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Managementsamenvatting 

In mei 2011 adviseerde de CDHO negatief over de aanvraag van de HAS Den Bosch voor 

een nieuw op te zetten opleiding: Geo Media & Design in 2012. De minister van Economie, 

Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft dit advies overgenomen. EL&I  heeft daarbij te kennen 

gegeven bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen besluit tot afwijzing van de 

aanvraag,  op voorwaarde dat de HAS Den Bosch de doelmatigheid van GMD nader 

onderbouwt. 

Op verzoek van de HAS Den Bosch, heeft Dialogic onderzoek uitgevoerd naar de 

doelmatigheid van GMD. De hoofdvragen die daarbij zijn gesteld luiden: 

1. Hoe ziet het huidige (1a) en toekomstige (1b) arbeidsbestand er uit voor geo-

informatie specialisten? 

2. In hoeverre sluit de vraag naar geo-informatie specialisten aan bij de competenties 

waar GMD op inzet?  

3. In hoeverre sluit de (toekomstige) vraag naar geo-informatie specialisten aan bij 

de beroepsprofielen die voortvloeien uit de GMD-competenties?  

4. Hoeveel geo-informatie professionals met een HBO achtergrond zijn er op jaarbasis 

nodig om in 2016 om aan de (additionele) vraag te voldoen? 

Hiertoe heeft Dialogic een combinatie van deskresearch uitgevoerd, interviews met 

sleutelfiguren in het (groene) domein gehouden en een enquête uitgezet onder 

organisaties met geo-informatie specialisten in dienst, waaraan uiteindelijk 81 organisaties 

gehoor hebben gegeven.  

Conclusies: (1a) De huidige vraag naar hbo geo-informatie professionals is aanzienlijk 

hoger dan het aanbod. Door stimulerende maatregelen van de overheid, waardoor geo-

informatie in toenemende mate beschikbaar wordt gesteld, is de afgelopen jaren meer 

vraag naar HBO-personeel ontstaan, terwijl het aanbod vanuit HBO-opleidingen 

achterbleef. (1b)  Ook met het oog op de nabije toekomst, blijkt dat de markt een verdere 

groei verwacht voor geo-informatie specialisten, met name op HBO niveau. Hiervoor is een 

additionele jaarlijkse behoefte (4) aan 144 fte HBO geschoolde geo-informatie professio-

nals becijferd. Over de hele linie wordt aan generieke HBO competenties en GMD-

specifieke competenties meer belang toegekend (2) dan aan de andere competenties. Ook 

is het “werkveld” van mening dat deze GMD competenties belangrijker zijn geworden de 

afgelopen vijf jaar. Beroepen die voortvloeien vanuit deze GMD competenties bestaan nog 

in beperkte mate in het werkveld. Wel is hier in de toekomst behoefte aan (3). Zeker 

gezien de ontwikkelingen in het groene domein, waarin  in toenemende mate gebruik 

wordt gemaakt van innovatieve geo-toepassingen en de nadrukkelijke behoefte wordt 

gearticuleerd naar “vertalers” van groene domeinkennis naar geo-informatie toepassingen. 
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1 Introductie 

Op verzoek van de HAS Den Bosch heeft Dialogic onderzoek uitgevoerd naar het 

arbeidsmarktpotentieel voor toekomstig afgestudeerde studenten Geo Media & Design 

(GMD). In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe groot de vraag naar geo-informatie 

professionals is, hoe deze zich in de toekomst (2016) zal ontwikkelen en in hoeverre het 

profiel van de GMD-opleiding past bij deze ontwikkelingen. 

1.1  Achtergrond 

De HAS Den Bosch is voornemens om een nieuwe HBO-bacheloropleiding te lanceren in 

2012 met de naam Geo Media & Design. Deze opleiding heeft expliciete aandacht voor 

visualisatie en innovatie in de wereld van geografie en digitale technieken. Hiermee speelt 

de HAS in op de toename aan toepassingen in de geo-ICT, die de afgelopen jaren is 

ontstaan door de beschikbaarheid van GPS, internet en de toenemende mogelijkheid om 

informatie aan locatie te koppelen. Geo Media & Design richt zich daarbij op het ‘groene’ 

domein. Hieronder vallen onder meer landbouw, life sciences, milieu en regionale 

ontwikkeling.  

In februari 2011 heeft de HAS Den Bosch het voorstel voor deze nieuwe opleiding 

neergelegd bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) van het ministerie 

van Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW). In mei 2011 adviseerde de CDHO echter 

negatief over de aanvraag van de HAS aan de minister van Economie, Landbouw en 

Innovatie (EL&I). De minister heeft dit advies opgevolgd en stemde niet in met het 

voorstel van de HAS Den Bosch om GMD als bekostigde opleiding op te nemen.1 

EL&I heeft te kennen gegeven bereid te zijn tot heroverweging van het voorgenomen 

besluit tot afwijzing van de aanvraag. 2  Voorwaarde is wel dat de HAS Den Bosch de 

doelmatigheid van GMD nader onderbouwt. Het gaat het hier onder andere om de vraag of 

er (voldoende) vraag bestaat voor de competenties en daaruit voorvloeiende beroepen, 

waarmee toekomstige bachelors GMD de arbeidsmarkt (binnen het groene domein) 

instromen. 

De HAS Den Bosch heeft onderzoeksbureau Dialogic gevraagd om deze vraag in een 

onafhankelijk onderzoek te beantwoorden. 

 

1.2 Onderzoeksvragen 

Zoals de bovenstaande paragraaf aangeeft, heeft de HAS Den Bosch de opdracht gekregen 

om de doelmatigheid van de opleiding GMD aan te tonen. Dit is vertaald naar het in kaart 

brengen van de duurzame vraag naar geo-informatie professionals (in het groene domein). 

Om antwoord te kunnen geven op deze vraag zullen de volgende vragen worden 

beantwoord in deze rapportage:  

                                                

1 Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (2011). Reactie aanvraag doelmatigheid Geo Media 

en Design (dossiernummer 02.45), 14 juli 2011 

2 cf. gespreksnotitie reactie HAS, 5 september 2011 



Dialogic innovatie ● interactie 6 

1. Hoe ziet het huidige (1a) en toekomstige (1b) arbeidsbestand er uit voor geo-

informatie specialisten? 

o per opleidingsniveau (in het bijzonder met HBO-achtergrond) 

o per domein (groen/grijs/overig) 

2. In hoeverre sluit de vraag naar geo-informatie specialisten aan bij de competenties 

waar GMD op inzet?  

3. In hoeverre sluit de (toekomstige) vraag naar geo-informatie specialisten aan bij 

de beroepsprofielen die voortvloeien uit de GMD-competenties?  

De HAS heeft een vierde onderzoeksvraag voorgelegd, waarin Dialogic wordt gevraagd om 

ook een kwantitatieve inschatting te geven van op HBO niveau opgeleide geo-informatie 

specialisten. 

4. Hoeveel geo-informatie professionals met een HBO achtergrond zijn er op jaarbasis 

nodig om in 2016 om aan de (additionele) vraag te voldoen? 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een weerslag van de gehanteerde onderzoeksmethoden. Vervolgens 

schetst hoofdstuk 3 een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse geo-

sector en de omvang ervan. In Hoofdstuk 4 wordt de context van dit onderzoek 

afgebakend, waarbij wordt ingegaan op het onderscheid tussen geo in het grijze domein en 

geo in het groene domein. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven welke positie de 

beoogde opleiding GMD inneemt in dit veld. Hoofdstuk 5 beschrijft vervolgens de 

belangrijkste resultaten op basis van de webenquête en de interviews (onderzoeksvraag 1 

tot en met 4). Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste conclusies van dit onderzoek 

gepresenteerd.  
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2 Methode 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gecombineerde aanpak van desk research, 

een webenquête en interviews. Het voordeel van deze combinatie is dat kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek elkaar versterken, hetgeen leidt tot een sterkere validatie van 

uitkomsten. In dit hoofdstuk worden de gehanteerde methoden kort toegelicht.  

2.1 Desk research 

Op basis van desk research is een afbakening gemaakt van de context van dit onderzoek 

(zie hoofdstuk 3 en 4). Hierbij wordt ingegaan op de vraag wat er verstaan wordt onder 

‘geo’, wat het verschil is tussen het ‘groene domein’ en het ‘grijze domein’ en waaruit geo 

bestaat in beide domeinen. Ook is getracht te achterhalen wat de globale arbeidsmarkt-

ontwikkelingen zijn op het gebied van geo-grijs en geo-groen. De uitkomsten van de desk 

research vormen de basis voor de definitieve afbakening van de context waarbinnen het 

onderzoek geplaatst moet worden.   

Daarnaast is de vertaalslag van opleidingsprofiel naar competentieprofielen gemaakt. De 

HAS Den Bosch heeft daarin de leidende rol gespeeld, aangezien zij immers verantwoorde-

lijk zijn voor de competenties waar zij op inzetten bij toekomstige GMD afstudeerders. Dit 

heeft, aangevuld met GIS-generieke competenties, HAS competenties en HBO-generieke 

competenties geresulteerd in een competentieprofiel dat verder is geoperationaliseerd in 

een webenquête. 

2.2 Webenquête 

Door middel van een webenquête zijn de karakteristieken van het arbeidsmarktbestand 

van geo-informatie professionals in kaart gebracht en is ook de toekomstige behoefte aan 

geo-informatie professionals uitgevraagd. Daarbij is gelet op een eventuele verschuiving in 

de vraag naar benodigde competenties van geo-informatie professionals. Ook is gekeken 

hoe deze arbeidsmarktbehoefte zich verhoudt tot het grijze- en groene domein 

Hiervoor zijn zowel organisaties benaderd die bekend waren bij de HAS, maar ook 

organisaties vanuit het netwerk van GeoBusiness Nederland. In totaal zijn ongeveer 200 

organisaties benaderd. Deze hebben van Dialogic per mail een uitnodiging ontvangen met 

daarin een link naar de webenquête, zonder de opleiding GMD of het doel van het 

onderzoek expliciet te noemen om de respondenten zo min mogelijk te ‘framen’. Na een 

week is een herinneringsmail uitgestuurd.  

Er is gekozen voor de webenquête, omdat we een breed gedragen weerslag wilden vinden 

van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor geo-informatie professionals. Bovendien 

stelt een webenquête ons beter in staat om tot een kwantitatieve doorrekening hiervan te 

komen.  

2.3 Interviews 

Om de toekomstige behoefte aan geo-informatie professionals in kaart te brengen is ook 

gebruikt gemaakt van input vanuit het werkveld van geo-informatie professionals door 

middel van interviews. Door sec te kijken naar huidige (potentiële) werkgevers, zouden we 

ons wellicht ten onrechte een te beperkte blik aanmeten. Daarom zijn ook ‘vooraanstaande 

personen in het groene (geo-informatie) domein bevraagd, te weten:  
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 Gerard van Oosten (voormalig directeur ZLTO) 

 Theo Koekkoek (akkerbouwer, lid van de stuurgroep VION food group) 

 Marlène van Benthem (coordinator applications and GMES bij het Netherlands 

Space Office) 

 Theo Thewessen (voorzitter IIP Geo, bestuurslid met portefeuille innovatie bij 

GeoBusiness NL, directeur Geodan IT) 

Zij hebben ons voorzien van informatie over belangrijke contextuele ontwikkelingen (met 

name in het groene domein) en van duiding van de onderzoeksresultaten.   
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3 Geo in Nederland 

De geo-sector is samen met nano- en biotechnologie, door het bureau voor arbeid van de 

Verenigde Staten in 2004 aangewezen als één van de drie belangrijkste groeisectoren voor 

werkgelegenheid in de 21e eeuw3. Nederland is, met bedrijven als  TomTom, Teleatlas en 

grote ingenieursbureaus als Fugro, Arcadis en Grontmij, een belangrijke internationale 

speler in de geo-sector4.  Dit hoofdstuk beschrijft kort de ontwikkelingen in de geo-sector 

en de omvang van de geo-sector in Nederland.  

