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voor het werkveld 
van de toekomst
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Survey123



➢ Toenemend gebruik binnen werkveld

➢ Toenemende behoefte binnen werkveld aan werknemers die GIS kunnen 
gebruiken

➢ Digitalisering onderwijs

➢ Nieuwe koers Helicon Opleidingen:

➢ O.a. Automatisering, Robotisering

➢ Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022: 

➢ Opleiden voor arbeidsmarkt van de toekomst

➢ Onderwijsprofessionals competent in leren en lesgeven met ict in de 
mbo-context

Aanleiding



➢ HBO

➢ Door gebruik van GIS voorsprong

➢ Terreinbeherende organisaties

➢ In toenemende mate wordt GIS gebruikte en kennis ervan is een pré

➢ Waterschappen

➢ Inspecties worden in meeste gevallen met GIS-based applicatie 
gedaan

➢ Overheden

Waar komen onze studenten terecht



Een geïntegreerd gebruik van het ArcGIS-platform in 

lessen en projecten met een toenemende complexiteit, 

zodat studenten tijdens de hele opleiding het concept GIS 

steeds beter begrijpen en in uiteenlopende opdrachten 

tijdens en na de studie zelfstandig gaan toepassen



1. Geen knoppencursus

2. Lesmateriaal afgestemd op opdrachten: 
resultaat daadwerkelijk bruikbaar

3. Aansluiting op behoeftes werkveld

4. Niet alleen maar omdat het leuk is: je leert 
wat om het écht zelf te kunnen toepassen

5. Geen op zichzelf staande lessen

6. Begrip GIS moet gedurende de studie steeds 
helderder worden bij de student

Uitgangspunten



➢ Ontsluiten van kaarten via 
heliconmbo.maps.arcgis.com

➢ Ontwikkelen doorlopende leerlijnen

➢ Ontwikkelen lesmaterialen 
afgestemd op opdrachten en/of 
vakken

➢ Train-de-trainer bijeenkomsten

➢ Werkveldcommissie

Wat doen we?



➢ Samenwerking met Van Hall 
Larenstein

➢ Drones

➢ Erasmus+ project

➢ KD ‘Droning – toepassingen’

➢ Eigen ‘EduGIS’

➢ Echte opdrachten uit 
werkveld

➢ Uitdagende stage opdrachten

Kansen



Enkele voorbeelden

➢ AOL als ‘EduGIS’

➢ Webapp voor soortenkennis

➢ Storymaps als lesmateriaal

https://heliconmbo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=75db6cf1b2874b4397c54c6db95cb11a
http://esrinl-content.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=1a93f8fd238d4d498e152cd078f59e28&webmap=c24fd2b1c2a74929a8d1ad2d6ae70038
https://heliconmbo.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7715da98aec84790844ced917052fc5e


Bedankt 
voor uw 

feedback!

Beoordeel de presentatie via de app

• Download de app van 
Esri Nederland

• Ga naar Esri GIS 
Conferentie 2019

• Selecteer onze 
presentatie

• Klik op het icoontje van 
de enquête

• Beoordeel en verstuur



• Aandacht

aandacht

BEDANKT VOOR 

UW AANDACHT!


