
Het afgelopen voorjaar hebben we met een afzonderlijke GISCO+ groep de wereld van 

de Open source GIS toepassingen verkend. De presentaties staan nog op Dropbox. 

Na 3 succesvolle sessies met tal van getuigenissen zijn we tot de conclusie gekomen om 

een opleidingstraject op maat van de gemeenten te organiseren.  

Belangrijk om te weten: iedereen kan instappen, er wordt begonnen met de basis. Ook 

voor wie niet deelnam aan de GISCO+ sessies! 

 

We hebben ondertussen met Geosparc een mooi traject van 5 lessen kunnen uitwerken, 

gespreid over 2 maanden (januari – maart 2019). 

 

Sessie 1 : Basisskills in QGIS 

 Donderdag 17/01 

 Geen voorkennis vereist 

Sessie 2 : OpenStreetMap, Webservices, kennismaking met Geoserver 

 Dinsdag 29/01 

 Oa. downloaden en gebruiken van OSM-data, opzetten van een eigen WMS 

Sessie 3 : Geavanceerd in QGIS 

 Donderdag 14/02 

 Oa. georefereren (vb. interessant in kader van DSI) 

Sessie 4 : PostGIS 

 Dinsdag 26/02 

 Waarom een ruimtelijke databank i.p.v. losse bestanden? 

Sessie 5 : Kennismaking met Geonetwork, Open Layers en Hale Studio 

 Dinsdag 12/03 

 Opgelet: Geoserver komt aan bod in sessie 2 

 

In bijlage de uitgebreide info over de inhoud van elke sessie. U kunt inschrijven voor 

één, meerdere of alle sessies. De lessen sluiten op elkaar aan, maar kunnen ook los 

gevolgd worden. 

Voor deze lessenreeks is voor WVI-gemeenten een speciale prijs bedongen. 

 

Prijs (excl. BTW) voor de sessies bij WVI: 

1 sessie (1 dag) €450,- 

2 sessies (2 dagen) €800,- 

3 sessies (3 dagen) €1100,- 

4 sessies (4 dagen) €1400,- 

5 sessies (5 dagen) €1500,- 

 

Praktisch: 

 Elke sessie duurt een dag, van 9u00 tot 17u00, bij WVI (Baron Ruzettelaan 35, 

8310 Brugge) 

 Inbegrepen zijn: het benodigde lesmateriaal, alsook lunch, koffie/thee, water en 

frisdranken 

 Een laptop is nodig, maar wordt in principe niet voorzien. Indien het echt niet 

mogelijk is om een eigen laptop mee te brengen, kan er eventueel een laptop 

gehuurd worden. 

 

Inschrijven kan tot een week voor de aanvang van elke sessie met het online 

inschrijvingsformulier van Geosparc (klik hier). 

Annuleren kan kosteloos tot een week voor elke sessie. Er moeten minimaal 7 personen 

aanwezig zijn om een sessie te laten doorgaan. Maximaal aantal deelnemers per sessie: 

15.  

Facturatie gebeurt door Geospard onmiddellijk na elke sessie met een betalingstermijn 

van 5 werkdagen. 

 

https://www.dropbox.com/sh/co474v8t9kpsgin/AADhFUukJTs3eIgkS8rq6JRsa?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewE9ryO8RBpAWokbG4eilhRITWxGaE8Hz-4rhb13ToPCmKGQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewE9ryO8RBpAWokbG4eilhRITWxGaE8Hz-4rhb13ToPCmKGQ/viewform