3.1 Ontwikkelingen in de geosector  

De afgelopen decennia ontstonden de eerste digitale geografische informatiesystemen. In 

deze systemen werd bestaande geografische data (kadastrale data, topografie en 

bodemgegevens) opgeslagen, waarmee de data eenvoudiger beheerd, gedupliceerd en up-

to-date gehouden kon worden. De meerwaarde zat in eerste instantie in het makkelijker 

kunnen beheren, dupliceren en actualiseren van geografische data. In tweede instantie 

ontstonden allerlei toepassingen, vooral bij overheden en in de civiele techniek en 

cultuurtechniek. Zo gingen overheden bijvoorbeeld geo-informatie gebruiken voor de 

ruimtelijke planning en beheer van openbare ruimte (riolering, groenvoorziening en 

infrastructuur). Ook in de civiele techniek gingen de digitale geo-informatiesystemen een 

steeds grotere rol spelen, doordat men nu digitaal data kon inwinnen, digitaal kon 

ontwerpen en de ontwerpen vervolgens weer digitaal kon uitzetten in het veld.  

De opkomst van het internet, de ontwikkeling van GPS en mobiele data hebben gezorgd 

voor de ontwikkeling van nog meer nieuwe toepassingen en producten. Zo brengen 

boomteeltbedrijven tegenwoordig hun voorraad en logistiek digitaal in kaart, doen 

akkerbouwbedrijven op basis van nieuwe technologie aan precisielandbouw en vergaren 

waterbeheerders data in het veld. De toepassingen en producten komen daarmee niet 

altijd meer per se af van geografen of geo-informatici, maar ook van marketeers, 

communicatiespecialisten, veiligheidsdeskundigen of bedrijfskundigen.  

Deze ontwikkelingen op het gebied van geo-ICT waren  in 2005 aanleiding voor het 

toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een 

zogenaamde ‘i-visie’ op te stellen; een visie op de informatievoorziening van LNV. Deze i-

visie vormde het strategisch kader voor belangrijke thema’s zoals digitale dienstverlening 

in de betrokken beleidsdomeinen (met name het groene domein) en openbaarheid van 

informatie. In 2010 is men begonnen met het actualiseren van deze visie, wat heeft geleid 

tot het rapport: “Vaart Houden” 5.  

Deze geactualiseerde visie is opgesteld, omdat geo-ICT toepassingen nieuwe kansen 

bieden voor een groot deel van de beleidsterreinen van het huidige ministerie van 

Economie, Landbouw en Innovatie (met name binnen het groene domein). Geografische 

informatie kan de innovatiekracht van Nederland versterken. Een van de doelstellingen van 

                                                

3 Gewin, V. (2004). Mapping opportunities, Nature, 427(6972): 376-377. 

4 GI-beraad (2008). GIDEON – Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland. Visie en implementatie-

strategie (2008-2011).  

5  Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (2011). Vaart houden. I-visie 2011-2015, 

verkenning van strategische doelen op het gebied van informatie en ICT voor en vanuit het groene 

domein van EL&I. Den Haag.  
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EL&I is dan ook om innovatie met open data in het groene domein te stimuleren, 

voornamelijk in de geo-toepassingen en in de dienstverlening. De komende jaren moet een 

programma invulling geven aan deze ambitie. Enerzijds zal dit programma thema’s 

omvatten die gericht zijn op het voldoen aan Europese en nationale regelgeving. 

Anderzijds zal het ook gaan om het beschikbaar stellen van geo-informatie in het kader 

van het open-databeleid. De geo-sector levert dus een voorwaardelijke, maar in 

toenemende mate ook een ‘enabling’ bijdrage aan een reeks van beleidsdomeinen. 

3.2 Omvang van de Nederlandse geo-sector 

De marktmonitor 2009-2010 van de GeoBusiness Nederland schat de totale omzet van de 

geo-informatie sector in Nederland op €1,5 miljard euro. Ook stelt deze monitor dat de 

omvang van de geo-informatie sector in Nederland bestaat uit bijna 15.000 fte. Deze geo-

informatie professionals werken verdeeld over het bedrijfsleven (65%), de overheid (32%) 

en kennisinstellingen (3%) 6  (zie Tabel 1). Een geo-informatie professional is daarbij 

gedefinieerd als een medewerker met als hoofdtaak (>50% van de werkzaamheden) het 

verrichten van werkzaamheden voor geo-informatie producten en diensten.  

Tabel 1 Geschatte omvang (in € en in fte) van de geo-sector in Nederland in 2009 

 Aantal geo-informatie 

professionals (in fte) 

Omzet uit geo-informatie producten 

en –diensten (in mln. euro) 

Bedrijfsleven 9.690 968 

Overheid 4.734 475 

Kennisinstellingen 446* 57 

 

Bron: Geo Business Nederland (2010)  

* In de studie wordt niet expliciet vermeld om hoeveel geo-informatie professionals het gaat bij 

kennisinstellingen in tegenstelling tot het bedrijfsleven en de overheid. Daarom is uitgerekend wat de 

omvang van de sector zou zijn op basis van de gegevens van het bedrijfsleven en de overheid. Dit is 

gemiddeld en daarvan is 3% toegekend aan de kennisinstellingen. 

Binnen de overheid is het aantal geo-informatie professionals over de jaren heen 

toegenomen. Deze groei komt met name voort uit een toename van geo-informatie 

professionals bij kleine- en middelgrote gemeenten.  

In het bedrijfsleven is het aantal geo-informatie professionals ten opzicht van 2007 ook 

gestegen (hoewel er ten opzichte van vorig jaar sprake is van een lichte daling), evenals 

de omzet uit geo-informatie producten en - diensten. In 2009 komt de gemiddelde omzet 

per bedrijf uit op €3,4 miljoen euro. De overheid is de belangrijkste afnemer van producten 

en diensten vanuit het bedrijfsleven (57% van de totale omzet werd in 2009 gegenereerd 

bij de overheid). Daarnaast komt 39% van de omzet uit business-to-business activiteiten. 

Er is een grote diversiteit aan bedrijfssectoren die gebruik maken van geo-informatie ICT 

producten en/of diensten. Het bedrijfsleven levert niet alleen aan ‘traditionele’ sectoren, 

maar ook in toenemende mate aan sectoren als financiële- en zakelijke dienstverlening en 

cultuur & recreatie. Het inmeten, inwinnen en opslaan is daarbij nog steeds de 

belangrijkste activiteit van geo-informatie professionals in het bedrijfsleven, maar er is een 

                                                

6 GeoBusiness Nederland, GEONOVUM, Heliview, Research voor beleid (2010). Geo-Sector in kaart. 

Marktmonitor Nederlandse geo-informatie sector 2009-2010. Woerden. In opdracht van GeoBusiness 

Nederland. 
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toename zichtbaar in de omzet die uit presentatie en visualisatie wordt gegenereerd (in 

2009 €165 miljoen euro).  

Gezien de huidige ontwikkelingen in de geo-sector, zoals eerder beschreven, is het 

aannemelijk dat het aantal geo-informatie professionals alleen maar zal toenemen in de 

toekomst. Uit zeer recent onderzoek van NJC Onderwijs Expertise blijkt dat de vraag naar 

HBO opgeleide geo-informatie specialisten het grootst is in vergelijk met vraag naar MBO-

ers en HBO-ers7 In 2008 heeft de Stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie en Geo-informatie de 

vraag naar en het aanbod van afgestudeerde geo-informatici in kaart gebracht op basis 

van eerdere onderzoeken van onder andere IVA en Alons & Partners (2004), BGI (2006), 

VNGB (2007) en eigen onderzoek en komt tot de conclusie dat er voorlopig het beste kan 

worden uitgegaan van de volgende gemiddelde uitstroombehoefte vanuit de verschillende 

opleidingsniveaus:8 

 MBO: 100-150 studenten per jaar 

 HBO: 90-140 studenten per jaar 

 WO: 60 – 100 studenten per jaar 

 

                                                

7 NJC Onderwijs Expertise (2011). Marktonderzoek MBO opleiding GEO-ICT 

8 Stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie en Geo-informatie (2008). Vraag en aanbod afgestudeerden op 

MBO, HBO en WO niveau 
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4 4D Geo 

Om het arbeidsmarktpotentieel van afgestudeerde studenten GMD te bepalen is het van 

belang om te weten wat er onder de uitgangspunten van de nieuwe opleiding ‘Geo Media & 

Design’ wordt verstaan. Dit is vertaald door de HAS in een zogenaamd “4D Geo” concept. 

In dit hoofdstuk gaan we in op 4D Geo en op het onderscheid tussen het groene en het 

grijze domein.  

4.1 4D Geo in GMD 

Zoals hoofdstuk 3 aangaf, zijn de huidige toepassingen en producten al lang niet meer 

altijd te herleiden tot de ‘traditionele geografie’. Gegevens zijn tegenwoordig veel beter te 

verbinden met andere data. Gevolg is dat ‘tijd’ een steeds belangrijkere rol gaat spelen in 

het werkveld van de geograaf. Geografie vraagt niet meer om geografen die alleen denken 

in termen van ruimte, maar ook in termen van tijd. De HAS Den Bosch speelt hierop in 

door studenten op te leiden tot een ‘4D-geograaf’. Deze geograaf is nog steeds een 

ruimtelijk denker, waardoor hij in staat is om ruimtelijke en locatie gebonden oplossingen 

te creëren, ook voor vraagstukken die eerder niet ruimtelijk benaderd of geïntegreerd 

konden worden. Daarnaast is de nieuwe geograaf ook gericht op het vertalen van geo-ICT 

en geo-data naar praktische toepassingen. Hij vervult een meer intermediaire rol in de 

keten.  

Naast kennis van inwinning en datakwaliteit (geodesie), van visualisatie (cartografie) en 

van opslagstructuren (ruimtelijke databases) hebben studenten daarom ook kennis nodig 

van het grafisch ontwerpen van beelden, ontwerpen van grafische interfaces en het 

ontwerpen van interactie. Kennis van de toekomstige toepassingsterreinen van geo-ICT is 

daarbij belangrijk, want in de toekomst zal de geo-informatie professional volgens de HAS 

meer moeten gaan samenwerken met andere beroepsgroepen. Hierbij richt de opleiding 

Geo Media & Design zich op het benaderen van praktijkvraagstukken in het groene 

domein, waarbij de verbinding tussen praktijkvraagstukken en geo-techniek centraal staat. 

Op de (programmeer)techniek als zodanig focust GMD nadrukkelijk niet. 

4.2 Het groene domein versus het grijze domein 

Het onderscheid tussen het groene en grijze domein wordt veel gebruikt bij ingenieursbu-

reaus, aannemers en overheden. Met groen wordt daarbij gedoeld op subsectoren met een 

natuurlijke component zoals agrofood, plattelandsontwikkeling, water, land- en tuinbouw, 

dierhouderij, visserij. Met grijs wordt in het algemeen gedoeld op de gebouwde omgeving 

en infrastructuur. Het is dus het terrein van de bouw, de weg- en waterbouw, maar ook de 

riolering. Landmeten en maatvoering zijn in het grijze domein belangrijke aspecten.  

In onderstaande figuur (Figuur 1) zijn de diverse toepassingsgebieden in het geo-domein 

ingedeeld om het onderscheid tussen het groene domein en het grijze domein te 

illustreren. Daarnaast heeft het werkveld van de geograaf zich uitgebreid voorbij de 

traditionele gebieden. Daardoor is een derde (zwarte) categorie toegevoegd: overig. 
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Figuur 1 Het groene versus het grijze domein 

Van oudsher wordt het grijze domein voorzien van HBO-ers van de opleiding Geodesie/ 

Geo-informatica van de Hogeschool Utrecht. De HAS Den Bosch wil zich met de GMD 

opleiding richten op het groene domein. HAS-opleidingen zijn van oorsprong gericht op 

landbouwopleidingen, maar hebben zich verbreed naar life-sciences. De GMD opleiding 

richt zich dan ook op: dierlijke productie en dierhouderij; tuinbouw, akkerbouw & sierteelt; 

agribusiness; levensmiddelenproductie; food design; milieuvraagstukken en leefomgeving. 

