Data Science training

ICT Institute (ICTI BV) is een IT
adviesbureau met passie voor
privacy, security, software kwaliteit,
IT Due Diligence en IT strategie
advies. We hebben een team van
experts die in kleine teams
samenwerken. Om onze kennis up to
date te houden, nemen we
getalenteerde mensen aan, werken
we samen met freelancers, delen we
kennis in presentaties en lezingen,
hebben een Engelse en Nederlandse
blog en leren via onze projecten.
Zie ook onze Engelstalige website
www.ictinstitute.nl en onze
Nederlandstalige website
www.softwarezaken.nl
Adres en trainingslocatie:
Europalaan 400, Utrecht

Sinds kort verzorgen wij een interactieve Data Science training op
aanvraag. In deze training krijgt u aan de hand van Python en R
een goed inzicht in de kansen en mogelijkheden die Data Science
biedt. De training wordt in-house gegeven, en er is een 1-daagse
en een 2-daagse optie.

Voor wie is deze training?
De training is geschikt voor zowel mensen die wel- of geen
ervaring met Data Science hebben. Enige handigheid met
computers is gewenst, maar programmeerervaring is niet
essentieel. Deelnemers met een statistische achtergrond kunnen
met verdere training doorgroeien tot Data Scientist.

Leerdoelen
• Belangrijkste termen en technieken
• Programmeren
• Dataverwerking in cases

Contact: sieuwert@ictinstitute.nl
Tel: +31(6) 1050 9674

Inhoud van de training
In de training komt het volgende aan bod:
• Introductie van alle belangrijke termen
• Uitleg fundamentele technieken
• Leren programmeren in R of Python
• Case studies en voorbeelden, met open data of data van uw
eigen organisatie
• Bespreken kansen, risico’s en vervolgstappen

Data Science training
Wij zijn groot voorstander van openlijk beschikbaar materiaal, en gebruiken daarom het gratis lesboek R
for Data Science van Grolemund en Wickham en een cheat sheet van RStudio om de commando’s in R
terug te vinden.

Tarief
Deze training is altijd afgestemd op de wensen en behoeften van het deelnemende bedrijf, waardoor de
kosten per keer kunnen verschillen.

Hoe te boeken?
U kunt contact opnemen over de training via ons telefoonnummer of emailadres (zie venster over ICT
Institute). U kunt ook op onze Nederlandstalige website www.softwarezaken.nl contact opnemen middels
het formulier voor informatie of inschrijvingen.

