursprogramma. Hierin wordt gewezen op de bezwaarmogelijkheid bij het College van Bestuur.

3. Alle aankomende studenten kunnen zich, voor aanvang van de opleiding, aanmelden voor het Honours 
College Geowetenschappen. De selectiecommissie selecteert jaarlijks uit de aanmeldingen de studenten die 
toegelaten worden tot het Honours College Geowetenschappen. De selectie vindt plaats op basis van 
motivatiebrief, cv en resultaten van de toelating gevende vooropleiding. 

4. Studenten kunnen ook bij aanvang van het tweede semester van het eerste jaar van de opleiding 
instromen in het Honours College Geowetenschappen. De selectiecommissie selecteert jaarlijks voor 
aanvang van het tweede semester uit de aanmeldingen de studenten die toegelaten worden tot het 
Honours College Geowetenschappen. De selectie vindt plaats op basis van motivatiebrief, cv, resultaten 
van de toelating gevende vooropleiding, en de resultaten uit het eerste semester van het eerste studiejaar.

5. De selectiecommissie van het Honours College Geowetenschappen beslist jaarlijks of de toelating tot het 
Honours College Geowetenschappen wordt verlengd. De toelating tot het Honours College 
Geowetenschappen wordt verlengd:
- indien 60 EC zijn behaald (einde jaar 1), dan wel 120 EC (einde jaar 2);
- bij een gewogen cijfergemiddelde van minimaal 7.0;
- bij voldoende actieve participatie in het honoursprogramma;
- bij blijvende goede motivatie.
De selectiecommissie betrekt in haar oordeel
- het leerplan en portfolio van de student;
- eventuele bijzondere persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als 

redelijkerwijs kan worden verlangd zijn gemeld.

art. 3.9 – feitelijke vormgeving onderwijs
In de Universitaire Onderwijscatalogus en/of in de studiewijzers en/of in de digitale leeromgeving (Blackboard),
is van elke cursus de programmering van de onderwijsactiviteiten aangegeven. De student kan de zalenroosters 
van het onderwijs waarvoor hij of zij staat ingeschreven inzien via MyTimetable.

PARAGRAAF 4 – ONDERWIJS

art. 4.1 – cursus
1. Voor de onderdelen van de opleiding worden cursussen verzorgd met een studielast van 7,5 studiepunt of 

een veelvoud daarvan.
2. Elke cursus is zo ingericht dat actieve participatie van de student wordt bevorderd.
3. Elke cursus heeft een studiewijzer, die twee weken voor de start van het onderwijs voor studenten 

beschikbaar is.
4. Alle cursussen die deel uit kunnen maken van de opleiding, zijn opgenomen in de Universitaire 

Onderwijscatalogus. 
5. Een cursus wordt verzorgd op een van de volgende niveaus: 

- inleidend: 1
- verdiepend: 2
- gevorderd: 3
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art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis
Zie opleidingsspecifiek deel van de desbetreffende opleiding.

art. 4.3 - inschrijving voor cursussen
1. Aan een cursus kan pas worden deelgenomen nadat de student zich tijdig daarvoor via OSIRIS-student 

heeft ingeschreven. Zie: studentensite.
2. Alle in de Universitaire Onderwijscatalogus vermelde cursussen vinden doorgang.
3. Bij een inschrijving van minder dan 15 studenten kan de cursuscoördinator in overleg met de 

onderwijsdirecteur besluiten het onderwijs in een andere werk- en/of beoordelingsvorm aan te bieden.
4. Er kan voor twee cursussen per periode worden ingeschreven. Een derde cursus dient tijdig te worden 

aangevraagd bij de opleiding. Deze extra cursus kan alleen worden gekozen uit het cursusaanbod van de 
eigen major; aanvragen is alleen mogelijk tijdens de reguliere inschrijvingsperiode. 

5. Uitzondering op het in lid 4 gestelde vormt de inschrijving door voor het honoursprogramma ingeschreven 
studenten voor cursussen, behorend tot dit programma. Deze extra inschrijving wordt altijd gehonoreerd.

6. Bij onvoldoende studievoortgang van een student en/of onvoldoende capaciteit bij een cursus kan de 
onderwijsdirecteur een student uitsluiten van inschrijving voor een derde cursus binnen één 
onderwijsperiode.

7. Zonder tegenbericht, uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van de cursus, is de student die zich correct en 
tijdig inschrijft voor een cursus definitief geplaatst. 

8. Gedurende de na-inschrijving kan een student zich alleen inschrijven voor die cursussen waarvoor nog 
capaciteit beschikbaar is.

art. 4.4 – aanwezigheids- en inspanningsverplichting 
1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij of zij staat ingeschreven. 
2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs, worden de aanvullende eisen, 

zoals de aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen, per onderdeel in de studiewijzer omschreven.
3. Indien aantoonbaar sprake is van overmacht (bv. als gevolg van ziekte of familieomstandigheden) vervalt 

de aanwezigheidsplicht. De beoordeling hiervan is aan de cursuscoördinator. De student dient afwezigheid 
vooraf te melden bij het onderwijssecretariaat van de opleiding en dient, indien de cursuscoördinator 
hierom vraagt, een schriftelijk bewijs van de bijzondere omstandigheden te overleggen.

4. Inspanningsverplichtingen (zoals het houden van een presentatie of het schrijven van een paper) kunnen 
nimmer vervallen. Wanneer een student door overmacht niet tijdig aan een bepaalde 
inspanningsverplichting kan voldoen dient de student zich direct na het ontstaan van de overmachtsituatie 
te melden bij de cursuscoördinator en, indien de cursuscoördinator hierom vraagt, een schriftelijk bewijs 
van de bijzondere omstandigheden te overleggen.

5. Studenten die in aanmerking willen komen voor een bijzondere regeling ten aanzien van cursusver-
plichtingen wegens chronische ziekte, handicap of topsportstatus, kunnen hiertoe een verzoek richten aan 
de examencommissie (zie ook art. 7.3).

6. Bij kwalitatief of kwantitatief onvoldoende deelname kan de cursuscoördinator de student uitsluiten van 
verdere deelname aan de cursus of een gedeelte daarvan.

art. 4.5 – deelname aan cursussen; voorrangregels
1. Indien een cursus een beperkte capaciteit heeft, is in de Universitaire Onderwijscatalogus en/of studiegids 

aangegeven voor hoeveel studenten die cursus ten hoogste wordt verzorgd.
2. Deelname vindt plaats onder inschrijving, met dien verstande dat voor de opleiding ingeschreven 

studenten (incl. de aan de betreffende opleiding gekoppelde Liberal Arts and Sciences-hoofdrichting) 
voorrang genieten bij de cursussen die behoren tot het verplichte (keuze) deel van de major.

3. Naast de in het tweede lid geformuleerde algemene voorrangsregel geschiedt toelating voor cursussen 
met een beperkte capaciteit op basis van de volgende plaatsingsvolgorde:

1. studenten die een cursus herhalen, omdat zij deze niet met goed gevolg hebben afgerond ten 
gevolge van een aantoonbare overmachtsituatie;

2. studenten waarvoor de cursus verplichte dan wel verplichte keuzecursus is;
3. door de faculteit geaccepteerde uitwisselingsstudenten die de cursus tijdig en onder 

goedkeuring hebben gekozen;
4. overige studenten.

4. Bij vrije keuzecursussen met beperkte capaciteit wordt geloot. Daarbij gaan studenten van de faculteit 
(incl. geaccepteerde GEO-uitwisselingsstudenten) voor externe studenten. 

5. Van de student wordt verwacht dat hij of zij bekend is met de informatie die verspreid wordt via zijn of 
haar universitaire emailadres, de studentensite van de opleiding en de elektronische leeromgeving. 

art. 4.6 – afsluiten cursussen internationale studenten voor onderwijsvrije 
periode kerst 
Internationale uitwisselingsstudenten krijgen de mogelijkheid om door de onderwijsdirecteur aangewezen 
cursussen in periode 2 voor de onderwijsvrije periode rond kerst te kunnen afronden.

art. 4.7 – evaluatie kwaliteit onderwijs
1. De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe 

zorgt de onderwijsdirecteur dat er evaluatie van cursussen plaatsvindt en er evaluatie op het niveau van 
het curriculum plaatsvindt. Bij de kwaliteitszorg onderwijs betrekt de onderwijsdirecteur de adviezen en 
verbetersuggesties van de opleidingscommissie over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van 
de opleiding.

2. Studenten worden op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de cursus- en curriculumevaluaties.
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PARAGRAAF 5 – TOETSING

art. 5.1 – algemeen
1. Tijdens de cursus wordt de student op academische vorming getoetst en wordt getoetst of de student in 

voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt.
2. In de Universitaire Onderwijscatalogus, in de studiegids en/of in de studiewijzer staat beschreven aan 

welke prestaties de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn 
waarop de student beoordeeld wordt. Bij verschil van inzicht wordt de studiewijzer gevolgd.

3. Voor alle cursussen geldt dat het voor het verkrijgen van een eindcijfer noodzakelijk is dat de student aan 
alle daartoe verplicht gestelde deeltoetsen heeft deelgenomen.

4. De cursuscoördinator kan in de studiewijzer van een cursus voor ten hoogste één toetsonderdeel aangeven 
dat het behalen van een voldoende cijfer van minimaal 5,50 een voorwaarde is voor het toekennen van 
een voldoende eindcijfer. Uitsluitend in bijzondere gevallen en met instemming van de onderwijsdirecteur 
kan deze voorwaarde aan meerdere toetsonderdelen verbonden worden.  

5. Iedere cursus bevat meerdere toetsmomenten, waarvan minimaal één uiterlijk halverwege de cursusduur 
plaatsvindt.

6. Behoudens hetgeen is vastgelegd in artikel 5.5. en 5.6 wordt elk toetsonderdeel dat deel uitmaakt van de 
eindbeoordeling van een cursus eenmaal afgenomen en beoordeeld. 

7. De toetsing van de student is afgerond bij het einde van de cursus.
8. Indien een cursus wordt herhaald, dan is het laatst behaalde judicium het geldend judicium. 
9. Wanneer een student is geslaagd voor een cursus, maar niettemin besluit de cursus te herhalen, dan dient 

de volledige cursus te worden herhaald.   
10. In het Reglement2 van de examencommissie (zie: studiegids/studentensite) staat de gang van zaken bij 

toetsing beschreven.

art. 5.2. - examencommissie
1. De decaan stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in en draagt er zorg 

voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt 
gewaarborgd.

2. De decaan benoemt de voorzitter en de leden van de examencommissie voor een termijn van drie jaar op 
basis van hun deskundigheid op het terrein van de betreffende opleiding(en) of het terrein van toetsing,
waarbij 
• ten minste één lid is afkomstig van buiten de desbetreffende (groep van) opleiding(en), en
• ten minste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende (groep van) opleiding(en). 
Herbenoeming is mogelijk. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de decaan de leden van de 
desbetreffende examencommissie.

3. Als lid of voorzitter van de examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een 
managementfunctie met financiële verantwoordelijkheid bekleedt of (deel)verantwoordelijkheid voor een 
onderwijsprogramma heeft. Hieronder worden in ieder geval verstaan: de decaan, vice-decaan, 
directeur/hoofd/manager van een departement, lid van een departementaal management/bestuursteam, 
lid/voorzitter van de board of studies van de Graduate School of Undergraduate School en de 
onderwijsdirecteur.

4. Het lidmaatschap van de examencommissie eindigt bij het verstrijken van de benoemingstermijn. Voorts 
wordt aan de voorzitter en de leden door de decaan op eigen verzoek ontslag verleend. De voorzitter en de 
leden worden door de decaan ontslagen, indien zij niet meer voldoen aan de vereisten genoemd in lid 2 of 
lid 3 van dit artikel. Voorts kan de decaan de voorzitter en de leden ontslaan indien is gebleken dat zij de 
wettelijke taken onvoldoende uitvoeren.

