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Inhoud 
• Introductie 
• Routes met stoppunten en opdrachten 

– Online te gebruiken 
– Waarbij allerlei bronnen ter plaatse kunnen worden 

geraadpleegd 
– Met online registratie van de antwoorden 

• Apps: geo informatie en navigatie 
• Geavanceerd: ArcGIS Online storymaps 
 



Introductie 

• Hogeschool VHL, Lokatie Velp 

• GIS in ons onderwijs: vooral analyses toepassen op 
allerlei thematische geodata 

• Intensief gebruikt, zeker bij de opleidingen Land en 
Water Management en Bos en Natuurbeheer  

• Afgestudeerden werken m.n. voor overheden 
(gemeenten, waterschappen) en adviesbureaus 



GIS ontwikkelingen 

• Enorme groei online toepassingen van GIS 

• Sterke opkomst van open data  

• Nieuwe inwinningstechnieken: drones, sensoren 

• Open source software wint terrein 

• Integratie met nieuwe media, bijv. bij inwinning 
van data en visualisatie van analyse resultaten 



1. Route met opdrachten 
• Toepassing op smartphone/tablet liefst met GPS 
• In het veld online: met een 3G/4G dataverbinding 
• Waarbij de benodigde bestanden op Dropbox en 

Google Docs staan 
• Inclusief te beantwoorden vragen en links naar 

informatie over de lokaties 
• Bereikbaar via 1 link (naar 1 HTML bestand) die 

de leerlingen over moeten nemen 



Demonstratie 
• Link naar HTML: 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/04e3icos3j
khwbi/KNAGroute_GM.htm?dl=0  

• Link naar KML documenten:  
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1hywpwlp
pr5ym63/KNAGpunten.kml?dl=0 
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a31e04lru9
1hzot/KNAGroute.kml?dl=0  

https://dl.dropboxusercontent.com/s/04e3icos3jkhwbi/KNAGroute_GM.htm?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/04e3icos3jkhwbi/KNAGroute_GM.htm?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/04e3icos3jkhwbi/KNAGroute_GM.htm?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1hywpwlppr5ym63/KNAGpunten.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1hywpwlppr5ym63/KNAGpunten.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1hywpwlppr5ym63/KNAGpunten.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/1hywpwlppr5ym63/KNAGpunten.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a31e04lru91hzot/KNAGroute.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a31e04lru91hzot/KNAGroute.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a31e04lru91hzot/KNAGroute.kml?dl=0
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a31e04lru91hzot/KNAGroute.kml?dl=0


KML lagen op Google maps 



Info window bevat tekst en links 



Met een invulformulier 

Op formulier kan van alles 
staan: 

– Vrije in te vullen tekst 

– Optie buttons  

– Lijstjes 

– Plaatjes 

Met beperkte invoer 
controle (validatie) 



Resultaat invoer staat ook online 



Hoe te gebruiken ? 
• Account op Dropbox aanmaken 
• HTML op Dropbox met de juiste link 
• KML ook op Dropbox 
• Google account aanmaken 
• Invulformulier aanmaken op Google Docs (Google 

Drive) 
• Resultaten komen daar automatisch terecht 



HTML code 



HTML code aanpassen 

• Neem deze code als basis (zie de links) 

• Gebruik Notepad of beter Notepad++ 

• Vervang de links: naar de eigen KML laag/lagen 

• Het zoomen naar de zgn. extent daarvan gebeurt 
geheel automatisch 

• Meer weten over HTML/Javascript/Google Maps:  
bijv. via www.w3schools.com  

http://www.w3schools.com/


KML code 



KML code aanpassen (1) 

• <placemark> </placemark> blokken 
aanpassen en nieuwe er bij zetten 

• Name, description (met links naar m.n. Google 
docs formulier) en coordinates aanpassen 

• <![CDATA[tekst met HTML opmaak]]> voor de 
links die er lelijk uitzien   

 



KML code aanpassen (2) 

• WGS84 coördinaten met lat/lon in juiste 
volgorde 

• via knippen en plakken uit andere bronnen  

• Zoals Google Earth, navigatie apps, QGIS e.a. 

• evt. GPS Babel gebruiken voor omzetting 
GPX<->KML. 

