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VOORWOORD 
 
Een leven lang leren is steeds belangrijker in de  hedendaagse maatschappij. De snelheid en onvoorspelbaarheid 
van trends en ontwikkelingen in deze tijd stellen hoge eisen aan de performance en het aanpassingsvermogen van 
mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijke onderdelen van de loopbaan van specialisten die werk-
zaam zijn in de geo-informaticasector.  
 
NOVI Hogeschool richt zich op de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden en competenties van mensen die aan 
het arbeidsproces deelnemen of daaraan (weer) deel willen gaan nemen. Met opleidingen en trainingen die afge-
stemd zijn op hun individuele wensen en mogelijkheden, gegeven door ervaren professionals uit de praktijk. 
De opleiding Geo-ICT  is ontwikkeld voor studenten die graag  willen studeren en groeien in het vakgebied van Geo-
grafische Informatie & Communicatie Technologie. Het betreft een deeltijdopleiding die bij uitstek geschikt is om 
naast je werk te volgen.  
 
Ook als je werkzoekend bent of je wilt omscholen naar de Geo-ICT-wereld is dit een opleiding die geschikt is. Als je 
als schoolverlater in het Geo-ICT-vakgebied wilt gaan werken, is deze opleiding een mooie opstap om kennis op te 
doen en ervaring te krijgen. Gewenst is dat je dan vanaf het 2e studiejaar een baan hebt in de Geo-wereld zodat je 
studie gelijk opgaat met het opdoen van ervaring. Bij het vinden van een werkervaringsplek kunnen wij je mogelijk 
helpen. 
 
Dit document betreft een praktische uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool voor 
de hbo-opleiding bachelor Geo-ICT. De opleiding is bestemd voor mensen die een carrière willen op- of uitbouwen 
in de Geo-ICT. De opleiding is een variant op de opleiding bachelor ICT door is geaccrediteerd als hbo-bache-
loropleiding.  
 
De opleiding is deels vormgegeven op basis van het e-Competence Framework , e-CF. e-CF is een framework dat 
breed gedragen wordt binnen de ICT-sector. Veel organisaties en bedrijven hebben e-CF geadopteerd als functiege-
bouw. Het framework is tot stand gekomen onder de vlag van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN).  
 
De opleiding hbo-Geo-ICT is een opleiding voor ICT’ers die graag met geo-informatie willen werken maar ook voor 
beleidsmedewerkers die het belang van geografische analyses  voor hun organisatie willen benutten. Digitale ruim-
telijke informatie wordt door steeds meer organisaties en bedrijven gebruikt als basis voor het inrichten van de be-
bouwde omgeving. Daarnaast wordt het gebruikt voor praktische toepassingen zoals het maken van overzichts-
kaarten van kabel- en leidingnetwerken. Door nieuwe methoden van inwinning komt er steeds meer ruimtelijke 
informatie digitaal beschikbaar. Dit biedt een sterk groeiend aantal toepassingen en daarmee carrièremogelijkhe-
den. 
 
Het diploma dat je behaalt is zeer waardevol en zal je carrière aanzienlijk versnellen. NOVI Hogeschool wenst je een 
inspirerende en leerzame studie! 
 
Kees Louwman 
Directeur 
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1. Inleiding 

NOVI Hogeschool is gespecialiseerd in het opleiden van ICT-professionals met behulp van flexibele opleidingspro-
gramma’s. Zij richt zich op het verder ontwikkelen van mbo’ers en hbo’ers, waarbij de opleidingstrajecten zijn afge-
stemd op de specifieke opleidingsbehoeften van organisaties en de individuele student.  
 
Confrontatie van de praktijkervaringen en theoretische inzichten van docenten en deelnemers staan centraal.  De 
praktijkervaring van de student is de basis waarop hij nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelt. De opgedane 
kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in de eigen werksituatie met als resultaat een concrete  bijdrage aan 
zowel de persoonlijke prestatie ontwikkeling als aan die van de organisatie.  
 

 
 
NOVI Hogeschool is als hogeschool aangewezen door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, via 
de Stichting Hoger Onderwijs NOVI. Deze stichting is bij het ministerie ingeschreven als instelling voor hoger onder-
wijs in het zgn. CROHO-register, onder nummer 24HR. De regelingen uit de OER (Onderwijs en Examenregeling) zijn 
van toepassing op het aanbod, de processen en de werkwijze van NOVI Hogeschool en zijn vastgesteld door het 
Bestuur van de Stichting Hoger Onderwijs NOVI op 1 februari 2017, conform de bevoegdheid als genoemd in artikel 
7.13 van de WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek). Deze studiegids en alle andere 
regelingen zoals in de OER genoemd, zijn integraal van toepassing op alle studenten die zich bij NOVI Hogeschool 
hebben ingeschreven. 
 
Als samenleving dragen wij verantwoordelijkheid voor onze ruimtelijke omgeving. Om goede beslissingen te kun-
nen nemen over de inrichting en het beheer hiervan en te zorgen voor een prettige woon-, werk- en leefomgeving, 
hebben wij kwalitatief hoogwaardige informatie nodig. Het werken en leren in de Geo-ICT betekent: samen bezig 
zijn andere mensen te voorzien van middelen, applicaties, geo-data en informatie, aangeboden en gevisualiseerd 
op een voor de gebruiker toegankelijke manier. Geo-ICT’ers zorgen ervoor dat gebruikers, beslissers, uitvoerders, 
vakdeskundigen en onderzoekers beschikken over geo-informatie, zodat zij bij hun ruimtelijke vraagstukken ade-
quate analyses kunnen doen om op basis daarvan de juiste keuzes te maken.  
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Geo-ICT gaat over het verzamelen, verwerken, analyseren, modelleren en visualiseren van gegevens met een ruim-
telijke component. We praten hier over numerieke data (coördinaten, oppervlakte, omtrek) afkomstig uit verschil-
lende bronnen die met diverse dataminingmethoden  en inwinningstechnieken zijn verkregen maar ook over admi-
nistratieve en numerieke data, verkregen uit al bestaande analoge en digitale databases. De ontwikkelingen binnen 
de sector hebben geleid tot het gebruik van hightech meetsystemen en het omzetten van de werkelijkheid in een 
digitale wereld. Van punten, lijnen en vlakken worden kaarten of modellen opgebouwd; de data wordt omgezet in 
toegankelijke informatie en op gestructureerde wijze opgeslagen in databases, die inmiddels ook de basis vormen 
van 3D-modellen, waarmee een bruikbaar en realistisch digitaal beeld van onze omgeving kan worden gecreëerd.   
 
Kadaster, de universiteiten en grote ingenieursbureaus uit Nederland staan goed aangeschreven in het buitenland. 
De Nederlandse geo-sector krijgt internationaal steeds meer betekenis en wordt een belangrijke kennis-export-
sector. Er zijn veel ontwikkelingen met betrekking tot het inwinnen, het bewerken, het analyseren, het publiceren 
en het gebruiken van geo-informatie en er zijn nu en in de toekomst veel mensen nodig in onze sector. 
 
Werkzoekenden en werkenden in het boeiende geo-werkveld die hun kansen willen verbeteren en ook studenten  
die net van de middelbare school komen behoren tot onze doelgroep. Deze mensen willen wij een kans geven om 
te participeren in de arbeidsmarkt en daarnaast een hbo-diploma te behalen. De opleiding hbo Geo-ICT stelt je in 
staat je breed en praktijkgericht te ontwikkelen met veel toekomstperspectief.  
 
Tijdens de opleiding wordt niet alleen aanvullende kennis en inzicht opgedaan, maar juist ook vaardigheden door 
de geleerde stof direct  toe te passen in de praktijk van de organisatie waarin je werkzaam bent of gaat zijn. Naast 
individuele training en begeleiding wordt gewerkt in projectgroepen. De ervaring leert dat het leren van elkaar een 
belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van studenten.  
 

2. De opleiding 

2.1 Doel van de opleiding 

Het doel van de opleiding bachelor Geo-ICT als variant op de geaccrediteerde hbo-opleiding Informatie- en Com-
municatie Technologie (ICT) is om studenten vanuit ICT-gerelateerde startfuncties te ondersteunen bij hun carrière 
in de Geo-ICT.  Bij kleine, middelgrote en grote bedrijven en zowel bij de overheid als bij de profit- en non-profitsec-
tor. Kenmerkend is dat de studenten met zowel interne als externe klanten te maken hebben. 
 
