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RAPPORT OVER DE BACHELOROPLEIDING SOCIALE 

GEOGRAFIE EN PLANOLOGIE VAN DE UNIVERSITEIT VAN 

AMSTERDAM 
 

Dit rapport volgt het Beoordelingskader Accreditatiestelsel Hoger Onderwijs Nederland voor de 

beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (d.d. september 2018). 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE OPLEIDING 
 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie  

Naam van de opleiding:   Sociale Geografie en Planologie 

Internationale naam van de opleiding:  Human Geography and Urban and Regional Planning 

CROHO-nummer:    56838 

Niveau van de opleiding:   bachelor 

Oriëntatie van de opleiding:   academisch 

Aantal studiepunten:    180 EC 

Afstudeerrichtingen:   Sociale Geografie 

Planologie 

Locatie(s):     Amsterdam 

Variant(en):     voltijd 

Onderwijstaal:     Nederlands 

Inleverdatum NVAO:    01/11/2019 

 

Het bezoek van het visitatiepanel Sociale Geografie en Planologie aan de Faculteit der Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam vond plaats op 9 en 10 april 2019. 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN DE INSTELLING 
 

Naam van de instelling:   Universiteit van Amsterdam  

Status van de instelling:   bekostigde instelling 

Resultaat instellingstoets:   positief 

 

 

SAMENSTELLING VAN HET PANEL 
 

De NVAO heeft op 11 februari 2019 ingestemd met de samenstelling van het panel. Het panel dat de 

bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie beoordeelde bestond uit: 

 Em. prof. dr. L.J. (Leo) de Haan, emeritus hoogleraar Development Studies, verbonden aan het 

International Institute of Social Studies (ISS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

[voorzitter]; 

 Em. prof. C. (Christian) Kesteloot, emeritus hoogleraar aan de Afdeling Geografie en Toerisme 

van de KU Leuven (België); 

 Prof. dr. E.M. (Ellen) van Bueren, hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit 

Bouwkunde aan de TU Delft; 

 Dr. C.J. (Kees-Jan) van Klaveren, senior auditor en functionaris gegevensbescherming aan 

Hogeschool Rotterdam;   

 J. (Jim) Klooster BSc, masterstudent Economic Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen 

[student-lid]. 

 

Het panel werd ondersteund door dr. Irene Conradie, die optrad als secretaris. 
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WERKWIJZE VAN HET PANEL 
 

De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie aan de Faculteit der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam maakt onderdeel uit van de 

visitatiegroep Sociale Geografie en Planologie. In april en mei 2019 beoordeelde het panel in totaal 

negentien opleidingen aan vier universiteiten.   

 

Het visitatiepanel bestond uit de volgende leden: 

 Em. prof. dr. L.J. (Leo) de Haan, emeritus hoogleraar Development Studies, verbonden aan het 

International Institute of Social Studies (ISS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 

[voorzitter]; 

 Em. prof. dr. C. (Christian) Kesteloot, emeritus hoogleraar aan de Afdeling Geografie en Toerisme 

aan de KU Leuven (België); 

 Prof. dr. E.M. (Ellen) van Bueren, hoogleraar Urban Development Management bij de Faculteit 

Bouwkunde aan de TU Delft; 

 Drs. J. (Judith) Borsboom-van Beurden, senior researcher Smart Sustainable Cities aan de  

Norwegian University of Science and Technology (NTNU, Noorwegen); 

 Dr. L.B.J. (Lianne) van Duinen, projectleider bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

(Rli); 

 Dr. C.J. (Kees-Jan) van Klaveren, senior auditor en functionaris gegevensbescherming aan 

Hogeschool Rotterdam; 

 Prof. dr. M.A. (Maria) Koelen, hoogleraar Gezondheid en Maatschappij aan Wageningen 

University & Research; 

 Prof. dr. F.J.A. (Frank) Witlox, hoogleraar Economic Geography, verbonden aan de Universiteit 

Gent (België); 

 J. (Jim) Klooster BSc, masterstudent Economic Geography aan de Rijksuniversiteit Groningen 

[student-lid]; 

 L. (Lars) Stevenson BSc, bachelorstudent Politicologie en masterstudent Comparative Politics, 

Administration & Society aan de Radboud Universiteit [student-lid]; 

 N.J.F. (Niek) Zijlstra, bachelorstudent Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van 

Amsterdam [student-lid]; 

 Prof. dr. ing. C.M. (Carola) Hein, hoogleraar Architectuur & Stedenbouw Geschiedenis aan de TU 

Delft [referent voor de visitatie aan de Rijksuniversiteit Groningen]. 

 

Voor elk bezoek is een (sub)panel samengesteld, waarbij rekening is gehouden met de expertise, 

onafhankelijkheid en beschikbaarheid van de panelleden.  

 

Projectleider van de visitatiegroep Sociale Geografie en Planologie was dr. Irene Conradie, 

medewerker van QANU. Zij was tevens secretaris van het panel tijdens het bezoek aan de Universiteit 

van Amsterdam. Voor alle rapporten is binnen QANU een collegiale toets uitgevoerd. Tijdens het 

bezoek aan de Rijksuniversiteit Groningen werd het panel ondersteund door dr. Meg van Bogaert en 

drs. Mariette Huisjes, freelance medewerkers van QANU. Tijdens de bezoeken aan de Universiteit 

Utrecht en de Radboud Universiteit werd het panel tevens ondersteund door dr. Meg van Bogaert. 

Dr. Marijn Hollestelle, medewerker van QANU, was aanwezig bij het bezoek aan de Universiteit 

Utrecht. Hij ondersteunde het panel als secretaris bij het ECA-rapport voor de aanvraag van het 

bijzonder kenmerk Internationalisering voor de masteropleiding Development Studies. De 

projectleider en secretarissen voerden regelmatig overleg. 

 

Voorbereiding 

Op 18 februari 2019 vond een uitgebreid vooroverleg plaats met de voorzitter waarin de projectleider 

hem informeerde over de taakstelling en werkwijze van het panel in het algemeen en de rol van de 

voorzitter in het bijzonder, en een toelichting gaf op de van toepassing zijnde beoordelingskaders.  

 

Ook op 18 februari 2019 hield het panel zijn startvergadering, waar de projectleider de panelleden 

informeerde over de taakstelling, algemene werkwijze en de formele kaders. Het panel maakte 
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tijdens de startvergadering afspraken over de werkwijze in voorbereiding op de bezoeken, en heeft 

de inhoud en toepassing van het domeinspecifiek referentiekader besproken. 

 

De opleidingen schreven ter voorbereiding op de visitatie een zelfevaluatierapport. Deze werden na 

ontvangst door de projectleider gecontroleerd op kwaliteit en volledigheid en vervolgens 

doorgestuurd aan de panelleden. De panelleden bestudeerden de zelfevaluatierapporten en bijlagen 

en formuleerden op basis hiervan vragen en aandachtspunten ter voorbereiding op het bezoek. Ook 

formuleerden de panelleden per opleiding punten die hen in positieve zin opvielen.  

 

Naast de zelfevaluatierapporten bestudeerde het panel voorafgaand aan het bezoek een selectie van 

eindwerken. Het panel maakte op basis van de lijst afgestudeerden van de periode 2017-2018 een 

selectie van vijftien eindwerken per opleiding met een evenwichtige spreiding in cijfers, 

afstudeervarianten en begeleiders.  

 

Bezoek 

Het visitatiebezoek aan Universiteit van Amsterdam vond plaats op 9 en 10 april 2019. Voor elke 

gespreksronde werden representatieve gesprekspartners geselecteerd. Het bezoekprogramma is in 

dit rapport opgenomen als Bijlage 4.  

 

Bij de start van het bezoek hield het panel een vooroverleg waarin de eerste bevindingen en vragen 

en aandachtspunten werden besproken en waarin het panel afspraken maakte over de taakverdeling. 

De panelleden bespraken ook hun bevindingen ten aanzien van de (beoordeling van de) bestudeerde 

scripties.  

 

Tijdens het bezoek heeft het panel eveneens onderwijs- en toetsmateriaal en verslagen van de 

opleidings- en examencommissie bestudeerd. Een overzicht van het bestudeerde materiaal is 

opgenomen in Bijlage 5. Het panel sprak met studenten en docenten, het management en 

verantwoordelijken, alumni en vertegenwoordigers van de examencommissie en de 

opleidingscommissie. Tevens bood het panel studenten en docenten de gelegenheid om informeel 

met het panel te spreken tijdens een inloopspreekuur. Van deze gelegenheid is geen gebruik 

gemaakt. 

 

Het panel gebruikte het laatste deel van het bezoek voor een intern overleg om de voorlopige 

bevindingen vast te stellen. Ter afsluiting gaf de voorzitter een korte mondelinge toelichting aan alle 

belangstellenden, waarin hij de belangrijkste observaties van het panel deelde. 

 

Rapportage 

De secretaris schreef een conceptrapport op basis van de bevindingen van het panel en legde dat 

vervolgens voor aan QANU voor een collegiale toets. Daarna vroeg de secretaris de panelleden om 

het rapport te bekijken en van feedback te voorzien. Na verwerking van de feedback en na akkoord 

van het panel stuurde de projectleider het rapport naar de faculteit met het verzoek om feitelijke 

onjuistheden te melden. De feitelijke onjuistheden werden na overleg tussen de projectleider en de 

voorzitter door de secretaris gecorrigeerd. Vervolgens werd het rapport door het panel vastgesteld 

en toegestuurd aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en aan het College 

van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. 

 

Consistentie 

De consistentie in de beoordeling werd op diverse manieren geborgd:  

1. Het panel werd zodanig samengesteld dat de voorzitter en/of een aantal panelleden bij 

meerdere visitatiebezoeken aanwezig was/waren. 

2.  De coördinator was aanwezig bij [de start van elk visitatiebezoek in het cluster en] het 

opstellen van de voorlopige bevindingen aan het eind van elk bezoek. 
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Definitie oordelen 

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de 

NVAO heeft het panel de volgende definities voor de beoordeling van de afzonderlijke standaarden 

gehanteerd: 

 

Basiskwaliteit  

De kwaliteit die in internationaal perspectief redelijkerwijs mag worden verwacht van een associate 

degree-, bachelor- of masteropleiding binnen het hoger onderwijs. 

 

Voldoet  

De opleiding voldoet op de standaard aan basiskwaliteit. 

 

Voldoet ten dele  

De opleiding voldoet in belangrijke mate aan basiskwaliteit op de standaard maar er zijn 

verbeteringen nodig om volledig aan de standaard te voldoen. 

 

Voldoet niet  

De opleiding voldoet niet aan basiskwaliteit op de standaard. 

