
Mendel Giezen, Caius Nijstad, Jelmer de Jong 21-03-2023

Sociale Geografie en Planologie

Starttijd: 14.00

UvA Bachelorweek



Even voorstellen:

• Opleidingsdirecteur: Dr. Mendel Giezen

• Studieadviseur: Caius Nijstad

• Studenten: Jelmer de Jong



Inhoud

Vragen: Stel ze in de chat, of ‘raise’ hand



Sociaal geografen en Planologen zijn geïnteresseerd in de wereld om zich heen



Thema’s

• Ongelijkheid en duurzame ontwikkeling

• Internationale migratie en grenzen

• Digitalisering en de opkomst van ‘smart cities’

• Mobiliteit

• Politieke polarisatie en bestuur op meerdere
niveaus

• Huisvesting en toegang tot de woningmarkt

• Inclusieve en leefbare steden



Sociaal-Ruimtelijk Denken: COVID-19



Sociaal-Ruimtelijk Denken: klimaatverandering



Verschil Sociale Geografie en Planologie



1. Ruimtelijke organisatie van politieke, sociale,  
economische, culturele en ecologische fenomenen:

- Waar en waarom daar?

- Welke patronen?

- Verschillen, overeenkomsten en relaties tussen 

plaatsen

2. Effect van de georganiseerde ruimte op dagelijks 
leven, inclusief ongelijkheid. 

3. Hoe zou je de ruimte beter kunnen organiseren?

Kortom:



Sociale geografie en Planologie 
en de Praktijk

• Inleiding Planologie

• Geografie/Planologie: wetenschap 
en praktijk

• Ruimtelijk Programmeren en 
Ontwerp

• Leeronderzoek

• Buitenlandonderzoek

• Stage

• Studievereniging Sarphati

• Diverse gastcolleges



Opbouw curriculum

Drie leerlijnen

1. Thematisch

2. Methodologisch

3. Vaardigheden









Kenmerken curriculum in Amsterdam
1. Internationaal perspectief

•Internationale vergelijking, buitenlandonderzoek

2. Veldonderzoek

•Amsterdam, regio, buiten Randstad, buitenland

3. Verbinding praktijk

•verbinding gemeentes; onderzoekspartners, professionals.

4. Vrije ruimte en profilering/ specialisatie

•stads-, politieke-, economische- milieugeografie, mobiliteit, 

huisvesting, conflict, migratie, ontwikkelingsstudies



Kenmerken studieomgeving Amsterdam

• Amsterdam is ons lab

• Talentprogramma

• Aandacht overgang naar universiteit

• Academische vorming; Nederlands, opbouw van 

Engels; Studieadviseurs

• Thuisgevoel

• Kleinschalig: Sarphati, toegankelijke docenten



Na de bachelor: Master

Doorstroom masters:

• Human Geography (4 tracks: Spatial Sustainability
Studies, Political Geography, Urban Geography, 
Economic Geography)

• International Development Studies

• Urban & Regional Planning

• Researchmaster Urban Studies en IDS

Andere Master binnen of buiten de UvA

• Mogelijk eerst een Pre-master



Na de bachelor: Arbeidsmarkt

• Baankansen zijn goed!

• Snel een full time baan op niveau 

• Met een mooi startsalaris

• Diverse functies: onderzoeker, docent, 
dijkbeheerder waterschap, projectleider, projectleider 
na een ramp, beleidsmedewerker, voorlichter, 
journalist, risico-analist, ontwikkelingsgeograaf, 
adviseur, consultant, etc.

• Verschillende sectoren en 
organisaties: ministeries, gemeenten, 
waterschap, onderwijs, ingenieursbureaus, 
onderzoeksinstituten, woningbouwcorporaties, 
vastgoed, groen- en milieuorganisaties, etc.



Ervaringen van onze student: Jelmer de Jong

▪ Wie ben ik?

▪ Favoriete vakken

▪ Hoeveel tijd ben ik bezig met mijn studie

▪ Contact met medestudenten en docenten

▪ Groepswerk

▪ Wat ik na dit programma wil doen

▪ Het studentenleven in Amsterdam



STUDIEADVISEURS

Sociale geografie en Planologie studeren aan de UvA

Jacqueline NaaborgMarloes van der Winkel

Studieadviseur-sgpl@uva.nl

Caius Nijstad



Toelating en aanmelding
 VWO-diploma – alle profielen

 HBO-P (geen wettelijke route meer)

 Inschrijven via Studielink vóór 1 mei 2023

 UvA Matching:

 Mogelijk vanaf februari 2023

 Aanmelden na je inschrijving via 

Studielink 

 Verplicht onderdeel van je inschrijving 

voor alle nieuwe studenten

 Meer informatie via 

www.uva.nl/uvamatching



Huisvesting
• Huisvesting vinden in Amsterdam is erg moeilijk

• Zorg dat je op tijd begint met zoeken



Vragen?
Mail naar studieadviseur-sgpl@uva.nl

mailto:studieadviseur-sgpl@uva.nl
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