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De procedure
Toelating tot de masteropleiding Economische Geografie wordt verleend door de
toelatingscommissie die bestaat uit de vakgroepvoorzitter (Prof. Dr. Jouke van Dijk) en de
mastercoördinator (Dr. Sierdjan Koster, sierdjan.koster@rug.nl). Communicatie verloopt via
Sierdjan Koster. Deze commissie beoordeelt elke individuele aanmelding.
Criteria
Toelating tot de masteropleiding Economische Geografie wordt op twee criteria getoetst die
moeten waarborgen dat toegelaten studenten de studie binnen de gestelde termijn en met
goed gevolg kunnen afronden.
1) Thematische aansluiting met de vooropleiding
De vooropleiding sluit thematisch voldoende aan bij het vakgebied van de Economische
Geografie en biedt daarmee een goede inhoudelijke basis voor de masteropleiding
Economische Geografie.
2) Academisch niveau van de student
De student geeft blijk van voldoende analytisch vermogen en voldoende training in voor de
studie relevante wetenschappelijke onderzoeksmethoden en verslaglegging.
Toelating wordt verleend als studenten aan beide voorwaarden voldoen of hier met behulp
van een pre-master programma van maximaal 60 ECTS aan kunnen voldoen.
Mochten studenten, naar inschatting van de commissie, niet aan de criteria voldoen, ook niet
na het volgen van een pre-master programma, dan wordt de student niet toegelaten tot de
opleiding.
Wat betekent dit voor studenten met een Universitaire diploma?
Ad 1) De aansluiting bij de vooropleiding wordt beoordeeld op basis van de vakkenlijst van de
student en algemeen beschikbare informatie over de inhoud van de gevolgde opleiding
(bachelor en/of master). Vakken die goed aansluiten bij de Master Economische Geografie zijn:
Geografie, Algemene, micro- en macro-economie, Sociologie, Regionale Ontwikkeling, etc.
Ad 2) Wat betreft het academisch niveau beoordelen we de opgedane wetenschappelijke
onderzoeksmethoden van de student op basis van de vakkenlijst. Vakken die goed
voorbereiden op de benodigde onderzoeksmethoden in de Master Economische Geografie
zijn: Statistiek of kwantitatieve onderzoeksmethoden, kwalitatieve onderzoeksmethoden, GIS,
Schrijfvaardigheden, etc.
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Moet ik een pre-master programma volgen?
- Studenten die de Bachelorstudies Sociale Geografie en Planologie (RuG, UvA, UU en RU) of
Technische Planologie (RuG) met goed gevolg hebben afgerond worden zondermeer
toegelaten. Er is geen pre-master programma nodig.
- Voor toelating van studenten met een andere vooropleiding wordt op individuele basis
ingeschat of een pre-master programma nodig is. Dit beslaat 15,30,45 of 60 ECTS en duurt
maximaal één jaar. Het pre-master programma wordt opgesteld door de toelatingscommissie
en biedt alleen toegang tot de Master Economische Geografie.
Wat moet ik doen als ik mij wil aanmelden voor de master Economische Geografie?
- Studenten die vrijgesteld zijn van een pre-master programma kunnen zich rechtstreeks
inschrijven via www.studielink.nl.
- Overige studenten nemen contact op met de toelatingscommissie en sturen een volledige
vakkenlijst met bijbehorende studieresultaten naar de commissie.

Wat betekent dit voor studenten met een HBO-diploma?
Ad 1) De aansluiting bij de vooropleiding wordt beoordeeld op basis van de vakkenlijst van de
student en beschikbare informatie over de inhoud van de gevolgde opleiding. Vakken die
bijvoorbeeld goed aansluiten bij de Master Economische Geografie zijn: Geografie /
Aardrijkskunde, Algemene, micro- en macro-economie, Sociologie, Regionale Ontwikkeling,
etc.
Ad 2. a) Wat betreft het academisch niveau beoordelen we de opgedane wetenschappelijke
onderzoeksmethoden van de student op basis van de vakkenlijst en als nodig een
intakegesprek. Statistiek en onderzoeksmethoden moeten in ieder geval op het niveau van een
wetenschappelijke bacheloropleiding liggen.
Ad 2. b) Voor de inschatting van het academisch niveau van de student kijken we daarnaast
naar het gemiddelde behaalde cijfer over de hoofdfase (2e – 4e jaar) van de gevolgde HBOopleiding. Als het gemiddelde cijfer boven een 7.0 ligt dan schatten we het niveau van de
student als voldoende in. Geef bij een lager gemiddeld cijfer in je motivatiebrief aan waarom
we van deze richtlijn kunnen afwijken.
Moet ik een pre-master programma volgen?
Voor toegelaten studenten met een HBO-diploma wordt in alle gevallen een pre-master
programma opgesteld. Dit beslaat 15,30,45 of 60 ECTS en duurt maximaal één jaar. Het premaster programma wordt opgesteld door de toelatingscommissie en biedt alleen toegang tot
de Master Economische Geografie.
Wat moet ik doen als ik mij wil aanmelden voor de master Economische Geografie?
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- Stuur de toelatingscommissie een volledige vakkenlijst met bijbehorende studieresultaten
van je vooropleiding.
- Stuur ook een korte brief waarin je ingaat op je motivatie de opleiding te starten, de
aansluiting met de vooropleiding en, bij een gemiddeld cijfer lager dan een 7.0, een
argumentatie waarom je geschikt bent deze opleiding te volgen.
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