
EEN EERSTE KENNISMAKING MET QGIS – leer zelf digitale kaarten maken 

 
Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg biedt gratis een driedelige QGIS cursus aan in 

samenwerking met dr. Thijs van Vugt. De cursus zal plaatsvinden op donderdag 10, 17 en 24 

november 2022 van 14:00 tot 16:00 uur in het auditorium van het HCL. 

 

 

Informatie over de cursus  

 

Bij het lezen van geschiedkundige publicaties voor uw werk, studie of onderzoek bent u ongetwijfeld 

digitale (historische) kaarten tegengekomen. Deze zijn meestal niet rechtstreeks en ongewijzigd uit een 

atlas overgenomen, maar door de auteur bewerkt en aangepast om te gebruiken. Meestal is dan 

gewerkt met een zogenaamd geografisch informatiesysteem (afgekort als GIS). Deze software biedt de 

mogelijkheid om data, die betrekking hebben op een geografisch gebied, te visualiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan de spreiding van inkomens binnen een stad of de aanhang van een politieke partij in 

verschillende kiesdistricten.  

 

Dit soort kaarten maakt het mogelijk om een grote hoeveelheid tekstuele gegevens op een heldere 

manier te communiceren aan de lezer. Analyses en conclusies springen, door het gebruik van kaarten, 

letterlijk meer in het oog. 

 

Het SHCL biedt een driedelige cursus aan die deelnemers op een laagdrempelige manier vertrouwd 

maakt met de basisfuncties van het softwareprogramma QGIS. Zowel de software als de cursus zijn 

gratis. Deelnemers worden wel geacht zelf een laptop mee te nemen.  

 

U kunt zich tot 1 november 2022 aanmelden via: info-shcl@maastrichtuniversity.nl met de vermelding 

‘QGIS-cursus’. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer informatie. Bij voldoende interesse 

wordt in het voorjaar van 2023 een tweede cursus aangeboden waarin deelnemers voortbouwen op de 

vaardigheden uit deze eerste cursus.  

 

Docent dr. Thijs van Vugt aan het woord 

 

Na mijn promotie en de bijna onmiddellijk daaropvolgende pensionering ben ik als research fellow 

actief bij het SHCL. In die functie ben ik met name bezig met de toepassing van digitale geografische 

informatiesystemen op lokaal en regionaal historisch onderzoek. Aanvankelijk geschiedde dat vooral 

via het programma ArcGIS van ESRI, een internationaal bekend en door veel wetenschappers en 

overheden gebruikt programma. Dat heeft echter één nadeel: het is relatief duur.  

 

Gelukkig bestaat er al enkele jaren een gratis programma, dat op een vergelijkbare manier te werk gaat 

en nagenoeg dezelfde resultaten biedt: QGIS. Op verzoek van het SHCL ben ik daarmee aan de slag 

gegaan. Het resultaat is een eerste cursus die bestaat uit drie bijeenkomsten waarin ik nieuwe 

gebruikers voor het eerst laat kennismaken met QGIS. Iedere deelnemer gaat zelf kaarten maken aan 

de hand van reeds gepubliceerd materiaal.  

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Indien u interesse hebt om deel te nemen, stuur dan voor 1 november 2022 een e-mail naar: info-

shcl@maastrichtuniversity.nl met de vermelding ‘QGIS-cursus’.  
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