In de Geo-ICT komen vakdisciplines ICT en de ruimtelijk vakdisciplines zoals Civiel, Bouw, Geografie, Geodesie, Lo-
gistiek en Planologie bij elkaar en vormen samen een nieuw dynamisch vakgebied. In het vakgebied Geo-ICT komen 
ook de ontwikkelingen van de digitale games en consumentenproducten als navigatiesystemen, de smartphones, 
iPAD’s en de tablet PC’s bij elkaar.  
 
Mensen zijn gewend aan het gebruiken van geo-informatie bijvoorbeeld via Google Earth en Webgis, of via de web-
site (dashboards) van provincies of gemeenten om bijvoorbeeld de risicokaart of een bestemmingsplan van een 
bepaald gebied te raadplegen. Iedere ruimtelijke vakdiscipline heeft CAD- en GIS-systemen in gebruik om hun 
werkzaamheden te ondersteunen. In dit dynamische, flexibele en jonge vakgebied zijn mensen nodig met allerlei 
achtergronden, bijvoorbeeld sociale wetenschap, techniek, ICT, management, computerkunde en onderwijs. ICT 
staat voor Informatie en Communicatie Technologie en Geo staat voor aarde. Geo-ICT is ICT waarbij wordt gewerkt 
met data en informatie met een ruimtelijke component. Een 3-dimensionale plaatsbepaling die voor vele doelen 
kan worden gebruikt; oriëntatie, navigatie, inrichting en beheer en het koppelen van verschillende informatiebron-
nen aan elkaar. Geo-ICT vergroot en verdiept je blik op de wereld. 
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De Geodesie is de wetenschap die zich onder andere bezighoudt met de bepaling van de vorm van de aarde en van 
delen van het aardoppervlak, waarbij het gaat om de meetkundige beschrijving van de aarde en van stukken land 
of zee. De naam geodesie wordt ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds 
geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en administratie van grondeigen-
dom. De landmeetkunde is een deel van de geodesie dat betrekking heeft op de meetkundige beschrijving van 
stukken land die voor wat betreft de situatiemeting als vlak kunnen worden beschouwd, d.w.z. waarbij de aard-
kromming kan worden verwaarloosd. Dit is het geval voor gebieden tot ca. 50x50 km2. De delen van de geodesie 
waarbij o.a. wegens de aardkromming meer ingewikkelde wiskundige beschouwingen gebruikt worden vat men 
wel samen onder de naam ‘hogere geodesie’, waartegenover de landmeetkunde wel ‘lagere geodesie’ genoemd 
wordt. 
 
 

 
 
 
Geografische informatiesystemen (GIS) 
 
GIS-systemen zijn gericht op het verzamelen, beheren en analyseren van ruimtelijke informatie en op het bewerken 
van ruimtelijke informatie. GIS-systemen omvatten daarmee niet alleen het vastleggen en beheren van de informa-
tie maar spelen ook een essentiële rol bij de uitvoering van ruimtelijke analyses door bijvoorbeeld onderzoekers en 
beleidsmakers.    
 



 

 
Studiegids bachelor Geo-ICT 2018-2019 

© NOVI Hogeschool 2018 v0.7  7 van 29 

De meeste GIS-systemen zijn tegenwoordig uitgerust met 3-dimensionale mogelijkheden. In de civiele techniek en 
de bouw worden 3D-modellen al veelvuldig toegepast. Deze techniek wordt nu ook toegepast in de Geo-ICT, bij-
voorbeeld ten behoeve van stads- en plattelandsplanning. Daarnaast worden bij veel organisaties al  3D-scanners 
gebruikt waarmee relatief eenvoudig  3D-informatie (‘Point Clouds’) in het terrein kan worden verzameld.  Deze 
informatie kan binnen GIS worden gebruikt bij het beheer en de analyse van geografische informatie. Bijvoorbeeld 
bij de geo-standaarden die door de overheid worden gehanteerd en bij het ontwikkelen van ruimtelijke modellen.  
 

 
 
 
Social Media en Augmented Reality 
 
Steeds meer mensen gebruiken social media zoals LinkedIn, Twitter, Foursquare en Facebook. Het fenomeen geo-
tagging is iets wat in de toekomst een scala aan mogelijkheden biedt. Het gaat dan niet alleen om technische oplos-
singen maar veel meer om de creativiteit van mensen om interessante toepassingen te bedenken. Zo heeft Twitter 
een toepassingsinterface (API) om tweets een locatie mee te geven. Ook Whatsapp kent inmiddels deze mogelijk-
heid. Deze geo-data wordt gebruikt door mobiele applicaties. 
 
Augmented Reality is het verrijken van de realiteit met digitale informatie. Bijvoorbeeld de situatie dat een mobiele 
telefoon op een gebouw wordt gericht, waarna informatie over het gebouw verschijnt. Wanneer is het gebouwd? 
Wie heeft het ontworpen? Welke bestemming heeft het gebouw? Zo wordt geo-informatie ingezet voor publieke 
toepassingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Location Based Services (LBS); dit zijn applicaties die bijvoorbeeld 
beschikbaar zijn op mobiele toestellen en informatie geven in de context van de locatie. Er zijn al verschillende 
soorten applicaties, zoals applicaties voor nooddiensten, entertainment en evenementen. Deze LBS-applicaties 
kunnen bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde restaurants zoeken, plaatsgebonden reclame weergeven op het mobiele 
toestel of voor stadsspellen worden gebruikt. 
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Geo-ICT Infrastructuur 
 
Omdat geo-informatie steeds belangrijker wordt, investeert de overheid hier veel in. Net als wegen en spoorwe-
gen, kabels en leidingen en de daarmee samenhangende infrastructuur is ook de Geo-Informatie infrastructuur 
(GII) van groot belang voor onze maatschappij. De 3-dimensionale positie wordt realtime bepaald door Ameri-
kaanse (GPS), Russische (GLONASS) en Europese (GALILEO) satelliet systemen. Veranderingen van o.a. vegetatie, 
bodem en klimaat worden nauwkeurig gemonitord. Dit gebeurt door actieve en passieve sensoren op drones, vlieg-
tuigen en satellieten.  
Met de introductie van de Omgevingswet heeft de Nederlandse overheid ook een stelsel van basisregistraties voor-
geschreven. Dit digitale stelsel bestaat uit 12 basisregistraties. De hierin op een uniforme manier vastgelegde infor-
matie wordt als ‘open data’ voor het publiek toegankelijk gemaakt. Voorbeelden zijn de GBA, de Gemeentelijke 
Basisregistratie voor personen, en de basisregistratie voor de grootschalige Topografie (BGT). In de wet wordt vast-
gelegd wie deze registraties opzetten en bijhouden. Er staat ook in dat alle organisaties gebruik moeten maken van 
deze basisregistraties. Zo wordt bereikt dat geodata één keer, op een uniforme manier wordt vastgelegd en dat 
duidelijk is wie er verantwoordelijk voor is (bronhouder). Eenmalige inwinning en meervoudig gebruik. Door deze 
nieuwe ontwikkelingen is er veel vraag naar Geo-ICT’ers met een brede kennis van data inwinning, mining, beheer 
en visualisatie.  
 
Arbeidsmarkt in de Geo-sector 
 
De Nederlandse geo-sector (geo-informatie, geo-ICT, geodesie) kampt met een groot tekort aan goed geschoold 
personeel. Dat geldt zowel voor het bedrijfsleven als voor de overheid. Gezien de ontwikkelingen in de markt zal 
deze vraag toenemen. Geo raakt in een stroomversnelling: nieuwe toepassingsvelden vragen om nieuwe vormen 
van inwinning, beheer en verstrekking van geo-data. Dat leidt tot andere beroepen, competenties en een nieuw 
slag geo-werkers. Naast echte geo-specialisten zoals landmeters, geodeten, BAG-beheerders en -medewerkers, 
GIS-medewerkers en -adviseurs, GIS-analisten, onderzoekers, beleidsmedewerkers en adviseurs etc. vraagt de 
markt steeds meer om mensen die met behulp van geotechnieken een bijdrage kunnen leveren aan hun eigen vak-
gebied zoals het managen van de leefomgeving en toepassingen in precisie landbouw. .   

