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Q&A Geo Media & Design 



Inhoud van de opleiding 
Heb ik de juist impressie dat duurzaamheid een hoge prioriteit heeft in deze studie? 

Klopt helemaal! En dat geldt niet alleen voor de studie, maar voor onze hele Aeres 

Hogeschool. 

Welke vakken krijg je in het eerste jaar? 

Je krijgt vijf modules in het eerste jaar. In de presentatie van de studievoorlichting lees je er 

meer informatie over, en kijk ook op de website 

https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/geo-media-en-design/opbouw  

Krijg je vakken met wiskunde? 

Je gaat veel met data werken en dat betekent ook dat je moet rekenen. Je mag daarom met 

alle profielen instromen maar wel met wiskunde in een C&M pakket.  

Op de website staat vaak ''Training GIS''. Is een training hetzelfde als een les of is het iets 

anders? 

Een training is een lessenreeks waarin je praktische vaardigheden leert, en die je afsluit met 

een opdracht. Je bent op school en volgt de training met de klas onder leiding van een 

docent. Een cursus is een lessenreeks waarin kennis centraal staat, die sluit je af met een 

schriftelijk tentamen. 

In welke richtingen kun je specialiseren binnen de studie? 

Vanaf je stage kun je zelf al een richting bepalen. En in het derde jaar kun je één van de twee 

specialisatierichtingen kiezen: analyseren of visualiseren. Analyseren houdt in het duiden van 

data en visualiseren betekent het verbeelden van data. 

Welke talen krijg je tijdens de studie? 

Je krijgt Nederlands en Engels tijdens het eerste en tweede jaar van de studie. Behalve de 

lessen Engels wordt verder al het onderwijs in het Nederlands gegeven. Dat is dus de 

voertaal. 

Bij wat voor bedrijven kan je stage lopen? 

Je kan stagelopen bij gemeenten, adviesbureaus, of instanties als Defensie en het Kadaster. 

Maar ook bijvoorbeeld bij mediabedrijven zoals SBS6 als NOS.  

Wat wordt er bedoeld met het deel design? 

Met design wordt grafische vormgeving bedoeld, met daaronder ook datavisualisatie, 

cartografie, ontwerpen van infographics of webtoepassingen. 

Bestaat de studie uit veel verslagen schrijven of zit hier veel afwisseling in? 

Daar zit afwisseling in. Assessments worden met een beroepsproduct afgesloten, soms is dat 

een verslag maar bij deze opleiding draait het juist vaak om ándere toepassingen: 

bijvoorbeeld een infographic, een ontwerp voor een app, een online storymap. 

 

  

https://www.aereshogeschool.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/geo-media-en-design/opbouw


Carrière  
Wat ben je na deze studie?  

Na je studie kun je geografische informatie vertalen naar eigentijdse media. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het maken van 3D omgevingen, het analyseren en fraai weergeven van big 

data en het gebruik maken van serious gaming en VR (virtual reality). Daarnaast leer je door 

een goed ontwerp, de informatie toegankelijk te maken voor gebruikers. Na je afstuderen 

kun je bijvoorbeeld aan de slag als: 

• 3D stadsgeograaf 

• Geo data specialist 

• Online geo designer 

• Adviseur urban design 

• Co-creator Virtual & Augmented Reality 

 

Hoe groot is de kans dat ik een baan vind na mijn opleiding? 

De kans is groot: werkgevers zitten te springen om afgestudeerde GMD’ers. GeoBusiness 

Nederland houdt jaarlijk een marktonderzoek binnen hun leden en daar komt uit dat 

bedrijven zitten te springen om afgestudeerde geo-professionals op hbo-niveau.

 

 

 

 

https://www.geobusiness.nl/
https://www.geobusiness.nl/


Buitenland  
Kun je ook een deel van de studie studeren in het buitenland?  

De stage aan het eind van het 3e jaar is 9 weken in het buitenland! De andere stages in het 

binnenland (is ook buitenland mogelijk). We helpen jullie goed met het voorbereiden en 

zoeken naar stages. In het afstudeerjaar kun je ook kiezen voor minoren in het buitenland, of 

een geheel internationaal afstudeerjaar, zoals het internationale waterjaar dat we aanbieden 

in samenwerking met buitenlandse partners.  

