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Vervolgens: 

alumni over 

hun carrière.

Afgestudeerd en dan…?
Helaas zat de ontwikkelingssector niet echt 
op jonge afgestudeerden zonder werkerva-
ring te wachten. Vele sollicitatiebrieven zijn 
de deur uitgegaan, vele afwijzingsbrieven 
kwamen terug. De wanhoop nabij ben ik er-
varing gaan opdoen via vrijwilligerswerk. Zo 
kwam ik begin 2004 bij Agriterra in Arnhem 
terecht. Één dag per week klusjes en op-
drachten doen. De andere dagen bestonden 
uit een voortzetting van de delicatessen-
verkoop op Schiphol. Bij Agriterra leerde ik 
praktische vaardigheden, zoals het opstellen 
van logistical frameworks. In het najaar van 
2005 kwam het aanbod van Agriterra om als 
junior deskundige in Kenia te gaan werken. 
Drie weken later zat ik in het vliegtuig naar 
Nairobi om vier weken kennis te gaan ma-
ken met de boerenfederatie KENFAP. Mijn 
scriptiebegeleider van drie jaar eerder zat 
toevallig ook in het vliegtuig, heel bizar.

Mei 2006 liet ik alles en iedereen achter in 
Nederland om voor twee jaar aan het avon-
tuur in Kenia te beginnen. Ik woon nu in Nai-
robi en houd me bezig met het opzetten van 
een community-based toerisme project bij 
Mount Kenya. Daarnaast trainen we boeren 
in het hele land op ondernemersvaardighe-
den en proberen we de capaciteit van lokale 
boerengroepen te versterken. Mijn baan is 
leuk, maar veel geduld en flexibiliteit moet 

je wel meebrengen, anders trek je het 
niet lang in Afrika. 
Ik heb in de drie jaar tussen afstu-
deren en mijn baan in Kenia vaak 
op het punt gestaan de handdoek 

in de ring te gooien. Ik ben blij dat 
nooit te hebben gedaan en prijs mezelf 

nog iedere dag gelukkig dat het zo is ge-
lopen. Ik vind het een geweldig voorrecht 
om hier in Afrika te mogen werken en hoop 
de komende jaren nog in het buitenland te 
gaan verblijven.

Sociale geografie een aanrader? 
Voor iedereen die een zwak heeft voor Aard-
rijkskunde zou ik zeggen: ga Sociale geogra-
fie studeren! Sociale geografie aan de UvA is 
studeren in hartje Amsterdam en het brengt 
je op plaatsen waarvan je misschien nooit 
had vermoed dat je er ooit terecht zou ko-
men. Maar bovenal: doe gewoon wat je het 
leukst vindt!

En dan is het moment daar, de uitrei-

king van de bul, je bent afgestudeerd. 

Na jaren van colleges, werkgroepen en 

tentamens is dit de kroon op je werk, of 

toch niet?

Het echte werk begint nu.

De studiekeuze
De keus voor Sociale geografie was geen 
lastige. Op de basisschool en de middelbare 
school was Aardrijkskunde altijd al mijn fa-
voriete vak. Van jongs af aan kon ik uren in 
mijn atlas kijken. Heel jong kreeg ik ooit het 
boekje “Volken en Landen”. Dat boek lag 
onder mijn hoofdkussen en voor het slapen 
gaan keek ik daar altijd even in. Zo kon ik 
gemakkelijk wegdromen in Zambia, Siberië, 
Bolivia of waar ik op dat moment maar over 
las. Het klonk toen nog allemaal exotisch en 
heel ver weg. 

Ruim tien jaar later hoefde ik over Sociale 
geografie niet na te denken, het was ge-
woon mijn droom volgen. 

Studeren, bijbanen, veldwerk en de 
scriptie
De eerste twee jaar van de studie vond 
ik ieder vak even boeiend. Toch 
vond ik één richting het leukst, de 
vakken gericht op Geografie van 
ontwikkelingslanden. Hoe organi-
seren mensen hun leven in andere 
landen en culturen? Sociale geografie gaf 
mij gereedschappen die vraag te onderzoe-
ken. Geografie is een ambacht en de wereld 
je laboratorium, zo werd gezegd in het eer-
ste jaar. 