 



Google Docs formulier maken 



Voor de docent 
• Enige ICT vaardigheden vereist (links v.d. 

documenten opsporen etc.) 
• Gebruik verschillende tools om de getoonde 

basisdocumenten aan te passen 
• Persoonlijke Dropbox en Google Drive accounts ? 
• Formulieren kunnen mooier/ beter/ geavanceerder 
• Wat te doen met correcties op eerder ingestuurde 

antwoorden ? 



Voor de leerling 

• Vereist wel online connectie naar de documenten 

• En wat lokale opslagcapaciteit: m.n. de kaarten  

• Liefst met Wifi deze vooraf downloaden 

• GPS vraagt veel energie 

• Samenwerking in groepjes nog mogelijk ? 



2. Ondersteunende apps 

• Echte apps zijn nog niet dik gezaaid (‘ native ‘ 
i.p.v. browser) 

• De ArcGIS app biedt een flink aantal datalagen 

• Open Kaart app komt in de buurt van PDOK 

• Is wat beperkter bevraagbaar 

• Vele andere bronnen zijn (nog) browser apps 

 



ArcGIS App/ArcGIS Online  

• Zoeken op omschrijving in kaartmateriaal 

• Wat publiek beschikbaar is gesteld 

• Evt. benaderen via de zgn. Service directory 



PDOK website/Open kaart app 



Navigatie apps  

• Ondermeer OsmAnd, MyTrails en Locus  
• Vrij te installeren vanuit store (zowel Android als 

Apple, mogelijk beperkter voor Windows Phone) 
• Bieden mogelijkheden om ze offline te gebruiken 

na het downloaden van kaarten 
• En om tracks en waypoints op te nemen 
• Meestal opgeslagen in GPX formaat  



Per app uitzoeken 

• Hoe (gratis) kaarten te laden 

• Waypoints/favorieten aanmaken 

• Tracks maken: opname aan/uitzetten, opslaan 

• Opslaglokatie van de bestanden op het device 
(van tracks en van waypoints/ favorieten) 

• Hoe deze omgaan met toegevoegde info in 
waypoints 



Bewerkingen voor toepassing 

• Exporteren opgenomen data naar PC voor 
bewerking 

• m.n. toevoegen van links per waypoint 

• Evt. GPS Babel gebruiken voor conversies 

• Resultaat evt. beschikbaar stellen aan leerlingen 
om te gebruiken in de navigatie app 

• Dit vergt dus testen en een korte handleiding 

 



Andere verwerving van data 

• Google Earth: menu Add, placemarks resp. path  
Opslag in meerdere KML bestanden (te bewerken) 

• QGIS : create New GPS layer (waypoints en tracks) 
Resultaat exporteren via Save as KML 

• Zie ook menu Vector, optie GPS tools 

• ArcGIS: nieuwe laag tekenen en Toolbox optie 
Interoperability Tools, Quick Export toepassen 

 



3. ArcGIS Online 
• Maakt enorme ontwikkeling door in vakgebied 
• Is bijna gratis te verwerven na het volgen van de 

Veldwerk 2.0 workshop bij ESRI 
• Vergt daarna beheer door de docent: uploaden 

van data en webopmaak (webmaps/webapps) 
• Links beschikbaar stellen aan leerlingen 
• Evt. ook te gebruiken voor inwinning door 

leerlingen met de ArcGIS Collector app  
 

https://mijn.esri.nl/workshop/workshop-veldwerk-2-0


Demonstratie ArcGIS Online 

• Eerst datalagen aangemaakt in ArcMAP 

• Deze overgezet naar het VHL AOL Platform 

• Met de Collector app voor ArcGIS enkele bomen 
opgenomen met foto’s 

• Deze in een webmap omgezet (Storymap wizard) 

• Gepubliceerd met een link: 
http://arcg.is/1WKPBIi 

http://arcg.is/1WKPBIi


Route met bomen 



Informatie bij de bomen 



Tot slot 

• Meer weten: kijk bij Nascholingsdagen op de 
VHL site of de stof daar ook als cursus wordt 
aangeboden 

• Of mail met jack.schoenmakers@wur.nl 
Over enkele maanden 
jack.schoenmakers@hvhl.nl  

http://www.hogeschoolvhl.nl/Informatie_voor_docenten_en_decanen/Nascholing_en_decanendagen.aspx
mailto:jack.schoenmakers@wur.nl
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