 

In overeenstemming met het Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de 

NVAO heeft het panel de volgende definities gehanteerd voor de beoordeling van de opleiding als 

geheel:  

 

Positief  

Op alle standaarden ‘voldoet’. 

 

Positief onder voorwaarden  

Standaard 1 ‘voldoet’ en maximaal op twee standaarden een ‘voldoet ten dele’ waarbij het panel het 

opleggen van voorwaarden adviseert. 

 

Negatief  

In de volgende situaties: 

- ‘voldoet niet’ op een of meer standaarden; 

- ‘voldoet ten dele’ op standaard 1; 

- ‘voldoet ten dele’ op een of twee standaarden waarbij het panel niet adviseert om voorwaarden op 

te leggen; 

- op drie of meer standaarden ‘voldoet ten dele’. 
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SAMENVATTEND OORDEEL VAN HET PANEL 
 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie (SGPL) bestudeert de ruimtelijke organisatie 

en inrichting van de wereld op lokale, regionale en mondiale schaalniveaus. Met ingang van het 

academisch jaar 2017-2018 is het bachelorprogramma vernieuwd. Het nieuwe programma biedt 

twee ruimtelijke afstudeerrichtingen aan: Sociale Geografie en Planologie. Het panel stelt vast dat 

daarbij enerzijds de gemeenschappelijkheid van beide vakgebieden wordt benadrukt, anderzijds blijft 

er voldoende ruimte voor verdieping. In vergelijking met andere (internationale) opleidingen herkent 

het panel bij SGPL een onderzoeksgericht profiel dat zichzelf nadrukkelijk binnen de sociale 

wetenschappen positioneert. De vernieuwde opleidingsvisie en eindkwalificaties zijn door een 

zorgvuldig proces tot stand gekomen, waardoor ze breed gedragen zijn door alle betrokkenen. Het 

panel is positief over de aandacht die de opleiding heeft gestoken in de constructive alignment van 

de beoogde leerresultaten, het curriculum, de toetsing en de behaalde leerresultaten. 

 

Het panel beoordeelt de beoogde leerresultaten van de opleiding wat betreft niveau en oriëntatie als 

passend voor een wetenschappelijke bacheloropleiding. Bovendien beschrijven ze duidelijk wat de 

opleiding verwacht van haar afgestudeerden. Ook meent het dat ze voldoen aan de (inter)nationaal 

gestelde eisen van het beroepenveld en het vakgebied. Het waardeert hoe de opleiding via een Raad 

van Advies en contacten met alumni het beroepenveld betrekt bij het vaststellen van de doelen en 

inhoud van het programma. 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het panel stelt vast dat het vernieuwde onderwijsprogramma een heldere opzet en functionele 

opbouw kent. Drie doorlopende leerlijnen zorgen ervoor dat belangrijke thema’s in elk jaar van de 

opleiding aan de orde komen en goed op elkaar aansluiten. Het panel waardeert hoe het curriculum 

begint vanuit de gemeenschappelijkheid van sociale geografie en planologie en gaandeweg 

voldoende ruimte biedt voor verdieping in een van beide afstudeerrichtingen. De oriëntatie van de 

opleiding is academisch, waarbij wel duidelijk de verbinding met de praktijk wordt opgezocht en 

zichtbaar gemaakt. Het onderwijs is activerend en kleinschalig onderwijs wordt strategisch ingezet 

en zoveel mogelijk behouden. Hoewel de opleiding in het herziene curriculum streeft naar een 

evenwichtige balans tussen kwalitatieve, kwantitatieve en ruimtelijke methoden, kon het panel dit 

nog niet terugzien in de bestudeerde scripties. In de selectie overheerste nog het gebruik van 

kwalitatieve methoden. De integratie van M&T 3 met het scriptietraject en het aanbod van specifiek 

kwantitatieve en ruimtelijke scriptieprojecten ziet het panel als positieve ontwikkelingen om 

methodologische verdieping en diversiteit te versterken.  

 

Het panel is positief over de wijze waarop de opleiding een betrokken leeromgeving creëert, onder 

meer door de actieve rol van de studieadviseur. De opleiding beschikt over een didactisch en 

academisch goed gekwalificeerd docententeam dat actief ideeën uitwisselt en studenten goed 

begeleidt. Ook is er voldoende aandacht voor professionalisering van docenten. Het GIS-centrum 

biedt studenten de benodigde faciliteiten en ondersteuning voor het maken van ruimtelijke analyses. 

Het panel concludeert op basis van het bestudeerde materiaal en de gesprekken met betrokkenen 

dat de onderwijsleeromgeving studenten in staat stelt om de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Standaard 3: Toetsing 

Het panel is nagegaan of de opleiding Sociale Geografie en Planologie beschikt over een adequaat 

systeem van toetsing. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding gebruik maakt van een recent en 

deugdelijk toetsplan. De opleiding zet diverse toetsvormen in die aansluiten bij de beoogde 

leerresultaten. Studenten worden goed geïnformeerd over de toetscriteria en laten weten tevreden 

te zijn met de ontvangen feedback. Het panel is ook te spreken over de borging van de toetskwaliteit 

met toepassing van het vierogenprincipe voor iedere toetsopzet, bij de scriptiebeoordeling en met 

de steekproeven op de eindwerken van de examencommissie en controles van de toetscommissie 

achteraf. De procedures rond de beoordeling van de eindwerken zijn in beginsel adequaat, al vraagt 

het panel aandacht voor zorgvuldige vastlegging van het oordeel.  
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Op basis van de documentatie en gesprekken tijdens de visitatie constateert het panel dat de 

examencommissie en toetscommissie hun taken op het gebied van de borging van de toetsing en 

het gerealiseerde eindniveau op consequente en correcte wijze uitvoeren. De examencommissie 

maakt een actieve en betrokken indruk en hanteert procedures waardoor zij goed grip heeft op het 

niveau dat in de opleidingen gerealiseerd wordt. Het panel waardeert dat constructive alignment hier 

echt doorleefd is, bij de examencommissie en binnen de opleiding. 

 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

Op basis van gesprekken met alumni en een selectie van recent voltooide eindwerken constateert 

het panel dat studenten de beoogde leerresultaten behalen. De eindwerken bestrijken een groot deel 

van het brede, multidisciplinaire vakgebied en laten een passend niveau zien. Het panel stelt vast 

dat het ruimtelijk perspectief bij een aantal scripties ontbrak of impliciet bleef. Het moedigt de 

opleiding daarom aan studenten te stimuleren hun sociaalgeografische/planologische positionering 

te expliciteren. Afgestudeerden zijn doorgaans goed in staat een vervolgopleiding op masterniveau 

te volgen en komen (daarna) terecht in relevante functies en werkvelden. Zij voelen zich in de regel 

voldoende toegerust op hun werkzaamheden. 

 

Het panel beoordeelt de Standaarden uit het Beoordelingskader voor de beperkte 

opleidingsbeoordeling als volgt: 

 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten voldoet 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving voldoet 

Standaard 3: Toetsing voldoet 

Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten voldoet 

 

Algemeen eindoordeel positief 

 

 

De voorzitter, em. prof. dr. Leo de Haan, en de secretaris, dr. Irene Conradie, van het panel verklaren 

hierbij dat alle panelleden kennis hebben genomen van dit rapport en instemmen met de hierin 

vastgestelde oordelen. Zij verklaren ook dat de beoordeling in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

Datum: 30 september 2019  
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BEHANDELING VAN DE STANDAARDEN UIT HET 

BEOORDELINGSKADER VOOR DE BEPERKTE 

OPLEIDINGSBEOORDELING 
 

Context 

Het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is ondergebracht in Graduate Schools 

(masteropleidingen en het opleidingsdeel van promotieopleidingen) en Colleges 

(bacheloropleidingen). De bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie maakt onderdeel uit van 

het College Sociale Wetenschappen (CSW) aan de Faculteit der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen. Het wetenschappelijk personeel van de opleiding is grotendeels aangesteld 

bij de afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies (GPIO). Onderzoek is 

georganiseerd in vier onderzoeksgroepen (die onderdeel zijn van het Amsterdam Institute for Social 

Science Research): Urban Geographies; Urban Planning; Governance and Inclusive Development; 

Geographies of Globalization. Daarnaast hebben de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie 

(SGPL) en de masteropleidingen Human Geography (HG) en Urban and Regional Planning (URP) 

gezamenlijk een examencommissie en een opleidingscommissie. De drie stafleden van de 

opleidingscommissie vergaderen in twee aparte sessies, met drie bachelorstudentleden en met drie 

masterstudentleden die afkomstig zijn van HG en URP. Het onderwijsjaar bestaat uit twee semesters 

met elk drie periodes. De eerste twee periodes bestaan uit acht weken. De derde periode duurt vier 

weken. 

 

 

Standaard 1: Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten passen bij het niveau en de oriëntatie van de opleiding en zijn afgestemd 

op de verwachtingen van het beroepenveld en het vakgebied en op internationale eisen. 

 

Bevindingen 

 

Profilering 

Het panel heeft de profilering van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie (SGPL) 

bestudeerd op basis van het zelfevaluatierapport, het domeinspecifiek referentiekader (DSRK) en de 

gesprekken tijdens het locatiebezoek. Het waardeert de uitgesproken wijze waarop de opleiding het 

DSRK interpreteert en daarbinnen haar identiteit definieert. Het ziet duidelijk terug hoe SGPL een 

eigen positie inneemt die past binnen het domein. SGPL bestudeert de ruimtelijke organisatie en 

inrichting van de wereld op lokale, regionale en mondiale schaalniveaus. De gemeenschappelijkheid 

van sociale geografie en planologie wordt daarbij benadrukt. De opleiding wil studenten leren om 

door een sociaal-ruimtelijke bril te kijken naar maatschappelijke uitdagingen en op wetenschappelijk 

verantwoorde wijze een bijdrage te leveren aan de analyse en oplossing van deze uitdagingen. 

Daarbij verdiept men zich in bredere actuele thema’s zoals ruimtegebrek en mobiliteitsvraagstukken, 

woon-, werk- en recreatiebehoeften, klimaat- en milieuvraagstukken en grootstedelijke 

problematiek. Bij dit laatste thema benut het de expertise van het aan de UvA gevestigde Centre for 

Urban Studies. Centraal staan ruimte en samenleving. SGPL besteedt volop aandacht aan het 

ontwikkelen van ruimtelijk denken en theoretische inzichten, aangevuld met de ontwikkeling van 

brede sociaalwetenschappelijke vaardigheden. Het panel beschouwt dit als goede uitgangspunten 

voor een brede, ruimtelijk georiënteerde bacheloropleiding. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 is het bachelorprogramma vernieuwd. De 

vernieuwde opleidingsvisie en eindkwalificaties zijn in een zorgvuldig proces tot stand gekomen, 

waardoor ze breed gedragen zijn door alle betrokkenen. Het panel is positief over de aandacht die 

de opleiding heeft gestoken in de zorgvuldige afstemming (constructive alignment) van de beoogde 

leerresultaten, het curriculum, de toetsing en de behaalde leerresultaten. Het constateert dat 

aandachtspunten vanuit de vorige visitatie goed zijn opgepakt en op logische wijze zijn geïntegreerd. 