5. De decaan maakt de samenstelling van de examencommissie(s) aan de studenten en docenten bekend.

art. 5.3 -  toetsing thesis
1. De toetsing van de in artikel 3.5 lid 53 bedoelde thesis wordt verricht door tenminste twee examinatoren 

(de desbetreffende begeleider en een tweede beoordelaar).
2. Indien de thesis in meertallen wordt geschreven, krijgt elke student op grond van diens expliciet gemaakte

bijdrage een individuele beoordeling. 

art. 5.4 – cijfers
1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. De eindbeoordeling van een cursus is 

voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager. 
2. Het eindcijfer van een cursus wordt afgerond op één decimaal; deelcijfers worden nooit afgerond.
3. Het eindcijfer 5 wordt niet van decimalen voorzien; een gemiddeld cijfer van 4,95 t/m 5,49 is onvoldoende 

(5); een gemiddeld cijfer van 5,50 t/m 5,99 wordt voldoende (6). 
4. De wijze waarop het eindcijfer van een cursus tot stand komt, is vermeld in de studiewijzer.
5. Alfanumerieke resultaten worden in onderstaande gevallen toegekend: 

- de student die staat ingeschreven voor een cursus en niet aan een toetsonderdeel heeft deelgenomen, 
ontvangt een NV (Niet Verschenen); in geval wegens overmacht niet is deelgenomen aan de toets, 
ontvangt de student een ND (Niet Deelgenomen);

- de student die niet aan alle toetsonderdelen heeft deelgenomen, dan wel niet aan de voorwaarde van 
een voldoende cijfer van minimaal 5.50 voor een toetsonderdeel heeft voldaan, ontvangt een NVD 
(Niet VolDaan); 

2 Ook wel ‘Regels en Richtlijnen’ genoemd.
3 Opleidingsspecifiek deel Aardwetenschappen lid 4. 
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- indien de student heeft voldaan aan een onderdeel, maar hier geen cijfer voor ontvangt, kan de 
student een V (Voldoende) als resultaat worden toegekend; 

- indien de student niet heeft voldaan aan een onderdeel, maar hier geen cijfer voor ontvangt, kan de 
student een ONV (Onvoldoende) als resultaat worden toegekend

- de student aan wie vrijstelling is verleend door de examencommissie ontvangt een VR (VRijstelling); 
- indien fraude is geconstateerd door de examencommissie, kan de student een FR (FRaude) als 

resultaat worden toegekend.

art. 5.5 – reparatie: aanvullende (deel)toets
1. Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan en niettemin geen 

voldoende is toegekend, wordt hij of zij, uitsluitend bij een onvoldoende eindbeoordeling van tenminste 
4,00 voor afronding, eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende toets af te leggen.

2. Een student komt niet in aanmerking voor aanvullende toetsing indien een voldoende eindcijfer is 
toegekend. 

3. De docent bepaalt de inhoud en de vorm alsmede de datum en tijd van de aanvullende toets.
4. Indien voor de individuele aanvullende toets een voldoende resultaat wordt behaald, wordt als eindcijfer 

voor de gehele cursus een 6,00 in de studievoortgangadministratie opgenomen. Eerder behaalde 
deelresultaten worden niet meer meegewogen in de totstandkoming van het eindcijfer van de aanvullende 
toets.

5. Indien de aanvullende toets een onvoldoende resultaat oplevert, wordt het oorspronkelijke eindcijfer in de 
studievoortgangsadministratie verwerkt en zijn daarmee alle deelresultaten van de cursus vervallen.

6. Wanneer aan de student bij een voldoende eindgemiddelde van 5,50 of hoger geen voldoende eindcijfer 
kan worden toegekend omdat hij of zij één toetsonderdeel met de voorwaarde van een voldoende cijfer
niet behaald heeft, wordt hij of zij eenmaal in de gelegenheid gesteld om een aanvullende deeltoets af te 
leggen mits hij of zij aan alle (overige) inspanningsverplichtingen van de cursus heeft voldaan. 

7. Een student komt niet in aanmerking voor een aanvullende deeltoets indien een voldoende eindcijfer is 
toegekend.

8. De docent bepaalt de inhoud en de vorm alsmede de datum en tijd van de aanvullende deeltoets. De 
inhoud van deze toets dient ter vervanging van het toetsonderdeel waarvoor de verplicht gestelde 
voldoende niet is behaald.  

9. Bij een voldoende reparatie van een aanvullende deeltoets wordt het cijfer 5,50 toegekend bij het 
betreffende toetsonderdeel en meegewogen volgens de in studiewijzer vastgelegde berekening van het 
eindcijfer. 

10. Indien de aanvullende deeltoets een onvoldoende resultaat oplevert, wordt het eindcijfer NVD in de 
studievoortgangsadministratie verwerkt en zijn daarmee alle deelresultaten van de cursus vervallen.

art. 5.6 – overmacht: vervangende toets
1. Indien de student door aantoonbare overmacht een (deel)toets mist, wordt de student slechts eenmaal in 

de gelegenheid gesteld een vervangende toets af te leggen. Alleen studenten die zich direct na het 
ontstaan van de hiervoor bedoelde overmachtsituatie bij de cursuscoördinator melden komen in 
aanmerking voor een vervangende toets (zie ook art 4.4).

2. De docent bepaalt de inhoud en de vorm van de vervangende toets.
3. Indien de student niet aanwezig is bij de vervangende toets, ofwel niet tijdig voldoet aan de voorwaarden 

van de vervangende toets, dan vervalt daarmee zijn of haar recht op vervanging.  

art. 5.7 – toetsvorm
1. Toetsing binnen een cursus vindt plaats op de wijze als vermeld in de Universitaire Onderwijscatalogus en 

in de studiegids of studiewijzer. Als de informatie in deze bronnen niet geheel overeenkomt, geldt de 
studiewijzer. 

2. Op verzoek kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan krachtens het eerste 
lid is bepaald, wordt afgelegd.

3. Toetsen worden afgenomen in het Nederlands of, indien de examencommissie en de cursuscoördinator dit 
overeenkomen, in een andere taal, bij voorkeur in het Engels.

4. Indien van een toets niet is aangegeven op welke wijze deze zal worden afgelegd, omdat deze toets 
betrekking heeft op een cursus die niet door de opleiding wordt verzorgd, dan is het in de betreffende OER 
bepaalde van toepassing.

art. 5.8 – mondelinge toetsen
1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders heeft 

bepaald.
2. Een mondelinge toets wordt gedurende ten hoogste 60 minuten zo mogelijk door twee examinatoren 

afgenomen.
3. Het mondeling afnemen van een toets is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende 

examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft 
gemaakt.

art. 5.9 – toetsvoorziening bijzondere gevallen
1. Indien een student voor het behalen van het bachelorexamen nog ten hoogste één (eerder afgelegd maar 

niet met goed gevolg voltooid) onderdeel van maximaal 7,5 studiepunt nodig heeft en het niet verlenen 
van een individuele toetsvoorziening aantoonbaar tot een studievertraging van meer dan een semester 
leidt, of tot meer dan een semester vertraging met de start van een vervolgopleiding, kan die student een 
verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een individuele toetsvoorziening. 
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2. Indien het niet verlenen van een individuele toetsvoorziening zou leiden tot een ‘bijzonder geval van 
onbillijkheid van overwegende aard’ kan de examencommissie besluiten een toetsvoorziening toe te 
kennen.

3. Verzoeken om een bijzondere toetsvoorziening moeten zo snel mogelijk met bewijsstukken worden 
ingediend bij de examencommissie.

art. 5.10 – termijn beoordeling
1. De examinator stelt binnen 24 uur na het afnemen van een mondelinge toets het oordeel vast en reikt de 

student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit.
2. De examinator stelt het oordeel over een schriftelijk of op andere wijze afgenomen (deel)toets vast binnen 

tien werkdagen na de dag waarop deze is afgenomen en maakt dit oordeel bekend.
3. De eindresultaten van een cursus worden binnen tien werkdagen na afloop van de cursus vastgesteld en 

bekendgemaakt. De cursuscoördinator verschaft de administratie van de faculteit de nodige gegevens ten 
behoeve van de uitreiking van het schriftelijk of elektronisch bewijsstuk van het oordeel aan de student.

4. Gedurende de academische vakantie gelden geen beoordelingstermijnen.
5. Op de schriftelijke verklaring van het oordeel over een toets wordt de student gewezen op het inzagerecht, 

bedoeld in art. 5.12 en op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens.

art. 5.11– geldigheidsduur
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen van het examen is acht jaar vanaf de toetsdatum tot en met 

de examendatum.
2. In afwijking hiervan kan de examencommissie in geval van bijzondere omstandigheden, op verzoek van de 

student, voor een cursus een verlengde geldigheidsduur bepalen, ofwel kan de examencommissie een 
aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen.

3. Deeltoetsen en opdrachten die behaald zijn binnen een cursus die niet met goed gevolg is afgerond, 
vervallen na het studiejaar waarin zij zijn behaald, tenzij een cursus meer dan één keer per studiejaar 
wordt gedoceerd. Dan vervallen de deeltoetsen en opdrachten die zijn behaald na de periode waarin zij zijn 
behaald.

art. 5.12– inzagerecht
1. Binnen dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets krijgt de student op  

verzoek inzage in zijn of haar beoordeeld werk. Tevens wordt, indien de student hier om verzoekt, een 
kopie verschaft van dat werk.

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende kennis nemen van vragen en 
opdrachten van de desbetreffende toets, alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling 
heeft plaatsgevonden.

art. 5.13 – bewaartermijn toetsen
1. De opgaven, uitwerkingen en het beoordeelde werk van de schriftelijke toetsen worden in papieren of 

digitale vorm gedurende twee jaar na de beoordeling bewaard. 
2. De in artikel 3.5, vijfde lid4 bedoelde thesis en de beoordeling daarvan wordt in papieren of digitale vorm 

gedurende zeven jaar na de beoordeling bewaard.

art. 5.14 – vrijstelling 
De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling 
verlenen van een onderdeel van de major, indien de student:
a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere 

beroepsopleiding voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding heeft voltooid;
b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken 

m.b.t. het desbetreffende onderdeel.
Een vrijstelling kan alleen betrekking hebben op een hele cursus en niet op een gedeelte hiervan.

art. 5.15 – fraude en plagiaat 
1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een juist 

oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. 
Onder fraude valt onder meer:
• tijdens de toets spieken. Degene die gelegenheid biedt tot spieken is medeplichtig aan fraude;
• tijdens de toets binnen handbereik hebben van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde rekenmachine, 

mobiele telefoon, smartwatch, smartglasses, boeken, syllabi, aantekeningen etc.), waarvan de 
raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan;

• door anderen laten maken van (delen van) een studieopdracht en het voordoen als eigen werk; 
• zich voor de datum of het tijdstip waarop de toets zal plaatsvinden, in het bezit te stellen van de 

vragen, opgaven of antwoorden van de desbetreffende toets;
• fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens; 
• Van plagiaat is sprake bij het in een scriptie of ander werkstuk gegevens of tekstgedeelten van 

anderen overnemen zonder bronvermelding. Onder plagiaat valt onder meer: 
• het knippen en plakken van tekst van digitale bronnen zoals encyclopedieën en digitale tijdschriften 

zonder aanhalingstekens en verwijzing;
• het knippen en plakken van teksten van het internet zonder aanhalingstekens en verwijzing;
• het overnemen van teksten van gedrukt materiaal zoals boeken, tijdschriften en encyclopedieën 

zonder aanhalingstekens en verwijzing;

4 Opleidingsspecifiek deel Aardwetenschappen lid 4.
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• het opnemen van een vertaling van bovengenoemde bronnen zonder aanhalingstekens en verwijzing;
• het parafraseren van bovengenoemde teksten zonder (deugdelijke) verwijzing; parafrasen moeten als 

zodanig gemarkeerd zijn (door de tekst uitdrukkelijk te verbinden met de oorspronkelijke auteur in 
tekst of noot), zodat niet de indruk wordt gewekt dat het gaat om eigen gedachtegoed van de student;

• het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal van anderen zonder verwijzing en zodoende laten 
doorgaan voor eigen werk;

• het zonder bronvermelding opnieuw inleveren van eerder door de student gemaakt eigen werk en dit 
laten doorgaan voor in het kader van de cursus vervaardigd oorspronkelijk werk, tenzij dit in de cursus 
of door de docent uitdrukkelijk is toegestaan; 

• het overnemen van werk van andere studenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. Indien dit 
gebeurt met toestemming van de andere student is de laatste medeplichtig aan plagiaat;

• ook wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de 
andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander 
plagiaat pleegde;

• het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling (zoals een 
internetsite met uittreksels of papers) of die al dan niet tegen betaling door iemand anders zijn 
geschreven.

