
Minor Geomatics: thema Navigatie 
De arbeidsmarkt vraagt om breed georiënteerde studenten. De TU Delft heeft daarom de 

Bacheloropleiding ingericht volgens de major/minor structuur. Via de minor in het eerste deel 
van het derde studiejaar maakt de student kennis met een andere academische discipline. Deze 
minor biedt de student ook de instroommogelijkheid in een andere master dan hun ‘eigen’ 
doorstroommaster. Om voor studenten van onder andere Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, 
Civiele Techniek & Geowetenschappen, Techniek, Bestuur en Management, en Elektrotechniek, 
Wiskunde en Informatica de keuze voor de interfacultaire master Geomatics aantrekkelijk te 
maken is met ingang van september 2007 de mogelijkheid geboden te kiezen voor de minor 
‘Navigation’.

Met de minor ‘Navigation’ heeft de student voldoende kennis, inzicht en vaardigheden in huis 
om de werking van een navigatiesysteem volledig te doorgronden, maar ook voor het ontwerp 
van innovatieve systemen voor rekeningrijden en de toepassing van Location-based Services.

De minor bestaat uit een aantal basismodules op het gebied van GIS en DBMS en een speci-
aal themavak, waarin specifiek wordt ingegaan op de benodigde plaatsbepaling, map-matching, 
kortste routeberekeningen, mens-computer interactie en cartografische beeldvorming. In de 
afsluitende casestudie ontwikkelt de student dé Tom-Tom van de toekomst, waarbij gestreefd 
wordt naar méér dan alleen autonavigatie, waarbij gedacht kan worden aan persoonsgebonden 
3D-navigatie binnen gebouwen en aan toepassingen in de openbare orde en veiligheid. 

Al met al biedt deze minor dé opstap naar de master Geomatics.

Aanbieding 
visitatierapport 

Op 13 april j.l. is door de voorzitter van de 
visitatiecommissie, professor Reiner Rummel, 
het visitatierapport inzake de MSc Geomatics 
aan de heer dr. Jan G.F. Veldhuis, voorzitter van 
het bestuur van de QANU, aangeboden. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn verder van de zijde van 
QANU mevrouw drs. Marjolein Boessenkool, 
projectleider en de heer Chris, J. Peels, directeur 
aanwezig. Verder geven de heer ir. Roel Nicolaï, 
lid visitatiecommissie, prof. Ben Droste, decaan 
van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttech-
niek, dr.ir. Ben Gorte, programmadirecteur MSc 
Geomatics, prof.dr.ir. Peter van Oosterom, voor-
zitter Examencommissie en mevrouw Elfriede 
M. Fendel, co-auteur zelfvisitatierapport, acte de 
présence. 

Tijdens de bijeenkomst benadrukt professor 
Rummel dat de MSc Geomatics alle potentie 
heeft zich tot een topopleiding te ontwikkelen. 
De visitatie heeft plaatsgevonden nadat de MSc 
Geomatics nog maar één jaar in de lucht was. 
Het programma is zeer aansprekend. Dit is mede 
te danken aan de ruime aandacht voor de toe-
passingen van het vakgebied. Gezien de strenge 
toetsingscriteria, die de QANU hanteert, is de 
beoordeling dan ook goed te noemen. Er is tien 
keer een goed en elf keer een voldoende gescoord: 
geen enkele onvoldoende dus! In vergelijk met 
de beoordeling van andere Nederlandse MSc 
opleidingen komt de MSc Geomatics hiermee 
boven het gemiddelde uit. Het visitatierapport 
is te vinden op www.qanu.nl. Kortom, de MSc 
Geomatics verdient een behoorlijke instroom 
van studenten. Het promoten van de opleiding 
in binnen- en buitenland zal dan ook met verve 
ter hand genomen moeten worden, zo luidt het 
advies van professor Rummel!

Al eerder is in Vi matrix (februari 2007) 
bericht over het nieuwe initiatief om het vak-
gebied Geomatics te ondersteunen. Aan het 
traineeship kunnen afgestudeerden MSc Geo-
matics deelnemen. De trainee gaat twee jaar bij 
één van de deelnemende werkgevers in dienst 
en vervult minimaal drie verschillende functies, 
waarvan zeker één bij een andere werkgever. 
De Geomatics-starter doet zo bij zeker twee 
gerenommeerde organisaties ervaring op in 
de beroepspraktijk. De deelnemende bedrij-
ven komen op hun beurt in aanraking met 
gemotiveerde en gespecialiseerde medewerkers. 
Vanuit de opleiding wordt verwacht dat het 
traineeship de instroom van nieuwe studenten 
vergroot. De studenten krijgen zo een goede 
indruk van de beroepspraktijk.

In de voorbereiding van het traineeship 
hebben zeven organisaties hun medewerking 
toegezegd. Spannend was nog hoeveel studen-
ten belangstelling zouden hebben. Op 17 april 
is de voorlichtingsavond gehouden op de TU 
Delft in het gebouw van Lucht- en Ruimte-
vaarttechniek. De belangstelling bleek enorm! 
Twaalf studenten hebben zich aangemeld. 

De avond zelf begint met een korte toe-
lichting van Peter van Oosterom op het trai-

neeship. Vervolgens geven, in zeer wervende 
presentaties (beschikbaar via geomatics.tudelft.
nl), de verschillende organisaties een beeld 
van hun geo-informatie werkomgevingen. 
Dank jullie wel: Louise de Jong (RWS-AGI), 
Rob Neleman (Kadaster), Frank Kenselaar 
(Gemeentewerken Rotterdam), Roel Nico-
laï (Shell), Jos Anneveld (Fugro) en Sander 
Melieste (Grontmij). Gert van der Burg van 
het Geomatics Business Park is helaas afwezig, 
maar heeft wel voor documentatiemateriaal 
gezorgd. We kunnen concluderen dat het een 
fantastisch werkveld is en dat we trots zijn op 
de Nederlandse beroepspraktijk. Daarna is het 
de beurt aan de studenten. Met niet minder 
enthousiasme vertellen zij over hun vooroplei-
ding (BSc), hun afstudeerrichting (of plannen) 
en hun verwachtingen voor de toekomst.

In het tweede deel van de avond maken de stu-
denten en de organisaties in één op één gesprek-
ken nader kennis met elkaar. De eerste twee 
trainees hebben zich al aangemeld en starten in 
de zomer. Als de andere studenten zover zijn, 
zullen zij zeker volgen. Om een geslaagde avond 
af te sluiten wordt onder het genot van een hapje 
en drankje nagepraat. De portier kijkt ons steeds 
dringender aan; wij zijn ruim over tijd.

Traineeshipprogramma

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
tel. 015-278 4548, e-mail e.m.fendel@tudelft.nl
www.gdmc.nl
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