Binnen deze thema’s komen onderwerpen aan de orde als handel, logistiek, recreatie, 

leefbaarheid, de stad als leefomgeving, duurzaamheid en regionale ontwikkeling. Deze 

afbakening is op deze manier teruggekomen in de webenquête om ervoor te zorgen dat 

respondenten met dezelfde framing van domeinen de vragenlijst hebben ingevuld. 

4.3 Competenties GMD en beroepen 

De HAS wil met GMD aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in de geo-sector. Studenten 

leren in de opleiding om de (nabije) leef- en werkomgeving en de dynamiek hierin 

inzichtelijk te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van passende interfaces, zodat het 

niet blijft bij statische beschrijvende informatie. Dit levert dynamische, voorspellende en 

just-in-time & place informatie op. Studenten binnen Geo Media & Design leren het 

koppelen van informatie aan locatie en hoe dit te vertalen voor de klant. 

De volgende competenties staan daarbij centraal in de opleiding9:  

 Organiseren van ruimtelijke informatiesystemen  - verbinden van vraagstelling met 

data en systemen             

 Ontwerpen van digitale geo-informatie - vertaalslag van data en systemen naar 

adequate geo-toepassingen             

 Geografische denk- en werkwijze - hanteren van denkstrategieën voor geografi-

sche verschijnselen en oplossingen             

 Ruimtelijk visualiseren en visuele interactie - doordachte visuele communicatie in 

verschillende contexten             

 Duurzaam ontwikkelen van het groene domein - bijdragen aan duurzaamheid 

binnen het groene domein (kennis van Life Sciences)             

 Initiëren en begeleiden van creatieve en innovatieve processen             

 Communiceren - effectief communiceren met diverse actoren             

                                                

9 HAS (2011) Arbeidsmarkt Opleiding Geo Media & Design - Uitgangspunten van de studie GMD, 

november 2011 
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 Ondernemend en kansgericht werken - inbreng hebben in multidisciplinair verband 

met een gezamenlijk doel             

 Projectmatig werken - inbreng hebben in multidisciplinair verband met een 

gezamenlijk doel   

Met dit competentieprofiel heeft de HAS Den Bosch een aantal beroepen omschreven 

waarvoor de studenten van de GMD opleiding geschikt zijn (zie Tabel 2). Voor ieder beroep 

geldt dat de afgestudeerde de negen competenties van de opleiding beheerst en dat hij per 

beroep in een deel van de van competenties excelleert. 4D verwijst naar de nieuwe 

benadering van vraagstukken door GMD-ers, zoals hierboven beschreven. 

Tabel 2 Mogelijke beroepen waarvoor een GMD’er wordt opgeleid 

Beroep  Beschrijving van beroep 

4DGeo Projectleider Coördineert 4DGeo-projecten op gebied van data, visualisatie, interactie 

en informatievoorziening. Hij spreekt de 4Dgeo-taal van de data tot en 

met de gebruiker en is daardoor in staat multidisciplinair te werken. 

(Beleids)adviseur ruimte & 

locatie 

Adviseert over huidige en kansrijke toepassing van 4DGeo-informatie, 

als bijdrage aan de missie van de organisatie.  

4D Stadsgeograaf Pakt 4DGeo-vraagstukken op in de stedelijke omgeving, op schaal van 

gebouw tot stedelijk netwerk en adviseert op basis daarvan over nieuwe 

toepassingen en producten. 

4D Ruraal geograaf Pakt 4DGeo-vraagstukken op in de rurale omgeving, van perceel niveau 

tot landschap en adviseert op basis daarvan over nieuwe toepassingen 

en producten. 

4D productontwikkelaar Verbindt een 4DGeo vraagstelling met techniek en oplossing door 

producten te ontwerpen: van digitale toepassingen tot apparatuur. 

Analist locatie, ruimte & 

tijd 

Selecteert, integreert, analyseert en koppelt dynamische data om 

hiermee inzichten en toepassingen voor 4DGeo-vraagstukken te 

onderzoeken en optimaliseren. 

4D explanator Maakt 4DGeo inzichtelijk en bruikbaar door doelgroepgerichte krachtige 

visualisaties van vraagstukken, interfaces, analyses en oplossingen te 

bedenken. Beeld en gebruiksvriendelijkheid staan ten dienste van 

inhoud en boodschap.  

Augmentation expert Ontwikkelt en ontwerpt 4DGeo-producten door de virtuele wereld toe te 

voegen aan de reële wereld, waardoor context en visie helder worden.  
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5 Onderzoeksresultaten 

In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste onderzoeksresultaten op basis van de 

webenquête en de interviews. In paragraaf 5.1 zullen we eerst ingaan op de opbouw van 

de respondentengroep in relatie tot representativiteit. Vervolgens wordt in Paragraaf 5.2 

ingegaan op de vraag hoe het huidige en toekomstige arbeidsbestand er uit ziet voor geo-

informatie professionals. Hierbij kijken we naar de verschillende opleidingsniveaus en naar 

de verschillende domeinen; in het bijzonder naar de vraag naar studenten met een hbo-

achtergrond in het groene domein. In Paragraaf 5.3 kijken we in hoeverre de vraag naar 

geo-informatie professionals aansluit bij de competenties waar GMD op inzet. Vervolgens 

gaat Paragraaf 5.4 in op de vraag in hoeverre de (toekomstige) vraag naar geo-

informatie professionals aansluit bij de beroepsprofielen die voortvloeien uit de GMD-

competenties. Tot slot wordt in Paragraaf 5.5  toekomstige arbeidsmarktvraag naar geo-

informatie professionals met een hbo-achtergrond gekwantificeerd. Aangezien het hier een 

prognose betreft, dient bij deze kwantificering een ruime bandbreedte in acht te worden 

genomen voor eventuele afwijkingen. 

De logica achter deze structuur laat zich raden: allereerst willen we vaststellen of er 

überhaupt sprake is van een huidig en/of toekomstig tekort op de arbeidsmarkt voor geo-

informatie specialisten met een hbo-opleiding. Vervolgens kijken we of de competenties 

waar de opleiding GMD op inzet ‘aanslaan’  bij de huidige en toekomstige wens vanuit de 

werkgevers, waarna we onderzoeken of er in de toekomst concrete behoefte is aan 

specifieke beroepen die voortvloeien uit deze competenties. Tot slot wordt de arbeids-

marktvraag naar HBO geschoolde geo-informatie professionals in de toekomst 

gekwantificeerd om de onderzoeksresultaten niet alleen in relatieve termen te duiden, 

maar ook een reëel beeld bij de arbeidsmarktvraag te krijgen. 

5.1 Representativiteit vanuit enquête  

Zoals beschreven is het hoofdbestanddeel van dit onderzoek een webenquête die is 

uitgezet onder ongeveer 200 organisaties (zie paragraaf 2.2). Uiteindelijk is van 81 

organisaties (≈ 40%) een ingevulde vragenlijst retour ontvangen. In Bijlage II zijn de 

deelnemende organisaties opgenomen. Voor achtergrondinformatie met betrekking tot de 

respondenten verwijzen we door naar Bijlage III. 

Een belangrijk aspect in het onderzoek is de vertaalslag / extrapolatie van de onderzoeks-

resultaten uit de steekproef naar de totale populatie van organisaties die zich bezighouden 

met digitale geo-informatie. Aangezien we gebruik maken van een verdeling naar het 

groene-, grijze- en overige domein ligt een correctie hiervan voor de hand. Helaas is er 

echter geen vastomlijnde definiëring van de grenzen tussen het groene en grijze domein 

beschikbaar in de literatuur als referentiepunt. Om die reden hebben we gekozen voor een 

eigen definiëring van de domeinen in de vragenlijst (zie ook Hoofdstuk 4), waardoor 

respondenten de vragenlijst met grofweg hetzelfde begrip van de domeinen hebben 

ingevuld.  

Uit recent onderzoek naar de geo-informatiesector van Nederland van GeoBusiness 

Nederland10  blijkt dat de totale omvang van de geo-informatiesector in 2009 rond de 

                                                

10 GeoBusiness Nederland, GEONOVUM, Heliview, Research voor beleid (2010). Geo-Sector in kaart. 

Marktmonitor Nederlandse geo-informatie sector 2009-2010. Woerden. In opdracht van GeoBusiness 

Nederland. 
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15.000 fte lag. De verdeling van dit aantal over de publieke/private sector en kennisinstel-

lingen is weergegeven in Tabel 3. 

Tabel 3 Representativiteit van steekproef 

 Aantal geo-informatie 

professionals (in fte) 

vanuit Geo-sector in 

kaart  

 

Aantal geo-informatie 

professionals (in fte) 

vanuit steekproef 

Dialogic 

Private sector 9.690 1.366 

Publieke sector 4.755 3.322 

Kennisinstellingen 446 344 

 

In de tweede kolom van bovenstaande tabel, is het aantal fte opgenomen dat (opgeteld) 

binnen de ondervraagde organisaties voor een substantieel deel werkzaam is als geo-

informatie professional. Zoals blijkt uit de tabel is de afspiegeling van de publieke sector en 

kennisinstellingen redelijk in lijn met het onderzoek van GeoBusiness Nederland. Sterker, 

een groot deel van de populatie is hier bevraagd. Voor de private sector is meer sprake 

van een steekproef. Omdat hier sprake is van een ondervertegenwoordiging, zijn de drie 

sectoren zoveel mogelijk separaat behandeld. 

In de rest van de volgende paragrafen blijven we zo dicht mogelijk bij onze eigen data en 

presenteren we de resultaten die direct volgen uit onze eigen dataset.  

5.2 De arbeidsmarkt voor geo-informatie professionals nu en in 

2016 

De basis voor het kwantificeren van de behoefte aan de opleiding GMD is de ontwikkeling 

van de arbeidsmarkt voor geo-informatie specialisten. De verwachte ontwikkeling op de 

arbeidsmarkt is uitgevraagd bij vertegenwoordigers van afdelingen van organisaties die in 

de geo sector werken. Ook hebben we onze geïnterviewden om een toekomstprojectie op 

de geo-informatie arbeidsmarkt gevraagd.  

Alle geinterviewden schetsten het beeld van een (forse) toename van geo-informatie 

personeel in de toekomst. Als voornaamste drivers daarvan wordt genoemd: Omarming 

van open data door de overheid (allen), noodzakelijke schaalvergroting in het groene 

domein, waardoor bepaalde investeringen in bijvoorbeeld de precisielandbouw ineens wel 

uit kunnen (Dhr. Koekkoek) en het feit dat geo-informatie langzamerhand uit het 

“wetenschappelijke” domein ontwikkelt in de richting van operationele toepassingen (mevr. 

van Benthem). Parallel aan deze ontwikkelingen, zijn goed geschoolde HBO-ers nodig. Dit 

is nu al terug te zien in de vele onvervulde vacatures. 

Van de groep enquête respondenten werkt 88% zelf met geo-informatie. Zoals Figuur 2 

laat zien, heeft het merendeel van deze groep zelf een hbo-opleiding afgerond (55%). Iets 

meer dan de helft hiervan heeft zelf een expliciete focus op geo-informatie tijdens de 

opleiding gehad. Ook veel voorkomende profielen onder de respondenten zijn werknemers 

die een hbo-opleiding afgerond hebben zonder expliciete focus op geo-informatie en 

mensen met een universitaire opleiding met expliciete focus op geo-informatie.  
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Figuur 2. De achtergrond van respondenten die zelf met geo-informatie werken 

 

Zoals in de vorige paragraaf al genoemd, is de vertegenwoordiging van de respondenten 

naar sector niet geheel representatief voor de gehele sector. Om de ontwikkelingen van de 

arbeidsmarkt als geheel in kaart te brengen, is het aantal fte’s van mensen die zich op dit 

moment hoofdzakelijk met geo-informatie bezighouden binnen de organisatie uitgevraagd. 

