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Geo-ICT Training Center, Nederland is een opleidingsinstituut 
voor geo-informatie dat gevestigd is in Apeldoorn. Ons bedrijf is 
in 2010 gestart door enkele ervaren CAD/GIS-docenten.  

Om beter voor elkaar en de aarde te kunnen zorgen, helpen 
wij onze klanten met het inwinnen, bewerken, analyseren en 
gebruiken van geo-informatie. 

Dat doen wij door het geven van diverse vaardigheidscursussen 
en door trainees een goede start te geven in de boeiende geo-
sector.

Wie zijn wij?



Wij verzorgen frequent meer dan 200 verschillende CAD, Data-Analyse, Databases, Geo-
Basisregistratie, Geodesie, GIS, Hydrografie, Systeemontwikkeling en WebGIS-cursussen op locatie 
te Apeldoorn. Een groot aantal van de cursussen kan ook online (mee) gevolgd worden. Deze 
cursussen geven we ook vaak bij klanten op locatie. Onze docenten nemen ingerichte laptops 
mee. U hoeft alleen een lokaal of kantoor vrij te maken. De afgelopen jaren hebben we honderden 
mensen opgeleid in AutoCAD, MicroStation, ArcGIS, FME, BGT, BAG, Landmeetkunde en QGIS.

Cursussen Landmeten, CAD en 
GIS

Su
pp

or
t Naast onze cursussen bieden we online support aan. 

Loopt u in de praktijk tegen bepaalde CAD/GIS/Geo-
ICT problemen aan en wilt u graag op korte termijn 
geholpen worden? Dan plannen we een dag online 
support met u in. Onze ervaren docenten helpen u 
verder op een no-cure-no-pay basis.



In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
worden alle adressen en gebouwen in Nederland op 
uniforme wijze bijgehouden. Bij wet is geregeld dat 
de gemeenten en de waterschappen deze gegevens 
bijhouden èn leveren aan de Landelijke Voorziening van 
het Kadaster zodat iedereen er gebruik van kan maken. 
De medewerker BAG is in dit samenspel de spin in het 
web. Het beheer van de BAG vraagt om kennis van een 
BAG-applicatie en van objectenafbakening. Daarnaast 
is ook inzicht in de werking van de BAG-processen en 
de kwaliteitseisen die gelden erg belangrijk. Eén en 
ander staat beschreven in het Objectenhandboek BAG. 
Bij Geo-ICT Training Center in Apeldoorn wordt om de 
maand een 4-daagse leergang BAG gegeven.

Leergangen

BAG

De Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) is een gedetailleerde digitale kaart 
van Nederland. Objecten zoals gebouwen, 
wegen, water, spoorlijnen en groen worden 
op eenduidige wijze vastgelegd. Gemeenten, 
provincies, waterschappen, ministeries, RWS, 
ProRail en vele anderen werken hieraan. De BGT-
medewerker is actief met de administratieve 
en geometrische gegevensverwerking in de 
BGT-applicaties. Bij Geo-ICT Training Center in 
Apeldoorn wordt om de maand een 4-daagse 
leergang BGT gegeven.

BGT



Hydrografie
Hydrografie ofwel landmeten op zee is hot in 
de gehele wereld. Overal worden voortdurend 
metingen gedaan. Geo-ICT Training Center 
verzorgt in samenwerking met een andere 
opleider de CAT B-opleiding tot hydrograaf. 
Deze opleiding wordt afgesloten met een 
CAT B-Certificaat dat erkend is door de 
Internationale Organisatie voor Hydrografie. 
(IHO).  Interessant voor jonge mensen die 
ertoe willen doen en wat van de wereld willen 
zien.

