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WAAROM DEZE TRAINING ?

P Y T H O N  3 0 1

Na python 2 training heb jij ervaring met data-analyse binnen python. In deze training leer je patronen herkennen 

in data door middel van Machine Learning. Je leert wat Machine Learning is (theorie) en hoe je het kan toepassen 

(praktijk). Na deze training ben je in staat om machine learning binnen jouw organisatie toe te passen. Hierdoor 

kun je waarschijnlijk veel processen verbeteren en zorgen voor extra inzicht of waarde.

 

 Wat ga je leren?
 Machine learning theorie. Je leert wat de begrippen supervised/ unsupervised learning inhouden. En wat de 
verschillen zijn tussen classificatie, regressie en clusteren. 
Verschillende machine learning modellen zoals decision tree, naive Bayes, random forest, K-nearest neighbours 
en K-means 
Hoe je een dataset prepareert 
Hoe je een model toepast d.m.v. scikit-learn 
Hoe je een model valideert: split-/cross-validatie 
Interpreteren en visualiseren van resultaten

ONZE AANPAK
De training is een combinatie van theorie en praktijk. We zullen werken in Jupyter Notebooks, waarbij telkens 

stukjes theorie worden afgewisseld met opdrachten. Na bijvoorbeeld de uitleg van een model gaan we het meteen 

toepassen in de praktijk.

VOOR WIE ?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die ervaring heeft met data-analyse in Python, maar die de 

volgende stap willen zetten richting Machine Learning. 

Als je geen ervaring met Python hebt raden wij aan om eerst ‘Python 1’ en ‘Python 2’ te volgen.
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OVER DE TRAINER
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CONTACT

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

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 machine learning, met name in 

Python/Pandas. 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 

 

lineaire regressie 

Classificatie voorbeeld

Model validatie 

Voorbeeld: Handgeschreven letters herkennen 

Unsupervised learning

Bonus

scikit-learn

eenvoudig voorbeeld

voorspel het type plant (iris) 

Accuracy & overfitting 

train-test split 

Confusion matrix 

handgeschreven letters clusteren 

random forests
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