
 

 

   

 

 

 

 

 

 

De onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

- GIS opdracht in de nieuwe EPN methode is nu online beschikbaar 

- Bekijk en test Edugis nieuwestijl! 

- Rotterdam Geo Youth Capital 2009 

- Share your Virtual Earth wedstrijd 

- Voor in de klas: nieuwe lessuggesties 

- NLT module over veiligheid en GIS 

 

 

GIS opdracht in de nieuwe EPN methode is nu online beschikbaar 

In de nieuwe editie van de aardrijkskundemethode BuiteNLand van EPN voor zowel twee VMBO als twee 

HAVO/VWO wordt gebruik gemaakt van EduGIS in het hoofdstuk over de draagkracht van Nederland. De 

bijbehorende opdracht staat nu al online op de EduGIS website waardoor u als gebruiker van deze methode 

alvast een kijkje kunt nemen. Als u geen gebruiker bent van de EPN methode, kunt u de opdracht uiteraard 

wel gebruiken als voorbeeld. 

 

 

Bekijk en test EduGIS nieuwe stijl! 

Via www.edugis.nl/nieuwestijl/ is een preview te zien 

van hoe de nieuwe EduGIS website er waarschijnlijk 

uit zal komen te zien. Hier staan de kaartlagen zoals 

ze op de huidige site beschikbaar zijn, maar nu in 

een geheel vernieuwde lay-out en met het gemak 

van functies zoals u dat gewend bent van sites als 

Google Earth. Verder is het mogelijk om de legenda 

en het lagenbeheer in en uit te klappen, waardoor 

het mogelijk is geworden om de kaart op een volle-

dig scherm te kunnen zien. De eerste tests van de 

site zijn naar tevredenheid verlopen, maar mocht u 

nog onvolkomenheden tegen komen, dan horen wij 

dat graag van u.  

 

 

Rotterdam Geo Youth Capital 2009 

Deze zomer wordt in Rotterdam de 11e GSDI wereld conferentie gehouden (15 tot en met 19 juni in het 

beurs/WTC gebouw). De laatste dag van deze conferentie, vrijdag 19 juni, staat in het teken van het 

onder de aandacht brengen van geo-ict bij jongeren en wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Het doel van de dag is om scholieren uit de bovenbouw van HAVO en VWO en MBO‟ers voor 

een eerste keer kennis te laten maken met geo-ict en de uitgebreide mogelijkheden ervan. Voor het och-

tendprogramma, dat bestaat uit mini-masterclasses, zijn verschillende sprekers uitgenodigd, van bijvoor-

beeld defensie, de brandweer, ruimtevaart en ontwikkelingssamenwerking, die korte presentaties zullen 

geven rond het thema: Wat is geo-ict en wat kan ik ermee? ‟s Middags wordt het programma interactiever 

door de scholieren er zelf op uit te sturen, tijdens een GPS speurtocht door de stad en een bezoek aan de 

Geotruck. Binnen op de beursvloer, naast de stands van internationale bedrijven en organisaties op het 

gebied van geo-ict, heeft het GEO Youth Capital haar eigen hoek. Hier zijn verschillende geo-ict gerela-

teerde opleidingen van verschillende niveau‟s vertegenwoordigt en er is een hypermodern geo-klaslokaal. 

Hier laten bedrijven de nieuwste snufjes zien op het gebied van geo-ict en is er de mogelijkheid om de 

reis, beschreven in Jules Vernes „Een reis om de wereld in 80 dagen‟, op een interactieve manier te bele-

ven. Ga voor meer informatie naar www.geoyouthcapital.com.  

EduGIS laat je kennismaken met Geografische Informatiesystemen (GIS) 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail. Opzoek naar meer informatie? I: www.edugis.nl E: info@edugis.nl 
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Share your Virtual Earth wedstrijd 

In de aanloop naar het Geo Youth Capital organiseren Microsoft 

Nederland, Geodan en de Vrije Universiteit Amsterdam een 

prijsvraag: de Share Your Virtual Earth prijsvraag. Het doel van 

de wedstrijd is om het delen van geografische informatie te 

stimuleren. Winnaars kunnen onder andere kiezen uit een bal-

lonvlucht voor twee personen, een digitale spiegelreflexcamera 

of een XBOX 360. Leerlingen kunnen individueel meedoen of in 

een team van drie. Bekijk de spelregels op de website.  

 

 

Voor in de klas: nieuwe lessuggesties 

* Uitbreiding bedrijventerrein 

Zou u graag (nog) meer de actualiteit in uw lessen willen betrekken? In dit nieuwsbrief item zullen wij aan 

de hand van een recent krantenbericht lessuggesties geven met kaartlagen uit verleden, heden en toe-

komst, die u ook op uw eigen omgeving kunt toepassen. Neem bijvoorbeeld dit nieuwsbericht over de uit-

breiding van een bedrijventerrein in Almelo dat volgens de plaatselijke natuurstichting NAT onnodig zou zijn. 

Het omstreden deel van het bedrijventerrein kunt u vinden door hier te zoeken naar “Iepenweg Noord” in 

Almelo. Door een beetje uit te zoomen, krijgt u een goed overzicht van de omgeving. Als u nu de laag 

“nieuwe kaart van Nederland” – “nieuwe kaart – werken” toevoegt, krijgt u het gebied in beeld. Vragen die 

u hierover in de klas zou kunnen stellen zijn: 

 

1. wat is de oppervlakte van het gebied (met behulp van de liniaal) 

2.  wat is de bevolkingsdichtheid en de naam van de buurt waarin het bedrijventerrein ligt (kaartlaag: 

bevolkingsdichtheid (2005) – buurten bevolkingsdichtheid) 

3. hoeveel auto‟s gaan er per dag over de N36 (kaartlaag: milieu – verkeer (2006)) 

4. hoe is de vorm van bebouwing van Vriezenveen veranderd tussen 1900 en nu? Deze vraag is te 

beantwoorden met behulp van de site www.historiekaart.nl.  

 

* Overstromingsrisico en risicobeheer 

Binnen het lesthema overstromingsrisico en risicobeheer is er een nieuwe opdracht over risico-inschattingen 

beschikbaar in samenwerking met de Junior Floodsite. Als u dan vervolgens doorklikt naar ‘Scholier’, ‘Activi-

teiten’ en ten slotte ‘Opdrachten’ vindt u meer informatie over overstromingsrisico‟s. Hier kunt u ook via de 

tweede bullet ‘Risico-inschatting met gebruik van EduGIS’ de bijbehorende opdracht downloaden. Deze 

opdracht is binnenkort ook op EduGIS zelf te vinden. 

 

 

NLT module over veiligheid en GIS 

Voor leerlingen in de bovenbouw havo is een nieuwe NLT lesmodule in aantocht. Die gaat over Veilgheid en 

GIS. NLT staat voor het nieuwe bètavak Natuur, Leven en Technologie. Als de nieuwe module voldoende is 

uitgetest op proefscholen kunnen alle scholen in Nederland er mee aan de slag. Vanuit EduGIS is flink mee-

gewerkt aan deze module. Een belangrijk onderdeel van de module bestaat uit opdrachten met de si-

te www.risicokaart.nl. 

 

 

Meer informatie 

Heeft u collega‟s die ook geïnteresseerd zijn in het ontvangen van deze nieuwsbrief, meldt hen dan aan door 

een mail te sturen naar info@edugis.nl. De volgende nieuwsbrief zal dit schooljaar nog, begin juni, verschij-

nen. Wij staan altijd open voor uw tips en op- en aanmerkingen. 
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