Zo kent het nieuwe programma twee ruimtelijke afstudeerrichtingen (Sociale Geografie en 
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Planologie) die gezamenlijk een breed aanbod aan keuzevakken (profileringsmodulen) aanbieden. 

De opleiding is gestopt met ontwikkelingsstudies als niet-ruimtelijke afstudeervariant binnen Sociale 

Geografie. Het panel is positief over de aangescherpte profilering, waarbij er nog wel aandacht in het 

programma is voor ontwikkelingsgeografie en er twee keer per jaar een minor ontwikkelingsstudies 

wordt aangeboden.  

 

In vergelijking met andere (internationale) opleidingen herkent het panel bij SGPL een 

onderzoeksgericht profiel dat zichzelf nadrukkelijk binnen de sociale wetenschappen positioneert. 

Internationale metropolen - in de eerste plaats Amsterdam zelf - zijn veelvuldig object van studie. 

De specialisatie Sociale Geografie richt zich hierbij vooral op ruimtelijk maatschappelijke 

vraagstukken over mondialisering, verstedelijking en klimaatverandering. Het panel constateert dat 

Planologie zich profileert met een analytische benadering aan de hand van de onderzoeksthema’s  

conflicten, planning van ruimte en mobiliteit, en governance van de gebouwde omgeving. Het panel 

waardeert de goede aansluiting hiervan op het onderzoek van de staf. Het ziet wel als consequentie 

dat er bij Planologie in beperkte mate aandacht is voor het begrijpen van de rol, inhoud en 

totstandkoming van ruimtelijke ontwerpen.  

 

Uit gesprekken met het opleidingsmanagement maakte het panel op dat voor SGPL de eigen 

sociaalwetenschappelijke benadering meerwaarde biedt. Bijvoorbeeld bij milieuvraagstukken 

onderzoekt SGPL de sociale processen, het beleid, hoe die daarbij van invloed zijn, terwijl het fysische 

meer als gegeven feit wordt genomen en niet apart wordt onderzocht. Studenten en alumni met wie 

het panel sprak, bevestigden dat in het onderwijs de basisbegrippen uit de natuurwetenschappen 

aan bod komen en dat dit een voldoende basis biedt voor interdisciplinair werken. Het panel vindt 

dit een zinvolle afbakening van het eigen domein. 

 

Om zicht te houden op de eisen van het werkveld en hierbij aan te sluiten, onderhoudt de opleiding 

contacten met alumni en werkt de opleiding samen met een Raad van Advies van de Sociale 

Wetenschappen. Deze raad bespreekt met de opleidingen van het College Sociale Wetenschappen 

de kwaliteit van de opleidingen in relatie tot de samenleving en de arbeidsmarkt. Zo is diens 

suggestie om meer aandacht aan transferable skills te besteden in het vernieuwde programma 

opgenomen. Daarnaast is er sinds 2015 een vakgenoot uit het werkveld als extern lid toegevoegd 

aan de examencommissie (zie Standaard 3).  

 

Beoogde leerresultaten 

De beoogde leerresultaten weerspiegelen de Dublin-descriptoren en het DSRK (zie Bijlage 2). In 

algemene zin waardeert het panel hoe het landelijk disciplineoverleg het DSRK in de aanloop naar 

deze visitatie heeft geactualiseerd en verbeterd. In de beoogde leerresultaten is de aandacht voor 

generieke ruimtelijke kennis helder (1.a-h), naast specifieke kennis en inzicht benodigd voor de 

richtingen Sociale Geografie (1.i-k) en Planologie (1.i-m). De beoogde leerresultaten gekoppeld aan 

Dublin-descriptoren 2-5 zijn voor beide richtingen gelijk. Leerresultaten 5.d en 5.e zoeken expliciet 

de aansluiting met het beoogde werkveld van de afgestudeerde: in een juniorpositie voor sociaal 

geografen of planologen op de arbeidsmarkt of in een opleiding op masterniveau. Het panel 

beoordeelt de beoogde leerresultaten van de opleiding wat betreft niveau en oriëntatie als passend 

voor een wetenschappelijke bacheloropleiding. Bovendien beschrijven ze duidelijk wat de opleiding 

verwacht van haar afgestudeerden. 

 

Overwegingen 

Met ingang van het academisch jaar 2017-2018 is het bachelorprogramma vernieuwd. Het nieuwe 

programma biedt twee ruimtelijke afstudeerrichtingen aan: Sociale Geografie en Planologie. Het 

panel stelt vast dat daarbij enerzijds de gemeenschappelijkheid van beide vakgebieden wordt 

benadrukt, anderzijds blijft er voldoende ruimte voor verdieping. In vergelijking met andere 

(internationale) opleidingen herkent het panel bij SGPL een onderzoeksgericht profiel dat zichzelf 

nadrukkelijk binnen de sociale wetenschappen positioneert. De vernieuwde opleidingsvisie en 

eindkwalificaties zijn door een zorgvuldig proces tot stand gekomen, waardoor ze breed gedragen 

zijn door alle betrokkenen. Het panel is positief over de aandacht die de opleiding heeft gestoken in 
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de constructive alignment van de beoogde leerresultaten, het curriculum, de toetsing en de behaalde 

leerresultaten. 

 

Het panel beoordeelt de beoogde leerresultaten van de opleiding wat betreft niveau en oriëntatie als 

passend voor een wetenschappelijke bacheloropleiding. Bovendien beschrijven ze duidelijk wat de 

opleiding verwacht van haar afgestudeerden. Ook meent het dat ze voldoen aan de (inter)nationaal 

gestelde eisen van het beroepenveld en het vakgebied. Het waardeert hoe de opleiding via een Raad 

van Advies en contacten met alumni het beroepenveld betrekt bij het vaststellen van de doelen en 

inhoud van het programma. 

 

Conclusie 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie: het panel beoordeelt Standaard 1 als ‘voldoet’. 

 

 

Standaard 2: Onderwijsleeromgeving 

Het programma, de onderwijsleeromgeving en de kwaliteit van het docententeam maken het voor 

de instromende studenten mogelijk de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Bevindingen 

 

Programma 

In 2017-2018 is een nieuw curriculum van start gegaan dat ten opzichte van het oude programma 

de gemeenschappelijkheid van sociale geografie en planologie meer benadrukt en studenten Sociale 

Geografie en Planologie een gelijke structuur en gelijke keuzemogelijkheden biedt. Zo volgen de 

studenten in het eerste jaar een volledig gezamenlijk programma. Ook is met de opzet van een 

aparte leerlijn binnen het curriculum gewerkt aan meer aandacht voor academische vorming. Uit 

gesprekken met staf en studenten vernam het panel met tevredenheid dat ook studenten actief bij 

dit veranderproces zijn betrokken.  

 

Het driejarige, Nederlandstalige bachelorprogramma (180 EC) bestaat uit verplichte vakken (108 

EC), vrije keuzeruimte (30 EC), een profileringsruimte (30 EC) en een bachelorscriptie (12 EC). Elk 

jaar is verdeeld over twee semesters, elk ingericht volgens het 8-8-4 systeem. Vakken hebben een 

omvang van 6 of 12 EC. De opbouw van het programma is wat het panel betreft logisch en helder 

met een onderscheid in drie fasen in het leerproces van de bachelorstudent: het eerste jaar bestaat 

uit ‘ontmoeten’ en biedt een kennismaking met kernbegrippen en -thema’s en met de basis van 

methodologie en academische vaardigheden; in het tweede jaar staat ‘verkennen’ centraal door 

verdieping in specifieke concepten zoals ruimtelijke ongelijkheid (sociale geografie) of interventies 

(planologie) en de bestudering van specialismen en kernthema’s in profilerings- en 

verdiepingsmodules; het derde jaar richt zich op ‘ontwikkelen’ door studenten een eigen profiel met 

een sociaal-ruimtelijk perspectief te laten formeren.  

 

Daarnaast zijn drie leerlijnen aangebracht die de samenhang verder bevorderen: een inhoudelijke 

(apart uitgewerkt voor Sociale Geografie en voor Planologie), en een gedeelde methodologische en 

een gedeelde academisch vormende leerlijn. Er zijn vier leerlijncoördinatoren aangesteld vanuit 

verschillende vakgroepen die zicht houden op de samenhang tussen de vakken en de aansluiting van 

de inhoud van specifieke cursussen op de beoogde leerresultaten van de opleiding. Het panel ziet 

ook dat de integratie van leerlijnen voldoende aandacht krijgt. Zo besteedt de cursus Stedelijke 

Dynamiek aandacht aan onderzoeksvragen en het maken van een kaart, terwijl de gelijktijdig 

gegeven cursus Methoden en Technieken 1 (M&T 1) werkt met voor Stedelijke Dynamiek relevante 

datasets. Op deze manier legt de opleiding steeds de verbinding tussen methoden en technieken en 

de relevantie voor de praktijk. 

   

Inhoud 

Het panel heeft de inrichting van het curriculum bestudeerd aan de hand van informatie uit de 

zelfstudie, een selectie van vakken en gesprekken met management, docenten en studenten. Een 
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matrix bij de zelfstudie beschrijft de relatie tussen de eindtermen van de opleiding en in welke 

cursussen in het curriculum deze eindtermen aan bod komen en worden getoetst. Hieruit maakt het 

panel op dat alle beoogde leerresultaten in de verschillende jaren afdoende aan bod komen.  

 

Het panel is positief over het niveau en de inhoud van de bachelorvakken. Uit ingezien materiaal 

blijkt een deugdelijke opzet met goede geografische en planologische onderwerpen, voldoende 

diepgang en actuele thematiek en literatuur. Het panel is te spreken over de tien profileringsmodules 

die studenten een ruime keuze aan onderscheidende thema’s bieden en toegankelijk zijn voor 

studenten van beide afstudeerrichtingen. Studentenevaluaties van alle cursussen laten over het 

algemeen goede uitkomsten zien. De studenten met wie het panel sprak, waren ook tevreden over 

de aangeboden stof. 