2.2 Eindkwalificaties van de opleiding en het European e-Competence Framework 

Deze hbo-opleiding werkt toe naar zeven generieke eindkwalificaties en een groot aantal ICT-gerelateerde com-
petenties zoals opgenomen in het toonaangevende Europese raamwerk van e-competenties. Kortweg het e-CF. 
Voor een volledig beeld bezoek: http://e-cf.nl/ 

http://e-cf.nl/
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2.3 Flexibel hoger onderwijs 

De opleiding hbo-ICT en dus ook deze variant Geo-ICT is ontwikkeld conform de voorschriften van het “experiment 
leeruitkomsten” zoals vastgelegd in het besluit ‘Experimenten flexibel hoger onderwijs’ (Staatsblad Nr. 145, 22 april 
2016). Deze door het ministerie van onderwijs uitgevaardigde voorschriften beogen een verruiming van de toepas-
selijke WHW (Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) om zodoende de toestroom tot het 
hoger (technisch) onderwijs onder volwassenen te vergroten. De drie belangrijkste kenmerken  
van een z.g. flexibele hbo opleiding zijn: 
 

1. Er wordt niet langer uitgegaan van onderwijseenheden, maar van een groot aantal te realiseren ‘leeruit-
komsten’. Oftewel; beschrijvingen van datgene wat je als student geacht wordt te weten en/of te kunnen 
na het doorlopen van het bijbehorende gedeelte van het onderwijs. Deze leeruitkomsten zijn verdeeld 
over een totaal van 25 ‘eenheden van leeruitkomsten’ die gezamenlijk het volledige curriculum vormen. 
Naar deze eenheden zal verder gerefereerd worden als leerlijnen. In afbeelding 1 zijn alle leerlijnen sche-
matisch weergegeven. 

2. De individuele student krijgt de mogelijkheid om zijn eigen leerweg te kiezen. Hier wordt dieper op in ge-
gaan in paragraaf 2.5.2. 

3. Er wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de competenties die een student zowel tijdens zijn werk-
zaam leven heeft verworven als via formele leertrajecten (vooropleiding, trainingen, cursussen etc.). Deze 
worden afgezet tegen de leeruitkomsten van het programma. Zodoende ontstaat er een overzicht van die 
leeruitkomsten die al zijn bereikt en als zodanig door de examencommissie kunnen worden gevalideerd. 
Alleen die leeruitkomsten die dan nog open staan, zullen door middel van het volgen van (een deel van) de 
opleiding moeten worden gerealiseerd, om in aanmerking te komen voor graad. 

 
De opleiding is opgebouwd uit een aantal ontwikkelingsgebieden, te weten Kennis en inzicht, Toepassing, oordeels-
vorming, Vaardigheid interpersoonlijk en intra persoonlijk. De opleiding is opgebouwd vanaf e-CF-niveau 2 (zgn. 
Associate Degree niveau) tot en met e-CF niveau 3 (bachelorniveau). 

2.4 Opbouw en studielast van de opleiding 

In de bachelor/master structuur wordt de studielast uitgedrukt in studiepunten volgens het European Credit Trans-
fer and Accumulation System (ECTS). Eén studiepunt (ook wel European Credit, of EC) komt binnen dit systeem 
overeen met ongeveer 28 uur aan studie gerelateerde activiteiten. De opleiding HBO-ICT is opgedeeld in 8 modules 
van 30 EC. 

2.4.1 Onderwijsovereenkomst 

Voorafgaand aan élke module bepaalt de student, in overleg met zijn opleidingscoördinator, welke leerlijnen hij in 
de aankomende periode wenst te volgen. Hierbij geeft hij tevens aan van welke leerweg (paragraaf 2.5.2) hij ge-
bruik wil maken. De mogelijkheden in dit verband zijn afhankelijk van de planning van de bijeenkomsten zoals NOVI 
deze heeft opgesteld. De afspraken met betrekking tot de invulling van elke module, worden vastgelegd in een on-
derwijsovereenkomst en ondertekend. 

2.4.2 Vrijstellingen 

Studenten die al werkzaam zijn in de ICT en/of in de geodesie kunnen in veel gevallen de opleiding in kortere tijd 
realiseren dan de 4 jaar die ervoor staat. Op grond van EVK’s (erkenning van eerder en/of elders verworven kennis 
in de vorm van diploma’s) en EVC’s (erkenning van eerder en/of elders verworven competenties) kunnen door de 
examencommissie vrijstellingen verleend worden; per individu wordt bepaald, gemotiveerd en bewezen, wat het 
instroompunt in het overall curriculum moet zijn; dat leidt in veel gevallen tot een kortere doorlooptijd dan 4 jaren 
om de studie te realiseren.  
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Vrijstellingen worden door de examencommissie verleend op basis van een door de student samen te stellen port-
folio. Procedure en werkwijze wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek dat met alle studenten wordt gevoerd. 

2.5 Het onderwijs 

2.5.1 Praktijkgericht 

Het uitgangspunt is praktijkgericht onderwijs. Hierbij wordt de optiek gehanteerd dat de student kennis vergaart 
door actief op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die men zichzelf gesteld heeft. Dat betekent dat de student 
binnen deze deeltijdopleiding een eigen verantwoordelijkheid heeft. Men leert zelfstandig te werken, goed te plan-
nen en initiatieven te nemen. Daarnaast leert de student samen met andere studenten naar oplossingen te zoeken, 
zijn mening te formuleren, keuzes te onderbouwen en andere studenten te begeleiden bij vragen. Stuk voor stuk 
sociale en communicatieve vaardigheden die een professional in de praktijk nodig zal hebben. De werkwijze tijdens 
de opleiding sluit aan bij de werkwijze van de Geo-ICT-professional in de beroepspraktijk.  

2.5.2 Leerwegen 

Een belangrijk aspect dat de flexibiliteit van deze opleiding kenmerkt, betreft zoals gezegd de keuzevrijheid die de 
individuele student wordt geboden in de wijze waarop hij zijn opleiding volgt; de z.g. leerweg: 
 
Leerweg: Online leren 
In de toekomst kan vrijwel het volledige programma op basis van online leren worden doorlopen, oftewel zonder 
dat je geacht wordt fysiek naar een leslocatie te komen. Elke student krijgt toegang tot NOVI’s e-learning omgeving, 
bij ons EdHub genaamd. Hier vind je alle theorie, oefeningen en verwijzingen met betrekking tot het gehele curricu-
lum die nodig zijn voor het kunnen afleggen van de verschillende toetsen. Tevens word je bijgestaan door een E-
coach die je met vragen kunt benaderen. De toetsen worden waar mogelijk online afgenomen en de praktijkop-
drachten upload je via de EdHub naar je portfolio. Omdat de opleiding Geo-ICT nog in ontwikkeling is, is de ver-
wachting dat in 2019 vrijwel het gehele programma op basis van online leren doorlopen kan worden. Op dit mo-
ment is al zo ongeveer de helft van het curriculum ook geschikt voor online leren. In de beschrijving van de leer-
lijnen in hoofdstuk 3 is dit waar dit aan de orde is aangegeven. Tijdens het intakegesprek kan worden aangegeven 
in welke mate deze leerweg voor jou tot de mogelijkheden behoort. 
 
Leerweg: Klassikaal leren 
Voor diegenen die effectiever leren door met enige regelmaat samen te komen met een docent en medestuden-
ten, is de klassikale leerweg de meest geschikte. Studenten die voor deze leerweg kiezen, krijgen eveneens toegang 
tot de EdHub, maar hun zelfstudie activiteiten worden aangevuld met klassikale bijeenkomsten. 
Onder begeleiding van een ervaren docent uit de beroepspraktijk, leer je de aangeboden lesstof te vertalen in prak-
tische oplossingen. Uitgangspunt is zelfstandig en actief aan het werk zijn, voorbereiding is daarom een voor-
waarde om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomsten. Datgene wat thuis of op het werk gedaan kan worden 
gebeurt niet tijdens de les. Als men zich niet heeft voorbereid is er sprake van een probleem dat door de student 
moet worden opgelost. Als sprake is/was van overmacht krijgt hij hulp van de docent voor zover dat in redelijkheid 
kan en daarbuiten als er aanleiding voor is door speciale extra begeleiding. 

2.5.3 Afstuderen 

De afstudeerscriptie (leerlijn “Onderzoek”) kan met verschillende mate van intensiteit door de student worden in-
gericht. In alle gevallen wordt eerst het Plan van Aanpak gemaakt en geaccordeerd om te voorkomen dat men pas 
bijgestuurd wordt als er te veel in een verkeerde richting zou zijn gewerkt. Indien de ‘go’ is verkregen, wordt het 
onderzoek volgens plan van aanpak uitgevoerd en vindt de rapportage plaats in de vorm van een scriptie, een pre-
sentatie en verdediging.  
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De afstudeerbegeleider geeft pas een ‘go’, na de examinator (tevens de 2e beoordelaar) geraadpleegd te hebben. 
De afstudeerbegeleider communiceert namens beiden met de student. De afstudeerbegeleider neemt een reac-
tieve houding aan. Op initiatief van de student zal hij zijn respons geven. Aanvullend kan men intervisie volgen; 
daarin is men in een kleine groep bezig om het afstudeerproces op gang te houden. 

