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Voorstel voor verbetering informatievoorziening masters op RUG-website

Sinds 2002 is de zogeheten bachelor-masterstructuur wettelijk ingevoerd in het hoger onderwijs.
Naast erkenning van het Nederlands hoger onderwijs in het buitenland, beoogt deze structuur
meer flexibiliteit en keuzevrijheid voor studenten. Studenten zouden met een bachelor op zak makkelijker een master aan een andere opleiding, faculteit of universiteit kunnen volgen.
Inmiddels kent de RUG een aanbod van maar liefst 119 masteropleidingen. Deze laten vaak zowel
studenten die aan de eigen opleiding hebben afgerond toe, als studenten afkomstig van een andere
faculteit – mits een relevant vakkenpakket in de bachelor is gevolgd. Voorbeelden hiervan zijn bedrijfskundestudenten die kunnen instromen bij de master Economische Geografie, geschiedenisstudenten die een master Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie mogen volgen
of biologiestudenten die een interdisciplinaire master als Energy and Environmental Sciences kunnen volgen.
De RUG kent veel van dergelijke mogelijkheden. Studenten blijken in de praktijk echter slecht op
de hoogte te zijn van deze flexibiliteit. Van een student die wij spraken weten we dat ze begon met
een studie Sociologie, maar na het eerste jaar opnieuw begon aan de opleiding ‘Sociale Geografie en
Planologie’. Met name de richting Economische Geografie trok haar hierin aan. Pas na deze overstap hoorde zij van de mogelijkheid om door een minor ‘Economie en Ruimte’ te volgen binnen Sociologie, na het afronden van de bachelor direct over te kunnen stappen naar deze master. Hier had
zij zelf nooit van gehoord, en ook haar toenmalige studieadviseur – met wie ze uitgebreid heeft gesproken over haar interesses – had haar dit niet kunnen vertellen.
Dit is geen uitzondering: we hebben diverse studieadviseurs gesproken die aangeven net zo weinig
zicht te hebben op mastermogelijkheiden als de studenten, en het lastig te vinden hun studenten
hierover te adviseren. De onduidelijkheid wordt onder meer veroorzaakt doordat studenten op de
site van hun bachelor geen volledig overzicht kunnen vinden van alle masters die tot de doorstroommogelijkheden behoren. De RUG heeft slechts een website waar alle masters op een rijtje
staan vermeld, www.rug.nl/masterkiezers, maar het kost veel tijd deze opleidingen en haar toelatingseisen in beeld te krijgen. Daarnaast is de informatie over toelatingseisen zoals die hier wordt
gegeven vaak incompleet of misleidend.
Wanneer we via de website doorklikken naar ‘Economische Geografie’, lezen we dat naast studenten van de eigen faculteit, ook studenten met een '’bachelor Economie en Bedrijfskunde op basis
van een minor Economie en Ruimte’ welkom zijn. Kijken we echter op de facultaire website van
Ruimtelijke Wetenschappen, dan lezen we dat ook studenten Politicologie en Sociologie toegelaten
kunnen worden (zie bijlagen 1 en 2).