2. a. Wanneer fraude of plagiaat wordt geconstateerd of vermoed, deelt de examinator dit schriftelijk mee
aan de student en de examencommissie. 
b.  De examencommissie stelt de student in de gelegenheid:

• schriftelijk daarop te reageren; 
• te worden gehoord.

3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student schriftelijk haar 
besluit en de sancties conform het bepaalde in het vierde lid mede, onder vermelding van de 
beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de examens. 

4. Fraude en plagiaat wordt door de examencommissie als volgt bestraft: 
a. In ieder geval: 

• ongeldig verklaren van het ingeleverde werkstuk of tentamen
• berisping, die aangetekend wordt in OSIRIS. 

b. En eventueel voorts, afhankelijk van aard en omvang van de fraude of plagiaat, en van de studiefase 
van de student, één of meer van de volgende sancties:

• verwijderen uit de cursus
• het niet meer in aanmerking komen voor een positief judicium (cum laude) als bedoeld in 

art.6.2
• uitsluiting van deelname aan tentamens of andere vormen van toetsing die behoren bij het 

betreffende onderwijsonderdeel voor het lopende academisch jaar, dan wel voor een periode 
van 12 maanden

• volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens of andere vormen van toetsing voor 
een periode van 12 maanden.

c. Indien de student reeds eerder een berisping heeft gekregen: volledige uitsluiting van deelname aan 
alle tentamens of andere vormen van toetsing voor een periode van 12 maanden.

d. Bij zeer ernstige en/of herhaalde fraude of plagiaat kan de examencommissie het college van bestuur 
voorstellen de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief te beëindigen. 

5. Als de examencommissie vaststelt dat er sprake is van grootschalige of georganiseerde fraude, welke van 
een omvang is dat het de tentamenresultaten in hun geheel zal beïnvloeden, beslist de examencommissie 
onverwijld dat het desbetreffende tentamen ongeldig is en dat alle deelnemers op korte termijn het hele 
tentamen moeten overdoen. Daarbij stelt de examencommissie de datum vast waarop het tentamen moet 
worden overgedaan. Deze datum ligt uiterlijk twee weken na het vaststellen van de fraude, zodat de 
deelnemers nog baat hebben bij hun voorbereiding voor het tentamen. 

art. 5.16 – controle op plagiaat 
1. Ten behoeve van de controle op plagiaat in door de student te schrijven stukken, zoals papers, 

afstudeerwerk e.d., kan het elektronisch inleveren ervan, al dan niet met gebruikmaking van een 
aangewezen plagiaatdetectiesysteem, verplicht gesteld worden door de examinator van de desbetreffende 
cursus. Indien de student desondanks het schriftelijke stuk niet of niet op tijd elektronisch inlevert, kan 
besloten worden het stuk niet te beoordelen. 

2. Door het inleveren van een stuk geeft de student toestemming, in de breedste zin des woords, voor de 
controle op plagiaat via een plagiaatdetectiesysteem alsmede voor het opnemen van het stuk in databases, 
voor zover die nodig zijn voor toekomstige plagiaatcontroles. 

3. In het geval bij een bepaalde cursus wordt besloten stukken openbaar te maken, behoudt de student het 
recht om het werk niet openbaar te laten zijn anders dan ten behoeve van de plagiaatcontrole als bedoeld 
in lid 1 en 2 van dit artikel.

art. 5.17 – beroepsrecht
Tegen beslissingen van de examencommissie of van examinatoren staat, tot 6 weken nadat aan de toets of het 
examen is deelgenomen dan wel nadat de beslissing is genomen, gemotiveerd en schriftelijk beroep open bij 
het College van Beroep voor de Examens ex artikel 7.61 WHW 1992.
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PARAGRAAF 6 – EXAMEN

art. 6.1 – examen
1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast en reikt het getuigschrift als bedoeld in art. 6.5 

uit zodra de student aan de eisen van het examenprogramma heeft voldaan. 
2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen 

naar de kennis van de student m.b.t. een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor 
zover de uitslagen van de desbetreffende toetsen daar daartoe aanleiding geven.

3. Beoordeling van het examendossier maakt deel uit van het afsluitend examen. Als datum voor het examen 
geldt de laatste werkdag van de maand waarin de examencommissie heeft vastgesteld dat de student aan 
de eisen van het examenprogramma heeft voldaan. De student dient ingeschreven te zijn voor de opleiding 
op de examendatum.
Voor het behalen van het examen gelden als voorwaarden dat;
      - voor alle onderdelen een voldoende is behaald;
      - de samenstelling van het afgelegde cursuspakket voldoet aan de gestelde niveaueisen. 

4. Voor het behalen van het examen en de afgifte van het getuigschrift geldt tevens als voorwaarde dat de 
student ingeschreven was voor de opleiding in de periode dat de toetsen zijn afgelegd. Ingeval de student 
niet aan deze voorwaarde voldoet, kan het College van Bestuur een verklaring van geen bezwaar afgeven 
met betrekking tot het behalen van het examen en de afgifte van het getuigschrift nadat de student de 
verschuldigde collegegelden en administratiekosten voor de 'ontbrekende' perioden heeft betaald.

5. Nadat het examen is afgelegd, kan de student de instelling verzoeken te worden uitgeschreven. 
6. Degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd en aanspraak heeft op uitreiking van een 

getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en de examendatum als 
bedoeld in het derde lid uit te stellen. Dit verzoek moet worden ingediend binnen twee weken nadat de 
student op de hoogte is gebracht van de uitslag van het examen. Bij dit verzoek geeft de student aan 
wanneer hij of zij het getuigschrift wil ontvangen. De examencommissie willigt het verzoek in ieder geval in 
wanneer de student:
o een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Universiteit Utrecht 

beschikbaar is
o een stage of cursus in het buitenland gaat volgen
o onderdelen moet volgen die verplicht zijn voor toelating tot de masteropleiding.
De examencommissie kan het verzoek tevens inwilligen indien het niet inwilligen van het verzoek zal leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard vanwege de omstandigheid dat betrokkene in de studieplanning 
geen rekening heeft kunnen houden met het automatisch afstuderen.

art. 6.2 – judicium cum laude
1. Indien de student tijdens de opleiding blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, dan wordt dit 

op het diploma vermeld met de woorden “cum laude”.
2. Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien voldaan is aan elk van de 

volgende voorwaarden:
- voor de onderdelen van de bacheloropleiding is gewogen gemiddeld tenminste het cijfer 8,00 behaald
- in de loop van de studie is maximaal 1 met een eindcijfer beoordeelde en voor het examenprogramma 

meetellende cursus herhaald afgelegd
- voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen
- er is geen beslissing van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.15) inhoudend dat vanwege 

vastgestelde fraude/plagiaat de student niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum 
laude)

- het bachelorexamen is binnen vier jaar behaald.
3. De examencommissie kan besluiten het judicium “cum laude” toch toe te kennen, als aan de in lid 2 

genoemde voorwaarden niet geheel is voldaan. Een dergelijk besluit kan alleen met algemene stemmen 
worden genomen.

4. Andere judicia dan “cum laude” worden niet op het diploma vermeld. 

art. 6.3 – graad
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad “Bachelor of Science” 

verleend.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.

art. 6.4 – getuigschrift en internationaal diploma supplement (IDS)
1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een 

getuigschrift uitgereikt. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt, ook al rondt de student meerdere 
programma’s af.

2. De examencommissie voegt aan dit getuigschrift het Engelstalige Internationaal Diploma Supplement toe, 
waarmee (internationaal) inzicht wordt verschaft in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding.

3. Uitreiking van de getuigschriften heeft tenminste tweemaal per jaar in een openbare zitting plaats.

art. 6.5 – honours
Indien het totale honoursprogramma als bedoeld in art. 3.8 met goed gevolg is afgesloten, wordt dit op het 
Internationaal Diploma Supplement vermeld en wordt het Honourscertificaat bij het getuigschrift (art. 6.5) 
gevoegd.
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art. 6.6 – grading tables
1. Op het Internationaal Diploma Supplement staan het gewogen gemiddelde cijfer van de student en een 

ECTS Grading Table vermeld. 
2. Het gewogen gemiddelde cijfer geeft de academische prestaties van de student weer op een schaal van 1 

tot en met 10. Het wordt berekend op basis van de geldende numerieke resultaten voor de cursussen die 
de student heeft gehaald binnen het examenprogramma. Cursussen die niet numeriek zijn beoordeeld, 
tellen niet mee bij de berekening. De weging vindt plaats op basis van het aantal EC per cursus. 

3. De ECTS Grading Table maakt de cijfercultuur aan de Universiteit Utrecht inzichtelijk voor buitenlandse 
onderwijsinstellingen en buitenlandse werkgevers. Op basis van de Grading Tables kunnen zij een 
conversie naar hun eigen cijfersysteem maken. De ECTS Grading Table is een instellingsbrede tabel voor 
alle bacheloropleidingen. Deze tabel kent een tienpuntsschaal, waarvan alleen de cijfers zes tot tien 
zichtbaar zijn omdat in de Grading Table uitsluitend voldoendes zichtbaar zijn. De cijfers worden uitsluitend 
in hele of halve cijfers uitgedrukt. Per cijfer is met een percentage aangegeven hoe vaak dit wordt 
gegeven. 
De berekening van de ECTS Grading Table gaat op basis van:
1. alle voldoende geldende resultaten, behalve alfanumerieke resultaten;
2. niet gewogen naar studielast;
3. in de drie meest recente collegejaren;
4. van studenten die een actieve inschrijving hadden voor een bachelor aan de Universiteit Utrecht.

PARAGRAAF 7 – STUDIEBEGELEIDING

art. 7.1 – studievoortgangsadministratie
1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten en stelt deze via Osiris-student ter 

beschikking.
2. Bij Student Affairs Geosciences kan de student zijn of haar studievoortgangsdossier laten waarmerken.

art. 7.2 – studiebegeleiding
1. De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding 

zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de 
opleiding.

2. De studiebegeleiding omvat:
- een verplicht matchingstraject voor aanstaande studenten voorafgaand aan inschrijving voor een 

bacheloropleiding, met als doel studenten te begeleiden bij de keuze voor een opleiding die past bij 
hun ambitie, verwachtingen en mogelijkheden;

- een introductie in de eerste week van het eerste semester van het eerste studiejaar;
- toewijzing van een tutor aan alle bachelorstudenten die hen gedurende het eerste semester in de 

studie introduceert, en voor hen beschikbaar is voor begeleiding in de verdere studie en bij het 
maken van keuzes gedurende de bachelorfase;

- groepsgewijze en individuele advisering over mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding, mede 
met het oog op beroepsmogelijkheden na de masteropleiding en over mogelijkheden om direct na 
het behalen van het bachelordiploma de arbeidsmarkt te betreden;

- groepsgewijze en individuele advisering over studievaardigheden, studieplanning en de keuze voor 
het vervolgtraject na het bachelordiploma;

- het bieden van verwijzing en hulp bij door studenten ervaren moeilijkheden tijdens de studie;
- het bieden van verwijzing naar een passender studie aan studenten die vóór 1 februari van het jaar 

van eerste inschrijving uitschrijven voor de opleiding;
- een individuele matchingsactiviteit voor degenen die in de loop van het studiejaar vanuit een andere 

opleiding aan de Universiteit Utrecht worden verwezen naar de opleiding;
- het geven van een dringend advies voor 31 januari en een bindend advies uiterlijk op 31 augustus in 

het eerste jaar op basis van alle behaalde studiepunten in het eerste jaar over het al dan niet 
voortzetten van de studie.

art. 7.3 – handicap en chronische ziekte
Aan de student met een handicap of chronische ziekte wordt de gelegenheid geboden het onderwijs te volgen 
en de toetsen af te leggen op de wijze zoals vastgelegd in zijn Contract onderwijsvoorzieningen. Verzoeken om 
een studiecontract af te sluiten worden ingediend bij de studieadviseur.

art. 7.4 – bindend studieadvies 
1. In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student die op 1 oktober staat ingeschreven voor de 

opleiding voor 31 januari, een schriftelijk studieadvies (het preadvies) over de voortzetting van zijn 
opleiding. Het advies wordt gebaseerd op de in de eerste periode behaalde studieresultaten. Dit advies is 
niet bindend, maar geeft een waarschuwing bij onvoldoende studievoortgang zodat de student nog de 
gelegenheid heeft om zijn prestaties te verbeteren. Bij een studievoortgang gedurende de eerste periode 
van 7,5 studiepunten krijgt de student een waarschuwing, bij een studievoortgang van 15 resp. 0 
studiepunten is het advies positief resp. negatief.