2.5.4 EdHub 

In de opleiding wordt gebruik gemaakt van het portal ‘The Education Hub’, kortweg EdHub. Dit is de digitale leer-
omgeving van NOVI Hogeschool. 

1. Middels deze omgeving kan een student actuele informatie over de opleiding opvragen.  
2. Op het portal vindt de student naast de vakbeschrijvingen met leerdoelen, de wijze van toetsing, het les-

programma en de literatuur, ook de sheets die gebruikt kunnen worden tijdens de les, aanvullende infor-
matie en achtergrondartikelen. 

3. Voor een aantal leerlijnen is content ontwikkeld die zichtbaar is in EdHub. 
4. De toets (indien sprake is van een werkstuk) door de student in deze omgeving geplaatst. Alle toetsresul-

taten zijn daar na beoordeling te vinden. 
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3. Studieprogramma HBO-ICT 

In dit hoofdstuk wordt het studieprogramma van de deeltijdopleiding ICT, variant Geo-ICT beschreven. Per leerlijn 
wordt beknopt uiteengezet wat deze beoogt, welke studielast (EC) met elke leerlijn samenhangt en de wijze 
waarop de leeruitkomst wordt getoetst. Ook volgt steeds een opsomming van de leeruitkomst(en) binnen de 
leerlijn. Voor elk van deze leeruitkomsten is in de EdHub één cursus ingericht. Onderstaande beschrijvingen zijn 
bedoeld om een globaal beeld te schetsen van datgene wat je bij elke leerlijn kunt verwachten en pretenderen 
geen volledige uiteenzetting te zijn van alle onderwerpen die tijdens je opleiding aan de orde zullen komen. 
 
De opleiding is opgezet conform de volgende structuur, waarbij de specifieke Geo-ICT-leerlijnen oranje omcirkeld 
zijn weergegeven: 
 

 
 
Figuur: structuur van de opleiding Geo-ICT 
 

3.1 Leerlijnen in de propedeusefase (60 EC) 

Basis Geo-ICT (10 EC) 

Het meten en in kaart brengen van kleine aardoppervlaktes,  ondergronden, of kunstwerken is een onmisbaar pro-
ces bij verschillende project fasen in de bouw. De gemeten, vereffende, getoetste en geanalyseerde meetgegevens 
worden omgezet in zinvolle informatie en gevisualiseerd in plannen, grafieken, kaarten en GIS systemen.  In deze 
leerlijn maakt de student kennis met basis van land survey engineering.  Tevens wordt de basis gelegd om op een 
effectieve manier met GIS systemen te kunnen werken. 
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Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 
1. Land survey engineering (Landmeetkunde) 

Land survey engineering, ook wel lagere geodesie genoemd, betreft een reeks methoden en technieken 
voor het meten en in kaart brengen van het aardoppervlak op een schaal kleiner dan 50x50 km2. In het 
kader van deze cursus komen verschillende terrestrische inwinningstechnieken en berekeningsmethode 
voor puntsbepaling  aan de orde. De terrestrische inwinningstechnieken voor puntsbepaling in 1D (hoogte-
meten), 2D, 3D (afstand, richting, hoek) gecombineerd met bijzondere landmeetkundige meet- en bereke-
ningsmethoden (veelhoeken, voorwaartse insnijding, achterwaartse insnijding, driehoeksmeting of trian-
gulatie) komen hier aan bod. De theorie wordt ondersteund door praktische voorbeelden uitgevoerd  in 
het vereffeningsprogramma MOVE3. 
 

 
 

2. Basic GIS 
In het kader van deze cursus worden, na een korte inleiding in de geschiedenis van de cartografie,  in eer-
ste instantie de basiselementen van een kaart uitgelegd: kaartprojecties, schaal en schaalreductie,  omzet 
van een kaartprojectie naar een andere en consequentie hiervan, geo-referencing van het kaartmateriaal 
en kaartsoorten (thematische kaarten). Vervolgens gaat de student kennis opbouwen op het gebied van 
digitale cartografie:  

a. Basis kaartelementen: punt, lijn, polygoon, vector versus raster;  
b. verschillende type data die beschikbaar zijn voor Nederland (o.a. topografische kaarten, het alge-

mene hoogtemodel van Nederland, Google map, Streetmap, thematische karten, bestemmings-
plannen)  

c. eenvoudige berekeningen uitvoeren op digitale kaartmateriaal (query)  
d. kwaliteit van het kaartmateriaal. 
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Geo-ICT Databases en Coding (10 EC) 

In deze cursus wordt onder andere ingegaan op SQL en Spatial databases. Tevens leert de student de diverse pro-
grammeertechnieken toepassen in zowel de procedurele stijl als de object georiënteerde stijl. Ook wordt uitgelegd 
hoe vanuit de programmeertaal Python in SQL te communiceren met een database. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Inleiding databases en SQL 
Deze cursus biedt een introductie op het onderwerp databases en SQL en gaat in op de belangrijkste as-
pecten van databases en database-management-systemen.  
SQL is de taal waarmee de communicatie tussen een database en applicatie wordt verzorgd. Kennis van 
SQL zorgt voor de mogelijkheid om complexere databases te bouwen die de performance van applicaties 
ten goede komen. 
In deze cursus wordt basiskennis opgedaan van de belangrijkste componenten van databases en database-
managementsystemen en de mogelijkheid tot het interpreteren en beoordelen van relationele modellen. 
De onderwerpen van deze cursus zijn:  

 principes van databases,  

 databasemodellen,  

 relationeel model,  

 relationeel DBMS en SQL.  
Tevens komt een praktijkoefening aan de orde met MySQL waar ingegaan wordt op geografische dataty-
pen. 
 

2. Programmeervaardigheden in Python 
In deze cursus leert de student algemene programmeertechnieken als functionele decompositie, recursie 
en backtracking. Deze programmeertechnieken worden toegepast in de programmeertaal Python. De stu-
dent kan na deze cursus een middelgroot programma schrijven in Python. 

Basis informatiesystemen (10 EC) 

Het behoeft geen nadere toelichting dat informatiesystemen onlosmakelijk met het IT-werkveld verbonden zijn en 
basiskennis hiervan onontbeerlijk is voor elke functie op dit gebied. In deze leerlijn komen het informatiesysteem 
en een aantal belangrijke, daarmee samenhangende, aspecten aan de orde. Deze leerlijn is indien gewenst ook  
online te volgen door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Informatiesystemen 
2. Randvoorwaarden aan informatiesystemen 
3. Analyse, structureren en modelleren 
4. Ontwikkelen van informatiesystemen 
5. Testen van informatiesystemen 
6. Implementeren van informatiesystemen 
7. Beheer en exploitatie van informatiesystemen 

 
Toetsing: 
Schriftelijke toets. 

Basis communicatievaardigheden (5 EC) 

In deze leerlijn leert de student basis communicatievaardigheden. De leeruitkomst draagt bij aan de vaardigheid 
om doelgericht te kunnen communiceren met gelijken, leidinggevenden en cliënten over begrip, vaardigheden en 
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werkzaamheden op basis van in de context en de beroepspraktijk geldende conventies. Deze leerlijn is indien 
gewenst ook  online te volgen door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Luistervaardigheden  
2. Onderhouden van zakelijke relaties  
3. Communicatie met gebruikers  
 

Toetsing:  
Drieledige vaardigheidstoets bestaande uit: 

- Luistertoets met reproductie 
- Zakelijk profiel maken 
- Presentatie maken en geven 

Leervaardigheden (5 EC) 

De leerlijn Leervaardigheden biedt studenten een aantal handvatten waarmee ze kunnen studeren. De leerlijn 
draagt bij aan leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan. 
Daar wordt in deze context mee gedoeld op leervaardigheden noodzakelijk voor het doorstromen naar het            
bachelor-niveau van deze opleiding (e-CF 3) De student ontwikkelt zich door reflectie en beoordeling van eigen 
(leer)resultaten. Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Omgaan met e-leeromgeving 
2. Time management 
3. Persoonlijke leerstijlontwikkeling (leren leren) 

 
Toetsing: 
Persoonlijk leerlogboek 

Onderzoeksvaardigheden 1 (5 EC) 

In deze leerlijn maakt de student kennis met de basisbeginselen van het uitvoeren van een onderzoek. De 
leeruitkomst draagt bij aan de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te 
bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen. Hij onderkent en analyseert 
complexe problemen in de beroepspraktijk en in het kennisdomein en lost deze op creatieve wijze op. De student 
kan de onderdelen van een onderzoeks-ontwerp benoemen en beschrijven, de samenhang tussen de fasen waaruit 
een onderzoek bestaat beschrijven en een gefundeerd oordeel geven over uiteenlopende meningen en inzichten in 
de literatuur over een bepaald onderwerp. Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen door middel van de 
content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Het beoordelen van een onderzoeksontwerp  
2. Onderzoek in een praktijkomgeving 
3. Kritische literatuurreview  

 
Toetsing: 
Onderzoeksplan 
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Praktijk Geo-ICT 1 (15 EC) 

Deze leerlijn omvat een aantal leeruitkomsten die alle betrekking hebben op de beroepspraktijk. De student toont 
hier aan dat hij een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van concrete beroepsproducten, dan wel deel kan 
nemen aan de processen die hiertoe bijdragen. Kennis en inzicht is noodzakelijk van de leerlijnen Basis Geo-ICT en 
Geo-ICT Databases en Coding. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Basis Geo-ICT 
2. Geo-ICT Databases en Coding 
3. Land registration 

 
 
Een aantal van de volgende projecten komen aan de orde, die de student in groepjes vormgeeft en individueel ver-
der uitwerkt: 

1. De praktijk van de BAG: In dit project gaat de student aan de slag als ware hij of zij een BAG-beheer-
der. Het project resulteert in een uitgebreid en grondig werkstuk. 

