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1 inleiding

Met het GeoMobielproject zendt de vakgroep Geografie van 
deUgent haar zonen en dochters met het nodige materi-
aal uit om in een aantal doe-activiteiten een kennismaking 
met geomaticatechnieken aan te bieden aan leerlingen van 
de derde graad van het secundair onderwijs. 

De toegankelijke GeoMobielactiviteiten geven de leerlingen 
de kans om uit het gekende theoretisch kader te stappen en 
de aangeboden technieken zelfstandig te verwerken, waar-
door ze meteen bijdragen aan de onderzoekscompetenties 
die de leerlingen van het secundair onderwijs moeten ver-
werven. 

Het vakoverschrijdend karakter (aardrijkskunde – wiskun-
de – informatica) kan meteen ook een mooie aanzet zijn tot 
verdere projecten in de aangeboorde vakdomeinen.

2 modules

GeoMobiel biedt vier verschillende modules (topografie, 
GPS, GIS en fotogrammetrie) aan van telkens twee les-
uren. In wat volgt geven wij een kort overzicht van het ver-
loop van de verschillende modules.

2.1 Module topografie 

De leerlingen leren werken met een automatisch waterpas-
toestel, en de achterliggende principes worden uitgelegd. 
Ze meten zelf de omtrek van het schoolterrein, de sport-
velden, de speelplaats,... op (d.m.v. hoek, afstand en hoog-
teverschil). Terug in het klaslokaal worden de metingen 
gebruikt om een opmetingsplan te tekenen op papier en 
worden de coördinaten van de verschillen punten ter con-
trole wiskundig berekend. Tot slot worden ook de moderne 
technieken (totaalstation, laserscanning) kort toegelicht. 
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2.2 Module fotogrammetrie

Na een theoretische uitleg over fotogram-
metrie gaan de leerlingen aan de slag met 
fototoestel en meetlat. Er wordt gewerkt met 
twee opstellingen: een eenvoudige opstelling 
met enkele houten blokjes en een tweede op-
stelling met een maquetteberg. Bij de eerste 
opstelling nemen de leerlingen eerst twee 
(lucht)foto’s van de houten blokjes, leiden ze 
de formule voor de hoogte in functie van pa-
rallax, vlieghoogte en vliegbasis wiskundig af 
en berekenen ze vervolgens manueel de hoog-
te van de blokjes. 

De vlieghoogte en vliegbasis worden 
gemeten op het model, de parallax op 
de luchtfoto’s waarvan elke leerling een 
exemplaar krijgt. Bij de tweede opstel-
ling met de maquetteberg maken de 
leerlingen ook weer twee (lucht)foto’s, 
maar omdat het een veel uitgebreider 
en complexer object betreft, wordt er ge-
bruik gemaakt van een PC-programma 
dat automatisch de hoogtes van de in-
gevoerde metingen berekent. De leerlin-
gen werken zo in kleine groepjes, maar 
toch klassikaal aan één digitale 3D-
reconstructie van de maquetteberg. Op 
het einde worden de technieken van de 
hedendaagse fotogrammetrie uitgelegd.
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2.3 Module GPS 

De leerlingen krijgen een theoretische uit-
leg over de werking van GPS. Daarna leren 
ze werken met een outdoor GPS-toestel en 
maken ze enkele oefeningen in en rond de 
school. Met de resultaten van de oefenin-
gen voeren de leerlingen berekeningen uit 
(afstand – nauwkeurigheid). Verder leren 
ze hoe je wiskundig je positie kan bepalen 
uit 4 GPS-signalen. Er wordt afgesloten 
met enkele praktijkvoorbeelden van het ge-
bruik van GPS. 

2.4 Module GIS 

Aan de hand van gratis software en 
gratis aan te vragen data (AGIV) van 
de omgeving van school wordt GIS-
gewijs onderzocht welke straten na-
bij de ingangen van de school niet 
voldoen aan de zone 30-wetgeving. 
De leerlingen leren werken met het 
GIS-programma aan de hand van 
een voorbeeldcase en werken daar-
na zelfstandig de opdracht uit. Het 
resultaat stellen ze voor op een car-
tografisch verantwoorde wijze en 
wordt voor elke leerling afgedrukt. 
Ten slotte worden alle resultaten 
met elkaar vergeleken en doordat 
elke leerling dezelfde opdracht en 
hetzelfde bronmateriaal kreeg maar 
alle kaarten er toch anders uitzien, 
worden de leerlingen aangezet tot 
kritisch denken over lay-out in de 
cartografie.
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3 scHoolJAAr 2011-2012:  
een nieuWe stArt Voor geomoBiel

Totnogtoe bereikte GeoMobiel meer dan 2000 
leerlingen uit de derde graad van het secun-
dair onderwijs. Met enige trots kunnen we ook 
melden dat bij een bevraging onder de nieuwe 
eerstejaarsstudenten Geografie twee studenten 
aangaven dat het volgen van de GeoMobielacti-
viteiten van invloed was geweest op hun keuze 
voor de opleiding tot master in de Geografie of 
master in de Geomatica/landmeetkunde. Ook 
de aanvragen die maar bleven binnenlopen, 
bewijzen het succes van het project. Het heeft 
er voor de toekomst van GeoMobiel nochtans 
lange tijd niet zo goed uitgezien, maar dank-
zij samenwerkingen met andere organisaties 
en projecten heeft GeoMobiel een nieuwe 
start genomen. GeoMobiel komt vanaf nu niet 
meer naar de school, maar is wel te boeken in 
combinatie met andere activiteiten, waardoor 
u op één dag nog meer vakoverschrijdend kan 
gaan werken. Dit schooljaar werken we sa-
men met het Doe Chemie centrum, met het Museum voor 
de Geschiedenis van de Wetenschappen in Gent en met 
het Mercatormuseum in Sint-Niklaas. Voor meer details 

omtrent boekingen en organisatie en voor de uitgewerkte 
presentaties en leerlingenbundels verwijs ik u graag door 
naar onze website: cartogis.ugent.be/geomobiel.