2. De student die een waarschuwing of een negatief preadvies ontvangt, wordt uitgenodigd voor een gesprek 
met de studieadviseur of tutor met als doel het bespreken van de studiemethode, een heroverweging van 
de studiekeuze en een eventuele verwijzing. In dit gesprek worden de al bekende deelresultaten uit 
periode 2 en bijzondere omstandigheden die het studieverloop kunnen hebben beïnvloed, aan de orde 
gesteld. Zie ook lid 9 en lid 10.
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3. Aan het einde van het academisch jaar, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de student een tweede 
schriftelijk advies (het eindadvies) over de voortzetting van zijn opleiding. Onverminderd het bepaalde in 
lid 8, 9 en 10 wordt aan dit studieadvies een afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de 
student minder dan 45 studiepunten heeft behaald. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 4 
studiejaren. 

4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 1 en lid 3 tellen alle 
studiepunten die zijn behaald in het eerste studiejaar mee. Verworven vrijstellingen en behaalde 
deeltoetsen tellen niet mee. 

5. Aan de student die vóór 1 februari van het jaar van eerste inschrijving een verzoek tot uitschrijving bij de 
universiteit en bij de faculteit doet, wordt geen eindadvies uitgebracht. Indien de student zich in een 
volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat jaar conform de dan geldende bepalingen het studieadvies 
als bedoeld in lid 3 worden uitgebracht.

6. In afwijking van het vijfde lid krijgt de student die:
a. een verzoek tot uitschrijving doet voor een bacheloropleiding binnen de UU voor 1 februari van 

het jaar van eerste inschrijving, en
b. na 1 februari is ingeschreven bij een nieuw gekozen bachelor binnen de Universiteit Utrecht

wel een negatief bindend studieadvies voor de nieuw gekozen bacheloropleiding indien de student dat 
studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald voor beide opleidingen in totaal.

7. Zowel het pre- als het eindadvies wordt gegeven door de decaan van de faculteit Geowetenschappen.
8. Alvorens tot een bindend negatief advies over te gaan wordt de student in de gelegenheid gesteld te 

worden gehoord door of namens de decaan.
9. In de afweging om een negatief studieadvies uit te brengen betrekt de decaan op verzoek van de student 

zijn persoonlijke omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden 
zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur of tutor zijn gemeld, worden door 
de decaan in de afweging betrokken. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, 
zwangerschap, handicap of chronische ziekte, bijzondere/ernstige familieomstandigheden.

10. In zijn afweging om een negatief studieadvies uit te brengen betrekt de decaan op verzoek van de student 
voorts andere vormen van overmacht dan de in het vorige lid genoemde. Uitsluitend overmachtsituaties die 
na intrede zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur of tutor zijn gemeld, 
worden door de decaan betrokken in zijn afweging. Voorts kan de decaan onbillijkheden van ernstige aard 
in zijn oordeel betrekken.

11. Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 9 en lid 10 geen oordeel kan worden gegeven 
over de (on)geschiktheid van de student, wordt van het afwijzend studieadvies afgezien, en wordt aan de 
student aan het einde van diens volgende studiejaar alsnog het studieadvies als bedoeld in lid 3 
uitgebracht. De student moet het aantal punten bedoeld in het derde lid halen in dat volgende studiejaar; 
de reeds in eerdere studiejaren behaalde studiepunten tellen daarbij niet mee.

12. Er kan geen afwijzend studieadvies worden uitgebracht als de student alle cursussen in de eerste periode 
in de opleiding met een gezamenlijke studielast van 60 studiepunten, heeft behaald. 

13. Tegen een beslissing tot afwijzing kan binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd beroep worden ingesteld 
bij het College van Beroep voor de Examens.

PARAGRAAF 8 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

art. 8.1 – vangnetregeling
In die gevallen waarin deze Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, niet duidelijk voorziet of tot kennelijke 
onredelijke uitkomsten leidt, wordt door of namens de decaan beslist, na de examencommissie te hebben 
gehoord. 
Indien de beslissing op basis van de wet behoort tot de bevoegdheden van de examencommissie, stuurt de 
decaan het verzoek naar de examencommissie ter afhandeling.

art. 8.2 – wijziging
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord hebbende de opleidingscommissie en na 

overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de 

studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op een beslissing die krachtens 

deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student.

art. 8.3 – bekendmaking
De decaan draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling, alsmede van elke wijziging daarin, via de website 
van de Universiteit.

art. 8.4 – inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2018.

o – o – o
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Bijlagen

1. Gelijkwaardige vooropleidingen
NEDERLAND: 
• vwo-diploma ‘oude stijl’ op basis van vakkenpakket 
• vwo-diploma op basis van ‘oude profielen’ (vwo-eindexamen afgelegd krachtens de in de Wet voortgezet 
onderwijs geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 31 juli 2007), 
• gymnasium diploma afgegeven krachtens de Hoger Onderwijswet 1876 
• hbs-diploma afgegeven krachtens de Middelbaar Onderwijswet 

Einddiploma hoger beroepsonderwijs van opleidingen die onder ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn 
Sport, voorheen WVC: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, genaamd) vallen. Het betreft hier de volgende 
opleidingen: 
• Einddiploma verloskundige (afgegeven door bijvoorbeeld de Stichting Kweekschool voor Vroedvrouwen te 
Amsterdam, de Vroedvrouwenschool Kerkrade uitgaande van de Rooms-Katholieke Stichting Moederschapszorg 
te Kerkrade of de Stichting Rotterdamse Opleiding tot Verloskundige te Rotterdam). 
• Einddiploma operatie-assistent 

Tot 1 januari 1997 betrof het ook nog de volgende opleidingen: 
• Orthoptie (Nederlandse Academie voor Orthoptie aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool 
Midden-Nederland te Utrecht) 
• Mondhygiëne (de Academie voor Mondhygiëne aan de faculteit gezondheidszorg van de Hogeschool Midden-
Nederland te Utrecht, de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Amsterdam, de Opleiding tot Mondhygiënist te 
Nijmegen) 
• Oefentherapeut-Mensendieck (Stichting tot opleiding van oefentherapeuten-Mensendieck te Amsterdam) 
• Bewegingstherapie Cesar (Stichting Opleiding Bewegingstherapie Cesar te Den Dolder) 
• Podotherapie (Hogeschool Eindhoven te Eindhoven) 

Einddiploma hoger beroepsonderwijs op gebied van cultuur: 
• Einddiploma Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam 
• Einddiploma Jan van Eyk-academie te Maastricht 
• Einddiploma Opleiding Restauratoren te Amsterdam. 
• Einddiploma KMA/ KIM (defensie) 
• Diploma Hoger bestuursambtenaar 

INTERNATIONAAL BACCALAUREAAT 
Getuigschrift van het Diploma van het internationale baccalaureaat verstrekt door het International 
Baccalaureate Office te Genève 

SURINAME getuigschrift Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

2. Honours College Geowetenschappen
Binnen het Honours College Geowetenschappen volgen de honours studenten, verspreid over 2,5 tot 3 jaar, een 
doorlopend onderdeel van 15 EC bovenop het normale programma van 180 EC. Verder volgen zij twee 
cursussen van ieder 7.5 EC speciaal voor honours studenten (in de profileringsruimte), minimaal vier reguliere 
cursussen met een vervangende of aanvullende opdracht op honoursniveau (honoursoptie), en een honours 
thesis van 15 EC. Dit brengt het totale studieprogramma voor honours studenten op 195 EC.  
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de onderdelen.

Tabel: Overzicht programma Honours College Geowetenschappen

Onderdeel Omvang
HCG-seminar / Geohuis / 
Honours Conferentie

15 EC bovenop 
bachelor

Honours profileringsvakken 15 EC 
Honours thesis 15 EC

Honoursinvulling 
majorvakken (verplicht 
en keuze) 

Minimaal vier 
vakken, geen extra 
EC

Honours studiereis buitenland Extracurriculair, geen 
EC

Het uitgebreide studieprogramma is beschreven in de studiegids van het Honours College Geowetenschappen. 

Studenten die vóór 1 september 2013 aan een honours programma binnen de faculteit Geowetenschappen zijn 
begonnen volgen een individueel programma dat in beperkte mate afwijkt van bovenstaand programma. De 
overgangsregels zijn vastgelegd in de studiegids van het Honours College Geowetenschappen.
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Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2018-2019
Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie
Undergraduate School Geosciences

art. 2.1 – Toelating
Naast de in de wet genoemde diploma’s die toegang geven tot de opleiding, heeft de bezitter van het diploma van een 
in de bijlage onder 1 vermelde gelijkwaardige vooropleiding, dan wel een diploma van met goed gevolg afgelegd pro-
pedeutisch examen aan een hogeschool, toegang tot de opleiding.

art. 2.3 – Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op VWO-
eindexamen niveau: Engels en Wiskunde A.

art. 3.1 – doel van de opleiding
1. Met de opleiding wordt beoogd:
 dat de afgestudeerde beschikt over de wetenschappelijke kennis, vaardigheden en houding die het mogelijk maken 

om een beroep op het gebied van de sociale geografie en planologie uit te oefenen op wetenschappelijk niveau, 
dan wel deel te nemen aan een relevante, gespecialiseerde wetenschappelijke vervolgopleiding.

2. De afgestudeerde:
 1.  De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in het vakgebied Sociale Geografie en Planologie [KENNIS 

VAKGEBIED]:
  a. beheerst de basisbegrippen van het vakgebied;
  b. beheerst het vakinhoudelijk begrippenkader van het domein (SG of PL) naar keuze;
  c. heeft inzicht in de theoretische en methodologische grondslagen van Sociale Geografie en/of Planologie;
  d. heeft inzicht in (actuele) ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken;
  e.  en bestudeert en beoordeelt deze vanuit mens-omgeving relaties, een tijd-ruimte perspectief, ruimtelijke scha-

len en netwerken.
 2.  De afgestudeerde is in staat om het vakgebied in een bredere wetenschappelijke context te plaatsen (inclu-

sief de veranderende relaties met andere disciplines en inter/multidisciplinariteit) en daarop te reflecteren. 
[BETEKENIS VAKGEBIED IN BREDERE WETENSCHAPPELIJKE CONTEXT]

 3.  De afgestudeerde is in staat om de planologische en de sociaalgeografische component in maatschappelijke 
vraagstukken te benoemen en daarop te reflecteren. [BETEKENIS VAKGEBIED IN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT]

 4.  De afgestudeerde beschikt over een academische (onderzoekende en kritische) houding en is zich be-
wust van de ethische aspecten behorende bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. [HOUDING: 
ONDERZOEKSETHIEK]

 5.  De afgestudeerde is in staat om een praktijk- en beleidsvraag of probleem op het vakgebied te onderzoeken 
door: [VDH: ONDERZOEK]

  a. een duidelijke en onderzoekbare probleemstelling te formuleren;
  b. de daarin vervatte begrippen op adequate wijze te operationaliseren;
  c.  een onderwerp zowel theoretisch als empirisch (in onderlinge samenhang) te bestuderen, met meer algemene 

en vakspecifieke methoden;
  d. het resultaat weer te geven in een coherent betoog met een heldere, synthetiserende conclusie;
  e.  de resultaten te gebruiken voor het beantwoorden van de vraag of het bijdragen aan verheldering en zo mo-

gelijk oplossing van het probleem.
 6.  De afgestudeerde is in staat kennis, ideeën en oplossingen die voortkomen uit wetenschappelijke en professio-

nele activiteiten in het vakgebied over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 
[VDH: COMMUNICATIE]

 7.  De afgestudeerde is in staat een beargumenteerd oordeel te vormen over ruimtelijke vraagstukken ge-
baseerd op het afwegen van relevante maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten. [VDH: 
OORDEELSVORMING]
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 8.  De afgestudeerde is in staat om op een zelfstandige en actieve wijze en in samenwerking met anderen projec-
ten (over complexe ruimtelijke vraagstukken) uit te voeren. [VDH: ZELFSTANDIG WERKEN, SAMENWERKEN]

 9. De afgestudeerde is in staat te leren van eigen ervaringen en feedback. [HOUDING: REFLECTIE]

art. 3.5 – major
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 studiepunten dat betrekking heeft op Sociale 

Geografie en Planologie. Daarvan zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale studielast 
van 75 studiepunten verplicht.

