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ICL-normen* Aardrijkskunde Er is een uitstroomeis voor de eenjarige masteropleiding LVHO Aardrijkskunde. Deze houdt in dat studenten ten minste 120 

EC vakstudie (op bachelor- en/of masterniveau) hebben behaald in de kerndomeinen van het schoolvak aardrijkskunde, met 

minstens 20EC Fysische Geografie EN minstens 20EC Sociale Geografie voordat ze kunnen afstuderen. 

Vakinhoudelijk toelaatbaar 

ZONDER vakdeficiëntie 

Kandidaten met één van de volgende bachelordiploma’s zijn direct vakinhoudelijk toelaatbaar: 

- Sociale geografie en planologie of Human Geography & Urban and Regional Planning met voor ten minste 20

EC fysisch-geografische cursussen

- Fysische Geografie of Aardwetenschappen met voor tenminste 20 EC sociaalgeografische cursussen

- Kandidaten met een bachelordiploma in Aarde & Economie, Future Planet Studies, Bodem-Water-Atmosfeer,

Landschapsarchitectuur & Ruimtelijke Planning, Internationaal Land- en Waterbeheer of Geografie,

Planologie en Milieu, Global Sustainability Science, of Spatial Planning and Design die kunnen aantonen dat

minstens 20 EC uit hun programma valt onder Fysische Geografie, en minstens 20 EC valt onder Sociale Geografie

én kandidaten dienen in het bezit te zijn van een masterdiploma van een Nederlandse universiteit. 

Het is ook mogelijk dat je 120 EC vakstudie hebt behaald via een andere bacheloropleiding of door een combinatie van een 

bachelor- en masteropleiding. Dit wordt tijdens je aanmelding beoordeeld. 

Vakinhoudelijk toelaatbaar 

MET vakdeficiënties 

Als je academische vooropleiding niet geheel, maar wel grotendeels voldoet aan de ICL-normen, dan heb je een vakdeficiëntie. 

Tijdens de lerarenopleiding mag maximaal 18 EC aan vakdeficiënties worden weggewerkt als afstudeervoorwaarde, waarvan 

maximaal 10 EC Fysische Geografie en maximaal 10 EC Sociale Geografie.  

Let op: Het volgen van vakken om vakdeficiënties weg te werken komt bovenop het studieprogramma van de eenjarige 

masteropleiding LVHO Aardrijkskunde. 

Indien je méér dan 18 EC aan vakdeficiënties hebt (of meer dan 10 EC binnen Fysische Geografie of meer dan 10 EC binnen 

Sociale Geografie), dien je deze voor aanvang van het masterprogramma te behalen via een individueel te bepalen 

premasterprogramma. Alleen met een vakdeficiëntie van 60 EC of minder is een premasterprogramma mogelijk.  

Tijdens het aanmeldproces word je o.a. gevraagd een formulier “vakinhoudelijk niveau” in te vullen. Dit formulier vind je op de 

mastersite Leraar voorbereidend hoger onderwijs (> Toelating en aanmelden > Vereiste documenten). Dit formulier kun je ook 

gebruiken om alvast een inschatting te maken van je vakinhoudelijke toelaatbaarheid. 

Mastertoelating Mastertoelating zorgt voor de verwerking van de inschrijfverzoeken voor deze master. Vragen over de toelatingsprocedure 

kun je stellen via mastertoelating.gst@uu.nl. 

* ICL-normen zijn landelijke afspraken tussen de universitaire lerarenopleidingen over de vakinhoudelijke kennis die eerstegraads docenten moeten bezitten. Zie onderstaande

tabel. 

https://www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/toelating-en-aanmelden/nl/ru
mailto:mastertoelating.gst@uu.nl


 

ICL-normen Aardrijkskunde 

Kerndomein 

Fysische Geografie 

• Klimatologie 

• Hydrologie  

• Oceanografie 

• Bodemkunde 

• Geologie  

• Geomorfologie 

• Landschapsgenese 

• Milieugeografie 

• Duurzaamheidsvraagstukken 

 

Er moet enige spreiding zijn, met minstens vier onderwerpen uit dit kerndomein. 

Vakken over regio’s kunnen, afhankelijk van de inhoud, vallen onder Fysische Geografie, Sociale geografie of een combinatie. 

 

Kerndomein 

Sociale Geografie 

• Stadsgeografie 

• Rurale geografie 

• Economische geografie 

• Politieke geografie 

• Culturele geografie 

• Bevolkingsgeografie  

• Ontwikkelingsgeografie 

• Duurzaamheidsvraagstukken 

 

Er moet enige spreiding zijn, met minstens vier onderwerpen uit dit kerndomein. 

Vakken over regio’s kunnen, afhankelijk van de inhoud, vallen onder Fysische Geografie, Sociale geografie of een combinatie. 

 

Kerndomein 

Vakmethodische kennis 

• Theorie en geschiedenis van de geografie 

• Cartografie en GIS 

• Geografische benadering 

• Geografisch Veldwerk 

• Geo practica  

 

Let op: Het volgen van vakken om vakdeficiënties weg te werken komt bovenop het studieprogramma van de eenjarige masteropleiding LVHO 

Aardrijkskunde. Het is niet mogelijk vakken Fysische of Sociale Geografie te volgen als keuzevak binnen de opleiding. 


