
Gebouwen laten zich prima in beeld brengen met laserscanning en Dense Image 
Matching technieken. Beide technieken leveren afzonderlijk van elkaar, maar beter 
nog in combinatie, een zeer dichte 3D-puntenwolk waarin alle gebouwkarakteristie-
ken zijn ingesloten. In drie groepen bekijken de studenten van de MSc Geomatics 
in hoeverre opnamen van bovenaf, vanaf de straat en in gebouwen een inzichtelijk 
beeld opleveren. Zij worden daarin ondersteund door drie gespecialiseerde be-
drijven: Skeye, Cyclomedia (integratie van panoramafoto’s én laserscanning) en 
Leap3D (Zeb1 hand laserscanner). 
Doel van het project is het werkproces van inwinning naar toepassing te ver-
snellen door de tussenstap van 3D-gebouwmodellering over te slaan; de 3D-
puntenwolk zélf is de exploratieve databron die direct bevraagd, geanalyseerd en 
geïnterpreteerd kan worden door een scala aan eindgebruikers. Het eindresultaat 
zal gepresenteerd worden tijdens het vrij toegankelijke  symposium op vrijdag 6 
november 2015, vanaf 13.30 uur in de Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde 
(wel even aanmelden via e.m.fendel@tudelft.nl).

Even voorstellen
Marjolein Spaans van de Sectie Stedelijke en Regionale Ontwikkeling, Afdeling 
OTB, Faculteit Bouwkunde is sinds september 2015 opleidingsdirecteur van de 
MSc Geographical Information Management and Applications (GIMA).

GIMA (www.msc-gima.nl) is een gezamenlijk programma van vier universiteiten: 
die in Utrecht, Wageningen, Twente en Delft. Iedere vier jaar verschuift de functie 
van opleidingsdirecteur naar een andere universiteit. Delft neemt deze rol nu over 
van Twente.
Elk van de vier universiteiten levert een gelijke bijdrage aan de opleiding in de 
vorm van eigen specialisaties gerelateerd aan geo-informatietechnologie, -manage-
ment en -toepassingen. Het GIMA-programma biedt meer dan een geavanceerd 
gebruik van GIS (Geographic Information Systems) voor 
diverse toepassingen: het omvat ook het management van 

geo-informatie en ruimtelijke data infrastructuren in organisaties en manage-
mentstijlen.
Het eerste jaar van deze master bestaat uit vier korte contactperioden van een 
à twee weken, bij elke partneruniversiteit één. In de resterende tijd van het jaar 
maken studenten gebruik van de elektronische leeromgeving die door GIMA wordt 
aangeboden.
Het tweede jaar bestaat uit een stageperiode en een afstudeerproject, dat vanaf 
september vanuit de TU Delft mede-gecoördineerd worden door Edward Verbree 
van de Sectie GIS-technologie, Afdeling OTB, Faculteit Bouwkunde. 
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Belangstelling voor geo-
georiënteerd Masteronder-
wijs onderwijs blijft groeien

MSc Geomatics for the Built Environment – TU Delft
Tijdens het op 31 augustus 
jl. gehouden Introductiese-
minar ‘Geomatics – for the 
Built Environment’ gaven 
20 eerstejaarsstudenten 
(waaronder negen dames) 
acte de présence. Dit is ove-
rigens een lichte daling ten 
opzichte van vorig jaar.
Na een korte introductie 

door de docenten waren de studenten aan de beurt om zich 
voor te stellen. Deze keer was ‘Big Data’ de magische term 
voor velen van deze nieuwe lichting. 
Zoals gebruikelijk bestaat de eerstejaarsgroep uit meerdere 
nationaliteiten en hebben de studenten uiteenlopende voor-
opleidingen. Onze studenten komen uit China (2), Duitsland 
(2), Griekenland (2) en Servië (1) en natuurlijk Nederland 
(15). De vooropleidingen lopen uiteen van Aardwetenschap-
pen, Bouwkunde, Civiele Techniek, Landschapsarchitectuur, 