2. De overige onderdelen van de major worden door de student gekozen uit de in de bijlage onder 1 aangewezen 
onderdelen.

3. Van de major dienen onderdelen die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke con-
text van de Sociale Geografie en Planologie met een studielast van tenminste 15 studiepunten deel uit te maken.

4. De onderdelen van de major dienen voor tenminste 45 studiepunten op verdiepend niveau te liggen en voor ten-
minste 22,5 studiepunten op gevorderd niveau.

5. In de major is een thesis met een studielast van 15 ec opgenomen waarbij de student de mogelijkheid heeft zelf-
standig een afrondend werkstuk te maken als proeve van bekwaamheid waarin vereiste kennis, vaardigheden en 
attitudes samenkomen.

art. 4.2 – ingangseisen cursussen; voorkennis
1. In de cursusbeschrijvingen in de studiegids staat vermeld welke cursussen moeten zijn behaald om deel te kunnen 

nemen aan het betreffende onderdeel:
 - Ruimtelijke vraagstukken Europa na behalen Inleiding Planologie en Inleiding Sociale Geografie
 - Wetenschappelijk leeronderzoek na behalen Statistische methoden
 - Advanced GIS na behalen GIS/Cartografie
 -  Bachelorthesis na behalen van alle verplichte onderdelen op niveau 1 en 2 (Inleiding Sociale Geografie, Inleiding 

Planologie, Statistische methoden, Gebieden in mondiaal perspecief: wetenschappelijk schrijven, Ruimtelijke 
vraagstukken Nederland: wetenschappelijk onderzoeken, Kwalitatieve onderzoeksmethoden, Wetenschappelijk 
leeronderzoek, Ruimtelijke Vraagstukken Europa)

 - Cartografie: visualisatie van geogegevens na behalen GIS/Cartografie
 -  Planologie: atelier 1 na behalen van Inleiding Planologie; bovendien moet actief zijn deelgenomen aan en moet 

zijn voldaan aan de inspanningsverplichtingen van de cursussen Planning Theory en Planningmethoden
 - Planologie atelier 2 na behalen van Planologie: atelier 1 en de cursus Planningmethoden
 -  Stage minimaal 60 ec aan majorgebonden cursussen gehaald vóór aanvraag van de stage bij de 

examencommissie.
2. In de Universitaire Onderwijscatalogus en/of studiegids wordt bij elke cursus aangegeven welke voorkennis gewenst 

is om daaraan met goed gevolg te kunnen deelnemen.
3. Indien in de major cursussen worden verzorgd door een andere opleiding, zijn de in de betreffende OER bepaalde 

ingangseisen van toepassing.
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Bijlagen

1. a. Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie (SG&PL)
voor studenten die per of ná 1 september 2012 zijn gestart met de bacheloropleiding SG&PL

= 180 studiepunten (ec) (= 24 cursussen van 7,5 ec)
ten minste 45 ec op niveau 3

 Major = 135 ec Profileringsruimte = 45 ec

  • Vrije keuzeruimte (ook extern)
  • Ten minste 15 ec op ten minste niveau 2
  • Eventueel minor of studeren in buitenland
   (in de meeste gevallen 30 ec)
  N.B.: studenten SGPL kunnen geen minor binnen eigen major volgen

 Verplichte onderdelen = 75 ec Keuze onderdelen = 60 ec

 Voor alle SG&PL studenten:
 • Inleiding sociale geografie (niveau 1)
 • Inleiding planologie (niveau 1)
 • Gebieden in mondiaal perspecief (niveau 1)
 • Ruimtelijke vraagstukken Nederland (niveau 1)
 • Ruimtelijke vraagstukken Europa (niveau 1)
 • Statistische methoden (niveau 2)
 • Wetenschappelijk leeronderzoek (niveau 2)
 • Kwalitatieve onderzoeksmethoden (niveau 2)
 • Bachelorthesis (15 ec, niveau 3)

  Verplichte keuze = 22,5 ec Vrije keuze major, 
    d.w.z. uit aanbod SG&PL = 37,5 ec

   • Planning Theory* (niveau 2) of
   • Theorie en geschiedenis van sociale geografie** (niveau 2)
   • Planningmethoden* (niveau 2) of
   • GIS/Cartografie** (niveau 2)
   •  Wetenschappelijke vorming planologie* of  

Wetenschappelijke vorming sociale geografie** (niveau 3)

* aanbevolen voor studenten die major Planologie kiezen
** aanbevolen voor studenten die major Sociale Geografie kiezen.
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b. Keuzeonderdelen Major (uitsluitend aanbod 2018-2019, art. 3.5.)

a. cursussen op niveau 1 (inleidend):
 Duurzame ontwikkeling (Milieuwetenschappen)
 Economie en geografie: een inleiding in de economische geografie
 Het gebruik van stad: een inleiding in de stadsgeografie
 Inleiding openbaar bestuur (Milieuwetenschappen)
 Introductie technologie & innovatie (NW&I)
 Mens en landschap (Fysische Geografie)
 Planningstelselvraagstukken
 Regions in Development: Introduction in Development Geography
 Ruimte, conflict en identiteit: een inleiding in de culturele en politieke geografie 
 Politics of the Earth (IMEW)
 Systeem aarde, deel 2 (Fysische geografie)

b. cursussen op niveau 2 (verdiepend):
 Bedreigde aarde: een geowetenschappelijk perspectief
 Bedrijf en regio
 Commercieel vastgoed
 Development Geography: Theory & Practice
 Geografie en toerisme
 GIS/Cartografie
 Historische geografie
 Migratievraagstukken
 Milieu, gedrag en communicatie (Milieuwetenschappen)
 Planningmethoden
 Planning Theory
 Planologie atelier 1
 Political Geography I
 Regionale en culturele geografie: regionaal project
 Wonen in de stad
 Theorie en geschiedenis van de sociale geografie

c. cursussen op niveau 3 (gevorderd):
 Advanced GIS
 Cartografie: visualisatie van geogegevens
 Creatieve stad
 Cultuurhistorie en planning
 Development Cooperation
 Economic Evolution of Cities and Regions
 European Integration
 Geografie, beeldvorming en media
 Globalization
 Planologie atelier 2
 Politieke geografie II: staat en herschaling en nieuwe regionale identiteiten
 Steden, consumptie en identiteit
 Transforming China
 Transport Geography Urban Policies and Planning World Cities and Urban Inequalities
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- In de majorgebonden keuzeruimte mag ten hoogste één van de volgende cursussen op inleidend niveau worden 
gevolgd: Systeem aarde deel 2 (Fysische geografie), Mens en landschap (Fysische Geografie), Introductie technolo-
gie & innovatie (NW&I), Duurzame ontwikkeling (Milieuwetenschappen), Politics of the earth (IMEW);

- voor ten minste 7,5 ec moet een theoriecursus op verdiepend niveau worden gevolgd (Theorie en Geschiedenis van 
de sociale geografie, Planning Theory);

- voor ten minste 7,5 ec moet een methodencursus op verdiepend niveau worden gevolgd (GIS/Cartografie, 
Planningmethoden).

- In de majorgebonden keuzeruimte moet de cursus Wetenschappelijke vorming Sociale Geografie of 
Wetenschappelijke vorming Planologie worden gevolgd.
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10 Reglement examencommissie 

Geowetenschappen 2018-2019

(regels ex art. 7.12b, 3e lid WHW)

Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School 
Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op 28 juni 2018
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2018.

De examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen bestaat uit een centrale examencommissie en 
drie uitvoerende kamers. Deze uitvoerende kamers voeren het examenbeleid zelfstandig uit binnen de kaders die wor-
den gesteld door de centrale examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen. De voorzitters van 
de uitvoerende kamers vormen de centrale examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen. De 
centrale examencommissie functioneert als een kaderstellend en als een controlerend orgaan. Zij bepaalt het examen-
beleid en stelt de kaders vast in de vorm van regelingen en procedures. De centrale examencommissie stelt jaarlijks het 
reglement examencommissie vast. Verder waakt zij in haar controlerende rol over de kwaliteit van de besluiten en de 
uitvoering van het examenbeleid door de kamers.

Verzoeken aan de examencommissie komen centraal binnen en worden door de centrale examencommissie vervolgens 
toegewezen aan de uitvoerende kamers.
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PARAGRAAF 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

art. 1.1 – toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de toetsen en de examens van de bacheloropleidingen Aardwetenschappen, Global 
Sustainability Science, Milieu-natuurwetenschappen, Milieu-maatschappijwetenschappen, Natuurwetenschap en 
Innovatiemanagement en Sociale Geografie en Planologie
De in de Onderwijs- en Examenregeling van deze opleidingen omschreven begrippen zijn ook van toepassing op dit 
reglement.

art. 1.2 – examencommissie
1. De examencommissie wijst uit haar midden een lid aan dat belast is met de behartiging van de dagelijkse gang van 

zaken van de examencommissie.
2. De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken is de stu-

dent c.q. zijn verzoek afgewezen.
3. Tekenbevoegd zijn voorzitter en alle leden van de examencommissie.
4. De examencommissie neemt een beslissing binnen zes weken na ontvangst van een verzoekschrift. Met uitzonde-

ring van de academische vakanties en gedurende de veldwerkperiodes.
5. Besluiten van een examencommissie worden in notulen vastgelegd. De notulen worden ten minste door of namens 

de voorzitter gefiatteerd.
6. De examencommissie wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze maakt geen 

deel uit van de examencommissie. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor:
 - het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van de vergaderingen;
 - het bewaken van de uitvoering van genomen besluiten;
 - het communiceren van besluiten aan studenten en andere betrokkenen;
 - het opstellen van periodieke rapportages;
 - het archiveren van behandelde verzoeken, bezwaren en genomen besluiten.

art. 1.3 – maatstaven
De examencommissie neemt bij haar beslissingen de volgende maatstaven tot richtsnoer:
a. het behoud van kwaliteitseisen van een examen(programma) of toets;
b. doelmatigheidseisen, onder meer tot uitdrukking komend in een streven om:
 - zoveel mogelijk beperken van tijdverlies voor studenten, die een snelle voortgang met de studie maken;
 - studenten zo snel mogelijk te bewegen hun studie af te breken, indien het slagen voor een examen of toets on-

waarschijnlijk is geworden;
c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil nemen;
d. mildheid ten opzichte van studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld in de voortgang van hun studie 

vertraging hebben ondervonden.
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art. 1.4 – examinatoren
1. De examencommissie wijst leden van de wetenschappelijke staf, die belast zijn met het onderwijs van een cursus, 

aan als examinator. De examencommissie kan overige leden van het wetenschappelijk personeel en deskundigen 
van buiten de opleidingen als examinator aanwijzen. De examinatoren zijn verantwoordelijk voor de toetsing van de 
cursus.

