
Opleiding 
Data Science



IT Academy Noord-Nederland
zet zich in voor een hoogwaardige,
gezonde en evenwichtige 
ICT-arbeidsmarkt in het Noorden. 
Samen groeien.



Data Scientist Beroep van de toekomst



Introductie
5 maart start de opleiding Data Science: een uitgelezen 
kans voor professionals om opgeleid te worden tot data 
scientist. De vakken uit deze unieke en technische opleiding 
worden verzorgd door docenten van de Hanzehogeschool en 
Rijksuniversiteit Groningen, alsmede aangevuld en versterkt 
door experts van andere kennisinstellingen/bedrijven. Om het 
vakgebied echt eigen te maken wordt u middels hoor-, werk- 
en gastcolleges al het nodige over de verschillende facetten 
van Data Science bijgebracht. Naast databases, statistiek en 
programmeren worden ook de juridische en ethische aspecten 
die van belang zijn behandeld. Het programma is flexibel 
opgebouwd zodat u ook kunt gaan voor een keuzevariant van 
het programma die beter bij uw ambities en ervaring past.

Beroep van de toekomst
De term Big Data is niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
maatschappij. Organisaties krijgen steeds meer data tot hun 
beschikking. Denk hierbij aan klantinformatie, informatie over 
de operationele werkzaamheden en informatie vanuit externe 
bronnen. De vraag is natuurlijk: Wat kunnen organisaties met 
deze informatie?

Waar de ICT-infrastructuur en -applicaties het verzamelen van 
grote hoeveelheden data mogelijk maken is het juist de data 
scientist die dit kan omzetten naar waardevolle informatie en 
zo een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van 
de organisatie. Data Science is een nieuw vakgebied en de 
vraag naar professionals die zich hier raad mee weten zal de 
komende jaren sterk toenemen. Het is daarmee absoluut een 
van de beroepen van de toekomst.  

Voorspellen met Big Data
Artificial intelligence (AI) is de toepassing die ervoor zorgt 
dat Spotify precies de juist muziek aanraadt, Netflix weet 
welke series u leuk vindt en zelfrijdende auto’s autonoom 
kunnen rijden. Door de snelheid waarmee artificial intelligence 
zich de laatste jaren ontwikkelt, nemen ook de kracht en 
functionaliteiten van chatbots en intelligente spraakassistenten 
toe. Bovenstaande komt aan bod tijdens de opleiding. Ook 
het combineren van verschillende datasets en het vermogen 
van een systeem om met behulp van Big Data zichzelf te 
ontwikkelen biedt natuurlijk een wereld aan kansen. Bij de 
opleiding Data Science leert u deze kansen benutten.



IT Academy Noord-Nederland
Wij zetten ons in voor een hoogwaardige, gezonde en 
evenwichtige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden. De IT 
Academy is onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen en 
mede mogelijk gemaakt door de Rijksuniversiteit Groningen, 
Noorderpoort, Samenwerking Noord en Provincie & Gemeente 
Groningen. 

Onze missie
“Door middel van open samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijven en organisaties state-of-the-art onderwijs en 
onderzoek bieden om in Noord-Nederland het innovatief 
vermogen te versterken, werkgelegenheid in ICT te stimuleren 
en een aantrekkelijke landingsplaats voor talent te zijn.”

Deze missie realiseren we door:
•  Het uitvoeren van toonaangevend en vernieuwend  

ICT-onderwijs voor professionals.
• Het uitvoeren van ICT-arbeidsmarktonderzoek.
•  Het ICT-netwerk te verbinden in Noord-Nederland.

Toonaangevend en vernieuwend onderwijs
We ontwikkelen onderwijs dat mede door de open samen-
werking tussen bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen 
innovatief, toekomstgericht en vraaggestuurd is. Door onze 
hechte samenwerking met het bedrijfsleven en overheden, 
zijn we op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen. 
Deze kennis gebruiken wij voor onderwijsontwikkeling (zowel 
mbo, hbo en wo). Met het combineren van de hoogstaande 
kennis van onze partners zetten we innovatieve en kwalitatief 
sterke opleidingen neer.



Opzet van het programma
De opleiding Data Science begint met een kick-off dag waar 
het vakgebied Data Science wordt geschetst en uitleg wordt 
gegeven over het opleidingsprogramma. Dit programma bestaat 
uit 9 modules. Iedere module bestaat uit drie collegedagen. 
Tijdens de eerste twee dagen van iedere module volgt u een 
hoorcollege en een werkcollege gerelateerd aan het thema 
van de module zodat theorie en praktijk optimaal worden 
afgewisseld. Daarnaast gaat u per module aan de slag met een 
praktijkopdracht die op de derde collegedag wordt besproken. 

Tevens brengt tijdens deze derde dag een gastspreker 
praktijk-casuïstiek in zodat u de inzichten opdoet die u in staat 
zullen stellen de geleerde vaardigheden en competenties te 
plaatsen in verschillende contexten. De laatste module van het 
programma is een afsluitende opdracht waarin alle opgedane 
kennis nogmaals wordt toegepast. Op de laatste dag wordt het 
voltooien van de opleiding met een diploma-uitreiking gevierd. 
Voor een overzicht van de verschillende onderdelen van het 
programma kunt u het onderstaande schema raadplegen.