Ook is gevraagd aan respondenten hoe zij verwachten dat het aantal geo-informatie 

werknemers  zich zal ontwikkelen in de toekomst (zie Figuur 3). 

Figuur 3. Aantal fte geo-informatie personeel in 2011 en (verwacht) in 2016. 

 

In totaal vertegenwoordigen de respondenten 5037 fte aan geo-informatie professionals. 

De totale verwachting is dat dit doorgroeit naar ongeveer 5800 fte in 2016, een groei van 

14%. Dit totale beeld is opgedeeld naar overheid of overheidsdienst, kennisinstelling en 

private sector. Van deze drie sectoren wordt verwacht dat de vraag naar geo-informatie 

professionals in het bedrijfsleven het sterkst zal groeien, namelijk met 18%. Op het totaal 
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van geo-informatie professionals in de private sector van 969011 betekent dit een groei van 

meer dan 1700 fte in 2016, ongeveer 330 fte per jaar (aangenomen is dat het aantal fte in 

het bedrijfsleven ten tijde van het onderzoek niet significant verschilt van 2009).  

Ook voor de overheid wordt een sterke groei verwacht, namelijk 13%. Aangezien bij de 

overheid 473412 geo-informatie professionals werken, houdt dit een groei van ongeveer 

120 fte per jaar in. De derde sector, kennisinstellingen, is veruit het kleinst. Hier is de 

groei 9%, wat resulteert in een toename van minder dan 10 fte per jaar. Dit geeft een 

beeld van het aantal geo-informatie professionals in totaal. Hier is dus nog geen rekening 

gehouden met de verdeling van werk naar opleidingsniveau, specifieke geo-informatie 

gerelateerde opleidingen of werkverdeling tussen het groene- en het grijze domein. 

De vraag naar geo-informatie specialisten neemt voor zowel de overheid als de 

private sector toe. De relatieve groei is voor de private sector het grootst. 

De verdeling van opleidingsniveau van geo-informatie specialisten is uitgesplitst naar 

overheid, kennisinstellingen en private instellingen (zie Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6).  

Figuur 4. Verdeling van opleidingsniveau geo-informatie professionals bij de overheid (2011 en 

verwacht in 2016) 

 

Figuur 4 geeft aan dat nu bij bijna 60% van de overheidsinstellingen minder dan de helft 

van het aantal geo-informatie professionals een hbo-opleiding heeft. De overheidsinstellin-

gen hebben vooral mbo’ers in dienst; Het merendeel van de organisaties geeft aan dat 

minimaal de helft van de geo-informatie specialisten een mbo-opleiding heeft. De 

verwachting voor 2016 is dat dit licht toeneemt. Ook geo-informatie professionals met een 

hbo-opleiding vormen een wezenlijke groep binnen de overheid. Nu wordt weliswaar 

ingeschat dat bij meer dan de helft van de instellingen minder dan de helft van de geo-

informatie professionals een hbo-achtergrond heeft, maar de respondenten geven aan dat 

ze verwachten dat er een stevige toename van hbo’ers zal zijn in de toekomst. De 

verwachting is dat in 2016 de geo-informatie professionals bij de overheid vooral mbo’ers 

                                                

11 GeoBusiness Nederland, GEONOVUM, Heliview, Research voor beleid (2010). Geo-Sector in kaart. 

Marktmonitor Nederlandse geo-informatie sector 2009-2010. Woerden. In opdracht van GeoBusiness 

Nederland. 
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en hbo’ers zijn. Daar staat een sterke afname van universitair geschoolde geo-informatie 

professionals tegenover. 

Figuur 5. Verdeling van opleidingsniveau geo-informatie professionals bij kennisinstellingen (2011 en 

verwacht in 2016) 

 

De samenstelling van de arbeidspopulatie die zich met geo-informatie bezig houdt, is bij 

kennisinstellingen sterk afwijkend ten opzichte van de overheid (Figuur 5). Bij de 

kennisinstellingen (veelal universiteiten bij dit onderzoek) werken vooral universitair 

geschoolde professionals; een minderheid heeft een hbo-opleiding. Voor 2016 wordt 

verwacht dat zowel hbo- als universitair geschoolde professionals even vaak instromen. 

Dus ook in deze sector ziet men een toename van het aantal geo-informatie professionals 

met een hbo-opleiding en een afname van de vraag naar universitair geschoolde 

professionals. Aangezien deze sector echter 3% van de totale werkgelegenheid op dit 

gebied weergeeft, heeft dit beeld maar een beperkte bijdrage op de totale vraag naar 

arbeid. 
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Figuur 6. Verdeling van opleidingsniveau geo-informatie professionals bij private instellingen (2011 en 

verwacht in 2016) 

 

Figuur 6 laat zien dat het merendeel van de geo-informatie specialisten in het bedrijfsleven 

een hbo-achtergrond heeft; bij meer dan de helft van de bedrijven heeft het merendeel 

van de geo-specialisten een hbo-opleiding. De toekomstverwachting is dat dit alleen maar 

zal toenemen. Andere opleidingsniveaus komen minder voor. De ontwikkelingen voor die 

opleidingsniveaus zijn moeilijk aan te geven. Wel is de groep universitair geschoolde 

specialisten in het bedrijfsleven veel groter is dan bij de overheid, terwijl de groep mbo 

geschoolde specialisten juist kleiner is. 

Het algemene beeld van het opleidingsniveau van geo-informatie specialisten 

naar opleidingsniveau laat duidelijk zien dat er een sterke toename van 

specialisten met een hbo-achtergrond verwacht wordt. 

Naast het opleidingsniveau speelt ook inhoud van de opleiding een rol. Hierbij is gekeken in 

hoeverre de respondenten verwachten of aanstaande geo-informatie collega’s een geo-

informatie achtergrond zullen hebben. Figuur 7 geeft aan dat de respondenten verwachten 

dat er op mbo-niveau een sterke toename zal zijn van het aantal specialisten dat een 

specifieke geo-informatie opleiding zal hebben. Nu geeft bijna 40% van de respondenten 

aan dat de mbo geschoolde collega’s geen van allen een specifieke geo-informatie 

achtergrond heeft, terwijl maar in 10% van de organisaties de helft of meer een geo-

informatie specifieke opleiding heeft. Voor 2016 wordt verwacht dat meer dan de helft van 

de nieuwe collega’s een geo-informatie opleiding heeft. 
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Figuur 7. Percentage respondenten dat aangeeft in hoeverre huidige geo-informatie collega’s een geo-

informatie specifieke opleiding genoten hebben en in hoeverre de respondent verwacht dat nieuwe 

geo-informatie collega’s in 2016 een geo-informatie achtergrond zullen hebben. 

 

Ook voor het hbo is een zelfde trend te zien; voor 2016 verwacht 75% van de responden-

ten dat ten minste de helft van de nieuwe instroom een geo-informatie achtergrond heeft. 

Voor universitair geschoolde geo-informatie professionals wordt op dit gebied geen 

verandering verwacht; bij de grootste groep organisaties heeft geen van de geo-informatie 

specialisten een specifieke opleiding genoten, en verwacht wordt dat dit ook in 2016 zo is. 

Kortom, respondenten verwachten een sterke toename van mensen met een 

specifieke geo-informatie achtergrond voor zowel mbo- als hbo geschoolde 

medewerkers. 

Traditioneel gezien kent de opleiding tot geo-informatie professional twee dominante 

domeinen: het groene en het grijze domein. Zoals eerder beschreven richt het groene 

domein zich op geografie met een natuurlijke component en richt het grijze domein zich op 

geografie met een infrastructurele component. De opleiding GMD richt zich met name op 

het groene domein. Dus voor de vraag naar toekomstig GMD alumni is het, naast de vraag 

naar hbo geo-informatie specialisten met een specifieke geo-opleiding, ook van belang wat 

de arbeidsmarktontwikkelingen zijn in het groene domein versus het grijze domein. 

Om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in termen van groen en grijs in kaart te brengen, 

is respondenten gevraagd om de verdeling werk in fte over de domeinen groen, grijs en 

overig voor nu en 2016 aan te geven. Ook hier is een indeling naar overheid, kennisinstel-

lingen en de private sector gehanteerd. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

geen

minder dan de helft

ongeveer de helft

meer dan de helft

allemaal

weet niet/geen mening



Dialogic innovatie ● interactie 22 

Figuur 8. Verdeling van fte over de domeinen groen, grijs en overig nu en in 2016 bij de overheid. 

 

Zoals Figuur 8 laat zien is het merendeel van het werk dat nu door de overheid gedaan 

wordt, gericht op het grijze domein. Ook het groene domein levert een grote bijdrage aan 

de hoeveelheid werk terwijl overige activiteiten slechts een minderheid vormen. Voor 2016 

verwachten de respondenten echter dat het meeste geo-informatie werk in het groene 

domein komt te liggen. Daarentegen neemt juist de hoeveelheid werk in het grijze domein 

af. Opvallend is de sterke groei die wordt verwacht voor de overige domeinen.   

Figuur 9. Verdeling van fte over de domeinen groen, grijs en overig nu en in 2016 bij kennisinstellin-

gen. 

 

Bij kennisinstellingen (Figuur 9) worden nauwelijks veranderingen verwacht. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de groepsgrootte erg klein is. De vraag is in hoeverre de 

uitkomsten dus te extrapoleren zijn naar de gehele sector.  
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Figuur 10. Verdeling van fte over de domeinen groen, grijs en overig nu en in 2016 bij private 

instellingen. 

 

Figuur 10 toont dat de verandering van hoeveelheid werk per domein in de private sector 

zowel in het groene domein, als het grijze domein zit. Momenteel is het aandeel van werk 

in het groene domein het grootste van de domeinen, gevolgd door het grijze en overig. 

Voor 2016 wordt verwacht dat zowel het groene, als het grijze domein zullen groeien. Deze 

groei is voornamelijk autonoom, aangezien de afname van werk in overige domeinen maar 

beperkt is. 

Momenteel is het groene domein een belangrijk domein voor geo-informatie 

professionals. De verwachting is dat de hoeveelheid werk in dit domein het 

sterkst zal stijgen van alle domeinen. 

5.3 Belang van competenties voor (toekomstig) personeel 

Na het constateren van een aanzienlijk gat in de huidige arbeidsmarkt voor geo-informatie 

specialisten op hbo niveau, verleggen we in deze paragraaf de aandacht naar competen-

ties. Hiermee beogen we na te gaan in hoeverre de specifieke competenties waar GMD op 

inzet, aansluiten bij de kwalitatieve arbeidsmarktbehoefte. 

De rode draad die vanuit de interviews kan worden getrokken is dat er met name behoefte 

is aan “verbinders” of schakelkennis. Mensen die inhoudelijke kennis hebben van een 

domein en de problemen binnen zo’n domein weten te vertalen naar concrete geo-

informatietoepassingen. Dhr. Koekkoek en Thewessen gaven ook aan dat hierdoor het 

huidige gebruik van bepaalde toepassingen soms wat achterblijft. Ook kennis van 

“ontwerp” kan daarin volgens mevrouw van Benthem een belangrijke stimulerende rol 

gaan spelen. Overigens blijft diepgravende technische kennis ook essentieel, maar de 

algehele conclusie van de geïnterviewden is dat deze competenties elkaar goed aanvullen. 