2. De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien de examinator zich niet 
houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen en aanwijzingen van de examencommissie, of als de competentie van 
examinator op het gebied van toetsen (maken, afnemen, beoordelen) herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit is 
gebleken.

PARAGRAAF 2 – ORGANISATIE TOETSEN EN GOEDE GANG VAN ZAKEN

art. 2.1- tijdstippen toetsen
1. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen, die tenminste 14 dagen voor aanvang van de betreffende 

periode door de examinator zijn vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de tijdstippen van toetsen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat toetsen samenvallen.
3. Wijziging van vastgestelde tijdstippen vindt uitsluitend plaats in geval van overmacht.
4. Mondelinge toetsen worden op een door de betreffende examinator(en) zo mogelijk na overleg met de student te 

bepalen tijdstip afgenomen.
5. Tijdstippen voor schriftelijke aanvullende of vervangende toetsen worden tenminste twee weken van tevoren vast-

gesteld en bekend gemaakt. Er zitten minimaal vijf werkdagen tussen het bekendmaken van het resultaat en de 
aanvullende toets.

art. 2.2 – aanmelding toetsen
Als aanmelding voor een toets geldt de inschrijving voor de desbetreffende cursus.

art. 2.3 – de orde tijdens een examen of toets
1. De examinator draagt ervoor zorg, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering voldoende surveillanten wor-

den aangewezen, die erop toezien dat de toets in goede orde verloopt.
2. De student is verplicht zich op verzoek van of vanwege de examencommissie te legitimeren met behulp van zijn col-

legekaart en een geldig identiteitsbewijs. De toegang tot de toets wordt ontzegd, indien de student zich niet kan 
legitimeren.

3. Aanwijzingen van de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant, die voor, tijdens en onmiddellijk na af-
loop van de toets gegeven worden, dienen door de student te worden opgevolgd.

4. Volgt de student een of meer aanwijzingen als bedoeld in het derde lid niet op, dan kan hij door de examencom-
missie c.q. examinator worden uitgesloten van verdere deelname aan de desbetreffende toets. Dat kan betekenen 
dat de zaal verlaten moet worden. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van die toets wordt vastgesteld. 
Voordat de examencommissie een besluit tot uitsluiting neemt, stelt zij de student op zijn verzoek in de gelegenheid 
terzake te worden gehoord.

5. De duur van een toets is zodanig dat studenten redelijkerwijs voldoende tijd hebben om de vragen te 
beantwoorden.

6. Laatkomers worden tot een toets toegelaten tot ten hoogste 30 minuten na de aanvang van de toets. Indien een 
student door overmacht niet binnen deze tijdslimiet aanwezig kan zijn beslist de examencommissie, c.q. examina-
tor, of hij alsnog tot de toets wordt toegelaten. Laatkomers hebben geen recht op extra tentamentijd.

7. Studenten mogen de zaal waar de toets wordt afgenomen niet verlaten binnen 30 minuten na aanvang van de 
toets.

8. Nadat deelnemers de zaal hebben verlaten, worden geen laatkomers meer tot de toets toegelaten.
9. Studenten zijn verplicht indien de examencommissie, c.q. de examinator of surveillant daarom verzoekt, hun tassen, 

jassen, en elektronische apparatuur, bij aanvang van de toets in te leveren bij de surveillanten.
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PARAGRAAF 3 – BEOORDELING TOETSEN, THESIS

art. 3.1 – beoordeling toetsen
1. De examencommissie ziet er op toe dat de beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van tevoren 

schriftelijk vastgelegde, en eventueel naar aanleiding van de correctie bijgestelde, normen.
2. De weging van deelresultaten bij de totstandkoming van het eindresultaat is vastgelegd in de studiewijzer van de 

cursus.
3. Ingeval bij de beoordeling van de toets meer dan één examinator is betrokken, ziet de examencommissie erop toe, 

dat alle examinatoren beoordelen aan de hand van dezelfde normen.
4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van zijn toets tot stand is gekomen.
5. Indien bij een mondeling één examinator aanwezig is, wordt een geluidsopname gemaakt van het tentamen. Indien 

er meer dan één examinator aanwezig is, maakt één van hen tijdens het tentamen korte notities waarin puntsge-
wijs wordt vermeld welke onderwerpen aan de orde komen en of de student deze onderwerpen voldoende be-
heerst. De notities dan wel de opname worden gedurende drie maanden door de examinator bewaard en kunnen 
door de student die het mondeling tentamen heeft afgelegd indien nodig worden ingezien dan wel beluisterd.

6. Indien bij praktische oefeningen door meerdere studenten een bijdrage wordt geleverd aan één gezamenlijk werk-
stuk, gelden de volgende regels:

a. de richtlijn voor (individuele of collectieve) beoordeling van groepswerk moet vooraf door de docent zijn vastgelegd 
en aan de student zijn meegedeeld;

b. de begeleider vergewist zich er regelmatig van dat alle studenten een evenredige bijdrage hebben aan het 
eindproduct;

c. studenten kunnen op grond van de door hen verrichte werkzaamheden individueel beoordeeld worden.
7. Voor de beoordeling van het resultaat van een toets/cursus geldt het laatst toegekende cijfer.

art. 3.2 – beoordeling thesis, onderzoeksopdrachten, scripties
1. De examencommissie ziet er op toe dat beoordelingscriteria voor de thesis, onderzoeksopdrachten, scripties vastge-

steld worden en dat deze in de cursus- of scriptiehandleiding worden opgenomen.
2. Indien bij praktische oefeningen door meerdere studenten een bijdrage wordt geleverd aan één gezamenlijk werk-

stuk, hanteert de examencommissie de volgende richtlijnen:
 a. afspraken over de taakverdeling van de door de studenten te verrichten werkzaamheden worden, voordat de 

werkzaamheden een aanvang nemen, door de verantwoordelijke examinator(en) schriftelijk vastgelegd;
 b. studenten worden op grond van de door hen verrichte werkzaamheden individueel beoordeeld.
3. De beoordeling van de thesis vindt aantoonbaar plaats door twee examinatoren. Indien eerste en tweede beoor-

delaar niet tot overeenstemming komen wijst de examencommissie een derde beoordelaar aan, die een bindend 
oordeel geeft.

4. De examinatoren geven met behulp van een beoordelingsformulier inzicht in de manier waarop het eindoordeel tot 
stand is gekomen.

art. 3.3 – nabespreking
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondelinge toets vindt desgevraagd dan wel op 

initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student, waarbij de examinator de 
beslissing motiveert.

2. Gedurende een termijn van 30 dagen, die aanvangt op de dag na de bekendmaking van de uitslag van een schrifte-
lijke toets, kan de student de examinator om een nabespreking verzoeken. De nabespreking geschiedt op een door 
de examinator te bepalen plaats en tijdstip.

3. Indien een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan de student een verzoek als bedoeld in het tweede lid 
pas indienen, wanneer hij bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest en hij het desbetreffende verzoek moti-
veert of wanneer hij door overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking aanwezig te zijn.

4. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, indien de examinator aan de student gelegenheid 
biedt om zijn uitwerking te vergelijken met modelantwoorden.
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Art. 3.4 – registratie einduitslagen
Einduitslagen van een onderwijsonderdeel worden in Osiris vastgesteld na autorisatie door de examinator.

PARAGRAAF 4 – BORGEN KWALITEIT EXAMINERING

art. 4.1 – borgen kwaliteit toetsen
De examencommissie ziet er op toe dat:
a. er een toetsbeleid/toetsplan is dat wordt uitgevoerd
b. toetsen worden gemaakt op basis van de leerdoelen en eindtermen van de cursus
c. er uniforme afspraken zijn over de manier waarop toetsen worden gemaakt

art. 4.2 – onderzoeken kwaliteit toetsen
1. De toetscommissie is belast met de analyse en advisering ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing. Daartoe 

onderzoekt zij steekproefsgewijs – en naar aanleiding van klachten, uitkomsten evaluaties, slagingspercentages en 
dergelijke – de kwaliteit van afzonderlijke toetsen met betrekking tot de validiteit (zij meten kennis, vaardighe-
den en competenties) en betrouwbaarheid (zijn zij consistent en nauwkeurig) en informeert de examencommissie 
daarover.

2. De examencommissie kan de toetscommissie opdracht geven tot het verstrekken van informatie, het doen van on-
derzoek en het doen van voorstellen met betrekking tot de inrichting van de toetsing. De toetscommissie is ver-
plicht om deze opdrachten uit te voeren. De toetscommissie is voor de uitvoering van deze opdrachten verantwoor-
ding verschuldigd aan de examencommissie.

art. 4.3 – borgen van kwaliteit examens (eindniveau van de afgestudeerden)
De examencommissie ziet er op toe dat:
a. de eindkwalificaties van de opleiding zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling, zijn vertaald in toets-

bare leerdoelen per cursus
b. er systematisch wordt nagegaan of er voldoende aansluiting is tussen de cursusdoelen en de eindtermen, of de op-

telsom van de leerdoelen per cursus overeen komt met de eindkwalificaties van de opleiding.

art. 4.4 – eigen onderzoek examencommissie om kwaliteit examen te borgen
1. Als alle tentamens van het examenprogramma met goed gevolg zijn afgelegd door de student, heeft deze het 

examen behaald. In afwijking hiervan kan de examencommissie bepalen dat voorwaarde voor het behalen van het 
examen is dat de student heeft voldaan aan de eisen met betrekking tot een door de examencommissie zelf te ver-
richten onderzoek als bedoeld in artikel 7.10, tweede lid, WHW, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 
de student.

2. De examencommissie stelt uitsluitend een dergelijk onderzoek in, als zij vaststelt dat er sprake is van feiten of om-
standigheden die haar tot de conclusie leiden dat de examencommissie niet in kan staan voor het realiseren van de 
eindkwalificaties van de opleiding (zoals bedoeld in art. 3.1 van de OER) door de student.

PARAGRAAF 5 – VRIJSTELLINGEN, GOEDKEURING ONDERWIJSONDERDELEN

art. 5.1 – vrijstelling
1. De student die voor één of meer vrijstellingen in aanmerkingen wenst te komen, dient een gemotiveerd verzoek in 

bij de examencommissie. Het verzoek is ondertekend en bevat:
 - naam, adresgegevens en studentnummer
 - een omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht
 - voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht
 - een gewaarmerkte kopie van diploma, cijferlijst of een bewijs van eerder afgelegde toetsen
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 - en/of een beschrijving van de buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en ervaring, vergezeld van relevante 
documenten waaruit dit blijkt.

2. De examencommissie legt het verzoek voor advies voor aan de examinator(en) die belast is (zijn) met het onderwijs 
van de cursus(sen) waarvoor de vrijstelling wordt verzocht.

3. De examencommissie beslist binnen 6 weken na datum van ontvangst van het verzoek over het verlenen van de 
vrijstelling. Met uitzondering van de academische vakanties en gedurende de veldwerkperiodes.

art. 5.2 – goedkeuring onderwijsonderdelen
1. Voor onderwijsonderdelen die op grond van de Onderwijs- en examenregeling uitsluitend met voorafgaande toe-

stemming van de examencommissie kunnen worden ingebracht in het examenprogramma van de student, dient de 
student een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Het verzoek is ondertekend en bevat:

 - naam, adresgegevens en studentnummer;
 - een omschrijving van inhoud, niveau en toetsing van de cursussen waarvoor goedkeuring wordt gevraagd;
 - een indicatie van de wijze waarop de student de cursus(sen) wil plaatsen binnen het onderwijsprogramma.
2. De examencommissie legt het verzoek zo nodig voor advies voor aan de programmacoördinator of een inhoudelijk 

deskundige docent van de opleiding.
3. De examencommissie beslist binnen 6 weken na datum van ontvangst van het verzoek. Met uitzondering van de 

academische vakanties en gedurende de veldwerkperiodes.
4. Indien de goedkeuring betrekking heeft op onderwijsonderdelen buiten de UU, levert de student na afronding een 

gewaarmerkt transcript of studievoortgangsoverzicht in.
5. De examencommissie wijst op grond van het gewaarmerkte resultaatbewijs, de aangeleverde cursusinformatie, en 

desgevraagd nadere onderbouwing door de student, cursusniveau 1,2, of 3 toe aan een cursus van buiten de UU, 
cf. het UU onderwijsmodel.

