
Cursus QGIS voor gevorderden 

‘Net een stapje verder met QGIS’ 

 

Aanleiding 

De ruime mogelijkheden van QGIS als open source GIS worden steeds breder erkend en gebruikt. In 

de cursus ‘QGIS voor gevorderden’ verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden van QGIS 

met het verkennen van diverse geavanceerde mogelijkheden. Dit door middel van kennisoverdracht 

en door interactieve werkvormen. Daarnaast oefenen de deelnemers met praktijkvoorbeelden. 

 Inhoud cursus 

Het eerste dagdeel besteden we aan QGIS functies 

die niet altijd direct in het oog springen maar die wel 

zeer krachtige resultaten kunnen opleveren zoals: 

 

In het tweede dagdeel kijken we naar python in 

QGIS, natuurlijk is QGIS zo al enorm krachtig maar via 

de python integratie en plug-in structuur kun je het 

helemaal naar je hand zetten!  

 

 

 

We kijken achtereenvolgens naar:  

 

 Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor CAD- en GIS-specialisten 

met bestaande basiskennis van QGIS en met enige 

(scripting) ontwikkelervaring. Basiskennis van python 

is een pre.  

 Eindtermen 

Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers: 

 Kennis van kaartopmaak in QGIS en printmo-
gelijkheden van QGIS; 

 Kennis van de python integratie in QGIS.  
 

 Aanvullende informatie 

De kosten van de cursus bedragen  € 300,- per deel-

nemer exclusief BTW en inclusief lunch. Het minima-

le aantal deelnemers is 8.  

Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Ronald Mulder.  

  ( mobiel 06 - 103 015 64 of via de mail  r.mulder@geon.nl)  

 printen vanuit QGIS,  een schermafdruk prin-
ten is vaak net niet goed genoeg, via de print 
composer in QGIS kun je professionele afdruk-
ken maken; 

 maken van kaartenboeken met de Atlas func-
tie, hiermee is het mogelijk om series van kaar-
ten te maken gebruikmakend van vele in te 
stellen parameters; 

 kaartopmaak in QGIS kan heel simpel maar er 
zit enorm veel extra in verstopt wat  zeer 
krachtige beelden kan opleveren, we gaan en-
kele opmerkelijke mogelijkheden bij langs! 

 de praktische toepassing van de python console; 

 het gebruik van plug-ins en de structuur daarvan; 

 als laatste bouwen we zelf een simpele plug-in!  


