
Meer leren over ArcGIS Pro

Map like a Pro!

Mensen  willen professionaliseren en zich verder ontwikkelen. 
Dat gebeurt meer en meer digitaal. 

De vraag naar Geo intelligence groeit enorm. 

De vraag naar training op ArcGIS software en apps ook. Esri 
BeLux biedt daarom een digitaal kanaal om alle ArcGIS 
gebruikers te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Jij bepaalt zelf de leermethode. Met andere woorden de manier 
waarop je wil leren en de tijd die je er wil aan besteden.

4 verschillende tracks 
om je vaardigheden te 
verbeteren. Je kan ze 
natuurlijk ook combineren.

Zelflerend

Digital Classroom

Digital Coaching

Zelflerend

Klik op een methode 
om meer detail te zien 
op volgende pagina’s

Webinars

Digital Classroom

Digital Coaching

Wij helpen je met 
het leermateriaal 
en de methodologie

DIGITAL SCHOOL

Esri BeLux NV
Nerviërslaan 54
1780 Wemmel

T: 02 460 74 80
M: info@esribelux.com
W: esribelux.com

BLIJF GROEIEN - “ See what others can’t ” 

Je kiest zelf online trainings 
en volgt ze op eigen ritme. 

Webinars
Interactieve Q&A sessies en 

inspirerende webinar bibliotheek

Een expert brengt je in groep
naar het volgende niveau met

trainingen en begeleide oefeningen

Op maat begeleiding met 
een persoonlijke coach
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Kies de 
competenties 

die je wil verbeteren

Volg de 
online cursussen 
van jouw keuze

Stel je vragen in 
gratis interactieve 

Q&A sessie

ZELFLEREND
Bijleren op momenten dat het jouw best past? Esri BeLux geeft 
je graag een overzicht van gratis onlinecursussen die je op jouw 
eigen tempo kan volgen.

Deze methode is bedoeld voor wie zelf aan de slag wil vanuit 
zijn huidige competenties en zelf doelen wenst te zetten en zelf 
cursussen kiest.

In kader van ArcGIS Pro zetten we ze alvast even hieronder 

voor jouw op een rij:

ArcGIS Pro Fundamentals

Webcursus:

ArcGIS Pro Basics

Getting Started with the GeoDatabase *

Managing Map Layers in ArcGIS Pro *

Displaying Data in ArcGIS Pro * 

Querying Data using ArcGIS Pro *  

Integrating Data in ArcGIS Pro *  

Documenten:

ArcGIS Pro Terminology Guide

ArcGIS Pro Implementation Guide

(*) Je hebt een onderhoudscontract nodig om 

toegang te krijgen tot deze online cursussen.

Gebruik ArcGIS Pro naast ArcMap

Webcursus:

Getting Started with ArcGIS Pro

Documenten:

ArcGIS Pro Terminology Guide

ArcGIS Pro Migration Guide

Je kan kiezen uit onze selectie hierboven of je zoekt de trainingen op volgende links:

Gebruik de volgende link: https://www.esri.com/training/ om te bepalen welke competenties 
u wenst te verbeteren.  Ontdek via volgende link het overzicht met alle cursussen om je te
helpen: https://www.esri.com/training/catalog/search/

ZELFLEREND WEBINARS

DIGITAL 

CLASSROOM

DIGITAL 

COACHING
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https://www.esri.com/training/catalog/5cad02469b1f4010cad9ac46/arcgis-pro-basics/
https://www.esri.com/training/catalog/57630436851d31e02a43f19e/getting-started-with-the-geodatabase/
https://www.esri.com/training/catalog/57630431851d31e02a43ee5e/managing-map-layers-in-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630433851d31e02a43ee9e/displaying-data-in-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630433851d31e02a43eeaa/querying-data-using-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/57630436851d31e02a43f0fd/integrating-data-in-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/5949c0c3debdf6699b595553/arcgis-pro-terminology-guide/
https://www.esri.com/training/catalog/5c75846880f09e4bb8561302/arcgis-pro-implementation-guide/
https://www.esri.com/training/catalog/57630435851d31e02a43f007/getting-started-with-arcgis-pro/
https://www.esri.com/training/catalog/5949c0c3debdf6699b595553/arcgis-pro-terminology-guide/
https://www.esri.com/training/catalog/5c75849a80f09e4bb8561394/arcgis-pro-migration-guide/
https://www.esri.com/training
https://www.esri.com/training/catalog/search/
https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-arcgis-pro/?lang=nl#webinar


GRATIS interactieve 

Q&A sessie
(zelflerend / webinar)

GRATIS

ontdekkingswebinars 
van esri Belux experts

(webinar)

Klik om je in te schrijven en om
eventuele vragen al door te geven: 

Aan het einde van de sessie
zijn de meeste van je vragen beantwoord.

We bieden je als tweede leermethode GRATIS webinars aan als je up-to-date wenst te blijven 
over de nieuwste trends in de GIS wereld. Deze webinars duren 45 minuten en bieden je een 
stapel praktische tips om je vooruit te helpen in je dagelijks gebruik van onze software en apps.