Een ander punt dat sterk naar voren kwam in de interviews is de mogelijkheid voor 

vernieuwende en innovatieve toepassingen. Hierdoor zou een hele nieuwe markt kunnen 

ontstaan voor geo-informatie toepassingen. Door de toenemende digitalisering bij de 

overheid in combinatie meer bewustwording van de meerwaarde van geo-informatie bij 

boeren en telers (aldus Dhr. Van Oosten), is er zowel van de vraagzijde als de aanbodzijde 

een belangrijke stimulans voor innovatie. 
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Aan de respondenten van de enquête zijn twaalf competenties voorgelegd, welke werden 

beschreven zoals weergegeven in de eerste kolom van Tabel 4 hieronder. In de tweede 

kolom is het ‘type’ competentie opgenomen. We maken daarin onderscheid tussen (1) 

GMD-competenties, (2) HAS-competenties, (3) generieke GIS-competenties en (4) 

generieke hbo-competenties.  

Tabel 4 Competentiebeschrijving en type competentie 

Competentie Type competentie 

 

Organiseren van ruimtelijke informatiesystemen  - verbinden van 

vraagstelling met data en systemen             

GMD- competentie 

Ontwerpen van digitale geo-informatie - vertaalslag van data en 

systemen naar adequate geo-toepassingen             

GMD- competentie 

Geografische denk- en werkwijze - hanteren van denkstrategieën 

voor geografische verschijnselen en oplossingen             

GMD- competentie 

Ruimtelijk visualiseren en visuele interactie - doordachte visuele 

communicatie in verschillende contexten             

GMD- competentie 

Duurzaam ontwikkelen van het groene domein - bijdragen aan 

duurzaamheid binnen het groene domein (kennis van Life Sciences)             

HAS-competentie 

Initiëren en begeleiden van creatieve en innovatieve processen             Geo Media & Design 

competentie 

Communiceren - effectief communiceren met diverse actoren             Generieke hbo-competentie 

Ondernemend en kansgericht werken - inbreng hebben in 

multidisciplinair verband met een gezamenlijk doel             

HAS-competentie 

Projectmatig werken - inbreng hebben in multidisciplinair verband 

met een gezamenlijk doel   

Generieke hbo-competentie 

Beheer - Kennis van opslaan en onderhouden van geo-informatie Generieke GIS-competentie 

Kwaliteit - mathematisch kunnen beoordelen van de waarde van 

geo-objecten en geo-metingen  

Generieke GIS-competentie 

Kennis over inwinning - registreren (meten en inventariseren) en 

bewerken van geo-gegevens 

Generieke GIS-competentie 

 

Aan respondenten werd voor elk van deze competenties gevraagd in hoeverre deze van 

belang zijn bij het aannemen van nieuwe geo-informatie professionals met een hbo-

opleidingsniveau. Ook werd gevraagd of deze competenties belangrijker of minder 

belangrijker zijn geworden in de afgelopen vijf jaar. 

De resultaten zijn opgenomen in Figuur 11.13 Vooropgesteld is dat alle competenties als 

relevant werden getaxeerd, met uitzondering van duurzaam ontwikkelen van het groene 

                                                

13 Het belang dat wordt gehecht aan competenties en de verandering van dit belang zijn gestandaardi-

seerd om ze in één figuur met elkaar te kunnen vergelijken. Een waarde > 1 betekent dus dat de 

competentie relatief belangrijker wordt gevonden dan het gemiddelde belang van alle competenties. 

Voor de verandering van het belang vergeleken met 5 jaar geleden (de gestreepte smalle balken) 
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domein. Vermoedelijk hebben de partijen die vanuit een ‘grijze’ achtergrond de vragenlijst 

invullen daar minder belang bij, waardoor het gemiddelde belang dat eraan gehecht wordt 

ook lager uitvalt. 

Figuur 11. Relatieve belang dat aan competenties wordt gehecht (ten opzichte van vijf jaar geleden) 

 

Ook gaf men overwegend aan dat alle competenties an sich belangrijker worden (de 

gestreepte smalle balken). Als commentaar werd vaak meegegeven (hetgeen ook sterk 

werd bevestigd vanuit de interviews) dat in het volwassen worden van de geo-

informatiesector zowel behoefte is aan specialistische/technische vaardigheden als 

verbindingskennis (mensen die de brug kunnen slaan tussen het domein en de toepassing.  

De resultaten zijn gestandaardiseerd weergegeven in Figuur 11. Hieruit blijkt dat de 

generieke hbo-competenties ‘Communiceren’ en ‘Projectmatig werken’ als belangrijkste 

competenties worden gezien, gevolgd door een drietal competenties waar de opleiding 

GMD zich hard voor maakt: ‘organiseren van ruimtelijke informatiesystemen’, een 

‘geografische denk- en werkwijze en ‘ruimtelijk visualiseren en visuele interactie’. 

Onderaan vinden we de dan de meer technische generieke GIS competenties terug.  

Dit patroon herhaalt zich bij de vraag van toegenomen importantie van de competenties in 

de afgelopen vijf jaar. Ook hierin zien we een patroon dat de meer ‘zachte’ / ‘verbindende’ 

competenties in de geo-informatiesector belangrijker zijn geworden dan de technische. Alle 

GMD competenties zijn relatief gezien belangrijker geworden dan de overige competenties 

(alle waarden zijn groter dan 1). 

                                                                                                                                       

geldt dat een waarde > 1 betekent dat deze competentie gemiddeld belangrijker is geworden dan 

het gemiddelde toegenomen belang van de andere competenties). 
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5.4 Beroepsprofielen vanuit GMD competenties 

Als laatste onderdeel van de online vragenlijst is een aantal beroepsprofielen voorgelegd 

die sterk gekoppeld zijn aan GMD competenties. Het concept 4DGeo dat in Hoofdstuk 4 

uitvoerig is besproken, diende daarvoor als leidraad. De beroepsprofielen staan in Tabel 2. 

Ook in de interviews is deze vraag aan de orde gekomen. Dat de opleiding GMD nog niet is 

gestart en in zekere zin vrij uniek is, maakt het ook lastig om helder afgebakende 

beroepen (van de toekomst) te definiëren. Dhr. Thewessen merkte daarbij ook de 

maatschappij, anticiperend op de toekomst, niet zou moeten schromen om ook in het 

Hoger Beroeps Onderwijs te investeren in een opleiding die tegemoet komt aan een 

ontwikkeling die nu al in gang is gezet. 

Respondenten werd eerst gevraagd in hoeverre zij anno 2011 een vergelijkbare functie al 

beschreven hadden binnen hun eigen organisatie. Vervolgens werd de vraag voorgelegd of 

er vanuit hun organisaties behoefte zou zijn aan dergelijke functies in de toekomst. Als een 

organisatie reeds een 4DGeo functie had, werd gevraagd naar aanvullende behoefte (zowel 

in termen ja/nee als aantallen fte’s). Benadrukt dient te worden dat de voorgelegde 

beroepsprofielen geen uitputtende lijst vormen. De resultaten zijn opgenomen in Figuur 12.   

Figuur 12. Aanwezigheid GMD beroepsprofielen nu en in de toekomst 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de beroepen waar GMD voor opleidt, nog in beperkte 

mate bestaan (slechts 20-25% van de organisaties geeft aan op dit moment dergelijke 

functies te hebben) bij de ondervraagde organisaties. Echter, gemiddeld bestaat voor ieder 

beroepsprofiel bij ongeveer 60% van de ondervraagde organisaties interesse. Hieraan is 

ook een aanzienlijk aantal fte gekoppeld, namelijk 275 fte in 2016. Uiteraard betreft dit 

een inschatting.  
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5.5 Kwantificering van arbeidsmarktbehoefte GMD 

In deze paragraaf worden de uitkomsten van de paragrafen uit dit hoofdstuk gecombineerd 

om een grove indicatie te geven van de kwantitatieve arbeidsmarktbehoefte naar 

afgestudeerde GMD-ers. Het startpunt daarvoor is het aantal fte geo-informatie 

specialisten dat werkt voor de overheid, de private sector en de kennisinstellingen: 

Overheid:  4734 fte 

Kennisinstellingen: 450 fte 
Private sector:  9690 fte 

 
Voor elk van deze sectoren is in kaart gebracht welke groei in werkgelegenheid voor 2016 

verwacht wordt. Voor de overheid bedraagt deze 13%, voor de private sector 18% en voor 

kennisinstellingen 9%. Deze groei wordt echter verwacht over een periode van vijf jaar. 

Daarom is als eerste de jaarlijkse groei per sector berekent. De gemiddelde groei per jaar 

(groei over 5 jaar0.2) bedraagt: 

Overheid:  2.5% 
Kennisinstellingen: 1.7% 
Private sector:  3.4% 

 
Al met al gaat het om een jaarlijkse groei van ongeveer 455 geo-informatie 

professionals. Deze groei geeft de totale verwachte groei voor de gehele geo-

informatie sector aan. 

Aangezien de HAS Den Bosch de opleiding GMD op hbo-niveau aanbiedt, is het relevant om 

deze groei op te delen naar opleidingsniveau. Dit is niet direct uitgevraagd aan de 

respondent en daarom is deze indeling gebaseerd op de toekomstprognose per 

opleidingsniveau zoals die in Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6 is weergegeven. Op basis van 

deze tabel is een schatting gemaakt van het percentage hbo afgestudeerden onder de 

nieuwe geo-informatie professionals. Voor deze schatting zijn de volgende aannames 

gemaakt: op basis van de antwoorden op de vraag hoeveel van de toekomstige 

werknemers een hbo-achtergrond hebben, is er een rekenfactor toegekend (zie figuur 5).  

Tabel 5. Gemaakte aannames bij het opstellen van de HBO-coëfficient en de geo-informatie 

coëfficiënt. 

Antwoordmogelijkheid enquête op de vraag welk 
aandeel van de toekomstige geo-informatie 
professionals een hbo – opleiding heeft 

Rekenfactor bij schatting 

Geen 0% 
Minder dan de helft 25% 
Ongeveer de helft 50% 

Meer dan de helft 75% 
Allemaal 100% 

 
Deze rekenfactoren zijn gecombineerd met de antwoordfrequentie om tot een gewogen 

percentage hbo’ers te komen onder de nieuwe professionals per sector (de hbo-

coëfficient). Per sector is dit: 

Overheid:  45% 
Kennisinstellingen: 45% 
Private sector:  65% 

 
Binnen de overheid en de kennisinstellingen zal naar verwachting 45% van de 

nieuwe geo-informatie professionals in de toekomst een hbo-achtergrond hebben 

en voor de private sector zal het aandeel hbo’ers naar schatting zelfs op 65% 

liggen.  
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De organisaties die deelgenomen hebben aan deze webenquête geven aan dat ze zowel 

verwachten dat er instroom van geo-informatie specialisten met een bijbehorende 

opleiding zal zijn, als instroom van nieuwe geo-informatie professionals die deze opleiding 

niet hebben. Het percentage instroom mét een geo-informatie specifieke opleiding (geo-

informatie coëfficiënt) is op vergelijkbare wijze als de hbo-coëfficiënt bepaald. Dit is ook 

uitgesplitst naar opleidingsniveau, maar niet naar sector (hiervoor was het aantal 

respondenten te laag om tot een betrouwbare inschatting te komen). De geo-informatie 

coëfficiënt bedraagt 54%.  

Zodoende zal 54% van de toekomstige geo-informatie professionals naar 

schatting een opleiding hebben met een expliciete GIS-focus.  

De totale additionele arbeidsmarktvraag volgens deze methodiek is dus te berekenen 

volgens de volgende formule: 

                                                                                    

                                                                               

Voor de verschillende sectoren levert dit de volgende additionele vraag naar hbo 
afgestudeerden met een expliciete GIS-focus op: 
 
Tabel 6. De additionele marktvraag per sector. 

