
Volg ons op:

   facebook.com/VHLHogeschool
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Duur  15 dagen
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal  Nederlandstalig

Inschrijven
Tot uiterlijk 2 weken voor de start van de
cursus kun je je inschrijven. Aan melden 
via de website.
De algemene inschrijfvoorwaarden zijn
van toepassing en vind je op de website:
www.hvhl.nl/cursussen. Ook vind je daar
de actuele lesdata en kosten.

● GIS, RS en GNSS
● Hbo niveau
● Uniek in Nederland
● Mix van theorie en praktijk

Een betere wereld door een betere  
digitale wereld

Vegetatieonderzoek, dijkmonitoring, boomhoogtebepaling, geschikt-
heidsstudies landbouwgronden, onderzoek waterverontreiniging, 
risico analyse hittestress of wateroverlast, cultuurhistorisch onder-
zoek, opsporing synthetische verontreinigingen, locatieonderzoeken 
voor wind- en/of zonne-energie… Ga zo maar door.

Steeds breder, de toepassingsmogelijkheden van ruimtelijke 
informatie technologie, lees geodata. Steeds actueler, om niet te 
zeggen steeds urgenter ook, mede in het licht van de klimaatver-
andering. Want hoe beter wij in staat zijn om onze wereld digitaal 
in kaart te brengen, hoe beter wij onze echte wereld vorm kunnen 
(blijven) geven! 

Unieke kennismaking
Vandaar de HBO-cursus Ruimtelijke Informatietechnologie (RIT): een voor 
Nederland unieke manier om kennis te maken met, dan wel door te groeien in 
zaken als Geografische Informatiesystemen (GIS), digitale data-inwinning, geo 
web-apps en het analyseren van satellietbeelden (Remote Sensing). En zowel 
theoretisch als praktisch in aanraking te komen met de verschillende aspecten 
en toepassingen van ruimtelijke informatietechnologieën.

Pracht baankansen
Met alle prachtkansen van dien op een geodata-gerelateerde baan. Want of het 
nu gaat om de (semi) overheid, het bedrijfsleven of de adviessector, ongeacht 
de omvang van de instelling of organisatie in kwestie, overal wordt meer en 
meer gewerkt met geodata. In binnen-, maar zeker ook in het buitenland.  

Cursus

RUIMTELIJKE
INFORMATIE-

TECHNOLOGIE

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/cursussen



Modulaire opzet
De drie kernelementen van de cursus RIT zijn Geografische 
informatiesystemen (GIS), Remote Sensing (RS) en satelliet-
navigatiesystemen (GNSS). Verder is de cursus bewust modulair 
van opzet. Dit om elke cursist op zijn eigen niveau (basis, gevor-
derd en professional) in te kunnen laten stappen.

Tijdens de modules komen onder meer de volgende specialismen 
aan bod: 

Module 1: Basis cursus RIT
Introductie GIS, geografische coördinaties en projecties, geo- 
datatypen, introductie QGIS software, online geo-databronnen, 
vector en rasteranalyses (ArcGIS Pro), Spatial Analyst (ArcGIS 
Pro) en casusopdracht module 1

Module 2: Gevorderde cursus RIT
GIS datastandaarden, geodatamanagement, 2D en 3D geo- 
visualisaties, 3D Analyst (ArcGIS Pro), ArcGIS Online, model-
builder, geostatistiek en interpolaties, netwerkanalyses en 
casusopdracht module 2

Module 3: Advanced Professional RIT
Cursus Programmeren voor GIS, Remote Sensing, geodata- 
inwinning met ArcGIS Field Maps (ArcGIS Collector) en Survey- 
  123, drone data inwinning en verwerking, ArcGIS Story Maps, 
online web apps en casusopdracht module 3 (grote opdracht).

Meer informatie

Trainingen & Cursussen

 026-3695640

 info.tc@hvhl.nl

 www.hvhl.nl/cursussen

•  De cursus bestaat uit 3 modules
•  Iedere module duurt 10 weken (5 lesdagen)
•  Je krijgt les op locatie Velp
•  50% van je lesdagen zijn voor zelfstudie, vaardig-

heden en opdrachten
•  Om je kennisniveau te bepalen is er voor iedere 

module een intakegesprek
•  Iedere module wordt afgesloten met een casus-

opdracht, presentatie, beoordeling en certificaat/
deelnamebewijs

•  Let op: iedere module is ook afzonderlijk te volgen

Praktische informatie

Na de cursus ben je…
•  Thuis in de vaardigheden die nodig zijn binnen de Ruimtelijke 

Informatietechnologie
•  Thuis in een breed scala aan geodata technieken en tools 
•  In staat om geodata in te winnen, te verwerken, te analyse-

ren, te visualiseren en te beheren
•  In staat om (3D) geo-visualisaties en analyses uit te voeren
•  In staat om met geo-informatie belangrijke vraagstukken 

binnen jouw werkveld te beantwoorden

Na de cursus weet je…
•  Wat de verschillen zijn tussen meerdere GIS software en hoe 

je deze kunt toepassen
•  Hoe om te gaan met online geodata bronnen
•  Hoe je webapps bouwt binnen een ESRI omgeving

Na de cursus gaat… 
•  De geodata wereld en daarmee jouw toekomst (nog) verder 

open

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
in de folder geen rechten ontlenen. Kijk voor actuele informatie op de website www.hvhl.nl 11-22