 

Tijdens het locatiebezoek is in meer detail gesproken over de verhouding tussen kwantitatieve en 

kwalitatieve methoden. Het panel constateerde in de gelezen scripties dat studenten overwegend 

kwalitatieve methoden benutten en dat op kwantitatief vlak vooral de (multivariate) regressie-

analyse wordt toegepast. Deze beperkte verscheidenheid aan methoden was ook bij de vorige 

visitatie opgevallen. De opleiding herkent dat veel studenten een onderzoeksvraag formuleren 

waarbij een kwalitatieve methode past. Evenwel gaf het opleidingsmanagement aan dat de opleiding 

wil dat studenten zich breed ontwikkelen in kwalitatieve en kwantitatieve methoden en specifieke 

ruimtelijke methoden zoals geografische informatiesystemen (GIS) en kaartontwikkeling. De 

opleiding heeft daarom als onderdeel van de recente herziening aanpassingen in het onderwijs 

doorgevoerd om deze balans te versterken. Zo is er in elk leerjaar een vak Methoden en Technieken 

(M&T 1, 2 en 3), waarbij vanaf dit jaar M&T 3 nadrukkelijk wordt verbonden met de scriptie om meer 

ondersteuning bij methoden en technieken te bieden. Daarnaast zijn vanaf dit jaar in de 

bachelorscriptieprojecten meer GIS-projecten gecreëerd, wat meer GIS-gerelateerde scripties moet 

opleveren. Het panel verwacht dat deze maatregelen een positieve invloed zullen hebben op de 

diversiteit van methoden in de scripties en stelt daarbij ook vast dat afgestudeerde 

bachelorstudenten goed doorstromen in opleidingen op masterniveau (zie Standaard 4). Het wil de 

opleiding alleen meegeven dat, omdat SGPL sterk hecht aan empirisch veldwerk waarbij de 

dataverzameling door de studenten zelf wordt gedaan, dit studenten mogelijk onbewust richting 

kwalitatieve methoden stuurt. Het is een interessante uitdaging om kwantitatieve analyse 

belangrijker te maken voor studenten die aansluiten bij de empirische traditie. Het  panel is van 

mening dat het gebruik van secundaire datasets hierbij een volwaardig alternatief is. 

 

Oriëntatie  

De oriëntatie van de opleiding is academisch, waarbij wel duidelijk de verbinding met de praktijk 

wordt opgezocht en zichtbaar gemaakt. Het academisch karakter blijkt voor het panel vooral uit de 

koppeling met het wetenschappelijk onderzoek van de staf - zoals de onderzoeksthema’s in de 

profileringsmodules en in de scriptieprojecten, uit de academische diepgang van de vakken en uit de 

toenemende mate van zelfstandig onderzoek door de studenten.  

 

De relatie met de praktijk ziet het panel op veel punten terug. Zo werkt de opleiding in de cursus 

Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp voor een praktijkcasus samen met de gemeenten Amsterdam 

en Haarlemmermeer (Hoofddorp) en leren studenten bij Academische Vorming interviews afnemen 

met mensen uit de beroepspraktijk en hierop te reflecteren. Daarnaast zijn via gastcolleges mensen 

uit het werkveld betrokken en beschikken verschillende docenten zelf over praktijkervaring. Het 

panel ziet dat de opleiding ruim aandacht besteedt aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het 

merkt daarbij op dat het beroepenveld van planologen evidenter is, terwijl sociaalgeografen een 

breder carrièreperspectief hebben. Het beroepsperspectief voor sociaalgeografen wordt door 

studenten soms als onduidelijk en onzeker ervaren, mede ten opzichte van dat voor planologen. Het 

ongedefinieerde, brede beroepsperspectief voor sociaalgeografen is eigen aan de discipline, al meent 

het panel dat juist hier nadruk op de transferable skills en brede inzetbaarheid van belang is. Het 

waardeert dat de opleiding stappen zet om dit te expliciteren; ze legt contact met het werkveld en 

stimuleert het ontdekken van een eigen profilering, wat studenten helpt om zich een beeld te vormen 

van wat er mogelijk is op de arbeidsmarkt en wat bij hen past.  
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Werkvormen 

Kleinschalig onderwijs acht de opleiding essentieel. Hoewel de opleiding financiële druk voelt, kiest 

het bewust voor een mix van groot- en kleinschalig onderwijs. Juist al in het eerste jaar bouwt SGPL 

voldoende kleinschalige onderwijsvormen in om het contact tussen studenten onderling en tussen 

student en docent te bevorderen. Werkvormen zijn tijdens de gehele opleiding gevarieerd; 

hoorcolleges, werkcolleges, practica, veldwerk, individueel werk, groepswerk en excursies wisselen 

elkaar af. Deze variatie in werkvormen sluit goed aan bij de verschillende beoogde leerresultaten. 

Daarnaast wordt het belang van actieve deelname benadrukt. Zo zijn werkgroepen verplicht en heeft 

de opleiding recent ingesteld dat aan het begin van de opleiding geen laptops, tablets of telefoons 

tijdens de hoorcolleges zijn toegestaan. Studenten en docenten ervaren dat dit de concentratie en 

actieve deelname ten goede komt. Op andere momenten worden digitale middelen juist bewust 

ingezet, bijvoorbeeld in het gebruik van online fora of vormen van blended learning. Veldwerk is voor 

de opleiding een kenmerkende werkvorm, waardoor studenten door een sociaal-ruimtelijke bril leren 

kijken, ervaring opdoen met onderzoeksvaardigheden en theoretische concepten leren te 

identificeren in de praktijk. Naast veldwerk in diverse cursussen (onder meer in Planologie: 

Wetenschap & Praktijk, Sociale Geografie: Wetenschap & Praktijk en de Leeronderzoeken), vindt aan 

het einde van het tweede jaar een onderzoeksreis plaats naar een buitenlandse bestemming. In 

2018-19 bood de opleiding bijvoorbeeld buitenlandse studiereizen aan naar Wenen, Ghana en 

Taiwan. Het panel oordeelt positief over het oog voor kleinschaligheid, de variatie in werkvormen en 

de aandacht voor activerend leren. Uit het gesprek tijdens het locatiebezoek en het 

studentenhoofdstuk kwam ook duidelijk naar voren dat de studenten dit waarderen.  

 

Studenten ronden de opleiding af met een bachelorscriptie. Hoewel het mogelijk is om een individueel 

traject te doen, werken de studenten in principe collectief binnen een thematische projectgroep. 

Vooraf lichten docenten de scriptiethema’s per semester toe en kunnen studenten zich inschrijven 

op een scriptieproject naar keuze. Aan het begin van ieder semester worden scriptieprojecten 

gestart. In 2018-19 bestond het aanbod in het eerste semester uit negen en in het tweede semester 

uit vijftien scriptieprojecten. Scriptiethema’s waren bijvoorbeeld: ‘Politiek geografische perspectieven 

op migratie’, ‘Everyday Life in Gentrifying Amsterdam’, ‘Milieugeografie in Nederland’, ‘GIS: Stad en 

Gezondheid’ en ‘Grootstedelijke governance’. Het panel is positief over de diverse thema’s die 

aansluiten bij actueel onderzoek van docenten en bij de centrale aandachtsgebieden uit de profilering 

(zie Standaard 1). De scriptiethema’s zijn veelal helder omschreven, nog voldoende breed en 

benoemen vaak eventuele (taal)vereisten en op welke richting een project een geschikte 

voorbereiding is. 

 

In een scriptieproject werken vijf of zes studenten onder leiding van een begeleider aan de 

literatuuroriëntatie en probleemafbakening. In de eerste fase formuleren studenten, ondersteund 

door groepsbijeenkomsten en opdrachten binnen het scriptieproject, in ongeveer zes weken een 

eigen onderzoeksvoorstel. De methodologische aspecten van dit voorstel worden getoetst binnen 

M&T 3. De begeleider beoordeelt het onderzoeksvoorstel met een kwalificatie ‘groen’, ‘oranje’ of 

‘rood’. Bij ‘groen’ kan de student direct beginnen met de uitvoering van het onderzoek. Bij ‘oranje’ 

krijgt de student een week voor aanpassingen waarna alsnog ‘groen’ of ‘rood’ volgt. Bij ‘rood’ is het 

onderzoeksvoorstel te zwak en dient de student het volgend semester opnieuw te beginnen. Na groen 

licht op dit voorstel werken ze in de tweede fase aan dataverzameling en -analyse en aan het 

schrijven van de scriptie. De data-analyse en rapportage vindt individueel plaats, ondersteund door 

individuele gesprekken met de scriptiebegeleider en aangevuld met specifieke workshops vanuit M&T 

3 over de toe te passen methode. Studenten presenteren hun onderzoeksresultaten in een seminar, 

waarna de eindversie van de scriptie wordt geschreven. Daarna leveren ze hun scriptie voor de 

deadline van dat semester in ter beoordeling. De scriptie wordt in een individueel gesprek tussen 

student, begeleider en tweede examinator beoordeeld. Het panel vindt de recente integratie van M&T 

3 met de scriptie een goede stap om methodologische diversiteit en verdieping te stimuleren, al kan 

het de beoogde effecten hiervan nog niet vaststellen in de bestudeerde scripties.  

 

 

 



16 Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, Universiteit van Amsterdam  

Studeerbaarheid  

Het panel heeft tijdens de visitatie met studenten en docenten gesproken over de studeerbaarheid 

van de opleiding. Hoewel het eerste semester in het eerste jaar als intensief wordt bestempeld, 

geven docenten en studenten ook aan dat dit wel haalbaar is en bijdraagt aan een goed studieritme. 

Om het rendement en studietempo te bevorderen heeft de opleiding de afgelopen jaren maatregelen 

ingevoerd zoals het formuleren van specifieke inspanningsverplichtingen per vak; afspraken over 

mogelijkheden voor compensatie van toetsen binnen een vak; en het bijstellen van het jaarrooster 

om studenten die niets hoeven te herstellen aan het eind van een blok een rustweek te bieden. 

Studenten gaven aan positief te zijn over het studierooster. Ook de voorzieningen zijn adequaat, zo 

biedt het GIS-centrum de benodigde faciliteiten en ondersteuning voor het maken van ruimtelijke 

analyses. Het panel concludeert dat er veel aandacht is voor het optimaliseren van de 

studeerbaarheid en dat er geen wezenlijke struikelblokken in het programma zijn. 