-
dustrieel Ontwerpen, Internationaal Land en Water Ma-
nagement, Planologie, Remote Sensing, Ruimtelijke Plan-
ning & Ontwikkeling tot Techniek, Bestuur & Management. 
De grootste instroom komt uit de Faculteit Bouwkunde.
De Mastervoorlichting vindt op 12 en 19 november 2015 
plaats.
Voor meer info zie: www.geomatics.tudelft.nl

Mastervariant Geoscience and Remote Sensing – TU Delft
Ook ons zusje bij Civiele Techniek doet het met 24 studenten 
(waaronder 7 dames) erg goed. De instroom bestaat uit stu-
denten afkomstig uit China (3), Griekenland (2) en India (2). 
Drie studenten hebben een dubbele nationaliteit (Belgisch/
Nederlands, Nederlands/Bhutanees en Nederlands/Frans), 
waarvan er twee hun BSc aan de TU Delft hebben behaald. 
Het merendeel van de Nederlandse studenten heeft een BSc 
van de TU Delft (Civiele Techniek, Toegepaste Aardweten-
schappen, Luchtvaarttechniek, Technische Natuurkunde, 
Werktuigbouwkunde, Informatica en Toegepaste Natuur-
kunde. Daarnaast is er instroom vanuit de Universiteit 

Utrecht (Geologie) en de Vrije Universiteit (Aardweten-
schappen).
Zie: www.tudelft.nl/studeren/masteropl/masteropleidingen/
civil-engineering/msc-programma/varianten/geoscience-and-
remote-sensing/

Geo-information Science (MGI) – WU
Aan deze master zijn dit 
jaar 34 studenten gestart ; 
iets minder dan het afgelo-
pen jaar. Van de uit Neder-
land afkomstige studenten 
(60%), hebben 10 studenten 
een BSc van Wageningen 
University, waarvan 7 met 
een WU-GIS Minor.10 stu-
denten hebben een BSc van 

buiten de WU, waarvan 2 met een nationale GI Minor. Het 
aantal studenten met een HBO-vooropleiding bedraagt 5. De 
internationale instroom bestaat dit jaar uit 13 studenten. De 
man/vrouwverhouding is 70-30. Er is sprake van een grote 
diversiteit in afgeronde bacheloropleidingen.
Zie ook: www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/
prospective-master-students/MSc-programmes/MSc-GeoIn-
formation-Science.htm

MSc degree programme in Geo-information Science and 
Earth Observation – UT

De stroming Geoinformatics 
doet het met een instroom 
van 36 internationale 
studenten weer goed. De 

nationaliteiten zijn divers, maar het overgrote deel komt uit 
Afrika en Azië.
Zie ook: www.itc.nl/C15-GFM-MSC-01

MSc GIMA – TU Delft, UT, UU, WU
Op 1 september 2015 
zijn 37 nieuwe studenten 
begonnen met GIMA (een 
record!). Zeven studenten 
komen uit het buitenland, 
11 studenten zijn vrouw en 
er is maar 1 parttimer. Tra-
ditiegetrouw is de Universi-

maar er zijn ook nieuwe 
studenten uit Groningen, Amsterdam en Nijmegen.
Voor meer info: www.msc-gima.nl

Nationale GI Minor
In de in 2012 gestarte 
minor werken zes univer-
siteiten (Radboud Uni-
versiteit Nijmegen, TU 
Delft, Universiteit Twente, 
Universiteit Utrecht, Vrije 
Universiteit Amsterdam 
en Wageningen Univer-
sity) met het bedrijfsleven 

en de overheid samen. Ook bij deze opleiding is sprake van 
een gestage groei van studenten. Voor 2015 staat de teller 
op 36. Ze zijn afkomstig van de Radboud Universiteit, de 
TU Delft, de Universiteit van Amsterdam, de Rijksuniver-
siteit Leiden, de Vrije Universiteit,  Wageningen University 
en het HBO.

Naast een aantal basis- en specialisatiecursussen kent 
deze minor een onderzoeksopdracht die in de praktijk 
wordt uitgevoerd.
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