2. De praktijk van de BGT: In dit project gaat de student aan de slag als ware hij of zij een BGT-beheer-
der. Het project resulteert in een uitgebreid en grondig werkstuk. 

3. Geo-standaarden: combineer verschillende datasets om een van de Geo-standaarden (bijv. de BAG) 
met behulp van Open Source Tools de ruimtelijke data te verrijken (bijv. toevoegen gemeente en pro-
vincie grenzen aan de BAG) 

4. GIS en Digitale Cartografie: maak met behulp van een Open Source Mapping programma een kaart 
van een land of regio om een significante Land Cover verandering aan te tonen in de laatste 10 jaar. 
Voer een analyse uit om de oorzaak(oorzaken) te achterhalen. 

5. Ophalen Geografisch lokale Twitter berichten in Python: In dit project programmeert men in Python 
een programma om Twitter berichten op te vangen die in de directe fysieke omgeving gemeld zijn, of 
in een bepaalde stad, of een bepaald land. 

6. Landmeetkunde: In het kader van dit project zal de student in de eerste instantie alle stappen volgen 
als zelfstandige maatvoerder: a) verkenning en het kiezen van de grondslagpunten en meetinstrument 
afhankelijk van de vereiste nauwkeurigheid; b) meten of uitzetten van het minimaal vier “nieuwe” 
punten; c) vereffenen in MOVE3 en het begrijpen van o.a. de relatie tussen meetopzet, waarnemingen 
en hun nauwkeurigheid, projectie en schaalfactor versus coördinaten stelsel. Vervolgens gaat de stu-
dent de kennis verworven bij de cursus “Inleiding GIS & Digitale cartografie” toepassen om:  
a. de vereffende data te visualiseren;  
b. andere vector en raster lagen toe te voegen (OpenStreetMap, Algemene hoogte model)   
c. eenvoudige berekeningen/ “queries” uitvoeren. 
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Toetsing: 
Praktijkopdracht/ beroepsproduct 

3.2 Leerlijnen in de hoofdfase (160 EC) 

Systeemontwikkeling in een GIS-omgeving (10 EC) 

De student gaat aan de slag in de programmeertaal Python binnen een veel gebruikt open source geografisch infor-
matiesysteem. Tevens wordt ingegaan op het ontwerpen en uitvoeren van een testplan als afgeleide van een 
Mastertestplan op  basis van TMAP Next. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Verwachtingen van de business/het bedrijfsproces moeten door ICT worden waargemaakt. Dat schept een 
verantwoordelijkheid voor beide. Niet alleen de methoden en technieken voor het identificeren en een-
duidig vastleggen van de verschillende typen requirements zijn belangrijk, ook het managen van stakehol-
ders en het beheersen van het requirements proces zijn van belang. De cursist krijgt naast de theorie ook 
direct praktische handvatten. Het toepassen van deze theorie staat centraal waarbij de werkomgeving van 
de student als belangrijk gegeven wordt meegenomen in het programma. Hierdoor wordt het voor de cur-
sist direct mogelijk de theorie in zijn/haar business context te gebruiken. 

2. Programmeren in een GIS-omgeving 
QGIS is een open source GIS-applicatie. Middels de programmeertaal Python kan de werking van QGIS 
worden uitgebreid of GIS-data, opgeslagen in QGIS, worden benaderd. Dit onderdeel borduurt voort op de 
eerste jaars leerlijn Geo-ICT Databases en Coding. 

3. Toetsen, Testen en Accepteren (TMap) 
In deze cursus krijgen studenten antwoord op de vraag wat kwaliteitsverbetering van software is en 
waarom dit belangrijk is. Op basis van de testmethodiek TMAP wordt ingegaan op de volgende onderwer-
pen: 

 Requirements 

 Beschouwingsgebied 

 Systeemtest 

 Methodiek 

Geo Data Quality and Analysis 1 (10 EC) 

In Geo Data Quality en Analysis 1 verwerft de student in de eerste plaats kennis en inzicht over beschrijvende sta-
tistiek en waarnemingsrekeningen vanuit een geodetisch perspectief. Er wordt gewerkt met pakketten als Rstudio 
en Move3. Daarnaast maakt de student kennis met reeks ruimtelijke analyse methodes binnen de context van Geo-
grafische Informatie Systemen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van QGIS. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Applied Statistics 1 
Deze cursus betreft een inleiding in ‘beschrijvende’ statistiek en waarnemingsrekening (toegepaste statis-
tiek voor landmeetkunde). In eerste instantie doet de student kennis op van statistische basis begrippen 
als steekproef versus populatie, mediaan, modus, gemiddelde/verwachtingswaarde, standaardafwijking, 
variantie, gewicht en gewichtscoëfficiënt (die horen bij beschrijvende statistiek). Vervolgens wordt inge-
gaan op onderwerpen als: fouten en afwijkingen in meetuitkomsten, foutvoortplanting, histogram, sto-
chastische variabele, kansdichtheidsfunctie, normale verdeling, nauwkeurigheid (precisie  en betrouw-
baarheid). Deze onderwerpen vormen de voorbereiding op de inleiding in de Delftse methode van punts-
bepaling, een speciale vereffeningstechniek gebaseerd op de kleinste kwadraten methode. In deze cursus 
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worden alleen lineaire geodetische problemen behandeld. Deze theoretische begrippen worden onder-
steund door oefeningen in het programma's RStudio en MOVE3. 

 
 
 

2. Advanced GIS 1 
In deze cursus wordt ingezet op het gebruik van geavanceerde data-analysetechnieken binnen een GIS-
omgeving. Bij ruimtelijke vraagstukken worden ruimtelijke analysetechnieken gekozen en wordt de beno-
digde geo-informatie gezocht en gemaakt. Het gebruik van GIS-vaardigheden wordt in deze cursus in een 
onderzoekscontext geplaatst. De cursus is opgebouwd uit een theoretisch deel waarin verschillende tech-
nieken worden toegelicht en een praktisch deel waarin de studenten het geleerde in de praktijk kunnen 
brengen. Dit gebeurt door de uitvoering van een (zelfgekozen) GIS-onderzoeksproject.

 

Geo Data Quality and Analysis 2 (10 EC) 

De focus in deze leerlijn als vervolg op de leerlijn Geo Data Quality and Analyses 1 ligt op niet-lineaire modellen, 
toetsen en toetsen van hypothesen, het opsporen van fouten in meetuitkomsten en berekende elementen, maar 
ook op deterministische en geo-statistische interpolatiemethoden. In de leerlijn wordt bijvoorbeeld de kennis van 



 

 
Studiegids bachelor Geo-ICT 2018-2019 

© NOVI Hogeschool 2018 v0.7  19 van 29 

ruimtelijke statistiek in een praktische context verder verdiept. De student leert onder andere om ruimtelijke inter-
polaties uit te voeren binnen de context van een actueel ruimtelijk vraagstuk. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Applied Statistics 2 
Deze cursus is een verdieping van de cursus Applied Statistics 1 en is eveneens gericht op het verwerken, 
modelleren, analyseren en toetsen van  niet-lineaire geodetische problemen die kunnen voorkomen bij 
het vereffenen van geodetische netwerken maar ook bij deterministische interpolatie methoden. Ingegaan 
wordt op de volgende onderwerpen:  

a. toetsen van steekproeven om uitspraken over de populatie te kunnen doen   
b. toetsen in het kader van de kwaliteitsbeschrijving, kwaliteitsbeoordeling van ruimtelijke gege-

vens.  
 

