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WAAROM DEZE TRAINING ?
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Het leren van Python is een absolute aanrader. Python is op dit moment de meest populaire programmeertaal en 

niet voor niets het is namelijk relatief eenvoudig om te leren. Daarnaast zijn veel online tutorials op het gebied 

van Data Science en Machine Learning geschreven in Python. Je kunt dus binnen de datawereld niet meer om 

Python heen. 

 

Na de training beschik jij over de Python basiskennis. Alles binnen Python borduurt hierop voort.

 Wat ga je leren?
 Wat is Python?
 Wat is een Python programma en hoe run je het? 
Wat is een module? 
Python vs. andere programmeertalen Jupyter notebooks 
Built-in objects: lists, dictionaries, tuples, etc. 
Control flow: if/else, for- en while-loops 
Functies

ONZE AANPAK
We beginnen met een korte presentatie over de geschiedenis van Python en een uitleg over wat Python precies 

is. De rest van de dag is wisselen we continu af tussen theorie en praktijk. Eerst een korte uitleg over een bepaald 

onderwerp en vervolgens passen we het direct toe door middel van een kleine opdracht. 

We eindigen de dag met een grotere opdracht waar alles wat we geleerd hebben terugkomt.De training zal 

worden gegeven in Jupyter Notebooks, een handige tool waar je Python code kan schrijven, maar ook uitleg kan 

toevoegen en grafieken kan plotten. Hierdoor staat alles bij elkaar en blijft de training overzichtelijk.

VOOR WIE ?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die wil beginnen met het programmeren in Python. De training 

is ook handig voor mensen die Python aan het ontdekken zijn, maar nooit een goede basis hebben geleerd.
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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 

 

Introductie Python

 - Wie heeft Python bedacht en waarom? 

 - Waarom heet het ‘Python’? 

 - Hoe/waarvoor wordt Python tegenwoordig gebruikt? 

 - Wat is een Python programma en hoe run je het? 

 - Wat is een Python module? 

 - Python vs. andere programmeertalen?

 

Python programmeren 

 - Numbers, lists, tuples, sets, dictionaries, none type, boolean, file IO 

 -  If/else statement 

 - For loop 

 - While loop 

 - Hoe en wanneer maak je een functie? 

 - Wat zijn lambda functies? 

 - Hoe worden parameters doorgegeven aan functies? 

 - Wat is OOP? En wanneer gebruik je het? 

 - Wat is een class?

 

Kennismaking, doelen en verwachtingen

Geschiedenis van Python

Wat is Python? 

Built-in types en operaties 

Control flow 

Functies 

Bonus: Object Oriented Programming (OOP) 
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