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WAAROM DEZE TRAINING ?
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We horen tegenwoordig vaak de begrippen Data Science, Business Intelligence, Machine Learning, Artificial 

Intelligence. Kan jij deze begrippen uitleggen? En dan hebben we het nog niet over de zin Big Data is het nieuwe 

goud gehad. We kunnen ons allemaal een voorstelling maken van data, maar wanneer is het big? En waarom is Big 

Data het nieuwe goud? 

Na het volgen van de training ‘Data Essentials’ heb jij een goed overzicht van deze begrippen en begrijp jij de 

samenhang. 

 

Tijdens deze training leer je: 

De basisbegrippen kennen om kansen en mogelijkheden goed te kunnen inschatten

Je leert waarom het werken met (big) data zo waardevol kan zijn door algoritmes te leren begrijpen 

Hoe je een dataproject kan aanpakken en welke technische tools je daarvoor nodig hebt 

Ethische vraagstukken rondom data en AI. Denk aan persoonsgegevens, privacy en discriminatie.   

ONZE AANPAK
Tijdens deze dag zullen we alle theoretische aspecten van het werken met data bespreken. De uitleg is no-

nonsense en in jip-en-janneketaal. Om de training zo interessant mogelijk te maken zullen we de theoretische 

aspecten afwisselen met interactieve opdrachten. Onder andere bespreken we praktijkvoorbeelden en actuele 

thema’s binnen de datawereld. Data Wizards Academy probeert altijd zo veel mogelijk aan te sluiten bij jouw 

eigen ervaringen.

VOOR WIE ?
De training is ontwikkeld voor iedereen die met (beschikbare) data aan de slag wil binnen zijn/haar organisatie 

voor extra inzicht en waarde creatie. Maar ook wanneer je de basis wil begrijpen van alle technologische 

ontwikkelingen die nu gaande zijn. De training vereist geen (technische) voorkennis. 
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OVER DE TRAINER
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CONTACT
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Frederik heeft vijf jaar ervaring als Data Scientist en trainer. Voorheen werkte hij voor 

Xomnia en Objective Partners. Momenteel is hij trainer bij Data Wizards Academy. 

Frederik heeft ruime ervaring met data science bij diverse bedrijven, van start-ups tot 

multinationals. Daarnaast heeft hij veel verschillende trainingen gegeven (van 

dashboarding tot machine learning), voor verschillende deelnemers (van marketeers, 

managers tot Data Scientists). 

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

 

Data Wizards Academy B.V. 

Reactorweg 301 

3542 AD Utrecht 

Tel: +31 (0)6 46165358

E-mail: bas@datawizards.nl 



PROGRAMMA
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Introductie 

 

Data landschap 

 

Tools & technieken 

 

Data science en Machine Learning 

 

Ethiek 

 

Conclusie 

Kennismaking, doelen en verwachtingen

buzzwords 

meest gestelde data vragen 

Data landschap

werken met ‘big’ data 

databases: SQL 

dashboarding: Tableau, Qlik, PowerBI 

programmeren: Python vs. R

Data Science vs Machine Learning 

Machine Learning terminologie 

Machine Learning model: decision tree 

Data Science mindset & projectaanpak

Ethiek & data 

Privacy, persoonsgegeven, AVG

Zin en onzin 

Toekomst
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