Maar waar koos ik in het derde jaar voor? 
Juist…Economische geografie en Planologie. 
Want zo zeiden anderen: “een baan vinden 
in deze richting is het makkelijkst”. Geluk-
kig kwam ik snel tot inkeer, het uitrekenen 
van verkoopvloeroppervlak in een nieuw 
winkelcentrum in Zoetermeer was echt niets 
voor mij. Het jaar daarop begon ik dan toch 
met waar ik al jong van droomde: Sociale 
geografie van ontwikkelingslanden. Tijdens 
de derdejaars excursie naar Eldoret in Kenia 
werd deze keus nogmaals bevestigd. 

Ondertussen deed ik er van alles naast. Be-
stuurswerk bij een Europese studentenver-
eniging en dus vaak op reis. In heel Europa 
ben ik geweest, een prachtige tijd. Uiter-
aard moest er ook geld worden verdiend. 
Van de vele bijbaantjes die ik heb gehad, 
was werken in de delicatessenwinkel ach-
ter de douane op Schiphol de aller-leukste. 
Niet dat kaas en stroopwafels verkopen heel 
inspirerend is maar de internationale werk-
omgeving, met mensen die de hele wereld 
overvliegen en allerlei interessante verhalen 
hebben, maakte echter dat ik altijd zin had 
om te werken.

Langzamerhand kwam het einde van de 
studie in zicht. Ik moest gaan kiezen waar 
ik veldwerk zou gaan doen. De voorberei-
ding, het veldwerk zelf en het schrijfproces 
waren soms lastig, maar ook inspirerend en 
bovenal heel leerzaam. Je wilt een meester-
werk afleveren, maar alleen al een duidelijk 
onderwerp afbakenen was moeilijk. Alles 
was even interessant. Uiteindelijk koos ik 
ervoor om de relatie tussen bodemgebruik 
en bestaansverwervingstrategieën te onder-
zoeken. De vier maanden in een dorp in Bur-
kina Faso waren heel fascinerend. Na Burki-
na Faso kon ik niet wennen in Nederland en 
heb ik een periode ernstig studieontwijkend 
gedrag vertoond (schijnt erbij te horen als je 
van veldwerk terugkomt!). September 2002 
was er dan toch een mooi eindresultaat: een 
scriptie waar zowel mijn begeleider als ikzelf 
méér dan tevreden over waren. Mijn bul had 
ik op zak.

Alumnus Rogier Huijmans  vertelt over zijn studie, 

stages en huidige functie.
 

Op veldbezoek bij een community-based toe-
risme project in de buurt van Moshi, 
Tanzania 

VERVOLGENS

Vanaf het eind van de jaren ’90 mag ik de nieuwe 
eerstejaars studenten inleiden in al het mooie dat 
ons vak te bieden heeft. In de eerste jaren waren 
dat zowel geografen als planologen; vanaf 2004 
alleen de geografen. Het lijkt er op dat er vanaf 
2008 weer sprake zal zijn van een gecombineerde 
groep eerstejaars studenten.

Vanaf 1998 nam ik elk jaar bij hen in de eerste 
periode een enquête af om meer te weten te ko-
men over hun achtergronden. De laatste paar jaar 
gebeurt dat samen met Reyna Veldhuis, onze com-
municatiemedewerker en tevens hoofdredacteur 
van deze Nieuwskrant, en worden de resultaten 
ook gebruikt als basis voor voorlichtingscam-
pagnes over het vak. Dat dit nodig was sprak uit 
de jaar in jaar uit naar ons idee te lage instroomci-
jfers en dus ook het lage aantal studenten dat een 
enquête invulde: met een dieptepunt in 1999 (een 
respons van maar 68 geografen en planologen) en 
in 2005 (een respons van maar 54 geografiestu-
denten). Dat het wat oplevert blijkt uit de jongste 
instroomaantallen, met een respons van 78 geo-
grafiestudenten die de enquête invulden in 2007 
(er deden 83 studenten mee met de tentamens 
voor het vak inleiding Sociale geografie). Toen de 
planologen nog mee werden geënquêteerd war-
en er altijd meer jongens dan meisjes; vanaf het 
moment dat het alleen sociaal geografen waren 
houdt het elkaar meestal in evenwicht. 