6. Indien de aangeleverde cursusinformatie en onderbouwing onvoldoende handvatten biedt om omvang en/of niveau 
te kunnen vaststellen wordt 1 ec en/of niveau 1 toegekend.

7. Ten aanzien van onderwijsonderdelen die in het buitenland behaald zijn geldt dat de examencommissie het aantal 
ec en het cijfer vaststelt op basis van de facultaire omrekentabel.

PARAGRAAF 6 – KLACHTEN

art. 6.1 – Klachten over toetsing en beoordeling
1. Eerste aanpreekpunt voor studenten met klachten over toetsing en beoordeling is de docent, die als examinator 

verantwoordelijk is voor het vaststellen van de uitslag van de toetsing. Als er in een cursus sprake is van meerdere 
examinatoren, is de cursuscoördinator het eerste aanpreekpunt als ‘vertegenwoordiger’ van alle bij de toets betrok-
ken examinatoren (mits de cursuscoördinator zelf ook examinator is). De docent c.q. cursuscoördinator probeert zo 
langs informele weg tot een oplossing te komen.

2. Onder ‘toetsing en beoordeling’ zijn alle situaties te verstaan waarin sprake is van een formeel beoordelingsmoment 
dat leidt tot een cijfer of een alfanumeriek resultaat met betrekking tot leerdoelen en eindkwalificaties die in de 
Onderwijs- en examenregeling zijn vastgelegd.

3. Wanneer de kwaliteit van de toetsing in het geding is en de klacht implicaties heeft voor de uitslag van de toetsing 
draagt de docent c.q. cursuscoördinator er zorg voor dat er een kwaliteitsanalyse wordt uitgevoerd waarbij wordt 
nagegaan of de toets voldoet aan de algemene kwaliteitseisen als bedoeld in paragraaf 4. Bij omvangrijke klachten 
of complexe inhoudelijke problemen worden zo nodig derden geraadpleegd, zoals een inhoudsdeskundige docent, 
een toetsdeskundige of de facultaire toetscommissie. De kwaliteitsanalyse wordt zo snel mogelijk worden uitge-
voerd, liefst nog voordat de toetsuitslag wordt gepubliceerd.

4. Als uit de kwaliteitsanalyse blijkt dat de toetsing niet aan een of meer kwaliteitseisen voldoet, kan de docent c.q. 
cursuscoördinator besluiten om de beoordeling en de normering aan te passen. Wanneer de definitieve toetsuitslag 
al gepubliceerd is, kan de gewijzigde uitslag niet meer ten nadele van een of meer studenten zijn.

5. De examencommissie kan gebruik maken van haar wettelijke bevoegdheid ex art. 7.12b, eerste lid, sub b, WHW 
‘richtlijnen en aanwijzingen vast te stellen van binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling (…), om de 
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uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen’. De docent c.q. cursuscoördinator neemt de 
richtlijnen en aanwijzingen van de examencommissie in acht.

PARAGRAAF 7 – SLOTBEPALINGEN

Art. 7.1 – wijziging
1. Wijzigingen van dit reglement worden door de examencommissie bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studen-

ten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

Art. 7.2 – inwerkingtreding en bekendmaking
1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2016.
2. De examencommissie draagt zorg voor bekendmaking van dit reglement, alsmede van elke wijziging, via internet.



156



157

11 Adressenlijst docenten en overige 

stafleden departement SG&PL
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12 Belangrijke informatie voor studenten/ 

Waar kan ik terecht voor …? De voorzieningen

Hier volgt een aantal begrippen en organisaties die je als student bij het Departement Sociale Geografie & Planologie 
kan tegenkomen.

Osirisstudent
Het online computersysteem van de Universiteit Utrecht, met het aanbod van alle cursussen, studieresultaten en per-
soonlijke gegevens van de studenten. Je krijgt voor Osiris een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd. Als je je 
wachtwoord kwijt bent ga je met je collegekaart langs bij het Studenten Service Centrum. Osirisstudent
gebruik je voor:
• het inschrijven voor deelname aan cursussen
• het doorgeven van adreswijzigingen, want alle universitaire post wordt naar dit adres verstuurd
• bijhouden van je geregistreerde studieresultaten
• de onderwijscatalogus met het cursussenaanbod. Kijk voor de volledigheid ook in de studiegids.
• Link: https://www.osiris.universiteitutrecht.nl

Inschrijven voor cursus
Je moet je voor elke cursus die je wilt volgen inschrijven, of het nu een verplichte of keuzecursus is. Dit gaat via Osiris 
Student. Zonder tijdige inschrijving wordt geen cursusresultaat geregistreerd. De inschrijftermijnen vind je in de studie-
gids en bij de actuele mededelingen op de internetsite van de faculteit. Voor de eerste twee cursussen bij de start van 
een nieuwe opleiding (bachelor of master) geldt een uitzondering. Voor deze word je door het Studiepunt ingeschre-
ven. Vlak voor de start van de cursussen is er een na-inschrijving, maar alleen voor de cursussen waar nog plaats is. 
Andere faculteiten hanteren mogelijk andere inschrijfperioden en -regels.

(Her)inschrijven opleiding
Je moet je voor een opleiding (bachelor of master) altijd eerst aanmelden. Dan bekijkt de opleiding of je toegelaten kan 
worden. Bij toelating krijg je een toelatingsbeschikking. Beslis dan of je je gaat inschrijven. Je mag je voor meer oplei-
dingen aanmelden maar je schrijft je maar voor één opleiding in. Doorstromers naar een master binnen SGPL dienen 
zich aan te melden voor 1 juni. Ook voor eigen bachelor studenten SG&PL gelden toelatingseisen, zie het Onderwijs 
Examen Reglement (OER), art. 2.1

Studielink is het landelijke systeem voor het aanmelden en inschrijven voor alle opleidingen in het hoger onderwijs via 
Internet. Inloggen met DigiD. Je kunt hier ook zien hoever de voortgang van je aanmelding of inschrijving is.
Als je een opleiding volgt moet je ieder jaar her-inschrijven via Studielink, ter bevestiging dat je doorstudeert bij je 
opleiding.

Email
Iedere student krijgt van de universiteit een e-mailadres. Op dit emailadres kun je inloggen met je Solis-id (Is een naam 
die veel gebruikt wordt voor computertoepassingen van de universiteit (afgeleid van het logo van de universiteit: de 
Sol) en wachtwoord. De faculteit en universiteit sturen regelmatig belangrijke informatie naar dit emailadres, dus lees 
je berichten regelmatig. Stel eventueel zelf in dat berichten automatisch worden doorgestuurd naar een ander (privé) 
emailadres; dit is ook mogelijk voor Blackboard.
Alle docenten hebben een emailadres dat is opgebouwd uit: voorletters.achternaam@uu.nl.

Students Affaires Faculty of Geosciences
Het eerste aanspreekpunt voor studenten van de faculteit voor vragen over studieresultaten, roosters, examens en in-
schrijving op cursussen en tentamens.



162

De balie is te vinden in het Victor J. Koningsbergergebouw, Budapestlaan 4 a-b (1ste verdieping) Utrecht, Tel. 030 
– 253 9559, e-mail: studentaffairs.geo@uu.nl. Meer informatie: http://students.uu.nl/praktische-zaken/wie-wat-waar/
facultaire-studiepunten

Studieadviseur Sociale Geografie en Planologie
Jos Bierbooms is de studieadviseur voor SG&PL. Hij geeft advies aan studenten over allerlei studiezaken zoals studiepro-
blemen (bv. wanneer je bang bent voor studieachterstand wegens ziekte), bijvakken, de samenstelling van vakkenpak-
ketten enzovoorts. De studieadviseur zit op kamer 536 op de vijfde verdieping van het Vening Meineszgebouw. Email: 
a.p.j.bierbooms@uu.nl

Studenten Service Centrum (UU for U)
Voor algemene informatie, advies en diensten op het gebied van studeren en student zijn (inschrijven, uitschijven, beur-
zen en dergelijke) kan je terecht bij de studentenservice. De studentenbalie bevindt zich op de begane grond van het 
Bestuursgebouw. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 11:00 en 16:00. Email: studentenservice@
uu.nl, telefoon 030-253 7000.

Klachten
Met opmerkingen en klachten over onderwijs en voorzieningen kunnen studenten in eerste instantie terecht bij de do-
cent en daarna bij het studiepunt Geowetenschappen. Indien gewenst wordt er doorverwezen naar de facultaire klach-
tencoördinator. In de Onderwijs- en Examenregeling vind je informatie over het behandelen van klachten. Zie hiervoor 
de homepage van de faculteit http://students.uu.nl/praktische-zaken/wie-wat-waar/facultaire-studiepunten.

Wijzigen studie
Als je je studie wil wijzigen, maak dan een afspraak met de studieadviseur. Bij het Studentenservice Centrum (UU for U) 
kun je je inschrijving laten wijzigen.

Inleveren opdrachten/papers etc. (postvakken)
Post voor de docenten mag ingeleverd worden bij de receptie van het Vening Meineszgebouw.

Groepsoverleg
Andere ruimtes die speciaal geschikt zijn voor groepsoverleg:
• op de eerste verdieping Van Unnikgebouw in de tussenruimte bij de computerzalen
• op de begane grond Educatorium, in de kantine
• in het Ruppertgebouw
• op de eerste verdieping Langeveldgebouw in de kantine
• in de lounge op de eerste verdieping tussen het Van Unnikgebouw en de bibliotheek

Informatie op internet
• De facultaire homepage is de toegang voor veel informatie over onderwijs, onderzoek, organisatie en voorzienin-

gen: http://www.uu.nl/organisatie/faculteit-geowetenschappen
• Informatie over roosters, studiegidsen, praktische informatie, arbeidsmarktoriëntatie etc. is te vinden op http://stu-

dents.uu.nl/geo

Elektronische leeromgeving – Blackboard
Voor digitale communicatie in een cursus wordt de elektronische leeromgeving Blackboard gebruikt. De leeromgeving 
is toegankelijk als je hebt ingeschreven voor de betreffende cursus. Je kunt inloggen via https://uu.blackboard.com met 
je Solis-id en wachtwoord. Op Blackboard worden zaken uitgewisseld als collegestof, opdrachten, toetsen, beoordelin-
gen en evaluaties. Ook digitaal inleveren is mogelijk.

MyUU app
De MyUU app bevat je cijfers uit OSIRIS en je cursusroosters. Naast het volledige rooster is het ook mogelijk om, zodra 
je weet in welke groep je zit, je eigen groepsrooster te bekijken.
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De app is beschikbaar voor Android en iOS. Gebruik je je Solis-id en wachtwoord om in te loggen in de app.

Cursusrooster
De Universiteit Utrecht heeft twee kanalen om het rooster van jouw cursus digitaal te kunnen bekijken. De roosters 
worden daar twee weken voor aanvang van de cursus gepubliceerd. Naast het inzien van het volledige rooster is het 
ook mogelijk om, zodra de docent jou informeert in welke groep je zit, je eigen groepsrooster te bekijken. Inloggen 
doe je met je Solis-ID en wachtwoord.
Via je browser maak je gebruik van MyTimetable (https://mytimetable.uu.nl). Naast een duidelijke weergave van het 
rooster kan je jouw eigen rooster ook synchroniseren met je agenda.
Op je smartphone gebruik je de MyUU-app. Download de applicatie en je hebt jouw roosters en cijfers uit Osiris altijd 
bij de hand.

Computers
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het gebruik van computers:
• leerzalen op de hele eerste verdieping Van Unnikgebouw en het Studielandschap in de traverse naar het 

Educatorium (maandag-vrijdag 09:00-18:00)
• leerzaal en werkplekken achter in het Ruppertgebouw (maandag-vrijdag 09:00-18:00)
• in de bibliotheek, Heidelberglaan 3, (maandag-vrijdag 08:00-22:30; zaterdag- zondag 10:00-18:00 uur)
• info-pc’s op diverse plaatsen in de gebouwen voor e-mail
• zorg voor een goede werkplek in verband met je gezondheid (RSI); een desktop heeft dan meestal de voorkeur bo-

ven een laptop
• de meeste gebouwen op de Uithof beschikken over draadloos netwerk Eduroam.
• voor diegene die voor bijv. hun thesis langere tijd met GIS werken, is er de mogelijkheid op het GIS lab te werken in 

het Van Unnikgebouw, kamer 422. Vraag hiervoor eerst toestemming.

