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Cursussen: Voor iedereen!



Geo-ICT Training Center, Nederland is een opleidingsinstituut voor geo-informatie dat gevestigd 
is in Apeldoorn en in 2010 gestart door enkele ervaren CAD/GIS-docenten. Geo-ICT Training 
Center, Nederland is actief betrokken bij de ontwikkeling van het mbo- en hbo-onderwijs.

ROC Amsterdam is één van de grootste mbo-instituten in Nederland en leidt jaarlijks duizenden 
jongeren op, onder andere voor de wereld van de Bouw, Infra en Beheer en Onderhoud. 
ROC Amsterdam heeft een sterke en brede regionale functie en er is een Regionaal Investering 
Fonds ( RIF ) actief waarin het bedrijfsleven investeert.

Boels Survey & Laser is specialist in professionele instrumenten voor de maatvoerder en de 
landmeter en stelt voor dit initiatief gratis Total Stations en GPS-ontvangers beschikbaar.

Er is dringend behoefte aan landmeetkundig personeel
Midden in de sterk groeiende geosector staat het vak landmeetkunde. We hebben in Nederland 
ruim 150 landmeetbedrijven en een groot aantal zzp-ers. Ook andere sectoren zoals de 
bouwbedrijven, infrabedrijven en leidingbedrijven doen de landmetingen steeds meer zelf. Niet 
iedereen kan of wil landmeten maar velen wel. Afwisselend binnen en buiten werken. Wat een 
prachtig vak.

Heel Holland meet!

Omdat Geo-ICT Training Center, Nederland, ROC Amsterdam en Boels Survey 
& Laser het vak landmeten onder de aandacht willen brengen en toegankelijk 
wil maken voor iedereen bieden we de cursussen  ‘Snel aan de slag met GPS’ 
en ‘Snel aan de slag met een Total Station’ gratis aan.



De landmeter wint geometrische gegevens in. Daarbij maakt hij gebruik van GPS en 
van een coördinatenstelsel. De apparatuur van tegenwoordig is zeer geavanceerd. Dat 
betekent dat bijna iedereen al vrij snel productief kan worden als landmeter. Het Kadaster 
leidt zelf twee keer per jaar een groep landmeters op. Daar zitten kappers, kruideniers, 
kroegbazen, biologen en noem maar op bij, die na een kort maar krachtige cursus, 
onze grenzen kunnen uitzetten en opmeten om onze rechtszekerheid te beschermen.

Landmeten voor iedereen

Door de mogelijkheden van de ICT is de landmeetsector 
veranderd. De landmeetkunde was en is ondersteunend 
aan twee sectoren, bouw en civiel, en aan het Kadaster. 
Maar de landmeetsector is de geosector geworden. De 
geosector is ondersteunend aan vrijwel alle vakgebieden 
en voor meerdere basisregistraties zoals de BAG, BGT, 
BRT, en WOZ. 

De landmeetbedrijven reageren op deze trend en 
gaan voor complexe landmetingen en geavanceerde 
innovaties zoals het toepassen van continu metende 
sensoren, remote sensing, het 3D-scannen van objecten 
in het terrein en artificial intelligence. 

De geosector biedt een breed en boeiend perspectief 
voor duizenden jongeren. Zij kunnen terechtkomen en 
doorgroeien in functies als landmeter, hydrograaf, BAG-
beheerder, BGT-beheerder, GIS-specialist, data-analist, 
softwareontwikkelaar en werkvoorbereider. 

Toekomst

Doordat er 75.000 woningen per jaar gebouwd moeten 
worden, doordat er wegen en kabels en leidingen 
moeten worden aangelegd, door de energietransitie 
en door de klimaatveranderingen... is er ontzettend 
veel werk te doen.



De cursus Snel aan de slag met Total Stations en Landmeten  
duurt één dag. In het kader van de actie  – heel Holland 
meet, iedereen kan het – bieden we deze cursus gratis aan.  

Deze cursus is bedoeld voor mensen die voor het eerst 
gaan landmeten. U gaat met een moderne Total Station  
nauwkeurig landmeten. Iedereen ziet wel eens buiten 
zo’n landmeter met een driepoot staan en door een kijker 
kijken. Wat meten ze eigenlijk en hoe?