 
 
Ook in het kader van deze cursus worden deze theoretische begrippen ondersteund door oefeningen in 
het programma RStudio en MOVE3. 

2. Advanced GIS 2 
Deze cursus is een verdieping van de cursus Advanced GIS 1 en is eveneens gericht op het gebruik van ge-
avanceerde data-analyse technieken binnen een GIS-omgeving. Bij ruimtelijke vraagstukken worden ruim-
telijke analysetechnieken gekozen en wordt de benodigde geo-informatie gezocht en gemaakt. Het ge-
bruik van GIS vaardigheden wordt in deze module in een onderzoekscontext geplaatst. De cursus is opge-
bouwd uit een theoretisch deel waarin verschillende technieken worden toegelicht en een praktisch deel 
waarin de studenten het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Dit gebeurt door de uitvoering van een 
(zelfgekozen) GIS onderzoeksproject. 

Projectmanagement methoden (5 EC) 

In de leerlijn projectmanagementmethoden leert de student de principes van diverse projectmanagementmetho-
den. De student kan de principes van verschillende gestructureerde en ongestructureerde projectmanagementme-
thoden onderscheiden; de verschillen daartussen aangeven en aangeven in welke situatie een bepaalde methode 
het best toegepast kan worden. Hij kan aangeven hoe in praktijk projecten vorm gegeven en uitgevoerd kunnen 
worden. Afhankelijk van de methode kan hij zaken beschrijven zoals fasering/ gebeurtenissen, aandachtspunten bij 
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de verschillende onderdelen (fasen/ sprints), kritieke succesfactoren, risico´s, rollen en verantwoordelijkheden en 
soorten rapportages (deliverables/ artefacten). Tevens kan hij de principes en belangrijkste begrippen van de me-
thoden beschrijven en herkennen en methoden onderling vergelijken, de verschillen beschrijven en voor- en nade-
len aangeven. 
 
De student kan aangeven hoe in praktijk projecten vormgegeven en uitgevoerd kunnen worden.  Hij kan dit aange-
ven aan de hand van een gestructureerde methode, bijv. Prince2® en aan de hand van een ongestructureerde me-
thode, bijv. Scrum. Afhankelijk van de methode kan hij zaken beschrijven zoals fasering/ gebeurtenissen, aan-
dachtspunten bij de verschillende onderdelen (fasen/ sprints), kritieke succesfactoren, risico´s, rollen en verant-
woordelijkheden en soorten rapportages (deliverables/ artefacten). Hij kan de principes en belangrijkste begrippen 
van de methoden beschrijven en herkennen. Hij kan methoden onderling vergelijken, de verschillen beschrijven en 
voor- en nadelen aangeven. Gegeven een bepaalde situatie kan hij beargumenteerd aangeven welke projectmana-
gementmethode geschikt is. Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen,  middels de content in EdHub. 
 
Toetsing: 
Essay over visievorming 

Schriftelijke communicatievaardigheden (5 EC) 

In deze leerlijn leert de student vaardigheden op gebied van schriftelijke communicatie. Hij kan in rapportvorm een 
advies uitbrengen over een praktijk gerelateerd onderwerp en dit rapport duidelijk structureren. Hij kan voor ver-
schillende soorten zakelijke teksten, zoals bijvoorbeeld een (vergader)verslag, een e-mail, een artikel, memo of 
nota, het onderwerp eenduidig beschrijven, rekening houden met het doel van de tekst en de doelgroep. Deze 
leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen  door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Zakelijke teksten opstellen 
2. Adviesrapport opstellen 

 
Toetsing: 
Adviesrapport o.b.v. een betoog. 

Mondelinge communicatievaardigheden (5 EC) 

In deze leerlijn leert de student vaardigheden op gebied van mondelinge communicatie. De student kan basisregels 
op gebied van het geven van feedback toepassen, zoals het spreken vanuit de ik-vorm, het effect benoemen e.d.. 
Hij kan basisregels op het gebied van het ontvangen van feedback toepassen, zoals toelichting te vragen, waarde-
ring te tonen e.d.. en basisregels op gebied van het voeren van 1-op-1 gesprekken toepassen. Hij kan bij de verschil-
lende soorten gesprekken (bijvoorbeeld sollicitatiegesprek, slecht-nieuwsgesprek, functioneringsgesprek, coaching 
gesprek) op een goede manier structuur aanbrengen.  
Tevens kan hij principes voor vergaderen toepassen, ten aanzien van bijvoorbeeld de voorbereiding en het deelne-
men aan discussies. Hij kan op duidelijke en logische wijze argumenteren, daarbij gebruik makend van principes van 
de argumentatieleer en herkent valse argumentaties.  
Ook kan hij een presentatie geven, waarbij hij de boodschap duidelijk overbrengt door gebruik te maken van een 
heldere structuur, aantrekkelijke vormgeving, taalgebruik en toon. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Geven en ontvangen van feedback  
2. Voeren van 1-op-1 gesprekken  
3. Vergaderen en voorzitten 
4. Presenteren 
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Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen  door middel van de content in EdHub. 
 
Toetsing: 
Vaardigheidstoets 

Onderzoeksvaardigheden 2 (5 EC) 

In deze leerlijn wordt ingegaan op een aantal gebruikelijke onderzoekstechnieken. Hierbij valt te denken aan het 
kunnen opstellen van een protocol voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek op basis van kennis van kwalita-
tieve onderzoekstechnieken of de opzet voor het uitvoeren van kwantitatief onderzoek op basis van kennis van 
kwantitatieve onderzoekstechnieken. Tevens wordt dieper ingegaan op kennen en kunnen toepassen van de begin-
selen van de argumentatieleer. Deze leerlijn is indien gewenst ook online te volgen  door middel van de content in 
EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Het opstellen van protocollen voor kwalitatieve onderzoekstechnieken  
2. Het opstellen van een opzet voor kwantitatieve onderzoekstechnieken  
3. Het kennen en kunnen toepassen van de beginselen van argumentatieleer 

 
Toetsing: Verslag 

Praktijk Geo-ICT 2 (15 EC) 

Deze leerlijn omvat een aantal leeruitkomsten die alle betrekking hebben op de beroepspraktijk. De student toont 
hier aan dat hij een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van concrete beroepsproducten, dan wel deel kan 
nemen aan de processen die hiertoe bijdragen.  
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Systeemontwikkeling in een GIS-omgeving 
2. Geo Data Quality and Analysis 1 en 2 
3. Projectmanagementmethoden 
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Een aantal van de volgende projecten komt aan de orde, die de student in groepjes vormgeeft en individueel ver-
der uitwerkt: 

1. Maken middelgroot programma in QGIS: Tijdens de leerlijn Systeemontwikkeling in een GIS-omgeving  
wordt er een casus behandeld die resulteert in een kleine Python-programma in QGIS. Tijdens dit praktijk-
deel wordt dat programma verder uitgebreid.  

2. Impactanalyse aardbevingen in Groningen met behulp van GIS: In de provincie Groningen is jarenlang 
sprake van aardbevingen ten gevolge van gaswinning. De bevingen concentreren zich in bepaalde delen 
van de provincie. Huizen en infrastructuur raken door de bevingen beschadigd. De student verzamelt dan 
wel maakt alle benodigde basisgegevens om een beargumenteerde impactanalyse van de gevolgen van 
aardbevingen te kunnen maken. De analyse wordt met GIS-software uitgevoerd en resulteert in een goed 
geschreven paper. 

3. Waterberging in de GIS-praktijk: Klimaatverandering leidt onder andere tot meer en geconcentreerde 
neerslag. Zeker in grootstedelijke gebieden kan dat leiden tot vergrote overstromingsrisico's. In dit project 
kiest de student een Nederlandse stad en brengt aan de hand van een GIS-analyse de waterbergingscapa-
citeit in die stad in beeld. Daartoe kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van aangeleerde remote 
sensing technieken. De student levert een paper op. 

4. Overstromingsrisico’s in beeld met behulp van GIS: In grote delen van de wereld is sprake van  overstro-
mingsrisico's. In dit project kiest de student een regio waar dat het geval is en voert met behulp van GIS en 
remote sensing technieken een studie uit waarbij een risicoanalyse wordt opgezet. Eventueel kunnen hier 
ook beleidsmaatregelen worden voorgesteld. Het resultaat is een paper. 

5. Toetsen, Testen en Acceptatie: ontwerp een testplan voor een GIS-applicatie en voer die uit, presenteer de 
resultaten. 
 