 Overheid Kennis-
instellingen 

Private 
sector 

Totale huidige arbeidsmarkt 4734 450 9690 
Jaarlijkse groei 2.5% 1.7% 3.4% 
hbo-coëfficiënt 45% 45% 65% 

Geo-informatie coëfficiënt 54% 54% 54% 

Jaarlijkse additionele arbeidsmarktvraag 28 2 114 
 

In totaal is de jaarlijkse additionele vraag naar geo-informatie professionals op 

hbo-niveau met een expliciete Geo-informatie focus dus 144 fte.  

 

Op dit moment moet deze vraag opgevuld worden met de opleiding aan de Hogeschool 

Utrecht (de enige hbo-opleiding op dit gebied). Met de huidige jaarlijkse uitstroom van 

ongeveer 16 studenten per jaar14, ontstaat er dus een groot tekort. Om deze inschatting 

goed op waarde te kunnen schatten, moet met een aantal factoren rekening gehouden 

worden. Het betreft hier een prognose over een periode van vijf jaar, hetgeen veel 

impliciete onzekerheid met zich meebrengt. Daarnaast heeft deze schatting uitsluitend 

betrekking op de additionele arbeidsmarkt vraag. Er is in deze schatting dus alleen 

rekening gehouden met de groei van het aantal fte binnen de sector, en niet met natuurlijk 

verloop binnen de sector. Helaas zijn er geen betrouwbare gegevens beschikbaar om 

hierover binnen een acceptabele bandbreedte uitspraken te doen, maar uitgaande van 

conservatieve natuurlijk verloop percentages (door pensioen of overlijden) gaat het al snel 

om nog eens 100+ fte aan arbeidsmarktvraag. 

 

 

                                                

14  GeoBusiness Nederland (2009). Geo sector in kaart: marktmonitor Nederlandse geo-

informatiesector 2008-2009. Mei 2009. 
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6 Conclusie 

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven en 

op basis daarvan worden in dit hoofdstuk de hoofdvragen van dit onderzoek beantwoord: 

1. Hoe ziet het huidige (1a) en toekomstige (1b) arbeidsbestand er uit voor geo-

informatie specialisten? 

a. per opleidingsniveau (in het bijzonder met HBO-achtergrond) 

b. per domein (groen/grijs/overig) 

2. In hoeverre sluit de vraag naar geo-informatie specialisten aan bij de competenties 

waar GMD op inzet?  

3. In hoeverre sluit de (toekomstige) vraag naar geo-informatie specialisten aan bij 

de beroepsprofielen die voortvloeien uit de GMD-competenties?  

4. Hoeveel geo-informatie professionals met een HBO achtergrond zijn er op jaarbasis 

nodig om in 2016 om aan de (additionele) vraag te voldoen? 

 (1a) De huidige vraag naar hbo geo-informatie professionals is hoger dan het 

aanbod. Op basis van eerder onderzoek blijkt dat de vraag naar geo-informatie 

professionals hoger is dan het aanbod. Een, in opdracht van GeoBusiness Nederland, 

uitgevoerde marktmonitor voor 2009-2010 schat de totale omvang van de geo-sector in 

Nederland op bijna 15.000 fte. Dit is een toename ten opzichte van enkele jaren geleden. 

Gezien het aantal onvervulde vacatures (gemiddeld twee onvervulde vacatures per 

organisatie in het bedrijfsleven) kan gesteld worden dat de vraag naar geo-informatie 

professionals het aanbod op dit moment overstijgt. Ook uit de interviews bleek dat er op 

dit moment al een groot tekort is aan geo-informatie professionals met een HBO-

achtergrond. Als verklaring voor de groei van de sector speelt een aantal factoren een 

stimulerende rol. Op de eerste plaats heeft de Nederlandse overheid het “open data” 

gedachtegoed omarmd, hetgeen een vruchtbare bodem oplevert voor innovatie en het 

verbinden van toepassingsgebieden met geo-informatie. Een versterkende factor is het feit 

dat de geo-informatie sector in het proces van volwassenwording, zich in toenemende 

mate vanuit de wetenschappelijke hoek ontwikkelt naar meer operationele toepassingsge-

bieden; met name in het groene domein. 

(1b) In de toekomst zal de vraag naar geo-informatie professionals in het 

algemeen, maar met name ook naar mbo- en hbo-studenten, alleen maar 

toenemen. Gezien de huidige ontwikkelingen in de geo-sector is het aannemelijk dat het 

aantal geo-informatie professionals alleen maar zal toenemen in de toekomst. Uit eerder 

onderzoek van de Stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie en Geo-informatie blijkt dat er in de 

toekomst een gemiddelde uitstroombehoefte bestaat van 100-150 mbo-studenten per jaar, 

90-140 hbo-studenten en 60 – 100 wo-studenten per jaar. Ook uit voorliggend onderzoek 

blijkt dat de vraag naar geo-informatie professionals toeneemt vanuit zowel kennisinstel-

lingen (1,7% per jaar), de publieke sector (2,5% per jaar) als de private sector (3,4% per 

jaar).  

(2) In de ontwikkeling van de geo-informatie sector, worden verbindingscompe-

tenties (van domein specifiek probleem naar toepassing) steeds belangrijker. Uit 

de webenquête blijkt dat er over de hele linie meer belang wordt gehecht aan de GMD-

competenties dan de meer generieke technische competenties. Daarnaast blijkt dat het 

relatieve belang van de GMD competenties groter is geworden de afgelopen jaren in 

vergelijking met de andere competenties. Met andere woorden: de competenties waar de 

opleiding GMD op inzet, lijken de juiste snaar te raken in het geo-informatie werkveld. Dit 
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beeld werd bevestigd in de interviews. Hierin werd overigens wel benadrukt dat de 

technische achtergrond kennis niet onderschat moet worden; zeker in een steeds 

specialistischer wordend werkveld. Echter is er in toenemende mate ook vraag naar breder 

georiënteerde specialisten die op een ander niveau naar de materie kijken.  

(3) Er is behoefte aan beroepen met een 4D geo component (D). Veel van de 

uitgevraagde beroepen met een 4D component bestaan op dit moment nog niet (slechts 

20-25% van organisaties heeft een dergelijke functie). Echter is er in de toekomst wel 

behoefte aan deze beroepen(ongeveer 60%). Ook op het niveau van concrete beroepen 

lijken organisaties dus geïnteresseerd in GMD. 

(4) Er zijn ruim 140 additionele geo-informatie professionals met een HBO-

achtergrond op jaarbasis nodig Op basis van ons onderzoek stellen we vast dat er 

vanuit die verwachte groei van de sectoren (publiek, privaat, kennisinstellingen) op 

jaarbasis behoefte is aan 144 HBO geschoolde geo-informatie professionals (exclusief 

vervangingsvraag). Gezien de huidige uitstroom van de Hogeschool Utrecht (de enige echt 

vergelijkbare hbo-opleiding) kan vastgesteld worden dat het aanbod hier ruimschoots bij 

achter blijft. Enkele kanttekeningen bij deze kwantificering zijn (a) Er is geen rekening 

gehouden in dit onderzoek met het natuurlijk verloop in personeel. Gezien de huidige 

vergrijzing in Nederland zal de werkelijke vraag naar geo-informatie professionals 

vermoedelijk hoger liggen. (b) Er is er sprake van een toekomstprognose, wat in zijn 

algemeenheid moeilijk is. Respondenten is gevraagd te reflecteren op een situatie die niet 

bestaat en naar alle waarschijnlijkheid afhankelijk zal zijn van meerdere factoren.  

Het groene domein wordt steeds belangrijker voor zowel de overheid als de 

private sector. Op basis van de webenquête en de interviews kunnen we vaststellen dat 

het groene domein steeds belangrijker wordt. De agrarische sector is een snel  

innoverende bedrijfstak. Het belang van het groene domein blijkt ook uit de doelstellingen 

van EL&I, waarin wordt gepleit om innovatie met open data in het groene domein te 

stimuleren, voornamelijk in de geo-toepassingen en in de dienstverlening. Uit de 

webenquête blijkt dan ook dat zowel de overheidsinstanties als de private sector een 

toename zien van het groene domein als toepassingsgebied. In de interviews werd dit 

beeld nog eens bekrachtigd en werd volmondig de wens uitgesproken naar “vertalers” die 

over een gezonde dosis “groene kennis” beschikken, maar tegelijkertijd de bagage in huis 

hebben om de vertaalslag naar geo-toepassingen te kunnen maken. 

Tegen een achtergrond van een overheid die open data ruimschoots omarmt, 

toegenomen standaardisering in het geo-informatie domein en een sterke 

ontwikkeling van geo-toepassingen in het groene domein, wordt een enorme 

boost gegeven aan de geo-informatie sector. Het aanbod van goed opgeleide 

specialisten die complementair aan technisch geschoolde specialisten kunnen 

opereren in dit nieuwe tijdsgewricht zou niet achter mogen blijven om ook in de 

toekomst nog aan de arbeidsmarktvraag te kunnen voldoen. Aangetoond is dat er 

(A) een huidige tekort is op de arbeidsmarkt naar geo-informatie specialisten (B) 

deze vraag nog verder zal toenemen tot een niveau het aanbod ruimschoots 

overschrijdt, (C) potentiële werkgevers positief reageren op het profiel van GMD 

via een hoog toegekend belang dat aan hun competenties wordt gehecht en (D) 

dit ook terug laten terugkomen in een behoefte aan de specifieke beroepen die 

voortvloeien vanuit deze competenties.  
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Bijlage II: Respondenten 

Organisaties 

Agrifirm Plant bv 

Akkerbouwbedrijf 

ARCADIS NL 

Atos International 

Basfood 

Basten Landmeetkunde 

BLGG AgroXpertus - Advies en Ontwikkeling 

BLGG AgroXpertus - Communicatie, marketing en internet 

Bosgroep Zuid Nederland 

Carto Studio Bv 

Cobra geoadviseurs bv 

Digitree 

DLG 

Ecologisch Adviesbureau Viridis 

Fugro GeoServices BV Ingenieurs en Adviesbureau 

Gemeente (onbekend) 

Gemeente Aalsmeer 

Gemeente Anna Paulowna 

Gemeente Bloemendaal 

Gemeente Breda 

Gemeente Dalfsen 

Gemeente Dongen 

Gemeente Eindhoven 

Gemeente Etten-Leur 

Gemeente Gemert-Bakel 

Gemeente Goirle 

Gemeente Heeze-Leende 

Gemeente Helmond 

Gemeente Leek 

Gemeente Medemblik 

Gemeente Nederweert 

Gemeente Onderbanken in de provincie Limburg 

Gemeente Schiedam 

Gemeente 's-Hertogenbosch 

Gemeente Sittard-Geleen 

Gemeente Tubbergen 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Gemeente Valkenswaard 

Gemeente Venray 

Gemeente Veldhoven 

Gemeente Waalwijk 

Gemeente Zijpe 
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Geodan 

GEO Professionals Nederland 

Heijmans sport en groen 

Ingenieursbureau Beheeraccent 

Ingenieurs bureau Pass-Partout 

Imtech NV 

Jacqueline Meerkerk Management 

Kadaster - Geo-informatie / Topografie 

Kadaster - Materiebeleid 

Kragten 

Merkator BV 

Ministerie van IenM 

Ministerie van IenM, DG Ruimte en Water 

MUG Ingenieursbureau 

NedGraphics BV 

Nieuwland Geo-informatie 

Optifield 

OTB, TU delft 

Planbureau voor de Leefomgeving 

Provincie Noord-Brabant - i-domein van de Directie Middelen 

Provincie Noord-Brabant - Informatie systemen en producten 

Realworld-Systems 

Rijksuniversiteit Groningen 

Royal Haskoning 

Servicecentrum Drechtsteden 

SRE Milieudienst 

Streekontwikkeling Boven-Dommel 

Suiker Unie - Agrarische dienst 

Suiker Unie (onderdeel van Royal Cosun) 