 

Het panel stelt ook vast dat de opleiding een betrokken leeromgeving stimuleert: ze betrekt 

studenten actief bij veranderingen in de opleiding en informeert hen hierover. Hierin speelt de 

opleidingscommissie een actieve rol, maar het panel constateerde ook breder draagvlak voor 

onderwijskwaliteit. Zo trof het panel in de cursushandleiding van Inleiding Sociale Geografie een 

korte reflectie aan op eerdere cursusevaluaties en de aanpassingen die daarop zijn doorgevoerd in 

de huidige cursus. Verder wil het panel een compliment geven voor de manier waarop de 

studieadviseur intensief persoonlijk contact met studenten onderhoudt en de voorbereiding op de 

arbeidsmarkt voor het voetlicht brengt. Ook de studievereniging van sociaalgeografen en planologen, 

Sarphati, levert een positieve bijdrage aan de opleiding. De meeste bachelorstudenten zijn lid en 

met sociale, studie- en loopbaangerelateerde activiteiten helpt Sarphati studenten zich te ontplooien, 

een netwerk op te bouwen en zich thuis te voelen bij de opleiding.  

 

De onderwijstaal van de opleiding is Nederlands, waarbij een aantal vakken in het Engels worden 

gegeven. Docenten kunnen kiezen of zij een onderdeel in het Nederlands of Engels aanbieden; dit 

biedt ook de internationale staf kans om in de bacheloropleiding les te geven. De opleiding geeft aan 

studenten voor te bereiden op zowel de Nederlandse arbeidsmarkt, als op een Engelstalige 

masteropleiding of internationale werkomgeving. Dit is in lijn met de beoogde leerresultaten: het 

zwaartepunt ligt op communicatie op academisch niveau in het Nederlands (4.a), maar de verwerving 

van vaardigheden voor communicatie op basaal academisch niveau in het Engels (4.b) en het 

benutten van Nederlands en Engels bronnenmateriaal (5.a) is ook meegenomen. Het panel 

onderschrijft de motivatie van de opleiding en de invulling hiervan in de leerresultaten en het 

curriculum. Studenten stellen het op prijs dat de bacheloropleiding in het Nederlands wordt 

aangeboden en dat zij onder meer bekend raken met het Nederlands planologisch jargon. 

 

Docenten 

De wetenschappelijke staf van de afdeling Geografie, Planologie en Internationale 

Ontwikkelingsstudies verzorgt het onderwijs binnen SGPL. Er is één opleidingsdirecteur 

verantwoordelijk voor de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie en de masteropleidingen 

Human Geography en Urban and Regional Planning. Zij wordt voor SGPL ondersteund door leerlijn- 

en jaarcoördinatoren. Stafleden in vaste dienst hebben bijna allemaal een Basis Kwalificatie 

Onderwijs (BKO) en vier docenten hebben een Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO). De 

betrokkenheid van senior staf bij de bachelorvakken acht het panel aan de maat. De vaste staf is 

divers (internationaal) samengesteld en academisch sterk, zoals blijkt uit de meest recente 

onderzoeksvisitatie (2013) en diverse internationale rankings. Het panel heeft enthousiaste en 

toegewijde docenten gesproken, die met passie voor het vak de wetenschappelijke ontwikkelingen 

binnen hun vakgebied in hun lessen integreren. Het panel constateert dat geleerde lessen breder 

gedeeld worden binnen het docententeam, met ruimte en oog voor zelfreflectie. Dit komt op het 

panel over als een solide samenwerkend team. Ook waardeert het panel de goede interactie met de 

studenten. In het algemeen zijn de studenten ook positief over hun docenten, hun bereidheid om 

vragen te beantwoorden en feedback te geven.  
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Het panel stelt vast dat docentprofessionalisering binnen de afdeling serieus wordt opgepakt: dit 

varieert van intercollegiale begeleiding, ondersteuning bij onderwijsexperimenten, en strategische 

inzet van SKO-trajecten voor onderwijsvernieuwingen, waarbij degene die het traject volgt het hele 

team betrekt. Na het behalen van de BKO zijn er ook vervolgtrainingen, bijvoorbeeld in het geven 

van feedback en over een international classroom. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het vernieuwde onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Sociale 

Geografie en Planologie een heldere opzet en functionele opbouw kent. Drie doorlopende leerlijnen 

zorgen ervoor dat belangrijke thema’s in elk jaar van de opleiding aan de orde komen en goed op 

elkaar aansluiten. Het panel waardeert hoe het curriculum begint vanuit de gemeenschappelijkheid 

van sociale geografie en planologie en gaandeweg voldoende ruimte biedt voor verdieping in een van 

beide afstudeerrichtingen. De oriëntatie van de opleiding is academisch, waarbij wel duidelijk de 

verbinding met de praktijk wordt opgezocht en zichtbaar gemaakt. Het onderwijs is activerend en 

kleinschalig onderwijs wordt strategisch ingezet en zoveel mogelijk behouden. Hoewel de opleiding 

in het herziene curriculum streeft naar een evenwichtige balans tussen kwalitatieve, kwantitatieve 

en ruimtelijke methoden, kon het panel dit nog niet terugzien in de bestudeerde scripties. In de 

selectie overheerste nog het gebruik van kwalitatieve methoden. De integratie van M&T 3 met het 

scriptietraject en het aanbod van specifiek kwantitatieve en ruimtelijke scriptieprojecten ziet het 

panel als positieve ontwikkelingen om methodologische verdieping en diversiteit te versterken.  

 

Het panel is positief over de wijze waarop de opleiding een betrokken leeromgeving creëert, onder 

meer door de actieve rol van de studieadviseur. De opleiding beschikt over een didactisch en 

academisch goed gekwalificeerd docententeam dat actief ideeën uitwisselt en studenten goed 

begeleidt. Ook is er voldoende aandacht voor professionalisering van docenten. Het GIS-centrum 

biedt studenten de benodigde faciliteiten en ondersteuning voor het maken van ruimtelijke analyses. 

Het panel concludeert op basis van het bestudeerde materiaal en de gesprekken met betrokkenen 

dat de onderwijsleeromgeving studenten in staat stelt om de beoogde leerresultaten te realiseren. 

 

Conclusie 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie: het panel beoordeelt Standaard 2 als ‘voldoet’. 

 

 

Standaard 3: Toetsing 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing. 

 

Bevindingen 

 

Toetsing en toetsbeleid 

Aan het systeem van toetsing dat de opleiding hanteert, ligt een goed uitgewerkt toetsbeleid ten 

grondslag. Dit is voor de opleiding vastgelegd in een toetsplan. Belangrijke uitgangspunten van de 

toetsing zijn dat toetscriteria helder zijn voor de student, dat getoetst wordt vanuit constructive 

alignment (toetsvormen moeten logisch volgen uit de gestelde leerdoelen) en dat de toetsing het 

leren van de student dient te sturen, door frequent te toetsen (zowel formatief als summatief) en 

studenten regelmatig feedback te geven. Deze uitgangspunten liggen in het verlengde van het 

toetsbeleid van Sociale Wetenschappen en het Kader Toetsbeleid van de UvA. 

 

Het panel concludeert dat het systeem van toetsing van de opleiding voldoende bijdraagt aan valide, 

betrouwbare en transparante toetsing. In cursushandleidingen en aanvullende documentatie staan 

de leerdoelen en toetscriteria vooraf helder omschreven. Examinatoren dienen te zijn gepromoveerd 

en over een BKO te beschikken. Het panel stelt echter vast dat bij de bestudeerde scripties de eigen 

eisen aan examinatoren (PhD, BKO) niet in alle gevallen worden nagekomen. Ontwerptoetsen worden 

voorafgaand aan de afname conform het vierogenprincipe met een collega besproken (peer review) 

en op basis daarvan eventueel aangepast. Met een overkoepelende toetsmatrix houdt de opleiding 

bij dat alle beoogde leerresultaten worden afgedekt door het geheel van toetsen. De 
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examencommissie controleert dit.  Een plagiaatcheck maakt standaard onderdeel uit van toetsing bij 

schriftelijke opdrachten en eindwerken. 

 

Op basis van bestudeerde toetsen en toetsinstructies constateert het panel dat sprake is van 

passende toetsvormen en een adequaat niveau van toetsing. Een positief aspect is de variatie aan 

toetsvormen (bijvoorbeeld essays en onderzoeksverslagen, tentamens met open vragen, opdrachten 

met cartografische interpretatie, recensies, mondelinge (groeps)presentaties, beleidsadviezen, 

posterpresentaties) die aansluiten bij de diverse leerdoelen. Ook het hanteren van meerdere 

toetsmomenten per vak activeert studenten en draagt bij aan een doorgaand leerproces. 

Uitgangspunt is dat een 6 EC-vak minimaal twee en een 12 EC-vak minimaal drie toetsmomenten 

kent. Zowel in cursusevaluaties als in het gesprek met studenten kwam naar voren dat ook de 

studenten overwegend tevreden zijn over de toetsing.  

 

Beoordeling eindwerken 

Binnen het bachelorscriptieproject is sprake van een opbouw waarbij verschillende onderdelen al 

tussentijds worden getoetst (zie Standaard 2). Voor de beoordeling van de bachelorscriptie wordt 

gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd beoordelingsformulier, dat de examencommissie heeft 

vastgesteld. Dit formulier werkt met een rubric, aangevuld met een korte toelichting over de weging 

van de verschillende categorieën en met beschrijvingen van de indicatoren van een onvoldoende, 

gemiddeld en excellent beoordelingsniveau. Eindwerken worden altijd door twee beoordelaars 

beoordeeld, waarbij de scriptiecoördinator een onafhankelijke tweede lezer aanwijst conform 

richtlijnen van de examencommissie. De verdediging van het eigen werk is in beperkte mate van 

invloed op het eindcijfer, als onderdeel van de beoordeling van het proces. De beoordelaars komen 

na de verdediging gezamenlijk tot een definitief cijfer en een schriftelijke onderbouwing daarvan. 

Mochten de beoordelaars het niet eens worden, dan wordt een derde beoordelaar ingeschakeld. 

Daarnaast zijn er passende voorwaarden opgesteld waaronder studenten hun scriptie kunnen 

herkansen of verbeteren. 

