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Bij data denkt men meestal aan rijen en kolommen. Maar er zijn veel meer soorten (ongestructureerde) data, 
zoals beeld, video, audio en tekst. Deze ongestructureerde data vereisen een andere manier van denken en 
werken. Tijdens deze training leer je hoe je moet werken met tekst data. Dit vakgebied wordt text mining 
genoemd.

Text mining kent veel toepassingen zoals topic modeling en sentiment analyse, waarbij respectievelijk het 
onderwerp of het sentiment van een tekst door een model bepaald wordt. Zo kun je bijvoorbeeld een text mining 
model maken om te onderzoeken of de reviews die klanten op social media over jouw bedrijf schrijven positief of 
negatief zijn.

Na deze training ben je in staat om de tekst data binnen jouw organisatie te analyseren. Dit kan leiden to 
waardevolle inzichten of tot verbetering of automatisering van bepaalde (handmatige) processen.

Wat ga je leren? 
hoe je moet omgaan met tekst data; hoe je het in een gestructureerd formaat zet.
verschillende methodes om tekst data om te zetten naar een tabel
praktische tools om met 'messy' data om te gaan, zoals regular expressions en fuzzy matching
hoe je patronen ontdekt in tekst data. M.a.w. hoe je machine learning kan toepassen op tekst data.

ONZE AANPAK
De dag begint met een korte theoretische introductie in text mining. De rest van de dag is een continue 
afwisseling tussen stukjes theorie en korte opdrachten, zodat je het geleerde meteen kan toepassen.

Voor de opdrachten maken we gebruik van Jupyter Notebooks en Python. 

VOOR WIE ?
Deze training is perfect voor iedereen die ervaring heeft met het werken met data in Python, maar die nog geen 

ervaring heeft met tekst data / text mining.

Als je geen ervaring hebt met Python raden wij aan om eerst 'Python 1' te volgen.
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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 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

Text mining theorie

 - Bag-of-words
 - Part-of-speech tagging
 - Word vectors

Text mining praktijk

Kennismaking, doelen, verwachtingen

Wat is text mining
Hoe werk je met tekst data
3 manieren om tekst data te modelleren:

Regular expressions
Fuzzy matching
Tokenization & machine learning 
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