Landmeetkunde
Met landmeters is de geo-sector begonnen. 
Landmeters verzamelen geo-informatie in het 
terrein. Zij doen dit tegenwoordig met moderne 
apparatuur zoals laserscanners, GPS, sensoren 
en Robotical Total Stations. Dat maakt het meten 
buiten veel gemakkelijker dan vroeger. Kennis van 
de landmeettheorie (geodesie) en achtergrond 
is echter wel gewenst en noodzakelijk. Geo-ICT 
Training Center in Apeldoorn geeft om de maand 
een 4-daagse leergang Landmeetkunde.



We nemen voortdurend afgestudeerde hbo-ers en wo-ers met GIS en geo-affiniteit aan als 
trainees. Ze doen eerst zelf mee aan de cursussen. Vervolgens gaan ze op basis van detachering 
aan de slag bij een van onze opdrachtgevers, die deze trainees desgewenst kosteloos kunnen 
overnemen. De afgelopen jaren gaf Geo ICT Training Center, Nederland meer dan zestig trainees 
een goede start gegeven.

Platform voor starters 
in de geo-sector

Al onze trainees kennen minimaal één CAD-pakket zoals AutoCAD 
of MicroStation, minimaal één GIS-pakket zoals ArcGIS, QGIS en FME 
en hebben kennis van de Geo-Basisregistraties BAG, WOZ en BGT. 
Daarnaast kunnen ze meten met een Total Station en GPS-ontvanger 
van Leica, Topcon of Trimble. Onder andere Kempkes Landmeten 
(Elst), IGL Landmeten (Herten en Utrecht), MUG Ingenieursbureau 
(Leek), MeetBV (Heteren), RPS Landmeten en Geo-Informatie 
(Leerdam) hebben al trainees van ons overgenomen. 



De geo-sector is een groep professionals die samen bezig is alle objecten op aarde in 2D en 3D 
digitaal vast te leggen zowel binnen als buiten. Deze geo-informatie maken we beschikbaar voor 
iedereen. Nederland is daar heel ver mee. Een goede geo-informatievoorziening draagt bij aan 
het inrichten, gebruiken en beheren van de openbare ruimte, het creëren van innovatieve smart 
cities, de energietransitie, de cyberdefensie en het optimaal inspelen op de mogelijke gevolgen 
van de klimaatverandering.

De geo-sector in Nederland bestaat uit een grote groep organisaties die zich bezighouden met 
het inwinnen, bewerken, analyseren en toepassen van geo-informatie. Bij wet is geregeld dat 
een aantal van deze organisaties verantwoordelijk is voor het bijhouden van één of meer van 
de geo-georiënteerde basisregistraties: Kadaster (BKR), Adressen en Gebouwen (BAG), Waarde 
Onroerende Zaken (WOZ), Grootschalige Topografie (BGT), Ondergrond (BRO), Topografie (BRT) 
en Leidingen (WION). 

Deze organisaties leveren de bijgehouden gegevens frequent aan de Landelijke Voorziening 
(LV). Deze geografische gegevens zijn in Nederland voor iedereen beschikbaar via Publieke 
Dienstverlening op Kaart (PDOK).

Wat is de geo-sector?

• Adviesbureaus
• Agrarische collectieven 
• Architectenbureaus 
• Baggerbedrijven
• Bouwaannemers 
• Data-analyse onderne-

mingen
• Gemeenten  
• Infra-aannamers 
• Ingenieursbureaus 

• Kadaster
• Landbouwbedrijven 
• Landmeetbedrijven 
• Landschappen
• Ministeries
• Onderwijs
• Natuurmonumenten 
• Offshore
• Omgevingsdiensten
• Provincies 

• Rijkswaterstaat 
• Softwarebureaus 
• Spoorwegen
• Veiligheidsregio’s 
• Verzekeringen
• Waterschappen 
• Woningbouwcorporaties

Over welke groepen van organisaties hebben we het? 

Er zijn de komende jaren honderden Geo-ICT-ers nodig in Nederland. Heb je zin om met 
geo-informatie en met CAD en GIS aan de slag te gaan en zou je willen werken bij een van deze 
organisaties? Geo-ICT Training Center, Nederland is een platform voor starters in de geo-sector. 
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