 

Het panel kan zich over het algemeen vinden in de cijfers die de beoordelaars voor de eindwerken 

hebben gegeven, al kon het doorgaans niet het individuele oordeel van beide beoordelaars 

deduceren. De procedures rond de beoordeling van de eindwerken zijn in beginsel adequaat, al 

plaatst het panel een kanttekening bij de schijn van precisie die ontstaat met de toepassing van een 

rubric in het beoordelingsformulier terwijl er geen directe correlatie is tussen de rubric-becijfering en 

het uiteindelijke eindcijfer en ook de weging van de categorieën beperkt is vastgelegd. Dat maakt 

de validiteit van beoordeling relatief laag. De hoogte van het eindcijfer is in de praktijk toch meer de 

uitkomst van het gesprek tussen de begeleider en tweede beoordelaar. De rubric helpt wel bij de 

onderlinge kalibratie en objectiveert, maar daarbij dient het uiteindelijke cijfer meer beargumenteerd 

te worden. Transparantie van de beoordeling is gebaat bij het vrije invulveld. In de meeste gevallen 

werd dit adequaat gebruikt, in een paar gevallen was de toelichting erg beperkt en bij twee 

formulieren ontbrak zowel de rubric-becijfering als een toelichting. Het panel vraagt de opleiding om 

aandacht te blijven schenken aan zorgvuldige vastlegging van de beoordeling. Hierbij is ook van 

belang dat de onafhankelijke individuele beoordeling van beide beoordelaars wordt gedocumenteerd.  

 

Examencommissie 

De bacheloropleiding SGPL deelt een examencommissie met de masteropleidingen Human 

Geography en Urban and Regional Planning. De commissie bestaat uit vijf leden, aangevuld met een 

extern lid afkomstig uit het werkveld en ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het panel 

waardeert dat de examencommissie bewust een afspiegeling van rangen en rollen is. Ook ziet het 

meerwaarde in het extern lid dat namens het werkveld meekijkt of de opleiding haar beoogde 

leerresultaten realiseert en aansluiting op de arbeidsmarkt waarmaakt.    

 

De examencommissie komt regelmatig bijeen voor de uitvoering van haar primaire taken: de borging 

van de toetskwaliteit, het opstellen van richtlijnen en aanwijzen van examinatoren en de monitoring 

van de gerealiseerde leerresultaten. Ze beoordeelt tweejaarlijks een steekproef van eindwerken, 

waarbij ze ook de door de betrokken beoordelaars ingevulde beoordelingsformulieren meeneemt. Bij 
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de herbeoordeling in 2016-17 waren bij een beperkt aantal scripties, ook in de bachelor, twijfels over 

de kwaliteit. De commissie heeft zorgvuldig de mogelijke oorzaken onderzocht en aanbevelingen 

gedaan voor aanscherping van de richtlijnen voor de aanstelling van een tweede beoordelaar. 

Hiermee beoogt men dat eindwerken niet teveel in vaste tandems worden beoordeeld en dat kennis 

van de Nederlandse taal en evaluatiecultuur aan de maat is. Ook controleert de examencommissie 

zaken als het toetsplan en de kwalificaties van bij het onderwijs betrokken docenten.  

 

Een deel van haar werk mandateert de examencommissie. Zo neemt een commissielid wekelijks met 

de secretaris verzoeken van studenten om uitzonderingen en vrijstellingen door. De toetsing van een 

deel van het onderwijsprogramma vindt op jaarlijkse toetsdagen plaats door een incidenteel 

samengestelde toetscommissie. Adviezen van de toetscommissie zijn bij de bachelorherziening 

meegenomen en hebben ertoe geleid dat toetsvormen diverser zijn en visuele en mondelinge 

presentatie vaker en explicieter onderdeel van toetsing zijn. Het panel is positief over de rol en 

flexibele invulling van de toetscommissie en ziet voldoende borging door de aanwezigheid van een 

regulier lid en extern lid uit de examencommissie en betrokkenheid van een toetsdeskundige.  

 

Het panel kwalificeert de examencommissie als actief en kritisch betrokken, waarbij het 

eigenaarschap voor de toetskwaliteit bij de opleiding ligt. De commissie verdeelt haar werk maar 

heeft grip op belangrijke zaken en speelt een actieve rol bij de onderwijskwaliteit. Ze kijkt niet alleen 

op het niveau van individuele cursussen en onderdelen, maar ontwikkelt ook een bredere blik op het 

programma als geheel en signaleert waar verbeteringen wenselijk zijn. De examencommissie is 

hiermee een waardevolle gesprekspartner voor de opleidingen waarvoor ze is aangesteld. Het panel 

waardeert dat constructive alignment hier echt doorleefd is, bij de examencommissie en binnen de 

opleiding. Er vindt ook al veel waardevolle interactie plaats tussen docenten onderling. Het panel 

geeft de opleiding als suggestie mee om ook in bredere zin te kalibreren, bijvoorbeeld in een ijksessie 

rond de beoordeling van eindwerken. 

 

Overwegingen 

Het panel is nagegaan of de opleiding Sociale Geografie en Planologie beschikt over een adequaat 

systeem van toetsing. Het panel heeft vastgesteld dat de opleiding gebruik maakt van een recent en 

deugdelijk toetsplan. De opleiding zet diverse toetsvormen in die aansluiten bij de beoogde 

leerresultaten. Studenten worden goed geïnformeerd over de toetscriteria en laten weten tevreden 

te zijn met de ontvangen feedback. Het panel is ook te spreken over de borging van de toetskwaliteit 

met toepassing van het vierogenprincipe voor iedere toetsopzet, bij de scriptiebeoordeling en met 

de steekproeven op de eindwerken van de examencommissie en controles van de toetscommissie 

achteraf. De procedures rond de beoordeling van de eindwerken zijn in beginsel adequaat, al vraagt 

het panel aandacht voor zorgvuldige vastlegging van het oordeel.  

 

Op basis van de documentatie en gesprekken tijdens de visitatie constateert het panel dat de 

examencommissie en toetscommissie hun taken op het gebied van de borging van de toetsing en 

het gerealiseerde eindniveau op consequente en correcte wijze uitvoeren. De examencommissie 

maakt een actieve en betrokken indruk en hanteert procedures waardoor zij goed grip heeft op het 

niveau dat in de opleidingen gerealiseerd wordt. Het panel waardeert dat constructive alignment hier 

echt doorleefd is, bij de examencommissie en binnen de opleiding. 

 

Conclusie 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie: het panel beoordeelt Standaard 3 als ‘voldoet’. 
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Standaard 4: Gerealiseerde leerresultaten 

De opleiding toont aan dat de beoogde leerresultaten zijn gerealiseerd. 

 

Bevindingen 

Voor de beoordeling van de gerealiseerde leerresultaten heeft het panel vijftien eindwerken 

(scripties) en bijbehorende beoordelingen bestudeerd. Het panel hanteerde bij de bestudering van 

de eindwerken de beoogde leerresultaten en de eisen die de opleiding zelf aan de eindwerken stelt. 

Ook sprak het panel tijdens het locatiebezoek met vertegenwoordigers van de opleiding (docenten 

en examinatoren), afgestudeerden en leden van de examencommissie.  

 

Eindwerken 

De bestudeerde producten tonen naar oordeel van het panel in voldoende mate de realisatie van de 

beoogde leerresultaten. Het panel heeft sterke en ook minder sterke eindwerken aangetroffen. Bij 

de sterke eindwerken trof het panel boeiende onderwerpen, relevant en degelijk uitgevoerd 

onderzoek, en fraai gestructureerde en helder geschreven werken aan. De werken die het panel als 

minder sterk kwalificeert, riepen over het algemeen vragen op rond de gekozen methode en de 

toepassing daarvan, en toonden slordigheden in de rapportering en zwaktes in de structuur.  

 

Verder signaleert het panel drie algemene aandachtspunten in de bestudeerde scripties. Het eerste 

betreft het gebruik van overwegend kwalitatieve onderzoeksmethoden, meestal op basis van 

interviews. De balans tussen kwalitatieve en kwantitatieve methoden is verder onder Standaard 2 

toegelicht. Het tweede aandachtspunt betreft het ruimtelijk perspectief dat bij een aantal scripties 

ontbrak of impliciet bleef. Drie scripties zijn om die reden door een extra panellid gelezen voor een 

tweede beoordeling. Eén daarvan bleek een scriptie afkomstig uit de voormalige afstudeerrichting 

Ontwikkelingsstudies (IDS). Deze afstudeerrichting is bij de bachelorvernieuwing juist buiten de 

opleiding geplaatst omdat deze niet ruimtelijk in oriëntatie is. Dit waren overigens geen kwalitatief 

slechte scripties, alleen benadrukt het panel dat het vakgebied erbij gebaat is dat er een heldere 

identiteit is. Het panel moedigt de opleiding daarom aan studenten te stimuleren hun 

sociaalgeografische/planologische positionering te expliciteren. Ten derde vraagt het aandacht voor 

het gebruik van visualisaties en cartografie in de scripties. Hoewel het panel heeft vastgesteld dat 

deze aspecten in het curriculum voldoende aan bod komen, had het panel ze graag nadrukkelijker 

in de scripties gezien. 

 

Positie van alumni 

De opleiding ambieert bachelorstudenten op te leiden tot ‘reflexieve professionals’ die in staat zijn 

juniorfuncties te vervullen in hetzelfde beroepenveld als afgestudeerden met een masterdiploma. Er 

zijn echter weinig gegevens over afgestudeerde bachelorstudenten SGPL die rechtstreeks de 

arbeidsmarkt betreden. Voor bachelorafgestudeerden SGPL geldt dat zij in meerderheid kiezen voor 

een ruimtelijk georiënteerde vervolgopleiding. Dit zijn bij de UvA bijvoorbeeld de masteropleidingen 

Human Geography, Urban and Regional Planning en de onderzoeksmaster Urban Studies. Uit het 

gesprek met de alumni maakt het panel op dat SGPL afgestudeerden voldoende voorbereidt op een 

universitaire masteropleiding.  

 

Overwegingen 

Op basis van gesprekken met alumni en een selectie van recent voltooide eindwerken constateert 

het panel dat studenten de beoogde leerresultaten behalen. De eindwerken bestrijken een groot deel 

van het brede, multidisciplinaire vakgebied en laten een passend niveau zien. Het panel stelt vast 

dat het ruimtelijk perspectief bij een aantal scripties ontbrak of impliciet bleef. Het moedigt de 

opleiding daarom aan studenten te stimuleren hun sociaalgeografische/planologische positionering 

te expliciteren. Afgestudeerden zijn doorgaans goed in staat een vervolgopleiding op masterniveau 

te volgen en komen (daarna) terecht in relevante functies en werkvelden. Zij voelen zich in de regel 

voldoende toegerust op hun werkzaamheden. 

 

Conclusie 

Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie: het panel beoordeelt Standaard 4 als ‘voldoet’. 
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ALGEMEEN EINDOORDEEL 
 

Het oordeel van het panel op de standaarden 1, 2, 3 en 4 voor de bacheloropleiding Sociale Geografie 

en Planologie van de Universiteit van Amsterdam is ‘voldoet’. Volgens de beslisregels van de NVAO 

is het algemeen eindoordeel over de opleiding daarmee ‘positief’.  

