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e groep mensen die zich in Nederlond bezighoudt met

geo-toepossingen bestoot uit een min of meer voste kern

von deskundigen die ol vele ioren in verschillende rol-

len bil verschillende bedrilven octief is. Eenmool gegre-

pen door de GIS-possie bliift men erin werkzoom. De

uon nieuwe geo-deskundigen om deze groei te ondersteunen. Juist deze oonwos is

de Iootsle ioren een zorgenkindie von de geo-settor geweest. 0p dot vluk zien we

Door.lan Roodzctnd echter interessunle ontwikkelingen.

groep groeit gestoog. Ze kenmerkt zich ook ols intern gericht op
het eigen vokgebied. Mede doordoor zien we dot het moximool

benutten von nieuwe konsen in de periferie von het troditionele vok-

gebied slechts moeizoom vordert. Ook de uitstroling richting jonge-

ren om ook met geo oon de slog te goon, wos/is onvoldoende.

Overigens reken ik miizelf met inmiddels ruim 35 ioor ervoring in

de geo-sector, en ziin voorlopers ols CAD, AM/FM, óók tot de groep

die deze moeite ervoort. Juist doorom wos ik begin oklober extro

enthousiost toen we met de Ruimteschepper Kenniskring te gost

woren bii de HAS in Den Bosch. De eerste groep ofstudeerders von

de Geo Medio & Design-opleiding presenieerden zich door oon de

deelnemers bestoonde uit vertegenwoordigers von het bedriifsleven

en geo-(lCT)-bedrijven. Zie de posterpresentoties elders in dit blod.
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Met het steeds breder inzellen vun geo-inÍormolie en GIS groeit ook de behoeÍte

Sogeo

Een oontol ioren geleden wos ik vonuit bronche-orgonisotie
GeoBusiness Nederlond beirokken bij een werkgroep die zich richt
te op de orbeidsmorktsituotie. De constotering wos dot de geo-sec-

tor ol joren kompt met een iekort oon geschoold personeel. Zowel

op mbo-, hbo- ols wo-niveou zien we te weinig iongeren in ons vok-

gebied. Somen met werkgevers uii overheid, bedriifsleven en het

onderwi is (universiteiten,/hbo/m bo) is dooruit het initiotief ontstoo n

om door iets oon le doen. Concreet leidde dot in 2009 iot de oprich-

ting von de Stichting Arbeidsmorkt Geo (Sogeo). Een oonsprekend

resultoot von Sogeo is het GoGeo-initiotief dot oon het eerderge-

noemde gebrek oon uitstroling von onze sector werkt: geo ols een

oontrekkelijke secior om octief in te zijn. De GoGeo-website
(www.gogeo.nl) geeft een duidelilk overzicht von de konsen en

mogeliikheden von een geo-opleiding en woor die te volgen.

Bèto oÍ ulÍo
Een opvollend verschil dot mij destiids in genoemde werkgroep
opviel, is de visie op het ideole profiel voor nieuwe mensen in onze

seitor. lngegeven door een zwore vertegenwoordiging von orgoni-

soties mel een londmeetkundige ochtergrond (wooronder hel

Kodoster) werd een zwoor occeni gelegd op een exocte ochier-

grond. Begrijpelijk vonuit het perspectief von geodesie. Volgens

wiki: "De wetenschop die zich bezighoudt met de bepoling von de

vorm en de ofmetingen von de oorde, de meetkundige beschriiving

von de oorde of delen doorvon." Met recht een bèto-involshoek.

Geo kent evenwel ook een meer olfo-richting. Het werkveld von de



ioepossingen von geo-informotie, de term voor 'informotie met een

ruimteliike component (locotie)'. Het is iuist dit werkveld woor de
groei plootsvindt en zeker verder door zol zelten. Voor mensen die
hierin, en hiermee oon de slog goon, is exoct geen must.

Aordriikskunde in het pokket op de middelbore school heeft zeker
evenveel woorde. Noost de exocte geodetische involshoek en de
focus op geotoepossingen is een derde richting te onderkennen:
geo-lCT. Doorin combineert men interesse in geo-toepossingen met

voordigheden in ICT-onolyse en progrommeren.

