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Data Science & Overheid
Draag bij aan een datagedreven 
toekomst als een data science 
professional
Voor overheden is het ontsluiten, combineren en 
benutten van data onontbeerlijk om betekenisvolle 
impact voor burgers te realiseren bij steeds complexere 
maatschappelijke opgaven. Leer van de meest 
vooraanstaande experts wat Data Science voor u kan 
betekenen en hoe u uw organisatie(onderdeel) hierop 
inricht.

Bezoek een informatieavond

Visit us at WWW.JADS.NL/DSO
----------------------------------------------------------

Wat leert u?
Het ‘Data Science & Overheid’ programma heeft als 
doel het opleiden van overheidsfunctionarissen tot 
dataprofessionals. Het programma combineert Data 
Science, Data Enrichment en Data Modeling om 
maatschappelijke impact en/of effect te creëren. 
Daarom heeft het programma doelstellingen die zijn 
afgestemd op uw behoeften. 

U leert:

Het programma ‘Data Science & Overheid’ is 
samengesteld op basis van praktijkwetenschappelijke 
kennis over Data Science en geïnspireerd door Data 
Science projecten bij gemeentelijke, provinciale en 
landelijke overheidsorganisaties. Tijdens de 18 dagen 
van het programma volgt u interactieve colleges van 
professoren en professionals, gevolgd door 
praktijksessies waarbij u samenwerkt met deelnemers 
om actuele casuïstiek aan te pakken. Dit leidt tot een 
brede kijk op de uitdagingen en oplossingen die 
nodig zijn om impact en/of effect te realiseren voor tal 
van maatschappelijke opgaven.   

De informatieavond (zie website voor de datum) is de 
perfecte gelegenheid om te ervaren hoe het is om bij 
JADS deel te nemen aan Data Science & Overheid. Maak 
kennis met de Academic Director en ervaar de 
historische omgeving van onze Mariënburg Campus. Kijk 
op de website voor de data van de komende 
informatiebijeenkomsten en de volgende startdatum van 
het programma.
----------------------------------------------------------

Het Programma

• Wat Data Science oplevert voor uw organisatie en
de maatschappelijke doelen die uw organisatie
nastreeft.

• Wat data gedreven werken is en hoe u deze kennis
kunt toepassen.

• Welke rol Data Science speelt in de samenwerking
van uw organisatie met ketenpartners.

• Op welke wijze Data Science het besluitvorming-
sproces kan ondersteunen en uw organisatie in een
regisserende positie kan brengen (of houden).

• Data Science vaardigheden (bijv. data verzamelen,
aanleggen van databases, verkennen van datasets
en verzamelen van actiegerichte inzichten) en
technieken (bijv. machine learning, tekst mining,
beeldanalyse en inrichten van referentiemodellen).

• Om te gaan met mogelijke ethische en privacy
´dilemma’s´ die het toepassen van Data Science
voor uw organisatie met zich meebrengt.

Korte Feiten
Duur: 8 maanden
Tijd: 17 volledige collegedagen (08.30-17.00 uur) 
Wekelijkse tijdinvestering: 16 uur (incl. colleges) Volgende 
start: 8 mei 2020 
Investering: € 7.500 vrijgesteld van BTW

Voor ambitieuze professionals
Het Data Science & Overheid programma is ontworpen 
voor ambitieuze dataprofessionals met interesse in de 
overheid OF ambtenaren met een affiniteit voor 
datawetenschappen.