Moet je perse naar het buitenland of mag je de stage in het derde jaar ook in Nederland 

doen?  

De stage aan het eind van het 3e jaar is 9 weken in het buitenland! De andere stages in het 

binnenland (is ook buitenland mogelijk). We helpen jullie goed met het voorbereiden en 

zoeken naar stages. 

 

Meeloopdagen  
Zijn er meeloopdagen van GMD te volgen?  

Het is zeker mogelijk om mee te lopen! Wil je op de hoogte blijven over de meeloopdagen 

voor studiejaar 2021-2022? Geef je dan op voor het seintje en we sturen je een bericht zodra 

we meer informatie hebben! 

https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/meeloopdagen  

 

Hbo en universiteit  
Ik twijfel tussen hbo en wo. Wat is het verschil? 

Het belangrijkste verschil tussen hbo en wo is de mate van beroepsgericht studeren. Op het 

hbo leer je meer door middel van opdrachten, stages en het direct toepassen van theorie in 

de praktijk. Bij wo ligt de focus meer op theoretisch leren. 

Wat zijn voorbeelden van masters die je na deze studie kunt volgen?  

• UvA planologie & sociale geografie - 

https://www.uva.nl/programmas/bachelors/sociale-geografie-en-planologie/sociale-

geografie-en-planologie.html  

• UU sociale geografie en planologie - https://www.uu.nl/bachelors/sociale-geografie-

en-planologie  

• ITC Twente - https://www.itc.nl   

https://www.aereshogeschool.nl/voltijd/voorlichting/meeloopdagen
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/sociale-geografie-en-planologie/sociale-geografie-en-planologie.html
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/sociale-geografie-en-planologie/sociale-geografie-en-planologie.html
https://www.uu.nl/bachelors/sociale-geografie-en-planologie
https://www.uu.nl/bachelors/sociale-geografie-en-planologie
https://www.itc.nl/


Vorm van onderwijs  
Zijn er ook veel praktijklessen? En kan er ook veel vanuit huis geleerd worden?  

Reken op een derde praktijklessen. Dat zijn onder andere softwaretrainingen en veldwerk. 

Ongeveer een derde van de studielast zijn theorievakken waarvan je lessen volgt maar ook 

een deel thuis studeert. Tot slot zijn er de beroepsopdrachten (assessments), daarbij werk je 

vaak in groepjes van wisselende samenstelling, in overleg werk je dan soms ook thuis.  

Zijn de assessments opdrachten die je zelfstandig moet maken of is dit in groepjes? Hoe 

worden deze mogelijke groepjes dan gemaakt?  

Ieder assessment heeft een andere werkvorm, dat wisselt van individueel tot klein groepje tot 

een project met de hele klas. Bij het eerste assessment kun je worden ingedeeld, later als je 

elkaar kent kunnen studenten zelf de groepen samenstellen.  

Hoeveel contacturen zijn er tijdens de studie?  

Reken op zo'n 4 dagen les per week. Het verschilt soms van week tot week. Maar je krijgt vrij 

veel les bij ons; het is niet zo dat je maar één of twee keer per week komt en verder op jezelf 

moet werken. 

 

Eerste jaar  
Wat is ongeveer de gemiddelde leeftijd in het eerste jaar?  

De leeftijd van eerstejaars varieert tussen 17 en 23 jaar meestal.  

M.b.t. Bindend studieadvies (BSA): Hoeveel studiepunten moet je hebben zodat je ‘over’ bent 

naar het volgende jaar?  

De BSA norm ligt bij onze hogeschool op 52 studiepunten, als je die hebt gehaald kun je 

door naar het 2e jaar. Voor ieder studieonderdeel is overigens ook nog een 

herkansingsmogelijkheid vóór het eind van het eerste jaar. Goed om te weten, is dat de 

afgelopen ‘corona-jaren’ de BSA met een jaar werd uitgesteld voor alle eerstejaars studenten.  

Is het mogelijk om iets later aan te sluiten bij de opleiding? Bijv. omdat je op het mbo 

studievertraging oploopt doordat het moeilijk is aan een stage te komen.  

De studie start alleen in september en het is niet mogelijk om halverwege het jaar in te 

stromen. Dit omdat er een opbouw in het programma zit. 