Toetsing: 
Praktijkopdracht/ beroepsproduct 

Planning (10 EC) 

De leerlijn Planning betreft planningsonderwerpen op het gebied van ICT, zoals business plan development, pro-
duct service planning en architecture design. Het betreft kennis en vaardigheden die relevant zijn voor alle ICT’ers 
en met name voor degenen die door willen groeien naar functies op het gebied van architectuur, consultancy of 
management binnen de ICT. Als eerste wordt aandacht besteed aan service level management. Daarna volgt het 
onderwerp bedrijfsplannen ontwikkelen. Vervolgens is er aandacht voor product- of projectplanning en ontwerp 
van architectuur. Tenslotte wordt duurzame ontwikkeling behandeld. Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te 
volgen  door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Service level management 
De student kan SLA´s en de geleverde diensten beoordelen aan de hand van zaken zoals documentatie, 
meeteenheden en servicerapportages en hij kan de organisatorische kant van de dienstverlening beschrijven 
aan de hand van de infrastructuur van de dienstverlening en de impact op de organisatie bij afwijkingen. 

2. Ontwikkelen van bedrijfsplannen 
De student kan de inhoud van een bedrijfsplan en  technieken om deze op te stellen beschrijven. 

3. Product- of serviceplanning 
De student kan methoden en documentatie met betrekking tot product- of serviceplanning onderscheiden. 

4. Architectuurontwerp 
De student kan principes van architectuurontwerp onderscheiden, zoals architectuur-frameworks, metho-
den en hulpmiddelen, kosten, voordelen en risico’s, technologische ontwikkelingen, rollen, verschillende 
onderdelen, ontwerppatronen en –modellen. 

5. Duurzame ontwikkeling 
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De student kan principes van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen onder-
scheiden, zoals de belangrijkste ontwikkelingen en onderwerpen op dit gebied, meeteenheden, benchmarks 
en indicatoren en wettelijke voorwaarden en internationale normen. 

 
Toetsing: Schriftelijke toets 

Land Registration (10 EC) 

De verschillende basisregistraties zijn bekend. In relatie tot elkaar en in hun onderlinge samenhang. Evenals de ba-
sis van de technieken die hierbij van toepassing zijn. De Omgevingswet is de basis voor de toepassing van ruimte-
lijke informatie. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. (Kadastrale) basisregistraties algemeen 
Nederland telt in totaal 11 basisregistraties. Een deel daarvan bevat een belangrijke GEO-component. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), BGT (Basisregistratie Groot-
schalige Topografie), BRK (basisregistratie Kadaster) en BRT (Basisregistratie Topografie).  Bovendien is de 
BRO (Basisregistratie Ondergrond) In ontwikkeling.  In deze cursus wordt een algemene inleiding op de 
diverse basisregistraties met een GEO-component gegeven. 

2. Ruimtelijke Ordening: Geo-standaarden. Omgevingswet 
Een vaste set van deze geo-standaarden vormt de algemene basis die nodig is voor een goedwerkende 
gemeenschappelijke geo-informatie infrastructuur. Met deze standaarden wordt beschreven hoe de data 
gepresenteerd wordt. 
In deze cursus komen de volgende geo-standaarden aan de orde: 

 Het basismodel geo-informatie (NEN3610) 

 GML (Geography Markup Language) 

 Metadata profielen voor geografie en webservices 

 Webservice profielen voor WFS (WebFeatureService) en WMS (WebMapService) 
Tevens wordt ingegaan op de huidige Omgevingswet. 
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Advanced IT (10 EC) 

In deze leerlijn wordt stilgestaan bij de verbreding van de kennis van de IT-onderwerpen, modellering met de Uni-
fied Modeling Language en Informatiebeveiliging. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. UML 
De student krijgt inzicht in het werken met moderne ontwikkelingen waarmee informatiesystemen wor-
den gegenereerd, ontwikkeld en onderhouden. Hierbij wordt ingegaan op het goed beschrijven van het 
bedrijfsproces met behulp van UML-diagrammen. In deze cursus wordt een ontwikkelaanpak behandeld 
die in de praktijk veel wordt toegepast. 

2. Informatiebeveiliging 
De student krijgt inzicht in de wetgeving en standaarden op het gebied van informatiebeveiliging. Natuur-
lijk komen de ISO 27001 en 27002 aan de orde. Voordat je kunt beslissen welke beveiligingsmaatregelen je 
gaat nemen, moet je weten welke objecten je gaat beveiligen. De student verkrijgt inzicht in de samen-
hang tussen objecten, bedreigingen en beveiligingsmaatregelen. Ten slotte wordt er een overzicht gege-
ven van de meest relevante Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van ICT. Tevens 
komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Netwerk en Cyber security 

 Information Security Governance 

 Application en data security 

Praktijk Geo-ICT 3 (15 EC) 

Deze leerlijn omvat een aantal leeruitkomsten die alle betrekking hebben op de beroepspraktijk. De student toont 
hier aan dat hij een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van concrete beroepsproducten, dan wel deel kan 
nemen aan de processen die hiertoe bijdragen.  
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leerlijnen: 

1. Planning 
2. Support & Enable 
3. Advanced IT 
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De volgende projecten komen aan de orde, die de student in groepjes vormgeeft en individueel verder uitwerkt: 
1. Informatiebeveiliging: Voer een securityanalyse uit op het programma QGIS. 
2. Bouw je eigen GIS-viewer: de student heeft kennis en inzicht gekregen in Webgis-technieken en de bouw 

van GIS-viewers. In dit project wordt door de student een uitgebreide, state of the art GIS-viewer ge-
bouwd. 

3. GIS en Digitale Cartografie: maak met behulp van een Open Source Mapping programma een kaart van 
een land of regio om een significante Land Cover verandering aan te tonen in de laatste 10 jaar. Voer een 
analyse uit om de oorzaak(oorzaken) te achterhalen. 

4. Modelleer in UML een zelf bedachte GEO-applicatie 
5. De milieu effectrapportage (MER) en GIS: de MER leunt sterk op het verzamelen en analyseren van diverse 

soorten geo-informatie. In deze opdracht voeren de studenten een mini-MER uit voor een zelf gekozen 
gebied in Nederland. Vanzelfsprekend verzamelen en analyseren ze de gegevens op een reële manier.  

6. Gezondheidsrisico’s en GIS: GIS systemen kunnen worden gebruikt om gezondheidsrisico’s in diverse delen 
van de wereld in te schatten en waar mogelijk te beperken. In deze praktijk opdracht gaan de studenten 
met een praktijk case aan de slag.  

7. Overheid & geo-databases: Maak een koppeling tussen twee ruimtelijke databases, waarmee een over-
heidsorganisatie of bedrijf informatie kan visualiseren voor praktisch gebruik (brandweer, afdeling ruimte-
lijke ordening, projectontwikkelaar o.i.d.).  

 
Toetsing: 
Praktijkopdracht/ beroepsproduct 

GIS and innovation (5 EC) 

Het geo werkveld kenmerkt zich door een hoog innovatie snelheid. Nieuwe ontwikkelingen in de ICT vinden ook 
hun weg naar de Geo-branche. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik van ‘big data’ die ook in GIS-
systemen inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het afleiden van bijvoorbeeld file-informatie uit de locatiegegevens 
van mobiele telefoons is een voorbeeld van innovatie. Nog niet zo lang geleden kon deze informatie niet op web-
kaarten worden getoond, terwijl het nu gemeengoed is. Bij kaarten denk je wellicht in eerste instantie aan een 2-
dimensionale wereld maar ook hier is sprake van innovatie en voortschrijdende technologische ontwikkeling: 3 D 
wordt meer en meer geïmplementeerd in GIS systemen. In de LU “GIS and innovation” wordt uitgebreid ingegaan 
op de snelle veranderingen in het geo-werkveld.  

Governance (5 EC) 

In de leerlijn Governance leert de student de besturingsmechanismen, inrichtingsaspecten en besluitvormings-
processen rond IT, inclusief de mechanismen en de beleidsregels die gebruikt worden om te meten en te 
controleren hoe besluiten rond IT in de organisatie worden genomen en uitgevoerd. 
De student kan de belangrijkste begrippen, principes en aandachtspunten met betrekking tot IT Governance 
benoemen, beschrijven en toelichten. Tevens weet hij de belangrijkste wet- en regelgeving op gebied van IT te 
benoemen en te beschrijven en kan hij aangeven welke implicaties deze hebben voor de praktijk. Hij kan de relatie 
tussen IT Governance en één of meerdere bekende frameworks beschrijven, zoals ITIL, ASL, BiSL en CoBiT. Hij kan 
de onderlinge samenhang tussen (een aantal van deze) frameworks beschrijven, bijv. aan de hand van een 
overkoepelend framework, zoals het Calder-Moir model. 
 
Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen door middel van de content in EdHub. 
 