De cursus start met een uitleg over het Nederlands 
coördinatenstelsel waarin vrijwel alle geografische 
kaarten worden vastgelegd. Vervolgens wordt 
er gekeken naar het inmeten en uitzetten 
van een Total Station.  De deelnemers gaan 
vervolgens in groepjes van twee naar buiten met 
een landmeetopdracht in de omgeving. Na de 
cursus bent u in staat om met een Total Station 
op uw werk eenvoudige landmeet-, en terrein-
inwinningsprojecten uit te voeren.
 
Info / Aanmelden:
https://geo-ict.nl/total-station-snel-aan-de-slag/

Voor iedereen!

Snel aan de slag met Total Stations

Kennis maken met 
landmeten



De cursus start met een uitleg over de oorsprong van 
GPS en vervolgens wordt toegelicht hoe GPS precies 
werkt. Daarna krijgt u uitleg over het Nederlands 
coördinatenstelsel waarin vrijwel alle geografische 
kaarten worden vastgelegd. Vervolgens wordt er 
gekeken naar de betrouwbaarheid en precisie van 
GPS.  De deelnemers gaan in groepjes van twee naar 
buiten met een landmeetopdracht in de omgeving. 

Info / Aanmelden:
https://geo-ict.nl/gps-snel-aan-de-slag/

De cursus Snel aan de slag met GPS en Landmeten 
duurt één dag. In het kader van de actie  – heel 
Holland meet, iedereen kan het – bieden we deze 
cursus gratis aan. 

Deze cursus is bedoeld voor mensen die voor het 
eerst gaan landmeten. U gaat met een GPS-ontvanger 
nauwkeurig landmeten en op de bijbehorende 
tablet-PC voert u extra gegevens in.

Voor iedereen!

Snel aan de slag met GPS



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. 



Driejarige mbo-4 opleiding 
Geo, Data & Design
Twijfel je nog of je veel buiten of binnen wilt werken of ben je op zoek naar juist een combinatie van 
beide dan is Geo, Data & Design bij uitstek een mooie specialisatie om dat te ontdekken. Je leert 
2D en 3D geodata over allerlei objecten verzamelen met de meest geavanceerde meetapparatuur 
zoals drones, lidar en Total Stations. 

Met behulp van CAD en GIS systemen maak je geografische kaartproducten. Jij levert een bijdrage 
om deze data om te zetten in ontwerpplannen of het nu gaat om het realiseren van energie 
neutrale wijken, het aanleggen van landschapsparken, off-shore windparken of het in kaart 
brengen van de gezondheidstoestand in een stad, regio of provincie. Je werkt in een team met 
high-tech apparatuur en softwareprogramma’s aan de toekomst van Nederland.

Wil jij bijdragen aan het inwinnen en verwerken van belangrijke en 
bruikbare geo-informatie die toegepast kan worden in diverse sectoren 
waaronder: Bouw & Infra, Leefomgeving & Recreatie Logistiek & Transport, 
Land- & Tuinbouw, Gezondheidszorg, Energie & Klimaat, Veiligheid & 
Defensie? 

Wil jij bijdragen aan de bouw van duizenden woningen, de energietransitie, 
omgaan met klimaatverandering en het behalen van The Global Goals?

Meld je aan voor de mbo Geo, Data & Design bij ROC College Zuidoost in 
Amsterdam, ROC Zone College in Zwolle of ROC Vista College in Heerlen.



www.geo-ict.nl

mbo Geodata en Design
Het ROC van Amsterdam-Flevoland (College Zuidoost), Zone college Zwolle (AOC), 
VISTA college (ROC Midden & Zuid-Limburg) en Geo-ICT Training Center, Nederland 
bundelen hun krachten en zijn bezig met de ontwikkeling van het curriculum. 
De eerste groepen studenten gaan in september 2021 van start. Deze opleiding 
heeft meerdere uitstroomprofielen waaronder natuurlijk landmeetkunde en 
hydrografie.


