Geo-ICT

Training Center

Werken en leren in de Geo-ICT

Prijs: €1995,Duur: 8 dagen
Tijden: 9.00 - 16.00 uur

Leergang Medewerker BIM
Inhoud

Leerdoelen

Doordat geografische informatie dankzij de
technische ontwikkelingen voor iedereen
binnen handbereik komt krijgen Geo-ICT
toepassingen een strategische functie binnen
sectoren als water, mobiliteit, infrastructuur,
en energie. Geo-informatie is gemeengoed
geworden. Het kan zowel 2D- als 3Dinformatie zijn en het is objectgeoriënteerd
en mede daardoor ook uit te wisselen en te
koppelen met allerlei andere informatie.

• U leert de basisprincipes van BIM.

Bij projecten in de bouw en in de civiele
techniek zijn veel partijen betrokken. Grote
organisaties zoals Rijkswaterstaat, Schiphol,
de Spoorwegen en ministeries besteden de
bouw- en civiele werken steeds meer uit,
maar willen wel de regie in handen houden.
Daarom is er behoefte aan een informatiemodel waarin men het hoe en wat afspreekt
betrekking tot de uitwisseling van Informatie.
In de bouw wordt steeds vaker gewerkt met
het Bouw Informatie Model (BIM).

• U leert gedetailleerde 3D-modellen te
maken.

• U leert het gebruik van GIS bij het
modelleren in CAD.
• U wordt wegwijs gemaakt in de wereld van
de Gebiedsmodellen.
• U leert 3D-modellen te maken en ze om te
zetten naar 2D-tekeningen.

• U leert een uitvoeringsontwerp te maken.

Het BIM is geen softwarepakket, applicatie of
systeem. De ontwikkeling ligt dan ook niet bij
één partij, maar wordt verzorgd door de
gehele markt. BIM bestaat uit een aantal
rollen die nauw met elkaar samenhangen.
BIM is een digitale voorstelling van de fysieke
en functionele kenmerken en dient als
basisinformatiebron voor de gehele
levenscyclus van het te bouwen object.

Klik hier om je in te schrijven!
Geo-ICT Training Center, Nederland; Wie zijn wij?

Beschikbare locaties

Geo-ICT Training Center is een opleidingsinstituut voor
geo-informatie. Om beter voor elkaar en de aarde te
kunnen zorgen helpen we u met het inwinnen, bewerken,
analyseren en gebruiken van geo-Informatie.

Hoofdstraat 20
7311 KB Apeldoorn

Hullenbergweg 278-308
1101 BV Amsterdam Zuidoost

Torenallee 20
5617 BC Eindhoven

Provenierssingel 66
3033 EN Rotterdam

Hoofdstraat 20, 7311KB, Apeldoorn

https://www.geo-ict.nl/

info@geo-ict.nl

