
Cursus BAG beheer op maat 

Hecht uw gemeente waarde aan de kwaliteit van de gegevens in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebou-

wen (BAG)? Dan is het belangrijk dat de BAG-beheerder beschikt over ruime kennis en expertise op het gebied van de 

BAG. Geon kan een opleiding BAG-beheer binnen uw organisatie op maat verzorgen. De opzet daarvan zal een combina-

tie zijn van theorie en praktijk. Onze adviseurs verzorgen deze cursus met plezier voor beginnende en ervaren BAG-

beheerders.  

 Inhoud van de cursus 

Onze BAG-cursus behandelt alle relevante onderwer-
pen voor de BAG-beheerder. Onderwerpen in de 
cursus zijn: 
 

  Theorie van de BAG cursus 

De theorie van de BAG verschaft u een compleet 

beeld van de achtergronden van deze wettelijke ba-

sisregistratie. Het is belangrijk dat u het belang kent 

van de BAG, de relatie kan leggen met recente ont-

wikkelingen en de relevante informatie voor de BAG 

kan vinden.   

 Objectafbakening 

In de cursus leert u hoe u de objecten in de BAG 
moet afbakenen. Aan de hand van concrete voor-
beelden leert u deze kennis toe te passen en de grijze 
gebieden die de theorie bevat te verkleinen. Inbreng 
van eigen voorbeelden kan de cursus versterken. 
 

 BAG-procesen 

Het is de taak van de BAG-beheerder dat hij of zij de 
mutaties in de BAG-objecten registreert volgens 
voorgeschreven gebeurtenissen. In de cursus leert u 
de levenscyclus en de gebeurtenissen in het Proces-
senhandboek van het BAGBAO begrijpen en aan de 
hand van oefeningen toe te passen.  
Begrip van het gebeurtenisgericht beheren van de 
BAG is een voorwaarde voor het inrichten en organi- 

 
 
seren van de BAG-processen binnen de eigen organi-
satie. In de cursus leert u kritisch te kijken naar het 
gemeentelijke processenhandboek en krijgt u tips om 
processen handiger in te richten en te beschrijven. 
 

 Kwaliteitsbeheer 

De kwaliteit van de BAG moet hoog zijn en waar mo-
gelijk nog hoger worden. In de cursus leert u kritisch 
te kijken naar de kwaliteit van de data en processen. 
Hiervoor krijgt u ook concrete handvatten aangereikt 
waar u in de eigen organisatie mee aan de slag kan. 
  

 In company 

Doordat Geon de cursus ‘in company’ uitvoert is het 
mogelijk dat ook andere medewerkers van bijvoor-
beeld Vergunningverlening, Handhaving, WOZ en 
andere vakgebieden laat aanschuiven. Op die manier 
stelt de gemeente ook die medewerkers in de gele-
genheid om de link te leggen met hun dagelijkse 
werkzaamheden. En hierdoor antwoord te geven op 
vragen als: “Wat betekent de BAG voor mijn werk?” 
en “Waar in mijn werkproces moet ik rekening hou-
den met de BAG?” . 
 
De cursus gaat uit van 2 tot 3 dagen. In overleg kun-
nen we hier ook een andere invulling aan geven.  
 

Wilt u meer weten over onze BAG-cursus? Neem dan contact op met Martijn 

Neijenhuis (tel. 06 - 20 24 74 58 / email: j.m.neijenhuis@geon.nl). . 