TopX Geo-ICT 

Van Helvoirt Groenprojecten 

Wageningen Universiteit - Centrum geo-informatie 

Wageningen universiteit - leerstoelgroep geo-informatie wetenschappen 

Waterschap Hollandse Delta 

Waterschap Hunze en Aa's 

Waterschap - Waterbeleid, hydrologie en ruimtelijke omgeving 

Webmapper V.O.F. 
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Bijlage III: Achtergrond responden-

ten 

 

 

 

 

14%

5%

14%

20%

20%

28%

aantal fte in organisatie 
<= 10

10 < aantal fte in 
organisatie <=  50

50 < aantal fte in 
organisatie <=100

100 < aantal fte in 
organisatie <= 200

200 < aantal fte in 
organisatie <= 500

500 < aantal fte in 
organisatie

53%

26%

9%

7%

4%
43 Overheid en/of 
overheidsdienst

21 Overige zakelijke 
dienstverlening

7 Architecten & 
Ingenieurbureaus

6 Kennisinstelling

3 Industrie

1 Anders
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17%

17%

15%14%

14%

10%

7%

6%
(Beleids)medewerker Geo informatie

Geo specialist

Afdelingshoofd / Teamleider (GIS)

Directeur / DGA

Adviseur geo-informatie

Coordinator Geo-informatie (beheer)

Projectmanager (GIS)

Overig
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Bijlage IV: Vragenlijst 

Blok 1: Contextuele informatie 

 

1. Bij welke organisatie bent u werkzaam? [open vraag] 

…………………………………………………………………… 

 

2. Hoeveel mensen zijn er werkzaam in uw organisatie (in fte)? [getal] 

 

 

 

3. In welke sector/type organisatie bent u werkzaam?  [enkele keuze vraag] 

o Overheid en/of overheidsdienst 

o Kennisinstelling 

o Industrie 

o Transport & Logistiek 

o Zorg 

o Financiële dienstverlening 

o Architecten & Ingenieursbureau 

o Overige zakelijke dienstverlening 

o Anders, namelijk……… 

 

4. Bij welke afdeling bent u werkzaam? [open vraag] 

…………………………………………………………………… 

 

5. Hoeveel mensen zijn er werkzaam op uw afdeling (in fte)? [getal] 

 

 

 

6. Hoe lang bent u al werkzaam binnen deze afdeling? [enkele keuze vraag] 

o Minder dan 1 jaar 

o 1 tot 3 jaar 

o 3 tot 10 jaar 

o Langer dan 10 jaar 

 

 

7. Wat is uw huidige functie? [open vraag] 

……………………………………………………………………… 

 

8. Wat is de postcode van (het hoofdkantoor van uw) organisatie? [open vraag] 

……………………………………………………………………… 
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Blok 2: Personeel in relatie tot geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen 

9. Is uw organisatie producent of afnemer van geo-informatie en/of geo-ICT-

toepassingen ? [enkele keuze vraag] 

o Producent (Ga naar vraag 11) 

o Afnemer (Ga naar vraag 11) 

o Zowel producent als afnemer  

 

10. U hebt aangegeven dat u zowel producent als afnemer bent van geo-informatie 

en/of geo-ICT toepassingen. Hoeveel procent van uw activiteiten is gericht op pro-

ductie van geo-informatie en/of geo-ICT toepassingen?  [getal] 

 

 

 

11. Hoeveel mensen (in fte) werken er binnen de gehele organisatie vanuit hun functie 

met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen? Mocht u dit niet exact weten, 

volstaat een schatting. [getal] 

 

 

12. Werkt u vanuit uw functie zelf met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen? 

[enkele keuze vraag] 

o Ja, als afnemer 

o Ja, als producent 

o Ja, als zowel afnemer als producent 

o Nee (ga naar vraag 14) 

 

13. Hoe zou u uw opleidingsachtergrond typeren? [enkele keuze]  

o Opleiding op MBO niveau met expliciete aandacht voor geo-ICT 

o Opleiding op MBO niveau zonder expliciete aandacht voor geo-ICT 

o Opleiding op HBO niveau met expliciete aandacht voor geo-ICT 

o Opleiding op HBO niveau zonder expliciete aandacht voor geo-ICT 

o Opleiding op universitair niveau met expliciete aandacht voor geo-ICT 

o Opleiding op universitair niveau zonder expliciete aandacht voor geo-ICT 

 

14. Welke opleidingsachtergrond hebben uw collega’s die in aanraking komen met geo-

informatie en/of geo-ICT-toepassingen in het algemeen? [matrix vraag] 

  

 

   

Geen Een 

minder-

heid 

Onge-

veer de 

helft 

Een 

meer-

derheid 

Alle-

maal 

Weet niet 

/ geen 

mening  

1 Geo-Collega's met een MBO-opleiding [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Geo-Collega's met een HBO-opleiding [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Geo-Collega's met een universitaire 

opleiding 
[ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  
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15. Kan u aangeven in hoeverre uw geo-collega's, vanuit verschillende opleidingsach-

tergronden, een expliciete geo-ICT achtergrond hebben gehad? [matrix vraag] 

 

 

16. Eventuele toelichting op de gegeven antwoorden [open vraag] 

………………………………………………………………………… 

 

17. In hoeverre voorziet u een toename of afname de komende 5 jaar in de behoefte 

van uw organisatie aan geo-informatie professionals? [enkele keuze] 

o Toename, namelijk van             %  (ga naar vraag 18) 

o Geen toe- of afname    (ga naar vraag 21) 

o Afname, namelijk van            %  (ga naar vraag 21)  

 

18. U heeft aangegeven dat u een toename van geo-informatie professionals verwacht 

de komende vijf jaar. Vanuit welk opleidingsniveau denkt u dat deze professionals 

zullen komen? [matrix vraag] 

   

Geen Een 

minder-

heid 

Onge-

veer de 

helft 

Een 

meer-

derheid 

Alle-

maal 

Weet niet 

/ geen 

mening  

1 Opleiding op MBO niveau [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Opleiding op HBO niveau   [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Opleiding op WO niveau [ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  

 

19.  U heeft aangegeven dat u een toename van geo-informatie professionals verwacht 
de komende vijf jaar. Welk deel van de toekomstige geo-ICT collega's (naar oplei-

dingsachtergrond) zal naar verwachting een expliciete geo-ICT focus hebben? 
[matrix vraag] 

   

Geen Een 

minder-

heid 

Onge-

veer de 

helft 

Een 

meer-

derheid 

Alle-

maal 

Weet niet 

/ geen 

mening  

1 Welk deel van uw MBO opgeleide geo-

collega's heeft een expliciete geo-ICT 

achtergrond 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Welk deel van uw HBO opgeleide geo-

collega's heeft een expliciete geo-ICT 

achtergrond 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Welk deel van uw WO opgeleide geo-

collega's heeft een expliciete geo-ICT 

achtergrond 

[ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  
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Geen Een 

minder-

heid 

Onge-

veer de 

helft 

Een 

meer-

derheid 

Alle-

maal 

Weet niet 

/ geen 

mening  

1 Welk deel van de toekomstige geo-ICT 

collega's met een MBO achtergrond zal 

naar verwachting een expliciete geo-ICT 

focus hebben? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Welk deel van de toekomstige geo-ICT 

collega's met een HBO achtergrond zal 

naar verwachting een expliciete geo-ICT 

focus hebben? 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Welk deel van de toekomstige geo-ICT 

collega's met een WO achtergrond zal 

naar verwachting een expliciete geo-ICT 

focus hebben? 

[ ]  [ ] [ ] [ ] [ ]  [ ]  

 
20.  Eventuele toelichting op de gegeven antwoorden: [open vraag] 

………………………………………………………………………… 

 

Blok 3: Profilering van geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen in de 

organisatie 

Deze vraag heeft enkel betrekking op het deel van uw organisatie/de werknemers binnen 

uw organisatie die zich met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen bezighouden. 

21. Kunt u aangeven voor welke gebieden (maximaal een top 3) u voornamelijk geo-

ICT-toepassingen ontwikkelt of voor welke gebieden u geo-ICT gebruikt? [multiple 

check box, controle op minimaal 1, maximaal 3] 

o Milieu, bodem en natuur 

o Cultuur & Recreatie 

o Landbouw en visserij 

o Bouw en infrastructuur 

o Telecom en IT 

o Mobiliteit 

o Ruimtelijke ordening 

o Water en energie 

o Financiële- en zakelijke dienstverlening 

o Chemie en industrie 

o Openbare orde en veiligheid 

o Toerisme 

o Onderwijs 

o Zorg 

o Anders, namelijk  

Het geo-domein wordt in de sector vaak verdeeld in kleuren. Met groen wordt daarbij 

gedoeld op subsectoren met een natuurlijke component zoals agrofood, plattelandsontwik-

keling, water, land- en tuinbouw, dierhouderij, visserij etc. Met grijs wordt in het algemeen 

gedoeld op de gebouwde omgeving en infrastructuur. Het is dus het terrein van de bouw, 

de weg- en waterbouw, maar ook de riolering. Landmeten en maatvoering zijn in het grijze 

domein belangrijke aspecten.  
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De volgende twee vragen gaan in op de focus van geo-informatie en/of geo-ICT-

toepassingen die u gebruikt of ontwikkelt op die twee “kleuren”. Niet alle geo-ICT-

toepassingen zullen op deze twee kleuren betrekking hebben. Om die reden voegen we 

voor de volledigheid een derde (zwarte) categorie toe voor toepassingen die zich niet onder 

de traditionele definitie van groen of grijs is in te delen. (bijvoorbeeld een applicatie die 

bijhoudt waar inbraken plaatsvinden in een stad).  

 

 

22. Als u kijkt naar de verdeling van het aantal manuren binnen het deel van uw 

organisatie dat zich bezighoudt met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen 

(als gebruiker en/of ontwikkelaar): Hoe zou u de hoeveelheid bestede tijd verdelen 

over deze drie domeinen (groen/grijs/overig)?  

o U kunt 30 punten verdelen over deze drie kleuren. Het is ook moge-

lijk/toegestaan dat u alle 30 punten toekent aan 1 kleur. [verdeling van 

punten, minimaal 30, maximaal 30 punten verdelen] 

Aantal punten 

Groen 

Grijs 

Overig 

Het is goed denkbaar dat de ontwikkeling en/of het gebruik van geo-informatie en/of geo-

ICT-toepassingen zal verschuiven in de (nabije) tussen deze domeinen. Bijvoorbeeld omdat 

uw organisatie nieuwe informatiebronnen weet aan te boren en van daaruit nieuwe 

diensten gaat ontwikkelen. 

23. Als u kijkt naar de verdeling van het aantal manuren binnen het deel van uw 

organisatie dat zich over 5 jaar met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen 

bezighoudt: Hoe denkt u dat de verdeling van tijd dan over deze drie domeinen 

(groen/grijs/overig) zal zijn?  

o U kunt 30 punten verdelen over deze drie kleuren. Het is ook moge-

lijk/toegestaan dat u alle 30 punten toekent aan 1 kleur. [verdeling van 

punten, minimaal 30, maximaal 30 punten verdelen] 

Aantal punten 

Groen 

Grijs 

Overig 

 

  

Groen 

•Landbouw en visserij  

•Food 

• Leefomgeving (ruimte, 
recreatie en toerisme, 
bodem, water, natuur 
en milieu) 

Grijs  

•Bouw en infrastructuur 

•Weg- en waterbouw 

Overig 

•Financiële- en zakelijke 
dienstverlening 

•Chemie en industrie 

•Handel 

•Openbare orde en 
veiligheid 

•Onderwijs 

•Zorg 

•Telecom en IT 
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Blok 4: Competenties van (toekomstig) personeel 

De volgende twee vragen gaan over competenties van toekomstig personeel dat zich 

bezighoudt met geo-informatie en/of geo-ICT-toepassingen. 

24. In hoeverre zijn de volgende competenties van belang bij het aannemen van 

nieuwe geo-informatie professionals op HBO niveau? [matrix vraag] 

 
 

   

Niet Basale 

kennis 

Redelijke 

mate van 

kennis 

Diep-

gravend

e kennis 

n.v.t.  