Het gebrek aan volledige en duidelijke mastervoorlichting is in de eerste plaats uitermate vervelend
voor studenten. Een beeld krijgen van hun mastermogelijkheden is een kunst op zich. Het gaat echter niet alleen om de belangen van studenten die worden geschaad. De geschetste onduidelijkheid
is tevens erg ongunstig voor de RUG, en de manier waarop zij wordt geprofileerd. We zullen hier
een overzicht geven van de problemen die de huidige informatievoorziening in de hand werkt.
Goede mastervoorlichting begint reeds bij scholieren die op zoek zijn naar een aantrekkelijke
bachelor. Als op de website van de bachelor een overzicht is te vinden van alle masters die na het
behalen van de bul tot de mogelijkheden behoren, wordt deze gunstiger beoordeeld. Stel dat een
scholier uit Nederland geïnteresseerd is in economie. Hij vindt ruimtelijke ontwikkelingen en globalisering binnen de economie ook erg interessant, en houdt daarnaast van schrijven. De RUG
heeft deze studiekiezer een prachtige mogelijkheid te bieden: de bachelor Economie, waarmee hij
eventueel na afronding – mits hij een passend pakket aan keuzevakken in het derde jaar heeft gekozen – een master ‘Economische Geografie’ of ‘Journalistiek’ zou kunnen doen. Helaas is deze informatie echter niet op onze bachelorsites, en dus ook niet die van Economie, te vinden. Zo kan
gebrekkige informatie over mastermogelijkheden de RUG bachelorstudenten kosten.
Daarnaast werkt zij studievertraging in de hand. Veel reguliere bachelorstudenten beginnen pas in
een wat later stadium van hun bacheloropleiding met hun oriëntatie op de masterkeuze. De keuze
voor minoren moet echter vaak al in het tweede jaar gemaakt zijn. Studenten zijn in deze fase veelal nog niet bezig met hun masterkeuze, of de manier waarop hun minorkeuze bepalend kan zijn
voor hun mogelijkheden. Zo hebben we studenten gesproken die pas in hun derde jaar ontdekten
dat zij door een bepaald vakkenpakket te kiezen, zonder vertraging hun gewenste master aan een
andere opleiding konden beginnen. Studenten die alsnog de vereiste vakken halen, lopen in dit geval onnodige studievertraging op, wat de universiteit veel geld kost.
Ten slotte kan de RUG masterstudenten mislopen door een onvolledige informatievoorziening.
Steeds meer studenten willen zich in de oriëntatie op hun masterkeuze niet beperken tot de masters die de eigen opleiding aanbiedt. Momenteel lijken de mogelijkheden aan de RUG echter beperkter dan ze zijn, en zullen RUG-studenten zich eerder richten op de landelijke mastermarkt.
Ook bachelorstudenten van andere universiteiten worden niet volledig voorgelicht. Er bestaan diverse websites die, wanneer een student zijn of haar bacheloropleiding invoert, een overzicht geven
van álle masters in Nederland die tot de mogelijkheden behoren. Een bezoek aan Google leert dat
bij het invoeren van zoektermen als ‘master kiezen’ of ‘masterkeuze’, commerciële websites als
www.masterkiezen.nl of www.studiekeuze123.nl de resultatenlijst aanvoeren. Dergelijke websites
zijn voor hun informatie echter afhankelijk van de input van de verschillende onderwijsinstellingen. De RUG blijkt hierin niet volledig te voorzien. Zo laat een korte test ons zien dat wanneer men
bijvoorbeeld invult een sociologiestudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen te zijn, masters
als ‘Vastgoedkunde’ of ‘Journalistiek’ niet als uit de bus komen als alternatieven. Deze studies – die
in geen tot weinig andere steden worden aangeboden – behoren echter wel degelijk tot de mogelijkheden voor bijvoorbeeld sociologiestudenten van andere universiteiten. Onze universiteit kan zo
studenten mislopen die een migratie naar het hoge noorden voor een dergelijke master de moeite
waard vinden.
Al met al constateren wij een aantal problemen:
• Studenten komen niet of minder snel op de goede plek terecht en hebben geen goed overzicht van
hun masteralternatieven
• De aantrekkelijkheid van bachelors aan de RUG wordt niet optimaal geprofileerd
• Studenten kunnen onnodige studievertraging oplopen
• De RUG kan masterstudenten mislopen

