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Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij zijn blij te melden dat wij op vrijdag 31 augustus 2018 van start gaan met de BBL opleiding landmeet-

kunde. In deze brief vindt u informatie over planning en inhoud van deze opleiding die resulteert in een 

OC&W erkent niveau 4 diploma.  

 

Opleidingsdag en opleidingsduur 

 

De opleiding zal plaatsvinden op 39 vrijdagmiddagen per schooljaar van 12.40 tot 18.00 uur. De detail-

planning wordt aan het begin van de opleiding uitgereikt.  

Daarnaast wordt er op 3 zaterdagen les gegeven. Deze lesdagen bestaan uit praktijk landmeten, en 

gastlessen over innovaties in het vakgebied.  

 

De duur van de opleiding is 2 jaar. Wij kunnen deze verkorte opleiding aanbieden omdat wij werken met 

verscherpte toelatingseisen. Deze toelatingseisen bestaan uit een relevante opleiding in de infra op ni-

veau 3, met Nederlands en rekenen op 2F niveau en/of aantoonbare relevante werkervaring op het ge-

bied van infra of landmeetkunde. Daarnaast dien je voor deze opleiding werkzaam te zijn in de landmeet-

kunde.  

 

Deze verkorte opleiding vraag iets van de student en de werkgever. Door middel van een vrijstellings-

portfolio dient de ervaring in het verzamelen en beheren van projectinformatie aangetoond te worden. 

Daarnaast dienen de studenten de vaardigheden die zij op school leren in hun werkomgeving door mid-

del van opdrachten toe te passen. Ook zijn per week enkele uren zelfstudie vereist (afhankelijk van de 

student tussen de 4 en 8 uur per week). 

      

   
Datum : 2 juli 2018 

Onze referentie : Mih/MASCH/567 

Contactpersoon : Maaike Schaap 

Doorkiesnummer : 0613703015 

E-mail : maaike.schaap@soma-college.nl 

Onderwerp : Informatie BBL Landmeetkunde 

   



 

Inhoud opleiding 

 

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan de orde. De vakkennis wordt gegeven door een er-

varen landmeter werkzaam voor het SOMA college en door gastdocenten die specialist zijn in hun vak-

gebied. De algemene vakken worden gegeven door vakbekwame docenten werkzaam voor het SOMA 

college.  

 

Vakkennis: 

- Landmeetkunde 

- DTM metingen 

- deformatiemetingen 

- uitzetten 

- Autocad 

- Landmeetkundig rekenen 

- Basisregistratie 

- Algemene kennis GWW 

- Geografische Informatie Systemen (GIS) 

 - Geo informatie inwinnen 

 - Geo informatie actualiseren en beheren 

 

Algemene ondersteunende vakken: 

- Wiskunde 

- Communicatie 

 

Kwalificerende algemene vakken: 

- Nederlands 3F 

- Engels (B1-A2) 

- rekenen 3F 

- Loopbaan en Burgerschap (doormiddel van portfolio) 

 

Keuzedelen (nog in ontwikkeling, wijzigingen mogelijk): 

- Digitale vaardigheden gevorderd 

- Inspelen op Innovaties 

- Duurzaamheid in het beroep 

 
  



 

Examens 

Voor het behalen van het diploma dienen de volgende examens te worden gedaan: 

 

 
 

Kosten van de opleiding 

 

Onderstaand vindt u een indicatie van de kosten. 

 

Cursusgeld    €   582,-  

Leermiddelen      €   400,-  

VOL VCA2      €   100,-  

 

 

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Maaike Schaap 

Opleidingsmanager 

Examen Landmeetkunde 1 2
Examen Landmeetkundig rekenen 1 2
Examen Algemene kennis 1
Examen Wiskunde 1 2
Examen Basisregistratie 1 2
Examen GIS 1 2
Examen Communicatie 1
Examen keuzedeel Digitale vaardigheden 1
Examen keuzedeel Inspelen op Innovaties 1
Examen Engels Lezen & Luisteren Spreken & Gesprekvoeren Schrijven
Examen Nederland Lezen & Luisteren Lezen & Luisteren Spreken & Gesprekvoeren Schrijven
Examen Rekenen 1

Onderdeel


