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GIS Quiz 

 
 
Vragen Antwoord Score 
1 Waar staat het letterwoord GIS voor? 

A) Grafisch Informatiesysteem 
B) Geografisch Informatiesysteem 
C) Grafisch Informaticasysteem 
D) Geografisch Informaticasysteem 

  

2 Welke hardware vormt een centraal onderdeel van GIS? 
A) GPS-toestel 
B) Toestel om data te digitaliseren 
C) Server 
D) Werkstation 

  

3 Welke van de volgende functies kan men niet alleen met GIS 
doen, maar ook met klassieke kaarten? 

A) Trends, veranderingen,... voorspellen 
B) De afstand tussen twee locaties berekenen 
C) Verschillende kaarten digitaal met elkaar vergelijken 
D) Statistische en geografische analyses maken 

  

4 Welk soort informatie heeft men zeker nodig om te kunnen 
werken met GIS? 

A) Het tijdstip wanneer iets gebeurt 
B) De plaats waar iets gebeurt 
C) Het jaartal wanneer iets gebeurt 
D) Geen van bovengenoemden 

  

5 Welke van deze populaire toepassingen gebeurt niet op basis 
van GIS?   

A) Mappy 
B) Landkaart 
C) Voorstellen van verkiezingsuitslagen 
D) Weerkaart 

  

6 Wanneer kan GIS gebruikt worden? 
A) Om na te gaan waar nieuwe vestigingen van banken of 

winkelketens het best ingeplant worden 
B) Om een route te plannen tussen 2 gemeenten 
C) Om verbanden te  leggen tussen het type bodem en de 

vegetatie in een gebied 
D) In elk van de bovengenoemde gevallen 
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7 Waarvoor kan je GIS niet gebruiken? 

A) Om het weer te voorspellen 
B) Om aan te geven waar het zal regenen en waar niet 
C) Om na te gaan of er een verband is tussen het weer in een 

bepaald gebied en het aantal verkeersongevallen in dat 
gebied 

D) In elk van bovengenoemde gevallen 

  

8 Uit welke onderdelen bestaat GIS? 
A) Hardware – software – niet locatiegebonden data 
B) Hardware – software – locatiegebonden data 
C) Hardware – software – locatie- en niet locatiegebonden 

data 
D) Hardware - software 

  

9 Een toepassing van GIS binnen verkeersveiligheid is o.a. de 
visualisatie van zwarte punten. De eerste voorwaarde om over 
een zwart punt te spreken, is dat er tijdens een periode van 3 
jaar een aantal ongevallen moeten gebeurd zijn.  Om hoeveel 
ongevallen gaat het minimum? 

E) 3 
F) 5 
G) 7 
H) geen van bovengenoemden 

  

10 Een toepassing van GIS binnen verkeersveiligheid is o.a. de 
visualisatie van zwarte punten. De tweede voorwaarde om 
over een zwart punt te spreken, is dat op basis van de 1-3-5 
regel een totaalscore behaald moet worden? Die totaalscore 
is ... 

A) ≥ 15 
B) = 15 
C) ≤ 15 

  

Totale score:  
 
 
 
 
 
 