  



GMD en andere studies  
Wat zijn de verschillen tussen Geo Media & Design, Aarde en Klimaat en de opleiding applied 

geo-information science aan de HAS?  

Binnen GMD staan groene duurzame steden centraal. Met daarachter sociale 

geografie/stadsgeografie en het analyseren en visualiseren van geo-data. Er is ook een 

opleiding aarde & klimaat, waar bodem, water en klimaat als inhoud centraal staan. Beide 

opleidingen vallen onder hetzelfde croho (‘de paraplu’); die van Geo Media & Design. Er is 

een derde opleiding in Nederland, namelijk Applied geo-information science aan de HAS Den 

Bosch, die valt ook onder datzelfde croho. De studies hebben dus overeenkomsten maar 

leggen eigen accenten, vooral m.b.t. de ruimtelijke vraagstukken waaraan je werkt. 

Wat is qua carrière het verschil tussen Geo Media & Design en Aarde & Klimaat?  

De bedrijven/organisaties waar je werkt en de vraagstukken waar je aan werkt. Als 

afgestudeerde van Geo Media & Design werk je in het veld van stedelijke ontwikkeling. Je 

kunt bijvoorbeeld bij gemeenten en adviesbureaus gaan werken. Of bij overheidsinstanties 

als het Kadaster of Defensie. Daar ben je goed op je plek in projecten die gaan over 

bijvoorbeeld stedelijke klimaatadaptatie, energietransitie in steden, woonbeleid en 

mobiliteitsbeleid. Geo Media & Design richt zich op groene duurzame steden.  

 

Almere  
Hoe kun je het beste een kamer vinden in Almere of omgeving?  

Er zijn verschillende projecten voor studentenhuisvesting, de gemeente vindt dit ook 

belangrijk, maar doordat niet alle projecten klaar zijn kan het toch best lastig zijn een kamer 

te vinden. Kijk eens op https://www.ymere.nl/ik-zoek/studenten-en-

jongeren/studentenwoningen/studentenwoningen-in-almere/, https://de-aardbei.nl/de-

woningen/  of https://www.woningnetalmere.nl/   

Tip van studenten: begin op tijd met zoeken!  

Waar is de nieuwe locatie?  

Onze nieuwbouw is op het terrein van de Floriade Expo 2022, dit ligt aan de overkant van het 

Weerwater, vlakbij de A6. https://floriade.com/nl/   

Na de Floriade in december 2022 is de school weer een stuk beter bereikbaar met het 

openbaar vervoer. Er opent dan een bushalte dichter bij school en ook de Weerwaterbrug 

gaat open. Deze fiets- en voetgangersbrug is een handige verbinding tussen het centrum van 

Almere en de school. 

Kan je gratis parkeren bij de school?  

In Almere kun je buiten de binnenstad gratis parkeren in de woonwijken. Vlak bij de nieuwe 

locatie ligt P+R ’t Oor. Na afloop van de Floriade zal er parkeergelegenheid meer in de buurt 

van de school komen. 

  

https://www.ymere.nl/ik-zoek/studenten-en-jongeren/studentenwoningen/studentenwoningen-in-almere/
https://www.ymere.nl/ik-zoek/studenten-en-jongeren/studentenwoningen/studentenwoningen-in-almere/
https://de-aardbei.nl/de-woningen/
https://de-aardbei.nl/de-woningen/
https://www.woningnetalmere.nl/
https://floriade.com/nl/


Overige vragen 
Wat zijn precies studiepunten? 

De studiepunten (ECTS) drukken de studielast uit; de gemiddelde tijd die iemand nodig heeft om zich 

iets eigen te maken. Per jaar kan je 60 ECTS behalen. Na 240 ECTS heb je je diploma. ECTS staat voor 

European Credit Transfer and Accumulation System. Een studiepunt (1 ECTS) staat voor 28 uur 

studeren. 

Wegen alle vakken even zwaar mee? Of zit daar veel verschil in? 

De zwaarte van een vak wordt uitgedrukt door het aantal studiepunten – de meeste vakken zijn 4 tot 

6 studiepunten. Als je het vak haalt, heb je die studiepunten binnen. 

Wat voor een soort bachelor rond je ermee af?  

Een bachelor of Science (BSc). 

 