Wij horen graag of het College onze zorg voor deze problemen deelt.
Lijst Calimero stelt een aantal praktische en makkelijk te realiseren maatregelen voor om de hierboven geschetste problemen te verhelpen. Om onze ideeën helder in kaart te brengen hebben wij
onze voorstellen op papier uitgewerkt en in deze rondvraag als bijlage toegevoegd. Hier hebben wij
de bacheloropleiding Sociologie als voorbeeld genomen, omdat het een vrij brede studie is die toegang kan verschaffen tot masters als Economische Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Human Resource Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en Journalistiek aan de faculteit Letteren.
Wij vinden het van groot belang dat op de RUG-websites van de verschillende bacheloropleidingen
een volledig overzicht wordt gegeven van masters die direct op de bachelor aan kunnen sluiten.
Momenteel wordt op de meeste sites via een webpagina ‘Masteropleidingen’ een uitgebreid overzicht gegeven van de masters die worden aangeboden door de faculteit of specifieke opleiding. Een
voorbeeld hiervan zien we in bijlage 3, waarin een kopie is te zien van de informatie zoals die op de
website van Sociologie is verstrekt. De vier routes binnen de master Sociologie, de Research Master, de Educatieve Master en Journalistiek staan hier als mastermogelijkheden gegeven. Het lijkt
ons goed om dit soort sites in hun huidige vorm te laten bestaan, voor uitgebreide informatie over
de masters. We stellen echter voor een aanvullende pagina toe te voegen, die een overzicht weergeeft van alle mogelijke masteraansluitingen, waarvoor direct toegang tot wordt verleend, dan wel
na het succesvol afronden van een bepaalde minor of het succesvol doorlopen van een selectieprocedure. Een voorbeeld hiervan is gegeven in bijlage 4. Op simpele wijze kan een onderscheid gemaakt worden tussen de toelatingseisen van deze masters. Studenten kunnen op de website van de
masters waar zij interesse in hebben meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden opzoeken. Deze vereisten zouden consequent en volledig te vinden moeten zijn: de informatie op de websites van bijlage 1 en 2 zouden dezelfde informatie moeten weergeven. Ten slotte zouden wij de
RUG willen adviseren volledige informatie te verstrekken aan studiekeuzewebsites.
Bovengenoemde voorstellen zijn relatief eenvoudig te realiseren en kunnen een groot verschil betekenen voor de huidige mastervoorlichting aan de RUG. Studenten en studieadviseurs zullen door
deze oplossingen beter op de hoogte zijn van alle mastermogelijkheden die onze universiteit biedt.
Studenten hebben een grotere kans de juiste masterkeuze te maken en kunnen zich hier in een eerder stadium op voorbereiden. Zo kan de RUG zich beter profileren, extra masterstudenten aantrekken en onnodige studievertraging tegengaan. Wij horen graag of het College het belang van
deze voordelen ziet en bovengenoemde voorstellen wil realiseren.
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Master of Science (MSc)
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Duur

Op faculteit
Op interessegebied

Te behalen titel

september of februari

Toelating en inschrijving
Voorlichting
masteropleidingen

Instroommoment

Inhoud
Centrale thema’s zjn vestigingsplaatskeuze van bedrijven en economische ontwikkeling van
plaatsen, regio’s en landen. Inzichten in de rol van grondprijzen, verkeer & vervoer,
infrastructuur en arbeidsmarkt zijn daarop van invloed. Doelstelling van het
masterprogramma is om de basiskennis uit de bachelorfase uit te breiden tot een niveau
waarop studenten in staat zijn tot:
wetenschappelijke reflectie
zelfstandige en actieve deelname aan empirisch onderzoek
het uitstippelen van beleidsconsequenties van verworven inzichten
het formuleren van zinvolle adviezen op ruimtelijk-economisch gebied.

Carrièremogelijkheden
Afgestudeerden kunnen aan het werk als wetenschappelijk onderzoeker of
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marktonderzoeker, consultant, beleidsmedewerker bij (semi-)overheden,
grootwinkelbedrijven, financiële dienstverleners e.d.

Toelatingseisen
Bachelor Sociale Geografie en Planologie
Bachelor Technische Planologie, advies: met minor Sociale Geografie en Planologie
Bachelor Economie en Bedrijfskunde op basis van een minor Economie en Ruimte
HBO-instroom is soms mogelijk op basis van een schakelprogramma

Meer informatie

Opleidingen

Masteropleidingen

Studieadviseur
Website: Master Economische Geografie
Brochure: Mastersopleidingen in Ruimtelijke Wetenschappen [PDF]

Onderwijs
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Home RUG

Hoogleraren aan de RUG

DS én ECTS label toegekend aan
RUG

Nationale Masterbeurs Utrecht
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Master Economische Geografie

Voorzieningen

Masteropleidingen

Faculteit

Onderwijs

Onderzoek

Home FRW

Toelating

Een Bachelordiploma Sociale Geografie & Planologie biedt direct toelating tot de
masteropleiding Economische geografie. Studenten Technische Planologie wordt sterk
aangeraden om de minor Ruimtelijk economische ontwikkeling in het Bachelorprogramma op
te nemen.
Een Bachelordiploma Economie, Bedrijfskunde, Politicologie en Sociologie biedt ook directe
toelating tot de masteropleiding Economische geografie, mits de minor Ruimtelijk
economische ontwikkeling deel uit maakt van het Bachelorploma .