De relatief grote groep die in 2007 instroomde gaf 
aan dat velen de informatie over de studie van de 
website hadden gehaald en dat die nu veel waard-
ering oogst. Dat was lange tijd onze achilleshiel. 
Als je bij deze generatie op het net niet meteen 
zichtbaar bent dan verliest men zijn positie als mo-
gelijke studie, zeker als het vak Sociale geografie 
op de middelbare school relatief onbekend blijkt 
en sociaal geografen in de media minder promi-
nent aanwezig zijn dan bijvoorbeeld de historici 
(en als ze er actief zijn dan maken ze zich helaas 
niet altijd bekend als sociaal geograaf). 
Tien jaar enquêtegegevens bieden een mogeli-
jkheid om te zien of en in hoeverre de studenten-
populatie verandert. 

Een opvallende verandering is meteen duidelijk 
als we kijken naar het examenjaar van de nieuwe 
studenten. De studie trekt heel veel studenten die 
tussen hun examenjaar en het begin van de studie 
Sociale geografie iets anders hebben gedaan: ge-
reisd, een andere studie en/of gewerkt. Maar tien 
jaar geleden was dat ongeveer 40 procent van de 
nieuwkomers; nu is het meer dan tweederde. Heel 
veel eerstejaars waren op de middelbare school 
nog niet op het idee gekomen om dit vak te gaan 
studeren; sterker nog, opvallend vaak hadden ze 
er geen idee van dat er op universitair niveau een 
vak als Sociale geografie bestond. Het verband 
met ‘aardrijkskunde’ wordt blijkbaar niet door ie-
dereen meteen gelegd en in een niet gering aan-
tal gevallen is men uiteindelijk Sociale geografie 
gaan studeren ondanks het niet zo positieve beeld 
dat men had van schoolaardrijkskunde (‘te veel 
Fysische geografie’; ‘al die feitjes’). Elk jaar zijn 
er ook tussen de 12 en de 22 procent instromers 
die helemaal geen aardrijkskunde hebben gedaan 
voor hun eindexamen Atheneum of Gymnasium 
(als we even afzien van een kleine groep die via 
een omweg (Havo-HBO propedeuse, HBO diplo-
ma of colloquium doctum) instroomt. Het aan-
tal Gymnasiasten schommelt daarbij overigens  
steeds rond de 20 procent. Noch het percentage 
gymnasiasten, noch het aandeel van de studenten 
zonder aardrijkskunde in hun examenpakket laat 
een trend zien. 

Er is ook geen trend zichtbaar in de herkomst van 
studenten. Als we kijken naar de middelbare scho-
len waar ze op hebben gezeten dan is bijna elk 
jaar iets meer dan de helft afkomstig uit Noord 
Holland (soms heel veel en dan weer heel weinig 
uit Amsterdam zelf) en voor de rest uit Zuid Hol-
land en verder beperkte aantallen uit het zuiden, 
het oosten of het noorden van Nederland. Altijd 
ook wel een aantal uit het buitenland; maar ook 
hier is geen trend zichtbaar. De studie trekt wel 
steeds een paar studenten waarvan ouders een 
tijd in het (verre) buitenland hebben gewoond als 
diplomaat, ontwikkelingswerker of bij een bedrijf. 
Daarentegen trekt de studie in het eerste jaar nog 
altijd tamelijk weinig studenten met ‘niet-west-
erse allochtone’ achtergrond. 
Opvallend, maar niet verrassend, is de reislust en 
het aantal reiservaringen van onze eerstejaars 
binnenkomers. Tien jaar geleden was het al in-

drukwekkend om te zien dat toen de helft van de 
eerstejaars al eens gereisd had buiten Europa; nu 
is dat meer dan 70%. Gezamenlijk is men als jaar-
groep vaak al in meer dan 75 landen geweest, in 
een enkel jaar zelfs in meer dan 90 landen (dat 
hangt er van af of er reizigers zijn geweest naar het 
Caribisch gebied, naar Midden Amerika of naar de 
Stille Oceaan: dan voegen ze vaak een hele reeks 
landen aan hun geografische erelijst toe). Van de 
landen buiten Europa zijn Turkije, de Verenigde 
Staten en soms ook Australië favoriet. Maar de 
‘no-go areas’ zijn toch ook wel erg zichtbaar: heel 
weinig studenten blijken gereisd te hebben in 
Centraal Azië, het Midden Oosten (m.u.v. Israël en 
Egypte) en in grote delen van Afrika, en dat lijkt 
eerder toe- dan af te nemen. Gaandeweg komen 
wel steeds meer studenten in Oost, Zuidoost en 
Zuid Azië; de laatste jaren zelfs meer dan in Noord 
Amerika. Binnen Europa komt nauwelijks iemand 
in Albanië, in Rusland, Wit-Rusland of de Oekra-
ïne. Het is wel grappig om te zien dat er elk jaar 
altijd wel een of twee studenten zijn die nog nooit 
in België of Duitsland zijn geweest (?) Bij navraag 
blijkt het af en toe echt zo te zijn: men vliegt (veel 
verder weg) en slaat de buurlanden over onder 
het motto ‘dat kan altijd nog’.