Storing
In geval van een computerstoring kan je terecht bij de advieskamer van Infrastructurele Dienst Centrumgebied (IDC-IT) 
op de eerste verdieping Van Unnikgebouw (kamer 102).

Computerprogrammatuur
Studenten kunnen voor zeer gereduceerde prijzen (meestal enkele tientjes) programmatuur aanschaffen voor thuisge-
bruik. Het gaat om programma’s voor tekstverwerken, rekenen, statistische analyse enzovoorts. De voorwaarde is dat 
de programma’s uitsluitend uitend worden bestemd voor eigen gebruik. Bestellen kan via de webwinkel www.surfspot.
nl met je Solis-id. Zodra je geld is overgemaakt, krijg je de bestelling thuis.

Studiemateriaal (boeken en readers)
In de cursusbeschrijving in de Onderwijscatalogus kun je lezen welke studiematerialen je nodig hebt voor een cursus. 
Cursussen hebben veelal ook een studiewijzer waar deze informatie in detail vermeld wordt. De informatie kan ook te 
vinden zijn op Blackboard https://uu.blackboard.com/. Boeken via de website van wetenschappelijke boekhandel, Study 
Store te bestellen: https://www.studystore.nl/c/boeken-kopen
Je kunt je boeken ook bestellen bij een studievereniging V.U.G.S. Als je lid bent van een studievereniging krijg je 
korting.

Readers
Sinds afgelopen collegejaar is de faculteit begonnen met Readers on demand De meeste readers zijn via http://
uu.xeroxwebwinkel.nl te bestellen. Je vindt de beschikbare readers door op ‘geo’ te zoeken in het invulveld. Bestel op 
tijd: houd er rekening mee dat het verwerken van je bestelling tot 8 dagen kan duren!

Bibliotheek
De Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) staat tegenover het Van Unnikgebouw en bevat o.a. de collectie geografie 
en planologie. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 22:30 en op zaterdag en zondag 
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tussen 10:00 en 18:00. Voor meer informatie op: http://www.uu.nl/universiteitsbibliotheek. Via de website kun je hard-
copy literatuur zoeken en reserveren, maar ook alle digitale tijdschriftenartikelen en boeken raadplegen. Gebruik hier-
voor je Solis-id.

Kaartencollectie
De faculteit Geowetenschappen heeft een omvangrijke collectie kaarten en atlassen die voor het grootste deel staat in 
de Universiteitsbibliotheek, verdieping zes. De faculteit beschikt ook over een groot aantal digitale kaartbestanden, zie 
http://bc.library.uu.nl/nl.

Studieverenigingen:
EGEA European Geographers Association. Organiseert onder andere uitwisselingen en verzorgt jaarlijks de opvang 
van de buitenlandse studenten die hier komen studeren. Meer informatie: http://watisegea.webs.com/
Helix Helix is de studievereniging voor studenten Natuurwetenschap en Innovatiemanagement. Meer informatie: 
http://www.nwsvhelix.nl/
Storm Utrechtse studievereniging voor studenten Milieuwetenschappen. Meer informatie: http://storm.geo.uu.nl/
U.A.V. Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is een studentenvereniging voor aardwetenschappen en fysische 
geografie. Voorheen waren dit aparte verenigingen U.G.V. en Drift ‘66. Meer informtie: www.uavonline.nl
V.U.G.S. Vereniging van Utrechtse Geografie Studenten. In de praktijk een studievereniging voor voornamelijk 
(Utrechtse) Sociale Geografie en Planologie studenten. Daarnaast ook toegankelijk voor andere studenten van de facul-
teit. Meer informatie: www.vugs.nl. Telefoon (030) 2532789.

Departement Faculteit Geowetenschappen
Aardwetenschappen (AW) Fysische Geografie (FG)
Innovatie, Milieu en Energiewetenschappen (IMEW) Sociale Geografie en Planologie (SG&PL)

Onderzoeksinstituut departement SG&PL: Urban Futures
In het onderzoeksinstituut is het onderzoek van de medewerkers van SGPL georganiseerd onder leiding van de onder-
zoeksdirecteur SGPL. Hier wordt het onderzoeksbeleid van het departement bepaald en uitgevoerd.

Nethur
Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research biedt een onderwijsprogramma voor hen die met een 
promotie (PhD kandidaten) bezig zijn en is een samenwerkingsprogramma voor het onderzoek van de promoven-
di en hun begeleiders. Nethur bestaat uit onderzoeksgroepen van de Universiteit Utrecht (SGPL-URU), TU Delft, TU 
Eindhoven, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Groningen. Meer informatie: www.nethur.nl

KNAG
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is een vakvereniging voor geografen in Nederland en telt zo’n 
4000 leden, waaronder studenten Sociale en Fysische Geografie. Meer informatie: www.knag.nl.

College van Bestuur Universiteit Utrecht (CvB)
Het bestuur van de Universiteit bestaat uit drie personen: de Rector Magnificus (een Utrechtse hoogleraar), de voorzit-
ter en een bestuurslid (“derde lid”). Het College wordt door de minister benoemd. Het is het hoogste bestuur van de 
universiteit. De Universiteitsraad zorgt voor de universitaire medezeggenschap met bepaalde bevoegdheden.

UBU
Universiteitsbibliotheek Utrecht, Heidelberglaan 3. Onder andere de collectie geografie is hier te vinden.

UCU
University College Utrecht, de Engelstalige driejarige bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences van de Universiteit 
Utrecht.
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September /September Oktober /October November /November
WK 35 36 37 38 39 WK 40 41 42 43 44 WK 44 45 46 47 48

MA 3 10 17 24 MA 8 15 22 29 MA 5 12 19 26
DI 4 11 18 25 DI 9 16 23 30 DI 6 13 20 27

WO 5 12 19 26 WO 17 24 31 WO 7 14 21 28
DO 6 13 20 27 DO 11 18 25 DO 1 8 15 22 29
VR 7 14 21 28 VR 12 19 26 VR 2 9 16 23
ZA 1 8 15 22 29 ZA 13 20 27 ZA 3 10 17 24
ZO 2 9 16 23 ZO 14 21 28 ZO 4 11 18 25

December /December Januari /January Februari /February
WK 48 49 50 51 52 WK 1 2 3 4 5 WK 5 6 7 8 9
MA 3 10 17 24 MA 7 14 21 28 MA 4 11 18 25
DI 4 11 18 25 DI 1 8 15 22 29 DI 5 12 19 26

WO 5 12 19 26 WO 2 9 16 23 30 WO 6 13 20 27
DO 6 13 20 27 DO 3 10 17 24 DO 7 14 21
VR 7 14 21 28 VR 4 11 18 25 VR 1 8 15 22
ZA 1 8 15 22 29 ZA 5 12 19 26 ZA 2 9 16 23
ZO 2 9 16 23 30 ZO 6 13 20 27 ZO 3 10 17 24

Maart/March April /April Mei/May
WK 9 10 11 12 13 WK 14 15 16 17 18 WK 18 19 20 21 22
MA 4 11 18 25 MA 8 15 22 29 MA 6 13 20 27
DI 5 12 19 26 DI 9 16 23 30 DI 7 14 21 28

WO 6 13 20 27 WO 10 17 24 WO 1 8 15 22 29
DO 7 14 21 28 DO 11 18 25 DO 2 9 16 23 30
VR 1 8 15 22 29 VR 12 19 26 VR 3 10 17 24
ZA 2 9 16 23 30 ZA 13 20 27 ZA 4 11 18 25
ZO 3 10 17 24 ZO 7 14 21 28 ZO 5 12 19 26

Juni /June Juli /July Augustus /August
WK 22 23 24 25 26 WK 27 28 29 30 31 WK 32 33 34 35 36

MA 3 10 17 24 MA 8 15 22 29 MA 5 12 19 26
DI 4 11 18 25 DI 9 16 23 30 DI 6 13 20 27

WO 5 12 19 26 WO 10 17 24 31 WO 7 14 21 28
DO 6 13 20 27 DO 11 18 25 DO 1 8 15 22 29
VR 7 14 21 28 VR 12 19 26 VR 2 9 16 23 30
ZA 1 8 15 22 29 ZA 13 20 27 ZA 3 10 17 24
ZO 2 9 16 23 ZO 7 14 21 28 ZO 4 11 18 25
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No classes (christmas holidays):  24 December 2018 - 04 January 2019
No classes (HGSP): 

No classes (summer holidays):

 

 

05 t/m 09 november 2018 / 28 januari t/m 01 februari 2019Onderwijsvrij (SGPL):
08 t/m 19 april 2019 / 01 t/m 05 juli 2019

24 december 2018 t/m 04 januari 2019

15 juli t/m 30 augustus 2019

Resit (HGSP):

Herkansing (SGPL): 26 t/m 30 november 2018 / 18 t/m 22 februari 2019 
06 t/m 10 mei 2019 / 08 t/m 12 juli 2019

26 - 30 November 2018 / 18 - 22 February 2019 
06 - 10 May 2019 / 08 - 12 July 2019

Dept. Sociale Geografie en Planologie / Dept. of Human Geography and Spatial Planning 

 Faculteit Geowetenschappen
Faculty of Geosciences

 

TOELICHTING ONDERWIJSJAARROOSTER 2018-2019  
Semester I  Periode 1: 03 september 2018 t/m 09 november 2018
  Periode 2: 12 november 2018 t/m 01 februari 2019
Semester II  Periode 3: 04 februari 2019 t/m 19 april 2019
  Periode 4: 22 april 2019 t/m 12 juli 2019 

Onderwijsvrij (zomervakantie):

Onderwijsvrij (kerstvakantie):   

Kerstmis: 25 en 26 december 2018

 

Koningsdag: 27 april 2019
Nieuwjaar: 01 januari 2019

 

Bevrijdingsdag: 05 mei 2019
Goede vrijdag: 19 april 2019

 

Hemelvaart: 30 mei 2019
Pasen: 21 en 22 april 2019

 

Pinksteren: 09 en 10 juni 2019      

Meer informatie:
Faculteit Geowetenschappen >> students.uu.nl/geo

Onderwijspanden gesloten: feestdagen / 24 december 2018 t/m 01 januari 2019 / 31 mei 2019  

Onderwijsvrij (feestdagen):

Introductie eerstejaars:  03 t/m 07 september 2018
Bachelor Open Dagen:

 
16 en 17 november 2018 / 16 maart 2019

Master Open Dag:
 

03 oktober 2018
 

Semester I  Period 1: 03 September 2018 - 09 November 2018
  Period 2: 12 November 2018 - 01 February 2019
Semester II  Period 3: 04 February 2019 - 19 April 2019
  Period 4: 22 April 2019 - 05 July 2019

EXPLANATION ACADEMIC YEAR CALENDAR 2018-2019

  

 

Christmas and Boxing Day: 25 and 26 December 2018

 

King’s Day: 27 April 2019
New Year’s Day: 01 January 2019

 

Liberation Day: 05 May 2019
Good Friday: 19 April 2019

 

Ascension Day: 30 May 2019
Easter: 21 and 22 April 2019

 

Whitsun: 09 and 10 June 2019
Education buildings closed: national holidays / 24 December 2018 - 01 January 2019 / 31 May 2019 

More information:
Faculty of Geosciences >> students.uu.nl/en/geo  

No classes (national holidays):

 
03 - 07 September 2018

Bachelor’s Open Days:
 

16 and 17 November 2018 / 16 March 2019
Master’s Open Day:

 

03 October 2018 

Orientation for first-year students:

15 July - 30 August 2019

05 - 09 November 2018 / 28 January - 01 February 2019
08 - 19 April 2019 / 01 - 05 July 2019 
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