Ken je de Stichting
Arbeidsmarkt Geo?

Weet je wat we doen
in het onderwijs?

Wat doen we nog meer
en hoe vind je ons?

Private werkgevers verenigd in Geo Business
Nederland publieke werkgevers in de geosector vertegenwoordigd door het Kadaster, de
beroepsvereniging Geo Informatie Nederland
(GIN) en vertegenwoordigers vanuit de hele
onderwijsketen (mbo, hbo en wo) vormen
samen de Stichting Arbeidsmarkt Geo (SAGEO).

SAGEO werkt samen met alle niveaus van het
onderwijs.

Internationaal stemmen we af binnen Europa.
Een mooi voorbeeld is de afstemming op MBO
niveau in het project GeoSkills+

Het doel van SAGEO is om in enkele jaren de
instroom in geo-onderwijs en de aansluiting
van het onderwijs op de arbeidsmarkt een
impuls te geven, door promotieactiviteiten,
onderwijs-vernieuwingen en verbindingen met
de arbeidsmarkt te initiëren in Nederland en in
Europa.

Voor het MBO zijn centrale opleidingen
Landmeetkunde ingericht samen met het
SOMA College te Harderwijk. Ook zijn samen
met de MBO’s Geo-ICT keuzedelen ontwikkeld
die je overal in het land kunt kiezen. Voor het
VMBO komt er binnenkort een n keuzedeel.

Om jongeren te interesseren voor het geo
vakgebied is de GOGEO campagne opgezet.
Deze campagne voert SAGEO samen uit met
GeoFort.
Voor de verbinding tussen onderwijs en
werkgevers is GeoPlaza ontwikkeld. Vragen
over stages, afstuderen, startersjobs, gastdocentschappen en dergelijke, kun je daar kwijt.
www.gogeo.nl, www.geoplaza.nl

Voor het basisonderwijs worden leerzame
trips aangeboden naar het GeoFort. Voor het
middelbaar onderwijs wordt Edugis verder
ontwikkeld.

Voor het HBO is de opleiding Geo Media
en Design ontwikkeld samen met de HAS
Den Bosch en met CAH Vilentum te Almere.
Voor het specialisme Geodesie kun je
terecht bij de Hogeschool Utrecht binnen de
bacheloropleiding Built Environment.
Op het wetenschappelijke niveau is de
Nationale GI Minor ontwikkeld samen met zes
universiteiten. Deze minor kun je volgen bij de
VU in Amsterdam.
www.geofort.nl, www.soma.nl
www.nationalegiminor.nl

We houden ons ook bezig met vraagstukken van
de geo arbeidsmarkt. Samen met Geo Business
Nederland houden we de ontwikkelingen bij
de werkgevers in de gaten, denken we na over
certificering van beroepsgroepen en leergangen
en de invulling van werkveldcommissies bij
opleidingen.
SAGEO is ook gesprekspartner bij projecten op
het gebied van 3D, Ondergrond, Omgevingswet
en dergelijke om meteen de relatie met
onderwijs en wetenschap goed te kunnen
leggen.
Je kunt ons vinden in Apeldoorn, we houden
kantoor in het hoofdgebouw van het Kadaster,
Hofstraat 110.
www.arbeidsmarktgeo.nl
e-mail:secretariaat@arbeidsmarktge0

www.arbeidsmarktgeo.nl

