
Gefeliciteerd! 
Ga door naar jaar 3  

Verplichte major cursussen jaar 2 worden nog eenmaal aangeboden: 
Dit jaar moet je onderstaande cursussen volgen! 

• Statistische methoden (geen ingangseis) – periode 1 

• Kwalitatieve onderzoeksmethoden (geen ingangseis) – periode 1 

• Wetenschappelijk leeronderzoek – periode 2 

LET OP ingangseis WLO = Statistische methoden behaald! 

Verplichte major cursussen jaar 3: 
Dit jaar onderstaande cursussen volgen! 

• GEO3-3056 Wetenschappelijke vorming: Sociale Geografie of  

• GEO3-3057 Wetenschappelijke vorming: Planologie 

 

• GEO3-3034 Bachelorthesis (voltijds of deeltijd) 

LET OP: Ingangseisen: Inl. sociale geografie, Inl. planologie, GIMP, RvN, RvE, 

Statistische methoden, Kwalitatieve onderzoeksmethoden en Wetenschappelijk 

leeronderzoek behaald! 

 

Startmoment bachelorthesis: 

Vanaf collegejaar 2022-2023 zijn er twee startmomenten voor de thesis periode 

1 of periode 3. Dit kan voltijds (P1 of P3) of in deeltijd (P1 & P2 of P3 & P4) 

 

Volg je een minor of ga je op exchange, en heb je vragen over de planning van 

je bachelorthesis neem dan contact op met de Studieadviseurs SGPL 

Overgangsregeling verplichte keuze major cursussen jaar 2: 

• Theorie en geschiedenis van SG of Planning Theory 

• GIS/Cartografie of Planningmethoden 

 

Voor de verplichte keuzecursus major gaat de overgangsregeling in werking: 

• Theorie en geschiedenis SG = Fundamenten GEO2-7008 (periode 4) 

• Planning theory = Planning Theory GEO2-7011 (periode 1) 

• GIS/Cartografie = Ruimtelijke data en geo-informatie GEO1-7004 (periode 2) 

• Planningmethoden = Ruimtelijke data en geo-informatie GEO1-7004 (periode 2) 

 

 

Heb je alle methoden en vaardigheden 
cursussen Statistische methoden, 
Kwalitatieve onderzoeksmethoden en 
Wetenschappelijk leeronderzoek behaald? 

Heb je ook de verplichte keuze major 
cursussen jaar 2 Theorie en geschiedenis SG 
of Planning Theory EN  
GIS/Cartografie of Planningmethoden 

behaald? 

Diploma-eisen bachelor SGPL 

• 180 EC behaald (incl. verplichte major & verplichte keuze major cursussen) 

• Profileringsruimte: ten minste 15 EC op ten minste niveau 2 

• Gehele studie: ten minste 45 EC op niveau 3 (dit is incl. Wetenschappelijke 

vorming en Ba-thesis) 

 

Wanneer je wilt afstuderen zal de examencommissie controleren of je 

voldoet aan bovengenoemde diploma-eisen. Het is je eigen 
verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat je aan die eisen voldoet. 
 

Stroomschema Bachelor SGPL – Studenten gestart september 2020 of eerder major Sociale Geografie/major Planologie 
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https://students.uu.nl/geo/sgpl/contact/studieadviseur