Er wordt ook altijd gevraagd naar de regionale 
interesses van aankomende studenten. Uiteraard 
hebben veel studenten (ook) belangstelling voor 
Nederland/Europa, en zeker toen ook de plan-
ologen werden betrokken bij het enquêteonder-
zoek stond ‘Europa’ vaak op de eerste of tweede 
plaats. Zuid Amerika was toen ook altijd al wel 
favoriet bij de buiten-Europese belangstelling, 
met Sub-Sahara Afrika een aantal jaren eveneens 
populair. Vanaf het moment dat alleen sociaal 
geografen werden bevraagd is altijd een van de 
niet-Europese regio’s het populairst; meestal Zuid 
Amerika, maar het laatste jaar met een opvallend 
grote voorsprong Azië. 

Gevraagd naar hun thematische voorkeuren sco-
ort ‘ontwikkeling’ en de laatste jaren ook ‘mon-
dialisering’ steeds aan de top. Belangstelling voor 
de ‘grote stad’ is er ook altijd in ruime mate. De 
belangstelling voor politiekgeografische zaken 
zie je eerst sterk toenemen en dan weer wat afv-
lakken. Culturele vraagstukken en vraagstukken 
van multiculturalisme en integratie zijn steeds 
meer in trek geraakt en het laatste jaar is ‘religie’ 
een binnenkomer met stip. Ook de belangstell-
ing voor duurzame ontwikkeling en voor mens-
milieuvraagstukken is aan een comeback bezig. 
Bevolking- en migratievraagstukken zijn inmid-
dels eveneens meer in trek dan tien jaar geleden. 
Jaar in jaar uit zien we ook de belangstelling voor 
Historische geografie toenemen, tot een midden-
mootpositie nu. In die middenmoot zitten ook 
economisch-ruimtelijke vraagstukken en toerisme. 
De meer planologische vraagstukken (ruimtelijke 
ordening, bouwen en wonen, verkeer en vervoer) 
waren uiteraard flink in trek toen ook de planolo-
gen nog meededen met de enquête maar daarna 
verdwijnen ze grotendeels uit het zicht van de so-
ciaal geografen. Dat geldt ook voor Fysische geo-
grafie en al helemaal voor ‘gendervraagstukken’. 
Opvallend is ook dat ‘geografische informatica’ 
vrijwel niemand van de binnenkomers meteen 
weet te boeien. Dat gold lange tijd ook voor de 
geografie van/voor het aardrijkskundeonderwijs 
en geografische beeldvorming, maar dat begint 
de laatste twee jaar meer in de belangstelling te 
komen. Was het veertig jaar geleden nog zo dat 
de grote meerderheid van de Nederlandse Sociale 
geografie studenten aardrijkskundeleraar werd, 
de laatste twintig jaar is het elk jaar maar een en-
keling en zijn er inmiddels heel veel verschillende 
beroepen waar sociaal geografen emplooi vinden. 
Dat vind je ook terug in de antwoorden op de 
vraag wat men met deze opleiding wil gaan doen. 
Mondiale functies staan daarbij hoog op de ver-
langlijst: in de ontwikkelingssamenwerking, bij de 
VN, bij de Europese Unie, bij Buitenlandse Zaken 
of bij een internationaal georiënteerde NGO, bi-
jvoorbeeld op het gebied van vrede, veiligheid of 
milieu of bij een internationaal bedrijf. Maar ook 
functies bij Nederlandse provincies of bij het Min-
isterie van VROM zijn geliefd. Een groep zegt ler-
aar aardrijkskunde of journalist te willen worden 
en een andere groep weet nu al dat ze het liefst 
onderzoeker willen worden bij de universiteit of 
bij een onderzoeksbureau. Een enkeling droomt 
zelfs van ‘reizen en daarover schrijven’. Konden 
we daar allemaal maar ons beroep van maken...

TIEN JAAR EERSTEJAARS ENQUÊTES: 
EEN STEEDS WERELDWIJZERE GROEP STUDENTEN

 Ton Dietz


