
Data in de praktijk

Data Wizards Academy B.V.
Reactorweg 301

3542 AD Utrecht



WAAROM DEZE TRAINING ?
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Bij de training 'Data Essentials' heb je geleerd wat data is, wat je als organisatie met data kan en hoe het data 

landschap eruit ziet. Tijdens de training 'Data in de praktijk' gaan we Machine Learning toepassen in de praktijk. 

Met Machine Learning laten we een algoritme leren van bestaande data uit het verleden, om vervolgens 

voorspellingen te kunnen maken. Om Machine Learning goed te begrijpen is de beste manier om het zelf toe te 

passen. We gaan in één dag aan de slag met een Machine Learning case. Na deze training kan je zelf een Machine 

Learning project doorlopen van het begin tot het eind. 

Wat ga je leren?

 Wat is machine learning? 

Wat doet een data scientist? 

Hoe ziet een Machine Learning project eruit? 

Waar moet je op letten bij het prepareren van data? 

Hoe maak je een model? 

Hoe valideer je een model? 

Wat is wel/niet mogelijk met Machine Learning

ONZE AANPAK
Tijdens de training gaan we stap voor stap een Machine Learning case doorlopen, waarbij we telkens afwisselen 

tussen theorie en praktijk. 

De training wordt gegeven in RapidMiner, een Data Science drag-and-drop tool, die zo intuïtief is dat iedereen 

ermee kan werken. Zelfs zonder programeer kennis. Hierdoor kunnen we focussen op de concepten van Machine 

Learning in plaats van op de tool.

VOOR WIE ?
Deze training is perfect voor iedereen die Machine Learning beter wil begrijpen en wil toepassen in de praktijk. De 

training vereist geen technische voorkennis. Het is aan te raden om eerst de training Data Essentials te volgen om 

de basisprincipes te beheersen. 
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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 en RapidMiner. 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 

 

Business Understanding

 

Data understanding 

 

Data preparation 

Modeling 

 

Evaluation 

 

En nu? 

Recap & Conclusie

Kennismaking, doelen en verwachtingen

Introductie machine learning

Introductie case

Wat gaan we voorspellen? 

Welke data is relevant?

Introductie RapidMiner 

Opdracht: data inlezen & inspecteren 

Hoe ziet de data (kwaliteit) eruit?

Waar moet je op letten bij data preparatie 

Een machine learning dataset: label en attributes 

Opdracht: data opschonen 

 

Uitleg Decision tree 

Opdracht: decision tree toepassen

Hoe weet je hoe goed je model is? 

Accuracy & confusion matrix 

Opdracht: (split)validation

Hoe kun je de performance verbeteren? 

Andere modellen: k-nearest neighbour, naive bayes 

Opdracht: verbeter performance
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