
Zes Nederlandse universiteiten (Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit 
Amsterdam, Wageningen University, Universiteit Twente, TU Delft en 
Radboud Universiteit Nijmegen) bundelen de meest actuele kennis en 
ervaring rond geo-informatie in één gezamenlijke Nationale Geo 
Informatie Minor. Na een succesvolle start in 2012 met 26 studenten, 
en in 2013 met 32 studenten, gaat deze landelijke minor weer van start 
in september 2014. Werkgevers vanuit bedrijfsleven en overheid zijn 
nauw betrokken bij de Nationale GI Minor. Dit wordt zichtbaar door 
gastsprekers, voorbeelden uit de praktijk, cases en externe onder-
zoeksprojecten. Werkgevers hechten grote waarde aan afgestudeerden 
die binnen hun opleiding kennis van en ervaring met geo-informatie 
hebben opgedaan. 

EEN AANBOD VAN
6 UNIVERSITEITEN IN NEDERLAND
SAMEN MET BEDRIJFSLEVEN
EN OVERHEDEN

Mede mogelijk gemaakt door:



‘Met kennis van geo-informatie kun je 
binnen je eigen vakgebied informatie 
meer betekenis geven.’

De sector geo-informatie groeit sterk, meer dan 15% 
omzetgroei op jaarbasis. Ruim 15.000 mensen zijn in 
deze sector werkzaam bij diverse werkgevers zoals 
financiële dienstverleners, overheden, multinationals, 
bouwbedrijven en adviesbureaus. Er is behoefte aan 
mensen die geo-informatie kunnen toepassen in  
analyse, beleid en management en ICT.

www.nationaleGIminor.nl

Geo-informatie als toepassing binnen je eigen studie 
Het gebruik van geo-informatie neemt een enorme vlucht 
in een groeiend aantal domeinen. Economie (geo- 
marketing), ICT, beleid, gezondheidszorg, ruimtelijke 
ordening, water en milieu, openbare orde en veiligheid 
en stedelijke vernieuwing zijn een paar voorbeelden. 
Deze minor biedt de mogelijkheid je te verdiepen in de 
toepassing van geo-informatie binnen je eigen studie of 
interesse. Je kunt kiezen uit diverse specialisaties bij zes 
universiteiten en uit een breed scala aan externe onder-
zoeksopdrachten bij bedrijven en overheden. 

Voor wie is de Nationale GI Minor? 
De Nationale GI Minor is bedoeld voor 3e-jaars studenten 
aan universiteiten, die een inleidend geovak hebben 
gevolgd in hun studie. Dit zijn jaarlijks ongeveer 700 
studenten vanuit uiteenlopende studierichtingen,  
zoals Informatica, Ruimtelijke Wetenschappen,  
Sociale Geografie en Planologie, Life Sciences, Groene  
opleidingen, Economie, Bouwkunde e.a.. Ook studenten 
met basiskennis van geo-informatie van hogescholen 
zijn welkom. Een tweede doelgroep zijn de professionals 
uit de arbeidsmarkt die meer over geo-informatie willen 
leren. Met professionals en studenten van hogescholen 
vindt vooraf een intakegesprek plaats om een goede 
aansluiting te borgen. Wil je meer informatie,  
ga dan naar de site www.nationaleGIminor.nl of mail  
de minorcoördinator Mathilde Molendijk  
(info@nationaleGIminor.nl), met onderwerp GI Minor.

Quotes uit de arbeidsmarkt

 • In de informatierevolutie waarin we leven is geo-infor-
matie de verbindende schakel. Geo-informatie heeft en 
maakt de toekomst.  Noud Hooyman, eindverantwoordelijk 
voor het geo-informatiebeleid in Nederland, ministerie van  
Infrastructuur en Milieu

• Met kennis van geo-informatie kun je binnen je eigen 
vakgebied informatie meer betekenis geven, omdat je in 
staat bent structuren en patronen te ontdekken. 
Theo Thewessen, directeur Geodan

• Ik verwacht dat de vraag naar goed opgeleid personeel  
in geo-informatie sterk toeneemt. Enerzijds door de ver-
grijzende arbeidsmarkt, anderzijds door nieuwe wensen 
om geo-informatie beter in te zetten om bedrijfsprocessen 
te versterken.
Peter Hoogwerf, directie Geo Kadaster
 

• Er is behoefte aan T-shaped people, mensen die kennis 
hebben van twee disciplines en het snijvlak kunnen plaatsen. 
Als geo-informatie één van die disciplines is, heb je al snel 
een unieke combinatie in je skillset.  
Jan Willem van Eck, directeur strategie, Esri Nederland

• Het vakgebied geo-informatie is onverminderd belang-
rijk, denk aan hergebruik van ruimte, smart grids, opera-
tioneel beeld, mobiele toepassingen, bevolkingsanalyse 
etc. CGI heeft belang bij geo-informatiedeskundigen die 
tevens IT-kennis bezitten.  Ir. Robert L. Voûte, practice  
manager Geo-ICT CGI

• Door het onderzoek van GI Minor studente Erin Kennedy 
bij Brabant Water is het idee van 3D leidingregistratie tot 
leven gekomen.  Daan van Os, Adviseur GIS Brabant Water N.V.