 

Conclusie 

Het panel beoordeelt de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie als ‘positief’.  
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: DOMEINSPECIFIEK REFERENTIEKADER 
 

Het domein Sociale Geografie en Planologie in Nederland  

Het voorliggende document is beknopter dan het vorige domeinspecifieke referentiekader (2012) 

door alleen een inhoudelijke schets van het vakgebied van de Sociale Geografie en Planologie te 

presenteren gekoppeld aan enkele meer algemene verwachtingen t.a.v. competenties van 

afgestudeerden in deze disciplines. De eindkwalificaties voor de bachelor- en masteropleidingen zijn 

niet langer opgenomen, enerzijds omdat de Dublin descriptoren een adequate algemene beschrijving 

van het gewenste wetenschappelijke niveau van opleidingen bieden, anderzijds om de deelnemende 

opleidingen maximaal ruimte te geven hun eigen profiel zichtbaar te maken in hun eindkwalificaties.  

Het domein Sociale Geografie en Planologie is een heel breed en divers domein waarbinnen 

opleidingen verschillende accenten leggen, zoals t.a.v. de balans tussen wetenschappelijke en 

beroepsmatige vorming, de mate van onderzoekgerichtheid, de relatieve aandacht voor en 

afstemming tussen de beide sub-disciplines en de mogelijkheden voor en aard van specialisatie. Het 

domeinspecifieke referentiekader legt de nadruk op de gemeenschappelijke kenmerken die voor alle 

opleidingen gelden. De deelnemende partijen zullen in hun zelfstudies aangeven op welke wijze zij 

zich profileren ten opzichte van het gemeenschappelijke kader.  

 

In het domein Sociale Geografie en Planologie staat de complexe relatie tussen mens (samenleving) 

en omgeving (ruimte) centraal. Voor de geografisch-planologische denkwijze zijn vijf kwaliteiten 

bepalend. Allereerst het vermogen te kunnen denken in een tijd-ruimteperspectief, zijnde de twee 

dimensies waarbinnen menselijk handelen zich voltrekt. Voorts de eigenschap om de relatie mens- 

omgeving te bestuderen vanuit het perspectief van op elkaar ingrijpende ruimtelijke schaalniveaus 

(lokaal, regionaal, nationaal, mondiaal). Sociaal ruimtelijke transformaties worden begrepen vanuit 

de wisselwerking tussen die schaalniveaus (het meerschalige – ‘multiscalar’ - perspectief) zonder 

daarbij overigens aannames te doen over de dominantie van het ene niveau (bijvoorbeeld het 

mondiale) over het andere (bijvoorbeeld het lokale). In de derde plaats wordt het geografisch-

planologische denkraam gekenmerkt door de opvatting dat ruimte en samenleving elkaar wederzijds 

constituerende krachten vormen. Menselijk handelen, en de daarin ontwikkelde vaste patronen 

(instituties), slaan neer in de ruimte, terwijl omgekeerd ruimtelijke structuren en plaats-kenmerken 

menselijk handelen oproepen en vormgeven. Een vierde kwaliteit van het geografische-planologische 

denken betreft de sterk multidisciplinaire oriëntatie, hetgeen betekent dat de mens-omgevingsrelatie 

wordt bestudeerd vanuit verschillende –ook hier weer - elkaar wederzijds aanvullende disciplinaire 

perspectieven. Welke combinaties daarin worden gekozen hangt nauw samen met de aard van 

bestudeerde sociaal-ruimtelijke problematieken en zal daarom tussen de opleidingen binnen het 

domein uiteenlopen. De vijfde kwaliteit, tot slot, is nauw gekoppeld aan de voorafgaande, namelijk 

het integratieve karakter van de geografisch-planologische benadering. Dit omvat de ambitie 

economische, sociale, culturele en politieke verschijnselen en processen in hun onderlinge 

samenhang binnen specifieke ruimtelijk contexten te bestuderen.  

 

Centrale begrippen in het domein zijn ruimte (‘space’), plaats (‘place’), locatie, schaal, netwerken, 

verbindingen, (‘linkages’), ruimtelijk gedrag, ‘place attachment’, ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke 

inrichting en ruimtelijke interventies. Binnen het domein worden sociaal-ruimtelijke vraagstukken en 

processen als vertrekpunt worden genomen. Te denken valt aan ongelijkheid, mondialisering, 

migratie, segregatie, diversiteit en identiteit, milieulasten, duurzame gebiedsontwikkeling, mobiliteit, 

en ‘governance’. Niet alleen de kritische analyse van deze vraagstukken en processen, maar ook 

ontwerp en interventies die gericht zijn op het oplossen van sociaal-ruimtelijke dilemma’s staan 

centraal.  

 

Inherent aan de disciplines van de Sociale Geografie en Planologie is het internationale en 

comparatieve karakter van de bestudering van het mens-omgevingscomplex. Sociaal ruimtelijke 

vraagstukken, en de manier hoe daarop planmatig wordt ingegrepen, dragen het stempel van de 

specifieke nationale, regionale en lokale context waarbinnen ze zich voordoen. Binnen de Sociale 

Geografie en Planologie staat het belang van deze context centraal zonder dat het verwordt tot een 

eindeloze verzameling van casestudies. Het doel is juist om de internationale overeenkomsten en 
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verschillen van ruimtelijke processen en ontwikkelingen te identificeren, d.w.z. om oog te hebben 

voor zowel de unieke als de generieke aspecten van sociaal ruimtelijke problemen. Beide facetten 

zijn kenmerkend voor de geografisch-planologische zoektocht naar theorievorming (verklaring in 

context). Om dit internationale en vergelijkende karakter te benadrukken zal het curriculum, zowel 

in literatuur als opdrachten, zich nooit enkel richten op Nederland. Tegelijkertijd zal de bestudering 

van Nederlandse casuïstiek altijd plaatsvinden met aandacht voor het internationale belang en de 

internationale toepasbaarheid van hier ontwikkelde theoretische perspectieven en 

onderzoekbenaderingen. In het verlengde daarvan is het van belang vast te stellen dat bij alle 

Nederlandse opleidingen in het domein sprake is van een toenemende diversiteit (langs allerlei lijnen) 

in de samenstelling van staf en studenten. De ‘international classroom’, die in steeds meer 

opleidingen wordt gerealiseerd, faciliteert en versterkt ook de internationaal-vergelijkende oriëntatie 

van beide disciplines. 

 

Het domein Sociale Geografie en Planologie heeft zich gevormd in nauwe samenhang met de andere 

sociale wetenschappen waar het belangrijke kwaliteiten van heeft geïncorporeerd – zoals de 

aandacht voor theorievorming en de noodzaak van methodologische strengheid – maar waar het zich 

ook t.o.v. profileert. Kenmerkend (maar zeker niet uniek) voor ons domein is de sterke empirische 

oriëntatie, hetgeen tot uitdrukking komt in het grote belang dat wordt gehecht aan primaire 

dataverzameling en veldwerk. Het ‘’leren door te doen’’ neemt bij alle opleidingen een belangrijke 

plaats in, ook al omdat het de sensitiviteit voor het tijd- en plaatsgebonden karakter van sociale, 

culturele, politieke en economische verschijnselen en ontwikkelingen helpt te vergroten. Geografen 

en planologen worden altijd uitgedaagd om uit de comfortzone van het eigene te treden. Daarnaast 

is binnen het domein – wederom zeker niet uniek - allengs steeds meer ruimte ontstaan voor de 

inzet van een veelheid van methoden en technieken van onderzoek. De keuze voor methodologisch 

pluralisme hangt samen met de keuze om te vertrekken vanuit sociaal-ruimtelijke vraagstukken op 

verschillende niveaus waarvan de analyse nu eenmaal niet op standaardwijze valt uit te voeren.  

 

Afgestudeerden in het domein Sociale Geografie en Planologie beschikken over het vermogen sociaal-

ruimtelijke vraagstukken te identificeren, te analyseren en te verklaren gebruik makend van en 

bijdragend aan het ‘body of knowledge’ van de eigen en aanpalende disciplines. Voorts zijn zij 

geschoold in de algemene sociaalwetenschappelijke methoden en technieken, alsmede de meer 

domeinspecifieke onderzoekmethoden, zoals GIS en ruimtelijke impactanalyse. In de 

bachelorprogramma’s wordt, conform de Dublin descriptoren, een breed wetenschappelijk 

fundament gelegd, , terwijl de masterprogramma’s opleiden op een theoretisch en methodisch meer 

geavanceerd en specialistisch niveau.  

 

De opleidingen bereiden voor op een zeer diverse beroepspraktijk. Afgestudeerden in het domein 

Sociale Geografie en Planologie zijn werkzaam in een uiteenlopende reeks beroepen en sectoren. 

Kenmerkende beroepen zijn onderzoeker, docent, consultant, beleidsmedewerker en 

projectmanager. Onderscheidend is de neiging van geografisch en planologisch getrainde 

werknemers om aan te sturen op integrale benaderingen van vraagstukken en om de betekenis van 

ruimtelijke verscheidenheid in te brengen. Studenten met specialistische masteropleidingen komen 

doorgaans in direct met de specialisatie samenhangende beroepsvelden terecht, zoals ruimtelijke 

ordening, stedelijk beleid, bouwen en wonen, regionaal beleid, verkeer en vervoer of milieubeleid. 

De zelfstudies van de afzonderlijke opleidingen zullen meer specifiek ingaan op de beroepen en 

sectoren waarin de afgestudeerden werkzaam zijn.  

 

Het Domeinspecifiek referentiekader (DSRK) is tot stand gekomen via het landelijke Disciplineoverleg 

Geografie en Planologie. Het vorige DSRK is daartoe aangepast - d.w.z. geactualiseerd en vooral veel 

compacter gemaakt door de eindkwalificaties voor bachelor en master eruit te laten - en vervolgens 

voorgelegd aan alle deelnemende opleidingen voor commentaar. Vervolgens is het vastgelegd in de 

vergagering van het Disciplineoverleg van 6 september 2018. 
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BIJLAGE 2: BEOOGDE LEERRESULTATEN 
 

Dublin Descriptoren Eindtermen UvA Bachelor Sociale Geografie & Planologie, zoals 

geformuleerd en opgenomen in de Onderwijs en 

Examenregeling Bachelor Sociale Geografie & Planologie 2018-

2019 

Kennis en inzicht (Dublin Descriptor 1) 

aantoonbare kennis van en inzicht in de 

kernelementen van de wetenschappelijke 

discipline verwerven en kennis maken 

met een aantal van de nieuwste 

ontwikkelingen binnen de discipline 

1. De afgestudeerde dient te beschikken over begrip en inzicht met 

betrekking tot het vakgebied van Sociale Geografie en/of  Planologie, 

specifiek: 

a) het centrale begrippenapparaat van de sociaal geograaf  en 

planoloog. 

b) de integratieve benadering die ruimtelijke wetenschappen 

kenmerkt en de complexiteit van relaties tussen plaatsen en 

gebieden en op verschillende schaalniveaus. 

c) de wederzijdse interactie tussen ruimte en samenleving en de 

sociaal-ruimtelijke verklaringen hiervoor. 

d) de historische ontwikkeling van de sociaal geografische en 

planologische discipline in relatie tot aanverwante 

wetenschapsvelden. 

e) de meest relevante methoden en epistemologische debatten van 

sociaal en ruimtelijk wetenschappelijk onderzoek. 

f) de normatieve en ethische aspecten van de vakbeoefening, in 

het bijzonder van de rol van wetenschap in de maatschappij. 

g) verscheidene Nederlandse en tenminste één niet-Nederlandse 

ruimtelijke probleemsituatie of  leeromgeving vanuit eigen 

observatie en participatie. 

h) tenminste één specifiek aangeboden profilering en daarbinnen 

onderscheiden probleemvelden, theoretische perspectieven en 

actuele (ruimtelijke) beleidsdiscussies. 