1 Organiseren van ruimtelijke 

informatiesystemen – verbinden van 

vraagstelling met data en systemen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Ontwerpen van digitale geo-informatie 

– vertaalslag van data en systemen 

naar adequate geo-toepassingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Geografische denk- en werkwijze – 

hanteren van denkstrategieën voor 

geografische verschijnselen en 

oplossingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Ruimtelijke visualiseren en visuele 

interactie – doordachte visuele 

communicatie in verschillende 

contexten 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Kennis over inwinning – registeren 

(meten en inventariseren) en bewerken 

van geo-gegevens) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 Beheer – kennis van opslaan en 

onderhouden van geo-informatie 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Kwaliteit – mathematisch kunnen 

beoordelen van de waarde van geo-

objecten en geo-metingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 Duurzaam ontwikkelen van het groene 

domein – bijdragen aan duurzaamheid 

binnen het groene domein (kennis van 

Life Sciences) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 Initiëren en begeleiden van creatieve en 

innovatieve processen 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

10 Communiceren – effectief communice-

ren met diverse actoren 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11 Ondernemend en kansgericht werken – 

inbreng hebben in multidisciplinair 

verband met een gezamenlijk doel 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12 Projectmatig werken -  inbreng hebben 

in multidisciplinair verband met een 

gezamenlijk doel 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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25. Ontbreken er volgens u competenties in deze lijst?, zo ja, welke? [open vraag] En 

in hoeverre zijn deze competenties van belang bij het aannemen van nieuwe geo-

informatie professionals op HBO niveau? [matrix vraag]  

 

26. In hoeverre is het gewenste competentieprofiel ten aanzien van 5 jaar geleden 

veranderd? [matrix vraag] 

   

Niet Basale 

kennis 

Redelijke 

mate van 

kennis 

Diep-

gravend

e kennis 

n.v.t.  

1 [Ontbrekende competentie 1] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 [Ontbrekende competentie 2] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 [Ontbrekende competentie 3] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

   

Veel minder 

belangrijk 

Minder 

belangrijk 

Gelijk Belang-

rijker 

Veel 

belang-

rijker 

Weet 

niet/geen 

mening 

1 Organiseren van ruimtelijke 

informatiesystemen – verbinden van 

vraagstelling met data en systemen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Ontwerpen van digitale geo-informatie 

– vertaalslag van data en systemen 

naar adequate geo-toepassingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Geografische denk- en werkwijze – 

hanteren van denkstrategieën voor 

geografische verschijnselen en 

oplossingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Ruimtelijke visualiseren en visuele 

interactie – doordachte visuele 

communicatie in verschillende 

contexten 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Kennis over inwinning – registeren 

(meten en inventariseren) en bewerken 

van geo-gegevens) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

6 Beheer – kennis van opslaan en 

onderhouden van geo-informatie 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

7 Kwaliteit – mathematisch kunnen 

beoordelen van de waarde van geo-

objecten en geo-metingen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

8 Duurzaam ontwikkelen van het groene 

domein – bijdragen aan duurzaamheid 

binnen het groene domein (kennis van 

Life Sciences) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

9 Initiëren en begeleiden van creatieve en 

innovatieve processen 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

[ ]  
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Blok 5: (Toekomstige) beroepsprofielen 

Een geograaf is een ruimtelijk denker, hij brengt ruimtelijke informatie, analyses en 

patronen in kaart. De kaart is dan ook bij uitstek een geografisch product. 

Door geo-ict is geografische data echter massaler, opener en actueler beschikbaar of 

beschikbaar te maken en te verbinden dan voorheen, ook op hele nieuwe terreinen. We 

kunnen stellen dat een vierde component steeds belangrijker wordt voor de nieuwe 

geograaf, namelijk ‘tijd’ en dat het daarmee niet meer alleen gaat om 3D, maar om 4D. 

De 4D geograaf is nog steeds een ruimtelijk denker. Hij is daardoor in staat om  ruimtelijke 

en locatie gebonden oplossingen te creëren, ook voor vraagstukken die eerder niet 

ruimtelijk benaderd of geïntegreerd konden worden. Daarnaast is de nieuwe geograaf ook 

gericht op het vertalen van geo-ICT en geo-data naar praktische toepassingen. Hij vervult 

een meer intermediaire rol in de keten: van techniek tot tool, gesprekspartner en 

inspirator. 

De kaart is nog steeds het kenmerkende product, vaak meer dynamisch, interactief, en 

soms in 3D of virtueel. Digitale kaartbeelden zijn overal op elk moment beschikbaar, op 

miljoenen apparaten van allerlei soort. We kunnen stellen dat een vierde component steeds 

belangrijker wordt voor de nieuwe geograaf, namelijk ‘tijd’ en dat het daarmee niet meer 

alleen gaat om 3D, maar om 4D. 

In de komende vragen is een vertaalslag gemaakt naar toekomstige (4D) beroepen op het 

gebied van geo-ICT en geo-data. We leggen dadelijk een aantal van deze beroepen aan u 

voor. 

27. Als u kijkt naar uw huidige werkzaamheden, in hoeverre heeft u dan kennis op het 

gebied van 4DGeo gemist in uw vooropleiding? [enkele keuze vraag] 

   

helemaal 

niet 

gemist 

Niet 

gemist 

Neutraal Wel 

gemist 

Zeer 

gemist 

Weet niet 

/ geen 

mening  

1 Gemis van 4DGeo in vooropleiding [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

  

10 Communiceren – effectief communice-

ren met diverse actoren 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

11 Ondernemend en kansgericht werken – 

inbreng hebben in multidisciplinair 

verband met een gezamenlijk doel 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

12 Projectmatig werken -  inbreng hebben 

in multidisciplinair verband met een 

gezamenlijk doel 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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28. In hoeverre bent u van mening dat 4DGeo expertise een nuttige toevoeging is voor 

het arbeidsmarktpotentieel van een geo-informatie professional? [enkele keuze 

vraag] 

   

geen  beperkt redelijk veel essentieel Weet niet 

/ geen 

mening 

1 Toegevoegde waarde van 4Dgeo [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  

 

29. Bestaan de volgende beroepen in een 4D-variant momenteel binnen uw organisa-

tie? [matrix vraag] 

 

30. Zou er in de toekomst behoefte zijn aan dergelijke 4D beroepen binnen uw 

organisatie? Indien een 4D variant momenteel al bestaat binnen uw organisatie 

gaat het hier om aanvullende behoefte. [matrix vraag] 

   

Ja Nee Weet niet/geen 

mening 

1 4D Geo projectleider - coördineert 4DGeo-projecten op 
gebied van data, visualisatie, interactie en informatievoorzie-
ning. Hij spreekt de 4Dgeo-taal van de data tot en met de 
gebruiker en is daardoor in staat multidisciplinair te werken. 

[ ] [ ] [ ] 

2 (Beleids)adviseur ruimte & locatie - adviseert over huidige en 
kansrijke toepassing van 4DGeo-informatie, als bijdrage aan 

de missie van organisatie. 

[ ] [ ] [ ] 

3 4D Stadsgeograaf - pakt 4DGeo-vraagstukken op in de 
stedelijke omgeving, op schaal van gebouw tot stedelijk 
netwerk en adviseert op basis daarvan over nieuwe 
toepassingen en producten. 

[ ] [ ] [ ] 

4 4D Ruraal geograaf - pakt 4DGeo-vraagstukken op in de 
rurale omgeving, van perceelsniveau tot landschap en 
adviseert op basis daarvan over nieuwe toepassingen en 
producten. 

[ ] [ ] [ ] 

5 4D productontwikkelaar - Verbindt een 4DGeo vraagstelling 
met techniek en oplossing door producten te ontwerpen: van 
digitale toepassingen tot apparatuur. 

[ ] [ ] [ ] 

6 Analist locatie, ruimte en tijd - selecteert, integreert, 
analyseert en koppelt dynamische data om hiermee inzichten 
en toepassingen voor 4DGeo-vraagstukken te onderzoeken 

en optimaliseren. 

[ ] [ ] [ ] 

7 4D explanator - maakt 4DGeo inzichtelijk en bruikbaar door 
doelgroepgerichte krachtige visualisaties van vraagstukken, 
interfaces, analyses en oplossingen te bedenken. Beeld en 
gebruiksvriendelijkheid staan ten dienste van inhoud en 
boodschap. 

[ ] [ ] [ ] 

8 Augmentation expert -  ontwikkelt en ontwerpt  4DGeo-
producten door de virtuele wereld toe te voegen aan de reële 
wereld, waardoor context en visie helder worden.  

[ ] [ ] [ ] 

   

Ja Nee Weet niet/geen 

mening 

1 4D Geo projectleider - coördineert 4DGeo-projecten op 
gebied van data, visualisatie, interactie en informatievoorzie-
ning. Hij spreekt de 4Dgeo-taal van de data tot en met de 
gebruiker en is daardoor in staat multidisciplinair te werken. 

[ ] [ ] [ ] 
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31. Indien u in de toekomst behoefte heeft aan een dergelijke 4D beroepen om 

hoeveel fte gaat het dan naar verwachting in 2016? (Het gaat hier uiteraard om 

een schatting) [getal]  

   

Indien ja, wat is dan het 

aantal fte waar u aan 

denkt? [getal]  

1 4D Geo projectleider [ ] 

2 (Beleids)adviseur ruimte & locatie  [ ] 

3 4D Stadsgeograaf  [ ] 

4 4D Ruraal geograaf  
[ ] 

5 4D productontwikkelaar  
[ ] 

6 Analist locatie, ruimte en tijd  
[ ] 

7 4D explanator  
[ ] 

8 Augmentation expert  
[ ] 

 

32.  Eventuele toelichting op bovenstaande antwoorden? [open vraag] 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2 (Beleids)adviseur ruimte & locatie - adviseert over huidige en 
kansrijke toepassing van 4DGeo-informatie, als bijdrage aan 
de missie van organisatie. 

[ ] [ ] [ ] 

3 4D Stadsgeograaf - pakt 4DGeo-vraagstukken op in de 
stedelijke omgeving, op schaal van gebouw tot stedelijk 
netwerk en adviseert op basis daarvan over nieuwe 
toepassingen en producten. 

[ ] [ ] [ ] 

4 4D Ruraal geograaf - pakt 4DGeo-vraagstukken op in de 

rurale omgeving, van perceelsniveau tot landschap en 
adviseert op basis daarvan over nieuwe toepassingen en 
producten. 

[ ] [ ] [ ] 

5 4D productontwikkelaar - Verbindt een 4DGeo vraagstelling 
met techniek en oplossing door producten te ontwerpen: van 
digitale toepassingen tot apparatuur. 

[ ] [ ] [ ] 

6 Analist locatie, ruimte en tijd - selecteert, integreert, 
analyseert en koppelt dynamische data om hiermee inzichten 
en toepassingen voor 4DGeo-vraagstukken te onderzoeken 
en optimaliseren. 

[ ] [ ] [ ] 

7 4D explanator - maakt 4DGeo inzichtelijk en bruikbaar door 
doelgroepgerichte krachtige visualisaties van vraagstukken, 
interfaces, analyses en oplossingen te bedenken. Beeld en 
gebruiksvriendelijkheid staan ten dienste van inhoud en 
boodschap. 

[ ] [ ] [ ] 

8 Augmentation expert -  ontwikkelt en ontwerpt  4DGeo-
producten door de virtuele wereld toe te voegen aan de reële 
wereld, waardoor context en visie helder worden.  

[ ] [ ] [ ] 
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33. Bent u geïnteresseerd in de eindrapportage van dit onderzoek? [enkele keuze vraag] 

o Ja, ik ben hierin geïnteresseerd; u kunt het rapport versturen naar het volgende 

emailadres  

o Nee, ik hoef het rapport niet te ontvangen. 
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