
Workshop BGT van lijn naar object   
‘‘Wat zijn de voordelen van objectgericht werken en denken’  

 

Aanleiding 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is onlangs ingevoerd. Als bronhouder zal de ge-

meente objectgericht moeten gaan denken en werken. Daarmee niet zeggend dat alle geo-

informatie met GIS moet worden beheerd en het gebruik van CAD-systemen uit de tijd is. Het 

zwaartepunt van het gebruik zal evenwel wijzigen. Zeker met de komst van de Omgevingswet. 

Zonder objectgericht werken kan deze wet niet worden ingevoerd. 

  

 Inhoud cursus 

In de eendaagse workshop besteden wij 
aandacht aan: 
 Inleiding in het BGT en IMGEO data-

model; 
 Relatie met IMBOR, NLCS, STABU, 

BIM,…; 
 De belangrijkste gemeentelijke pro-

cessen die gebruik maken van de BGT; 
 Relatie met ambities eigen gemeente 

op het gebied van dienstverlening en 
bedrijfsvoering; 

 Het denken in geo-objecten; 
 3D: mogelijkheden nu en in de toe-

komst; 
 Inrichting werkprocessen: 
 Wat doe ik in CAD en wat in GIS? 
 Hoe voorkom ik ongewenst afhanke-

lijkheden? 

 Wat richt ik mijn gegevensbeheer in 
rond GIS en CAD? 

 

 

 Doelgroep 

De workshop is bedoeld voor, CAD-

tekenaars, dataspecialisten en CAD- en GIS-

specialisten en coördinatoren. 

 

 Eindtermen 

Aan het einde van de workshop hebben de 
deelnemers: 
 Inzicht in de breedte van landelijke 

ontwikkelingen; 
 Beeld van de toepassing daarvan bin-

nen de eigen gemeente, of de open-
staande vragen; 

 Kennis van de verschillende manieren 
van modeleren in GIS en CAD. . .  

 

 Aanvullende informatie 

De kosten per deelnemer zijn € 300,- exclu-

sief BTW en inclusief lunch. Het minimale 

aantal deelnemers is 8.   

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Harm Olthof  

  ( mobiel 06 - 20  62 72 21 of via de mail  h.olthof@geon.nl)  

 Wat doe ik  in CAD en wat in GIS? 
 Hoe voorkom ik ongewenst 

afhankelijkheden? 
 Wat richt ik mijn gegevensbeheer 