Voor de afstudeerrichting Sociale Geografie: 

  

i) de voornaamste kenmerken van de regionale en thematische 

geografie. 

j) de kenmerken van en verklaring voor ruimtelijke differentiatie 

en specialisatie op verschillende schaalniveaus. 

k) de maatschappelijke context en institutionele structuur 

waarbinnen sociaal geografische vraagstukken ontstaan, 

betekenis krijgen en interventies tot stand komen. 

Voor de afstudeerrichting Planologie: 

  

i) de ontwikkeling van de voornaamste planningsbenaderingen, 

meer in het bijzonder op het snijvlak van institutionele aspecten 

van ruimtelijk handelen en benaderingen van ruimtelijke 

beleids- en planvorming. 

j) de grondslagen en methoden en technieken van ruimtelijke 

analyse en planvorming, waaronder het genereren van 

alternatieven/scenario’s, evaluatiemethoden en ruimtelijke 

effectanalyse. 

k) de belangrijkste beleids-analytische modellen om beleids-

/planningsprocessen en beleidsdocumenten kritisch te kunnen 

interpreteren en deconstrueren. 

l) de elementaire beginselen van het Nederlandse en Europese 

rechtsstelsel en het Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht. 
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m) de condities op het niveau van organisaties, groepen en 

personen die creatieve planvorming stimuleren c.q. 

belemmeren. 

 

 

Toepassen kennis en inzicht (Dublin Descriptor 2) 

vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om 

verworven kennis en inzicht op een professionele, bij 

de discipline passende manier toe te passen, om 

standpunten te formuleren en die te onderbouwen met 

argumenten en om problemen op het gebied van de 

discipline op te lossen 

2. De afgestudeerde is in staat verworven kennis en 

inzichten kritisch te bevragen en constructief  toe te 

passen, dus kan: 

a) onder begeleiding een vakinhoudelijk onderzoek 

opzetten, uitvoeren, daarover systematisch 

rapporteren en op wetenschappelijk verantwoorde 

wijze conclusies trekken. 

b) theorie en empirie verbinden door sociaal-

geografische en planologische vraagstukken te 

onderkennen, benoemen en interpreteren vanuit 

bestaande theoretische en beleidsmatige inzichten. 

c) bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken door middel van sociaal-ruimtelijke 

beleids- en planvorming. 

d) ruimtelijk analyseren en visualiseren met behulp 

van cartografische technieken; 

e) plaats op een integratieve manier bestuderen. 

Oordeelsvorming (Dublin Descriptor 3) 

vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om, op 

basis van een vraag of een probleem op het gebied van 

de discipline, relevante gegevens te identificeren en te 

verzamelen en die te interpreteren met het doel zich 

een oordeel te vormen en dat oordeel mede te baseren 

op een afweging van relevante sociaal-

maatschappelijke, wetenschappelijke en/of ethische 

aspecten 

3. De afgestudeerde: 

a) kan een weloverwogen positie innemen in het 

(ruimtelijk) gedrag van onderscheiden actoren 

rekening houdend met maatschappelijke belangen 

en posities. 

b) kan kritisch reflecteren op bronnen over en 

analyses en interpretaties van sociaal-ruimtelijke 

vraagstukken, alsook op hun gebruik in beleid en 

theorievorming. 

c) is in staat te reflecteren op eigen positie en keuzes 

ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. 

Communicatie (Dublin Descriptor 4) 

vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om 

informatie over en uit de discipline, ideeën en 

oplossingen voor problemen over te brengen op een 

publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten 

4. De afgestudeerde: 

a) kan in het Nederlands op een gevorderd 

academisch niveau op gestructureerde en correcte 

wijze schriftelijk en mondeling rapporteren en 

deelnemen aan debatten binnen het domein van de 

wetenschap, beleidspraktijk en maatschappij. 

b) kan in het Engels op gestructureerde wijze zowel 

schriftelijk- als mondeling rapporteren op basaal 

academisch niveau. 

c) kan relevante schriftelijke – en mondelinge – en 

visuele presentatietechnieken toepassen. 

d) kan eigen standpunten op het terrein van het 

vakgebied (her-)formuleren en verdedigen. 

e) is in staat constructieve feedback te formuleren, te 

ontvangen en adequaat te verwerken. 

f) beschikt over vaardigheden om in teamverband te 

werken. 

Leervaardigheden (Dublin Descriptor 5) 5. De afgestudeerde is in staat: 

a) om zelfstandig Nederlands en Engels 

bronnenmateriaal op te sporen, aan te wenden en 
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leervaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn voor 

een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie 

veronderstelt 

kritisch op waarde te schatten, voor 

wetenschappelijke en maatschappelijke 

doeleinden. 

b) om op academisch niveau wetenschappelijke 

literatuur en beleidsdocumenten te lezen. 

c) om in relatie tot maatschappelijke vraagstukken 

oplossingen te formuleren die een 

wetenschappelijke basis hebben en getuigen van 

creativiteit. 

d) om junior posities voor sociaal geografen of  

planologen op de arbeidsmarkt te bekleden. 

e) om door te kunnen stromen naar een opleiding op 

masterniveau. 
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BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA 
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BIJLAGE 4: BEZOEKPROGRAMMA 
 

 

DAG 0  

  

  maandag 8 april 2019 

16.30 19.00 Aankomst panel in hotel, startoverleg panel 

19.00 21.00 Werkdiner panel  

      

DAG 1 

    

dinsdag 9 april 2019 

8.30 9.00 Aankomst panel en welkom 

9.00 9.45 Gesprek met opleidingsmanagement (NL) 

9.45 10.15 Intern paneloverleg en inzien documentatie 

10.15 11.00 Gesprek met studenten en alumni B Sociale Geografie en Planologie (NL)  

11.00 11.15 Intern paneloverleg  

11.15 12.00 Gesprek met docenten B Sociale Geografie en Planologie (NL) 

12.00 13.15 Intern paneloverleg (incl. lunch) 

13.15 14.00 Gesprek met studenten en alumni M Human Geography (EN) 

14.00 14.15 Intern paneloverleg  

14.15 15.00 Gesprek met docenten M Human Geography (EN) 

15.00 17.00 Intern paneloverleg: eerste bevindingen en inloopspreekuur (16.30-17.00) 

18.30 21.00 Werkdiner panel 

   

DAG 2 

    

woensdag 10 april 2019 

8.45 9.00 Aankomst panel 

9.00 9.45 Gesprek met studenten en alumni M Urban and Regional Planning (EN) 

9.45 10.30 Gesprek met docenten M Urban and Regional Planning (EN) 

10.30 11.00 Intern paneloverleg  

11.00 11.45 Gesprek met examencommissie (EC) bachelor en masters (NL) 

11.45 13.00 Voorbereiden eindgesprek opleidingsmanagement (incl. lunch) 

13.00 13.45 Eindgesprek met opleidingsmanagement (NL) 

13.45 15.30 Opstellen oordelen  

15.30 15.45 Mondelinge terugkoppeling (NL) 

15.45 16.00 Pauze 

16.00 16.45 Ontwikkelgesprek (NL) 

16.45 17.00 Afronding bezoek 
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BIJLAGE 5: BESTUDEERDE EINDWERKEN EN DOCUMENTEN 
 

Het panel heeft voorafgaand aan het bezoek vijftien eindwerken bestudeerd van de bacheloropleiding 

Sociale Geografie en Planologie. De gegevens van de eindwerken zijn bekend bij QANU en zijn op 

aanvraag beschikbaar. 

 

Het panel heeft tijdens het bezoek onder meer de volgende documenten bestudeerd (deels in hard 

copy en deels via de elektronische leeromgeving): 

 

Dossiers van geselecteerde vakken:  

 Inleiding Sociale Geografie 

 Methoden & Technieken 

 Spatial Implications 

 Spatial Interventions 

 

De dossiers omvatten van de betreffende cursus: de cursushandleiding, toets en toetsinstructies van 

de opdrachten, de bijbehorende antwoordmodellen (indien van toepassing), het overzicht van de 

behaalde (deel)cijfers, de cursusevaluatie (indien beschikbaar) en voorbeelden van een goed 

gemaakte, gemiddeld gemaakte en slecht gemaakte opdracht. Bij deze voorbeelden zijn eveneens 

de nakijkcommentaren toegevoegd, indien deze beschikbaar zijn (in het geval van mondelijke 

feedback ontbreekt dit).  

 

Overige documentatie: 

 Overzicht verbeteringen n.a.v. aanbevelingen vorige accreditatie  

 Domeinspecifiek referentiekader  

 Overzicht Dublin Descriptoren en eindtermen  

 Curriculummatrix (relatie eindtermen - curriculum / leerdoelen per cursus)  

 Toetsmatrix (relatie leerdoelen en toetsvormen per vak)  

 Schematisch programmaoverzicht 

 Programma op hoofdlijnen (Beschrijving programmaonderdelen) 

 Bachelorscriptieproject beschrijvingen  (2018-2019)  

 Onderwijs-en Examenregeling (OER)  

 Overzicht Kernstaf 

 In-, door- en uitstroomgegevens bachelor Sociale Geografie & Planologie 

 Gerealiseerde docent-student ratio en samenstelling wetenschappelijk personeel 

 English in the Bachelor Programme 

 Vergelijking oude & nieuwe eindtermen 

 Benchmark bachelor Sociale Geografie & Planologie 

 Beoordelingsformulier bachelorscriptie Sociale Geografie & Planologie  

  

  