Onderwijs

Masteropleidingen

Kandidaten met een ander aanverwant wetenschappelijk bachelordiploma of een aanverwant
afgerond HBO-diploma kunnen eventueel worden toegelaten tot een schakelprogramma.
Schakelprogramma's kennen meestal een omvang van 60 EC (1 jaar voltijd). Kandidaten
dienen hiervoor contact op te nemen met de mastercoördinator van de masteropleiding
Economische geografie voor het maken van een afspraak van een intake gesprek. Voor
algemene vragen kunnen kandidaten terecht bij de studieadviseur.

Home FRW
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Als je studie voorspoedig verloopt, krijg je na drie jaar je bachelordiploma of je stroomt in via het
schakelprogramma. Hieronder staan de masters die je daarna bij sociologie kunt volgen kort
beschreven.

» De sociologiemaster
De Master Sociologie is een eenjarige opleiding, die opleidt tot drie beroepen: beleidsadviseur,
beleidsonderzoeker of sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. De opleiding biedt een geïntegreerd
programma voor deze drie beroepsprofielen aan. De opleiding is erop gericht dat je kennis en
vaardigheden, zoals methoden van onderzoek, schrijven en presenteren, die je geleerd hebt
tijdens je vooropleiding, leert integreren en toepassen in specifieke beroepspraktijken. Afhankelijk
van je keuze voor het beroepsprofiel van beleidsadviseur, beleidsonderzoeker of sociaalwetenschappelijk onderzoeker is je programma meer gericht op de beleids- of onderzoekscyclus.
Een belangrijk kenmerk van de Masteropleiding Sociologie is dat ze gericht is op het leren van een
algemeen theoretisch denkraam, dat toepasbaar is op allerlei maatschappelijke onderwerpen. Het
leren toepassen van een dergelijk algemeen analytisch denkkader heeft als grote voordeel dat je
na je afstuderen nog ruime keus hebt in allerlei soorten functies op de arbeidsmarkt en dat je als
beleidsonderzoeker en –adviseur breed inzetbaar bent. Natuurlijk is er ook ruimte om je te
specialiseren in een thema, dat jouw belangstelling heeft, middels een keuzevak en de stage en
scriptie.

- Sociologiemaster: route Beleid & Consultancy
In de beleidscyclus zijn twee momenten belangrijk, namelijk interventie en evaluatie. Tijdens de
masteropleiding Beleid & Consultancy krijg je handvatten aangereikt waarmee je de vragen "Is
een beleidsinterventie noodzakelijk?"en ''Zo ja, hoe krijgt de interventie dan het beste vorm?''
kunt beantwoorden. Bij evaluatie gaat het om de vraag in hoeverre beleid dat reeds is ingezet
succesvol is geweest. Voor het beantwoorden van beide vragen is meestal onderzoek nodig.
Daarom wordt in de Masteropleiding ook aandacht besteed aan de onderzoekscyclus. De master
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Master Sociologie (4 routes)

Naam

-

-

-

Eisen
bachelorprogramma

2-jarig

2-jarig; motivering d.m.v.
sollicitatie

1-jarig

Duur en toelating

Human
Resource
Management

minor Journalistiek

Economie en
Ruimte

HRM en/of
Organizational
Studies onderdelen
afgerond

1,5-jarig; Graduated with high
GPA (grades), selectieprocedure,
beperkt aantal plaatsen

1,5-jarig; selectieprocedure

1-jarig

1-jarig
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Research Master 'Behavioural and
Social Sciences'

Masterprogramma's aan de faculteit GMW die aansluiten op Ba Sociologie

Educatieve Master

Masterprogramma's aan andere faculteiten

Economische
Geografie

-

1,5-jarig; Selectieprocedure,
beperkt aantal plaatsen

Duur en toelating

Ruimtelijke
wetenschappen

Master
Journalistiek

-

...

Naam

Letteren

Humanitarian
Action (NOHA,
Erasmus
Mundus)

...

Faculteit

Letteren

Euroculture
(Erasmus
Mundus)

Eisen
bachelorprogramma

Letteren

...

Economie en
Bedrijfskunde

...

Als je studie voorspoedig verloopt, krijg je na drie jaar je bachelordiploma of je stroomt in via het
schakelprogramma. Hieronder staan de masters die je daarna bij sociologie kunt volgen kort
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