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WAAROM DEZE TRAINING ?

I N  C O N T R O L 0 1

In control zijn. Ondanks dat we zelf als data professionals (Data Engineers, Data Scientists, Data analisten) 
dagelijks bezig zijn met toekomst scenario's oftewel voorspellingen zijn we zelf graag in control. We willen werken 
met goede kwalitatieve data en storten ons graag op het ontwikkelen van modellen waar we zelf de controle over 
hebben. 

Maar ben jij ook in control over de projecten binnen jouw organisatie? Voldoet het model waar jij mee bezig bent 
nog steeds aan de project eisen? Wat is de status van het project? Wie zijn de stakeholders binnen het project? Is 
de projectopdracht wel de daadwerkelijke vraag? Moeten er veranderingen worden aangebracht in het model om 
de kans te verhogen op implementatie? Al dit soort vraagstukken worden behandeld in deze training. 

Tijdens deze training leer je hoe je een project organiseert, samenwerkingen kan opzetten binnen een project en 
hoe te rapporteren over het project. Deze vaardigheden zijn essentieel om het overzicht te kunnen bewaren en 
om de projectdoelen te kunnen behalen. Hierbij speelt de communicatie met je klant en je teamleden een grote 
rol. Krijg controle over de projecten binnen jouw organisatie met als doel meer succesvolle projecten te kunnen 
implementeren. Iedereen wil toch dat zijn modellen daadwerkelijk door de business worden gebruikt?

ONZE AANPAK
Tijdens de training lopen we alle fasen van een project door. We gaan actief aan de slag met zowel theorie als de 

praktijk. Bij Data Wizards Academy geloven we er in dat door het te doen je het meeste leert. We proberen altijd 

zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw eigen business, hetgeen wat je leert kan je dan gemakkelijker toepassen 

in jouw dagelijkse werkzaamheden. 

VOOR WIE ?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor data professionals (Data Engineers, Data Scientists. Data analysten, 

developers etc) die weinig project management ervaring hebben en die graag de controle willen over hun 

projecten.

D ATA  W I Z A R D S  A C A D E M Y

CONTACT
 Heb jij interesse in deze training of wil je meer weten over ons trainingsaanbod? Neem contact op met onze Bas. 
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