Post HBO in deeltijd

Geo-informatica (ArcGis 10)

De rol van Geo-informatie binnen het werkveld Ruimte
en Groen is evident. Overal waar gebruik wordt gemaakt
van ruimtelijke informatie, vervult Geo-informatie
Technologie een belangrijke ondersteunende rol. Deze
toepassing zal de komende jaren nog verder toenemen.
Het bewerken en analyseren van gegevens is vandaag
de dag binnen ieders bereik. In dit proces zijn vele data
- ook van verschillende bronnen - combineerbaar. Het
verwerven van de kennis en vaardigheden die nodig zijn
om dit in uw werk toe te passen, is de kern van de posthbo opleiding Geo-Informatica.
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Programma
In dit deeltijdprogramma van tien maanden maakt u
eerst op een gevarieerde manier kennis met de theoretische aspecten van Geo-Informatica. Colleges worden
afgewisseld met groepsdiscussies en praktische oefe
ningen achter de computer. Hieraan wordt ongeveer
de helft van de tijd besteed.
In dit gedeelte komen onder andere de volgende onder
werpen aan bod:
•
•
•
•
•
•

concepten van geografische Informatie;
data inwintechnieken en mobiel GIS;
data-analyse en integratie;
gebruik en ontwerp van databases;
visualisatie en perceptie;
GIS in de organisatie;

Gedurende het tweede deel van de opleiding werkt u
aan een case, zodat uw theoretische inzichten tot leven
komen. Om de opleiding aan te laten sluiten bij uw praktijkervaring, stimuleren we u om een case uit uw werksituatie aan te dragen. Dit biedt u de mogelijkheid om uw
GIS-kennis en -vaardigheden direct in uw werkomgeving
onder begeleiding toe te passen.
Uiteraard mag u rekenen op uitstekende computerfaciliteiten en kundige en gemotiveerde docenten. Daarnaast
krijgt u volop de gelegenheid om uw eigen ervaringen uit
te wisselen.

Meer informatie
Meer informatie betreffende de cursus kunt
u inwinnen bij VHL Trainingen & Cursussen. Deze
cursus wordt ook In Company aangeboden.
Postbus 9001
6880 GB VELP
T: 026-3695640
E: infotc@hogeschoolvhl.nl
I: www.hogeschoolVHL.nl/TenC
Cursusdata en kosten van de cursus vindt u op onze
website in het cursusrooster of kunt u telefonisch
opvragen.

Inschrijven
De algemene inschrijfvoorwaarden kunt u lezen op
onze website of telefonisch aanvragen. U kunt zich
via onze website www.hogeschoolVHL.nl/TenC
aanmelden.
U kunt zich tot uiterlijk twee weken voor aanvang
van de cursus inschrijven.
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