Minor Programma

De minor sluit aan op het inleidende geovak uit het eerste of tweede jaar van je studie, en is 
opgebouwd uit vier onderdelen. De eerste twee onderdelen volg je in Amsterdam aan de VU, 
de overige delen aan een universiteit waar je specialisaties wilt volgen of bij een werkgever  
of universiteit waar je een extern onderzoeksproject wilt uitvoeren. Je hebt de keuze om  
twee specialisatievakken te volgen (12 ECTS) en een kleine onderzoeksopdracht (6 ECTS),  
of één specialisatievak (6 ECTS) en een langere onderzoeksopdracht (12 ECTS). Op de site  
www.nationaleGIminor.nl vind je een uitgebreide beschrijving van het minorprogramma  
en de specialisatievakken.

De inhoud en uitvoering van de vakken A en B worden door de zes deelnemende universiteiten verzorgd, en dat 
onderwijs vindt plaats aan de VU in Amsterdam. De lesdagen in Amsterdam (gemiddeld 2 per week) zijn van  
10.00 uur tot 17.00 uur in de maanden september en oktober. 

Onderdeel Onderwijsweken Locatie ECTS

A: Geo Data Acquisition Wk 36 - wk 44 VU Amsterdam 6

B: Geografische Analyses en Visualisation Wk 36 - wk 44 VU Amsterdam 6

C: Optional GI Minor courses Wk 47 - 5 Eén van de
  5 universiteiten 6 of 12

D: GI Research Assignment Wk 48 - 51 / wk 2 - 5 Onderzoek bij
  werkgever 6 of 12

Keuzevak Taal Beknopte omschrijving Universiteit
Remote Sensing ENG basic knowledge of remote sensing concepts and Wageningen
  methods University

Geo-Information Tools ENG Knowledge and skills to implement GIS concepts within Wageningen
  projects where geo-information plays an important role University

Land Use Change ENG Inzicht verwerven in de belangrijkste factoren die Vrije Universiteit
   ruimtegebruikspatronen bepalen en deze kennis leren Amsterdam
  toe te passen binnen het eigen domein
  
Spatial accessibility & ENG Focus on factors like quality of transport networks, Universiteit
transport network analysis  facility siting, spatial efficiency and spatial equality in Utrecht
(Advanced GIS)  public policy and planning sphere and private sector
 
Visualisation, web dissemi- ENG Focus on important quality aspects of geo-information Faculteit voor
nation and the quality of  analysis and dissemination. Given the fact that most Geo-Informatie
Geo-Information  users will accept the provided geo-information and Wetenschappen en
  maps as the truth it deserves critical attention how the Aardobservatie (ITC)
  data has been processed into information Universiteit Twente

Geo-specialisatievakken

De aanvangstijden van de specialisatievakken. Kijk hiervoor op de site.



De gebruikte onderwijs- en leermethodes zijn: Colleges, gastcolleges en litera-
tuurstudie, oefeningen, opdrachten, een excursie en persoonlijke case study.

Studiebelasting: 40 uren per week; verplichte aanwezigheid gemiddeld  
2 dagen per week (meestal dinsdag en donderdag).

Zowel de Nederlandse als de Engelse taal worden tijdens deze minor gebruikt.

Inschrijven
Als je wilt deelnemen aan deze minor, meld je je aan bij het studie-  
secretariaat van de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de VU  
(studiesecretariaat.falw@vu.nl). Voeg daarbij een uitdraai van je cijferlijst,  
de beschrijving van het inleidende geo vak en een korte motivatie waarom
je deze minor relevant vindt binnen je studie. In sommige gevallen vindt een 
intakegesprek plaats. Ga naar www.nationaleGIminor.nl  voor meer informatie 
over aanmelden.
De inschrijving sluit op 1 juni 2014.

Bedrijven en organisaties die de Nationale GI Minor ondersteunen  
Kadaster • Shell • Microsoft • Ministerie van Infrastructuur en Milieu • Geodan 
• Esri • Aerovision • Arcadis • CGI  • Accordis • Provincie Gelderland • Royal 
HaskoningDHV • Gemeente Rotterdam • RIVM • KLPD • Gemeente Zwolle • 
KNMI  •  en anderen, zie www.nationaleGIminor.nl

Uitgave van Stichting Arbeidsmarkt Geo

februari 2014

•  Je hoeft niet alles al te weten, een externe onder-
zoeksopdracht is ook om wat te leren. GIS heeft  
connectie met alles!  Puck Kole, afstudeeronderzoek  
Actualiteit Top10NL, Kadaster

•  Als ik een baan zoek mag ik altijd solliciteren bij  
Arcadis. Jolan Knol, BAG postcode bestand, Arcadis

•   Klanten doen heel veel verschillende dingen met GIS. 
Ik was blij met de praktijkervaring tijdens het externe 
onderzoek. Anna Goede, Open data voor overheden, ESRI

•  Leerzaam om mee te kijken in een commerciële  
omgeving. Wat de klant wil staat centraal.  
Je leert de hele wereld achter GIS kennen.  
Nikkie den Dekker, Verfijning AHN2, Geodan

GEO STUDIES
NETHERLANDS