Klik hier om ze te ontdekken:  

Ontdekkingswebinars uit de esri BeLux webinar bibliotheek

https://www.communityesribelux.info

WEBINARS

Interactieve Q&A sessie
Na de zelfstudie heb je waarschijnlijk nog open vragen? Of je 
hebt al de nodige ervaring opgedaan maar je zit hier en daar 
nog met een vraagje? 

Wij bieden je de mogelijkheid om een GRATIS interactieve 

sessie te volgen.  

Bereid je vragen voor en stuur ze als het kan op voorhand door. 
Natuurlijk kan je ook vragen stellen tijdens het webinar.

ZELFLEREND WEBINARS

DIGITAL 

CLASSROOM

DIGITAL 

COACHING
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https://www.communityesribelux.info/overzicht-gemiste-webinars
https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-arcgis-pro/?lang=nl#webinar


Digital Classroom
kies een cursus
met een expert

DIGITAL CLASSROOM
Een derde leermethode is de digital classroom. Samen met 
medestudenten en een trainer, leer je (beter) werken met 
ArcGIS Pro.

Samen met medestudenten en een Esri BeLux expert groei je 
naar het volgend niveau in een web-training. Je leert via uitleg 
door onze expert, begeleide oefeningen en ervaringsuitwisse-
ling met andere deelnemers. Je krijgt ook trainingmateriaal en 
kan na de training terecht met vragen.

Je kan kiezen uit 3 formules:

1/ ArcGIS PRO Basic training 1 dag
- Getting started with ArcGIS Pro
- Creating data
- Visualizing data
- Sharing a static map
- Sharing dynamic maps

2/ ArcGIS PRO Standard training 1 dag
- Working with spatial reference
- Using ModelBuilder for data conversion
- Adding text to the map
- Display XY coordinate data
- Creating new features
- Modifying existing features

3/ ArcGIS PRO Advanced training 1 dag
- Visualizing data in 3D
- Geocode address locations
- Relating tabular data
- Using ModelBuilder for analysis

Praktische details: 
- max. 8 deelnemers per
cursus

- Taal: Nederlands of Frans

Prijs per cursus: 
- Basis € 330,00
- Standard € 330,00
- Advanced € 450,00

(Prijzen excl btw)

Interesse of vragen? 
Schrijf je alvast in. 

We contacteren  je dan  
om een datum te vinden 
die best past in de 
komende 2 maand.

ZELFLEREND WEBINARS

DIGITAL 

CLASSROOM

DIGITAL 

COACHING
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https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-ga-digitaal/?lang=nl


Krijg hulp
van jouw

Digital Coach

Digital Coach
De coachingsessie is de vierde leermethode die is ontworpen 
voor klanten die willen geholpen worden bij een specifiek 
project of het succesvol uitvoeren van een specifieke taak.

De nadruk ligt op je ontwikkeling: aan de hand van jouw case 
hepen we je ArcGIS Pro efficiënter en effectiever te gebruiken. 

Een persoonlijke coach contacteert je om het doel van de sessie 
te bespreken en ze in te plannen. 

Na de sessie kan je nog terecht met vragen.

Q&A
Kan ik ervoor kiezen om de Digital Classroom te volgen als ik geen webinars volgde of niet 
aan zelfstudie deed?
Het staat klanten volledig vrij om te bepalen welke cursus ze willen kiezen. Na het volgen van 
een cursus kunnen ze er ook voor kiezen om een andere cursus te volgen.

Wat is het verschil tussen het webinar en de Digital Classroom?
In een Q&A webinar beantwoorden we vragen van de deelnemers. Het duurt typisch 45 tot 
60 minuten. In een digital classroom brengen we een groep via uitleg, begeleide oefeningen, 
uitwisseling en vragen naar een volgend niveau. Het duurt afhankelijk van het programma van 
een halve dag tot 3 dagen. 

Andere opleidingen
Esri BeLux Digital School - ArcGIS Online
Esri BeLux Digital School - ArGIS Hub
Esri BeLux Digital School - ArcGIS Enterprise

De missie van esri BeLux
Het Esri BeLux-team streeft ernaar om de kaartvaardigheden van haar klanten naar een hoger 
niveau tillen.  Of je nu een gloednieuwe of een bekwame GIS-professional bent, wij willen je 
begeleiden tijdens jouw GIS-reis. We zijn klantgericht en luisteren naar jouw wensen.

Om deze reden verwelkomen we je feedback in elke fase van jouw GIS-leerreis.

Coaching per blok 
van 4 uur: 600 €

Vragen of boeken? 
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ZELFLEREND WEBINARS

DIGITAL 

CLASSROOM

DIGITAL 

COACHING

https://esribelux.com/esri-belux-digital-school-ga-digitaal/?lang=nl
https://esribelux.com/esri-belux-digital-school/?lang=nl
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