
QGIS in de klas
GISwijzer

Margit Stapel

Deze presentatie geeft de stappen aan die een docent moet doorlopen 
om een GISopdracht te laten doen door de leerlingen. Tevens wordt in 

gegaan op wat voor type vraagstukken met een GIS kan worden 
opgelost. Kortom waarom en hoe QGIS in de klas.



Stappenplan voor een GISopdracht

• Belangrijkste verschil Edugis en een GIS als QGIS

• QGIS stappenplan voor opdrachten

• QGIS type opdrachten
• Met voorbeelden uitgelegd. 



Edugis en QGIS

•



Stap 1: Installeren van QGIS kort 

• Waar kan je QGIS downloaden: http://qgis.org/nl/site/

• Welke versie

• Hoe kan een school QGIS makkelijk installeren 

• Incl veel gebruikte plugins

http://qgis.org/nl/site/
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Stap 1: Installeren van QGIS kort 

http://www.qgis.nl/2012/06/20/qgis-installeren-via-osgeo4w/

http://www.qgis.nl/2014/04/22/qgis-in-de-klas-onder-
windows/

http://www.qgis.nl/2012/06/20/qgis-installeren-via-osgeo4w/
http://www.qgis.nl/2014/04/22/qgis-in-de-klas-onder-windows/
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Stap 1: Installeren van QGIS kort 
• Nuttige plugins (GISwijzer reeks)

• 1e deel:  

• Openlayers plugin

• GeoSearch plugin

• Qgis2threejs plugin

• PDOK plugin



Stap 2: Geodata downloaden
• Welke data is er en waar kan die (gratis) vandaan gehaald worden 

• Hoe kan de docent de data het makkelijkst gebruiken



Stap 2: Geodata typen
 Vector data

 Raster data



Stap 2: Geodata vector data 

Veld

 Attributen Veldtypen

 String  (Tekst)

 Double (Cijfers, met decimaal)

 Integer (Cijfers, hele getallen)



Stap 2: Geodata downloaden
• Nuttige plugins (GISwijzer reeks)

• PDOK plugin

• Welke type geodata kan je opslaan 

• Metadata
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Stap 2: Geodata downloaden
• Nuttige plugins (GISwijzer reeks)

• PDOK plugin

• Metadata



Stap 3: Geodata visualiseren 
• Visualisatie in 3d

• Kaarten visualiseren in 2d zoals in de atlas



Stap 4a: Eigen onderzoek: Datamanagement -
Exel data koppelen 
aan vector data



Stap 4b: Eigen onderzoek: Editen – nieuwe 
gegevens van eigen onderzoek digitaliseren

 Nieuwe Shapefile

 Editen



Stap 5: Type GIS onderzoeken
Analyses - relaties kaarten 



Stap 5: Type GIS onderzoeken
Analyses - relaties kaarten



Stap 5: Type GIS onderzoeken 
Analyses - Selecties 
• Op basis 

• van attributen

• ruimte



Stap 5: Type GIS onderzoeken
Analyse - Verschillen in tijd bepalen
• Welke huizen zijn nieuw.

2000

2018

2000 - 2017



Stap 5: Type GIS onderzoeken
Analyse - Verschillen in tijd bepalen
• Welk bodemgebruik zijn nieuw in ‘t Zand, LR, Utr.

2008

2012

2012 – nieuwe 
elementen

2012 – zelfde gebleven elementen



Stap 5: Type GIS onderzoeken 
Analyse - Wat ligt op wat



Stap 5: Type GIS onderzoeken 
Analyse - Wat ligt op wat



Stap 5: Type GIS onderzoeken 
Analyse - Beste plek voor objecten vinden
• Geef mij de beste plek voor de windmolens. 

• Op land

• 500 m van huizen

• Veel wind



Stap 6: Presenteren - kaartlayout



GISwijzer stapsgewijze benadering 
lesmethode.
• Hoe past deze lesmethode in het curriculum van aardrijkskunde PO 

• PWA

• Examens

• Onderwerpen 

• QGIS technieken/vraagstukken
• informatica 

• biologie 

• scheikunde 

• Niet alleen medewerkers (lees gebruikers van GIS) maar ook GAME 
bouwers en gebruik bij particulieren. 



Hoe kan de docent en leerlingen het makkelijkst 
GIS/QGIS in de les gebruiken:

• GISwijzer les methode
• Boekjes met een compleet GIS onderdeel
• OpenSource QGIS
• Compleet onderzoek
• Strip als teaser
• Extra bij klassenset: complete opdracht (digitaal) met 

antwoordmodel die aansluit op het leerdeel. 
• Meteen aan de slag
• GISwijzer YouTube kanaal voor uitleg aan docent en 

leerlingen.
• Geodata te downloaden via GISwijzer.nl

•

Stephan Timmers: stripverhaal 



Bedankt voor uw aandacht.
• Zijn er vragen???

Kaartlaag bronnen: CBS, 
Kadaster, NAM, NLOG,KNMI, 
OpenstreetMap.org
Rijkswaterstaat
Over Morgen BV
http://planning.hawaii.gov/gis/download-
gis-data-expanded/
http://www.naturalearthdata.com/
www.Edugis.nl

http://planning.hawaii.gov/gis/download-gis-data-expanded/
http://www.naturalearthdata.com/
http://www.edugis.nl/


www.giswijzer.nl