0nderwiiskonsen
Zowel op wo- ols op hbo-niveou zien we heden een breed oonbod.
Grolweg ols volgt somen te votten: Eorth Sciences: Aorde en

Klimoot, Aorde en Economie; Londbouw, Notuur en Milieu; Bouw
en Plonning; lnnovotie en Duurzoomheid; Mens en Ontwikkeling,
Sociole Geogrofie en Plonologie; Geo & IT. Op wo-niveou is de
Moster GIMA, een tweeiorige Engelstolige trock, het noemen woord.
De universiteiten von Utrecht, Twente, Wogeningen en Delft orgoni-
seren deze. GIMA stoot voor Geogrophicol lnformotion Monoge-
ment ond Applicotions en besteedt oondocht oon het werken met

de lootste technologieën en het monogement von geo-informotie en

ruimteliike doto. Op mbo-niveou is het oonbod minder breed.
Londmeten is troditioneel goed vertegenwoordigd. Toepossings-
gericht ziin er, ols onderdeel von opleidingen, richtingen ols Verkeer
& Vervoer, Groen & Milieu en Bouw & Techniek. Er is één oplei-
ding die zich richt op geo-lCT, het Rodius College in Bredo, ols

onderdeel von een bredere |CT-module. Door leert men hoe locotie-
informotie met moderne technieken te verzomelen en met GIS te ver-

werken. Omdot er voor iongeren met een dergelijke ochtergrond
zeker konsen op de orbeidsmorkt zi1n, zou een verbreding von deze
richting woordevol ziin.

ding onderkent men drie hoofdrichtingen: Anolist: omzetten inhou-

deliike vrogen in onolyses; Designer: ontwerpen en reoliseren von
geo-visuolisoiies; Engineer: het inwinnen, opsloon en ontsluiten von

geo-informotie. lnmiddels stort ook CAH Vilentum in Almere met een

GMD-opleiding.

Geo ols minor
ln oonvulling op de volledig geo-gerichte opleidingen wordt geo
ook ols minor oongeboden. In veel vokgebieden hebben geogrofi-
sche toepossingen een belongriike meerwoorde. Vio een minor kun-

nen de toekomstige experts in die disciplines kennismoken mel ons

vokgebied. Dot zol zeker een biidroge leveren oon het verder benut-

ten von de potentie von geo-informoiie, en de betrokken experts hel-

pen in het uitvoeren von hun (toekomstige) professiel Zes londeliik
somenwerkende universiteiten bieden de Notionole Gl Minor oon,
dus konsen genoeg om deze te volgen.

Kenniskring ondeÍsteunt
Afsluitend kom ik nog één keer terug op de Ruimteschepper
Kenniskring. Er wordt geprobeerd hier octief docenten en studenten

bii te betrekken. De presentoties von concrete toepossingen en de
kons mensen uit de proktiik te ontmoeten, moken de biieenkomsten
interessont voor het onderwiisveld. Voor docenten om hun theorie te

kunnen stoelen op oonsprekende proktiikvoorbeelden, en voor stu-

denten om een goed beeld von de geo-sector te kriigen, en vost oon
het opbouwen von een netwerk doorbinnen te werken. De biieen-
komst von de Kenniskring bii de HAS in Den Bosch stond geheel in

het teken von deze ontmoeting, met een inspirerend resultoot.
Doorbii wos het voorol bemoedigend te zien dot een interessonte
groep geo{olenten kloor stoot, en te horen dot de opleiding oon
populoriteit wint, en de volgende ioorgongen een groeiend oontol
studenten loot zien.

lon Roodzond i.roodzond@nef4s.nl, j.roodzond@ruíntesthepper.nl heeft

een ruime ervoring ols ondetnener, odviseur en progrunnlnlnlger in hr,t

inplementeren von GlS-ongevíngen. Kennerkend doarbíj is de integroÍie

ervon mel ondere infornltíesysÍemen en de oondnchl voor doÍlkwlliteitsls-

perten. Hij is mede-initilliefnener en plrlner in Net4s en Ruimtr,schepper.

l# @lon1oodzond

www.net4s.nl
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Geo í'l^ledio & Desiqn

hosdenlqwich

Bochelor Geo Medio & Des,ign

Directe oonleiding voor het ortikel vormde de Ruimleschepper
Kenniskring-sessie bii de HAS Hogeschool Den Bosch. lnmiddels is
de eerste groep Geo Medio & Design oon het vierde ioor begon-
nen. Zii komen volgend ioor dus de orbeidsmorkt op. Vio een oon-
tol presentoties over de ervoringen in hun stoges in Nederlond en

(de verplichte) in het buitenlond, ontstond een beeld von een belol
tevolle groep geo-deskundigen die ol verrossend veel in hun mors

hebben. Dot werd versterkt door de individuele presentotie von de

studenten vio een poster woorop zii hun ochtergrond en ervoringen
weergoven. De sÍudie sluit men of met een Beroepsopdrocht, de
HAS-invulling von de oÍstudeeropdrocht. Deze onderscheidt zich
door de verplichting die de HAS oongoot een concreet resultoot
oon de opdrochtgever op te leveren. Op bosis von de posters ont-

stonden geonimeerde gesprekken tussen studenten en potentiële
opdrochtgevers voor deze beroepsopdrocht. Binnen de GMD-oplei-


