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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. De 
landmeetkunde is het begin en de bron van de sterk groeiende geosector. 

Wij hebben respect voor de ruim 150 landmeetbedrijven in Nederland. Wij voelen het stoppen 
van de MTS-en en de HTS landmeetkunde als een gemis. Daarom zijn we ook actief betrokken bij 
de ontwikkeling van een hbo Geo-ICT en zijn we actief bij de ontwikkeling van de mbo-opleiding 
Geodata en Design. In september 2021 gaan er aan meerdere ROC’s al groepen van start. Deze 
mbo(4)-opleiding krijgt ook een uitstroomprofiel Landmeetkunde en een uitstroomprofiel 
Hydrografie.

Geo-ICT Training Center, Nederland neemt doorlopend jonge trainees aan met minimaal een hbo-
diploma en geo-affiniteit. We leiden deze mensen verder op in de landmeetkunde. Een aantal van 
onze trainees hebben de weg naar verschillende landmeetbedrijven al gevonden.

Beste vakgenoten

Wij werken met docenten met veel ervaring in de landmeetkunde. 
Door een partnership met Boels Survey & Laser kunnen we altijd 
beschikken over de meest moderne landmeetinstrumenten van 
Leica, Trimble en Topcon.



De geo-sector is een groep professionals die samen bezig is alle objecten op aarde 2D en 3D 
digital 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 bezig houdt 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). 

Landmeetkunde is de bron en 
de kern van de geo-sector

Werken en leren in de landmeetkunde

“Als gedreven landmeetspecialist en trainer opereer 
ik graag op het snijvlak van techniek, opleiden en 
communicatie. Collega’s zien mij als een praktische 
bruggenbouwer tussen kantoor en projectlocatie, met 
de focus op communicatie en processen.

Bij Geo-ICT Training Center, Nederland werk ik als consultant en 
trainer.  Mijn doelstelling is om de  landmeetcursussen verder uit te 
bouwen en inhoud te geven.

Een oriënterende lesdag landmeten is vaak heel leuk en verhelderend, 
zowel voor nieuwe mensen als degenen die al in de sector werken. 
Het komt vaak voor dat deze mensen na een dergelijke dag het licht 
zien: ze volgen enkele cursussen en kiezen voor een loopbaan bij een 
van de landmeetbedrijven.” 

Ad van Gils Trainer



Leergangen

3D-Scanoperator
De laatste jaren neemt de laserscantechniek 
een enorme vlucht. Zowel de hardware 
als software zijn gebruikersvriendelijker 
geworden zodat deze voor een breder 
publiek geschikt zijn. Daarnaast heeft 
het bedrijfsleven veel 3D-Scanoperators 
nodig. De apparatuur van tegenwoordig 
is zeer geavanceerd en zit vol software en 
dat betekent dat een (aankomend) geo-
professional al vrij snel productief kan 
worden als 3D-Scanoperator.

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 vaak veel gemakkelijker 
dan vroeger. Kennis van de landmeettheorie (geodesie) 
en achtergrond is echter wel noodzakelijk. Geo-ICT 
Training Center in Apeldoorn geeft om de maand 
een 4-daagse leergang Landmeetkunde om nieuwe 
instromers een goede start te geven.



Bij maatvoeren is nauwkeurigheid van levensbelang. 
Er is dringend behoefte aan maatvoerders. Met 
deze cursus legt de cursist een goede basis. Na een 
brede introductie gaat de cursist aan de slag met 
hoogtemaatvoering. Er wordt aandacht besteed aan 
2D en 3D, doorsneden, aanzichten, maatvoering en 
verschaling. De toekomstige maatvoerders leren 
werken met AutoCAD, MC start en MC next. Zij leren 
de uit te zetten punten in hun Total Station te zetten. 
Vervolgens worden deze punten in het terrein 
uitgezet. In de leergang worden veel oefeningen 
gedaan.

De cursist is na deze leergang in staat zelfstandig 
eenvoudige maatvoeringen te doen.

Leergang maatvoeren

De Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van 
Nederland. Objecten worden op eenduidige 
wijze vastgelegd. Onder andere Gemeenten, 
Provincies, Waterschappen, Ministeries, RWS en 
ProRail werken hieraan. De BGT medewerker is 
actief met de administratieve en geometrische 
gegevensverwerking in de BGT-applicaties. In 
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) worden alle adressen en gebouwen in 
Nederland op uniforme wijze bijgehouden. Bij 
Geo-ICT Training Center in Apeldoorn wordt 
om de maand een 4-daagse leergang BGT en 
de 4-daagse leergang BAG gegeven.

BGT en BAG



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 startende Landmeters, 
Maatvoerders, Uitzetters, CAD- en 3D 
Scanoperators

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. 



Wij verzorgen frequent meer dan 200 verschillende cursussen Landmeetkunde, CAD, Data-
Analyse, Databases, Geo-Basisregistratie, Geodesie, GIS, Hydrografie, Systeemontwikkeling 
en WebGIS op onze locatie te Apeldoorn. Onze cursuscatalogus bestaat onder andere uit ruim 
30 landmeetcursussen waarvan de cursus 3D-Scanoperator recent is ontwikkeld.

Landmeet cursussen

“Mijn vader had een boerderij tegen het  vliegveld 
Teuge  aan. Hij zat in de plaatselijke commissie van 
de  ruilverkaveling  en ging vaak met de landmeet-
deskundige van het Kadaster mee om te overleggen bij 
de boeren in de streek. Op advies van mijn vader ging 
ik landmeetkunde studeren aan de HTS in Utrecht.

Zoals de meeste afstudeerders van die tijd kwam ik in 
de ICT terecht. De ICT-sector werd mij voorgesteld als 
een boeiende en groeiende sector waarin heel veel te 
doen was. Je kon beginnen als programmeur en dan 
bijvoorbeeld doorgroeien naar ontwerper of zelfs ICT-
architect.” 

Anton Schutte Directeur       

Beginnen als landmeter, hydrograaf, CAD-operator of 
3D-Scanoperator bij één van die 150 landmeetbedrijven 
die we in Nederland hebben, is zo gek nog niet. Je 
kunt in korte tijd veel leren, jezelf ontwikkelen en 
kwalitatief hoogwaardige geodata leren af te leveren.



www.geo-ict.nl

Dus,
Heeft u nieuwe medewerkers nodig, dan willen we u graag helpen. Geo-ICT Training 
Center, Nederland is een platform voor starters in de geo-sector. We dragen de 
landmeetbedrijven die investeren in innovatie, de geosector breed neerzetten en oog 
hebben voor de ontwikkeling en doorgroei van medewerkers zelf, een warm hart toe.


