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Inhoud van de workshop

• Recente ontwikkelingen in de GIS-technologie

• Voorbeelden van kant-en-klare veldwerkopdrachten

• Zelf een veldwerkopdracht maken

• Voorbeelden van veldwerkopdrachten met StoryMaps

• Het ArcGIS voor op School-programma



Recente ontwikkelingen in de GIS-technologie

1) Dataverzameling

• Koppeling smartphone-technologie (data-verzamel apps)

Kans op wateroverlast



Recente ontwikkelingen in de GIS-technologie

2) Data visualisatie en analyse

• Desktop → Web-based

• Data online beschikbaar

• Eenvoudigere tools



Recente ontwikkelingen in de GIS-technologie

3) Data presentatie

• Eindproduct = dashboard, web app of StoryMap



Implicaties voor het VO

→Eenvoudiger voor leerlingen EN docenten

database

toolbox

shapefile

attributen

lagenstructuur

Lesgeven over GIS

natuurrampen

migratie

watervraagstukken

leefbaarheid

bevolkingsontwikkeling

Lesgeven met GIS



Implicaties voor het VO

→Veel mogelijkheden voor korte veldwerkopdrachten

• Veldwerk “leefbaarheid” (2 lessen)

• Veldwerk “wateroverlast” (1 les)

• Veldwerk “gentrificatie” (1 les)

• Veldwerk “arm en rijk” (2 lessen) 



Voorbeeld veldwerkopdracht

Leefbaarheid in foto’s

Survey in de browser: www.tinyurl.com/fotosmaken

Webapp met resultaten: www.tinyurl.com/webgisfotosvanleefbaarheid

Leefbaarheid volgens bewoners 

Survey in de browser: www.tinyurl.com/formulierleefbaarheid

Webapp met resultaten: www.tinyurl.com/webgisleefbaarheid

http://www.tinyurl.com/fotosmaken
http://www.tinyurl.com/webgisfotosvanleefbaarheid
http://www.tinyurl.com/formulierleefbaarheid
http://www.tinyurl.com/webgisleefbaarheid


Zelf data toevoegen

Stap 1: Open de volgende link in uw browser op uw smartphone: 

www.tinyurl.com/formulierleefbaarheid  

Stap 2: Vul het formulier in voor uw woonadres

NB: Stel de locatie goed in!

Stap 3: Klik op verzenden

We gaan zo meteen kijken of uw gegevens zijn toegevoegd aan de webapp



Opdracht

Wat is een geschikt onderwerp voor een veldwerkopdracht met een 

data-verzamel app?

→Bespreek dit met uw buren (2 minuten)

→Ga naar www.menti.com, code 607757, en toets het onderwerp in.

http://www.menti.com/


Van verzamelen naar visualiseren

Stap Activiteit Tool

1 Een formulier maken Survey123 for ArcGIS

2 Data verzamelen Smartphone / ander mobiel device

3 Data visualiseren ArcGIS Online

4 Online kaart (webmap) opslaan en delen ArcGIS Online

5 Een webapp maken ArcGIS Online



Inhoud

• ArcGIS Online

• Veldwerkapplicaties

• De Levende Atlas

• Analyse- en presentatietools

• Nederlandstalig lesmateriaal

• Forum op GeoNet

ArcGIS voor op School-programma



https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/lesmateriaal

Voorbeelden:

Starten met ArcGIS Online – Deel 1

Onderzoek de bevolkingsdichtheid in Amsterdam

Vulkanen in kaart gebracht

Lesmateriaal

https://www.esri.nl/nl-nl/onderwijs/arcgis-voor-op-school/lesmateriaal
https://onderwijs.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c3f711c0829b41afbaf7e325472568cf
https://onderwijs.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=3b464bccb36440288f34a5014e8d1495
https://onderwijs.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=00efcb6288124a978e14259eab14f700


• Forum op GeoNet

https://community.esri.com/community/arcgis-voor-op-school-nederland

• Samenwerken met een GIS-specialist

ArcGIS voor op School

https://community.esri.com/community/arcgis-voor-op-school-nederland


Veldwerk & GIS

• Dinsdag 19 maart 2019, 15.00 – 20.00

• Universiteit Utrecht

Introductie ArcGIS voor op School

• Data:
• Maandag 26 november 2018
• Woensdag 12 december 2018
• Vrijdag 25 januari 2019
• Vrijdag 15 februari 2019

• Esri Nederland (Rotterdam/Zwolle)

• Klik hier voor meer info

Nascholingscursussen

http://www.esri.nl/opleidingen/trainingen/introductie-arcgis-voor-op-school