Toetsing: 
Essay over het inrichten en besturen van organisaties 
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Global monitoring techniques (10 EC) 

In deze leerlijn komen methoden en technieken voor het meten en monitoren van grote aardoppervlakken aan de 
orde. In het eerste deel wordt gefocust op de inwinning van data met het Global Positioning System en remote sen-
sing  sensoren (drones, vliegtuigen en satellieten). Het tweede deel richt zich op het kalibreren van de remote sen-
sing datasets en op de toepassingen van remote sensing om verschillende potentiële maatschappelijke problemen 
met impact op het mensenleven en de leefomgeving te kunnen analyseren. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Global monitoring techniques  
Inleiding in Global Navigation Satellite System (GNSS), near en remote sensing. Hierbij wordt ingegaan op 
global monitoring technieken voor het meten, monitoren, en in kaart brengen van het aardoppervlak op 
een schaal groter dan 50x50 km2.  
Meten en monitoren met sensoren betreft: 

a. actieve sensoren: grondradar, lucht en satelliet radarsystemen  
b. passieve sensoren: optische systemen op drone, vliegtuigen en/of  satellieten) en verschillende 

toepassingen in de industrie (o.a. bouw, geofysica, landinrichting) en leefomgeving (o.a. klimaat, 
landbouw, watermanagement) . 

c. een inleiding in Global Positioning Systems als belangrijk inwinningstechniek voor grootschalige 
projecten maar ook als ondersteuning voor ‘geo referencing’ de data van andere terrestrische, 
lucht en satelliet inwinningstechnieken;  

 

 
 

2. Monitoren en analyse van tijdsafhankelijke veranderingen 
In dit tweede deel wordt ingegaan op het monitoren van tijdsafhankelijke veranderingen door het model-
leren en analyseren van sensordata (zoals: a.s. bodemdeformatie, gewassen groei, klimaatverandering) . 
Zeer interessante onderwerpen komen hierbij aan bod zoals: beeldanalyse van satellietopnames, het pro-
ces van drone orthofoto’s naar puntenwolken naar 3D-modellen, deformatie analyse van aardkorst en 
grote bouwwerken (dammen, dijken, wolkenkrabbers, bruggen, tunnels, spoor etc.).  
Tijdens deze cursus wordt gebruik gemaakt van programma’s zoals RStudio, MOVE3, SAGA GIS, QGIS, 
SNAP (Sentinel-Copernicus) or 3D survey afhankelijk van het  type opdracht en de keuze van de student. 
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GIS management (10 EC) 

In deze leerlijn komen managementthema’s aan bod die relevant zijn binnen de Geo-ICT. Aandacht wordt besteed 
aan de volgende onderwerpen: 

 Risicomanagement. 

 Verandermanagement. 

 Kwaliteitsmanagement. 

 Prognoses. 

Leervaardigheden voor vervolgopleidingen (5 EC) 

In deze leerlijn leert de student vaardigheden die nuttig zijn bij het volgen van een vervolgopleiding. Hij kan zijn 
persoonlijke ontwikkeling managen en toont aan dat hij de vaardigheid bezit tot zelfsturing en autonoom handelen. 
Dit kan hij bijvoorbeeld doen aan de hand van het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Hij kan 
een zelfreflectie uitvoeren (zijn persoonlijke eigenschappen, zijn kennis en zijn vaardigheden) en daarmee reflecte-
ren op zijn eigen handelen. Hij kan dit op gestructureerde wijze uitvoeren, bijvoorbeeld aan de hand van het kern-
kwadrant van Ofman, de reflectiecirkel van Korthagen of andere, vergelijkbare methoden of technieken. Tevens 
kan hij met behulp van anderen een reflectie uitvoeren omtrent het handelen van zichzelf en dat van anderen. 
Hij kan dit op gestructureerde wijze uitvoeren door gebruik te maken bijvoorbeeld een 360-graden feedback. Be-
langrijk is dat hij de reflectie oprecht, zorgvuldig en goed onderbouwd kan (en durft) uit te voeren. Deze leerlijn is 
indien gewenst ook  online te volgen  door middel van de content in EdHub. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Persoonlijke ontwikkeling 
2. Zelfreflectie 
3. Reflectie met anderen 

  
Toetsing: portfolio met reflectieverslagen  

Samenwerken en leidinggeven (5 EC) 

In deze leerlijn leert de student vaardigheden op gebied van samenwerken en leidinggeven. De student kan ande-
ren begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling door middel van bepaalde technieken en instrumenten, bij-
voorbeeld delegeren of prestatiebeoordeling. Hij kan een visie formuleren, afbakenen aan de hand van de juiste 
onderdelen en weet hoe hij deze kan communiceren. Hij kan de visie vertalen naar doelen en doelstellingen, bij-
voorbeeld aan de hand van een SMART-formulering. Tevens kan hij innovatie en creativiteit aanmoedigen door een 
juiste managementstijl en op ethische en effectieve wijze te gebruiken van zijn machtspositie. Hij kan onderhande-
len over inzet en overeenstemming en veranderingen implementeren waarbij hij zorgt voor een hoge acceptatie-
graad. 
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Anderen begeleiden, groepen managen en teams leiden 
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2. Visie en doelen ontwikkelen 
3. Stimuleren en implementeren van veranderingen en onderhandelen 

 
Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen  door middel van de content in EdHub. 
 
Toetsing: Vaardigheidstoets 

Praktijk Geo-ICT 4 (15 EC) 

Deze leerlijn omvat een aantal leeruitkomsten die alle betrekking hebben op de beroepspraktijk. De student toont 
hier aan dat hij een bijdrage kan leveren aan de totstandkoming van concrete beroepsproducten, dan wel deel kan 
nemen aan de processen die hiertoe bijdragen.  
 
Deze leerlijn omvat de praktijkcomponent van de volgende leerlijnen: 

1. Global Monitoring Techniques 
2. GIS Management 

 
Toetsing: 
Praktijkopdracht/ beroepsproduct 
 

 
 
De volgende projecten komen aan de orde, die de student in groepjes vormgeeft en individueel verder uitwerkt: 

1. Project Global Monitoring Techniques deel I (“Inleiding in GNSS,  near en remote sensing”): Dit project be-
vat een aantal thema’s. Afhankelijk van de thema krijgt de student een bestand met punten wolken of een 
aantal satellietbeelden in verschillende banden. De student zal deze input gegevens omzetten  in informa-
tie: berekeningen en ruimtelijke analyse worden uitgevoerd afhankelijk van de thema’s. Hierbij valt bij-
voorbeeld te denken aan het  berekenen van vegetatie indexen, het in beeld brengen van risicogebieden 
voor bepaalde ziektes, en het in kaart brengen van landgebruik. 

2. Project Global Monitoring Techniques deel II: In het kader van dit project de student moet een geo-statisti-
sche analyse uitvoeren om bijvoorbeeld de variatie in tijd en ruimte te kunnen opsporen en eventueel 
voorspellingen te kunnen maken. De student moet hier gebruik maken ook van basis kennis statistiek om 
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begrippen zoals variantie, correlatie, trend, nauwkeurigheid te kunnen uitleggen en uitspraak te kunnen 
doen over zijn resultaten.  

 

 

3.3 Leerlijnen in de afstudeerfase (20 EC) 

Onderzoek (20 EC) 

In deze leerlijn wordt de volledige onderzoekscyclus doorlopen. Hiermee komt de student tot een werkbare oplos-
sing van een bestaand probleem (bij voorkeur uit de eigen organisatie) met betrekking tot het vakgebied. Hiermee 
toont de student dat hij de theorie doorgrondt en geeft hij blijk van zijn onderzoekskundige capaciteiten. Dit in een 
context waar hij geacht wordt grotendeels zelfstandig te werk te gaan en in staat te zijn om zijn ideeën en oplossin-
gen duidelijk over te brengen. Hij bewijst, kortom, het bachelorsniveau te hebben gerealiseerd.  
 
Deze leerlijn bevat cursussen gericht op de realisatie van de volgende leeruitkomsten: 

1. Het formuleren van een aanleiding van een onderzoek  
2. Het formuleren van een probleemstelling  
3. Het opstellen van een onderzoeksopzet 
4. Het uitvoeren van een literatuurstudie in het kader van een concreet onderzoek 
5. Het uitvoeren van een empirisch onderzoek 
6. Het analyseren van (primaire) data 
7. Het trekken van conclusies en het opstellen van aanbevelingen 
8. Het opstellen van een rapportage van een onderzoek 
9. Het reflecteren op onderzoek 

 
Toetsing: Onderzoeksrapport (Eindscriptie) 
 
Deze leerlijn is indien gewenst ook  online te volgen door middel van de content in EdHub. 
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