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Wat leert u?

Draag bij aan een datagedreven
toekomst als een data science
professional

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.

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.

U leert:
• 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 besluitvormingsproces 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
Discover
Het Programma

Design
juli - sept.

28 september
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