Programma

Fase Data Data Science opleiding Keuzevariant 1: Data Analyse Keuzevariant 2: Data Science

Kick-off: workshop Design Thinking 5 mrt 2018 P P

Module 1: Databases 6, 12, 19 mrt 2018 P P

Module 2: Databases (NoSQL) 26 mrt, 9 en 16 apr 2018 P P

Module 3: Data Visualisation 23 apr, 7 en 14 mei 2018 P P

Module 4: Descriptive Statistics 28 mei, 4 en 11 jun 2018 P P P

Module 5: Data Mining 18, 25 jun, 2 jul 2018 P P P

Module 6: Python 10, 17 en 24 sep 2018 P P

Module 7: Predictive Analysis 1, 8, 15 okt 2018 P P

Module 8: Machine Learning 29 okt, 5 en 12 nov 2018 P P

Module 9: Afsluitende opdracht 19 nov, 17 dec 2018 en  
21 jan 2019

P P



Keuzevarianten
Het programma is flexibel opgebouwd. Wanneer u geen ervaring 
heeft met data analyse / business intelligence en data scientist 
wilt worden, dan volgt u de gehele opleiding. Wij bieden echter 
twee keuzevarianten die mogelijk beter bij uw ambities en 
ervaring passen.

Keuzevariant 1 (Data Analyse)
Heeft u geen ervaring met data analyse / business intelligence 
en wilt u zich alleen hier op toeleggen, dan is het mogelijk om 
alleen module 1 t/m 5 te volgen

Keuzevariant 2 (Data Science)
Heeft u al ervaring met data analyse (bijvoorbeeld als business 
intelligence specialist) en wilt u zich verdiepen in data science, 
dan is het mogelijk de eerste 3 modules over te slaan (u volgt 
module 4 t/m 9).



Doelgroep & Resultaat
Instroomniveau
De opleiding Data Science is speciaal ontwikkeld voor 
professionals. Om de opleiding succesvol af te sluiten wordt 
van u als deelnemer een bepaald kennisniveau verwacht. Voor 
de gehele opleiding en Keuzevariant 1 (Data Analyse) gelden 
alleen de volgende toelatingseisen:
• Afgeronde HBO/WO opleiding
• Basiskennis wiskunde en statistiek
• Basiskennis databases
• Basiskennis ICT-systemen

Voor Keuzevariant 2 (Data Science) gelden naast het 
bovenstaande de volgende aanvullende toelatingseisen:
• Kennis van en ervaring met verschillende soorten databases
• Kennis van en ervaring met data visualisatie

Programmeren 
Programmeerervaring is niet vereist. Echter is programmeer-
ervaring (bijvoorbeeld C/C++, Java, R en met name Python) wel 
een pré als u de volledige opleiding of Keuzevariant 2 wilt volgen.
Tijdens de laatste modules wordt er veel van de deelnemers 
gevraagd wannneer je geen programeeerervaring hebt. Je 
wordt tijdens deze opleiding niet opgeleid tot een developer, 
maar het is goed voor een Data Scientist om de juiste concepten 
en theorieen te kennen. Heb je wel programmeerervaring? 
Dan zijn dit juist de modules om je verder te ontwikkelen als 
developer op het gebied van AI.

Resultaat na afronding
Na afloop van de gehele opleiding of Keuzevariant 2 (Data 
Science) bent u in staat om het vak Data Science zelfstandig 
uit te voeren binnen een organisatie. Volgt u Keuzevariant 1 
(Data Analyse) dan kunt u na afronding als business intelligence 
specialist aan de slag. Afhankelijk van uw gekozen pad beschikt 
u over de volgende competenties:
•  Databases: Ontwerpen, modelleren bouwen en bevragen 

van databases. 
•  Databases (NoSQL): Afwegen van het gebruik van 

verschillende database engines, op basis van hun voors en 
tegens en specifieke kenmerken. 

•  Data Visualisation: Weergeven van informatie toegesneden 
op de doelgroep.

•  Data Mining: Ontwerpen en inrichten van het kdd (knowledge 
discovery in databases) proces. 

•  Descriptive Statistics: Toepassen van descriptieve statistiek 
op dataverzamelingen.

•  Predictive Analysis: Toepassen van inference (predictive) 
statistiek.

• Python: Programmeren in Python.
• Machine Learning: Toepassen van Machine Learning.
• Afsluitende opdracht: Uitvoeren van een data science traject.

Diploma
Na het succesvol afsluiten van deze opleiding ontvangt u een 
diploma van IT Academy Noord-Nederland. Tevens ontvangt 
u een overzicht van de beoordelingen op de verschillende 
praktijkopdrachten.



Vakbeschrijvingen



Naam Design Thinking

Duur 1 dag
Algemene omschrijving Design Thinking is een actiegerichte 

methode die creativiteit en analytisch denken 
combineert en empathie centraal stelt: ‘Don’t 
analyze, act!’. De wereld verandert snel. Snel 
leren van problemen en ervaringen wordt 
daarom steeds belangrijker. Een belangrijk 
kenmerk van Design Thinking is actie; vandaag 
beginnen, prototypes bouwen en direct testen. 
U maakt kennis met de basiselementen en 
leert de methode toe te passen.

Inhoud • Wie is de doelgroep?
• Waar heeft de doelgroep behoefte aan?
• Creatief ideeën genereren
• Ideeën uitwerken
• Pitch uw plan bij de doelgroep

Afsluiting n.v.t.
Leeruitkomsten Aan het einde van de workshop bent u zich 

ervan bewust dat data op vele manieren 
toegepast kan worden. Een Data Scientist 
denkt ‘out of the box’ en kijkt continue hoe 
data omgezet kan worden naar innovatie 
binnen het bedrijf.

Studiebelasting n.v.t.
Docent Immo Dijkma, MSc  – Hanzehogeschool (De 

ontwerpfabriek)

Naam Databases

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Tijdens de module Databases leer je hoe je 

data gestructureerd in een database zet, 
door een beschrijving te geven van het juiste 
datamodel, een database te bouwen en 
informatie hieruit te halen.

Inhoud Modelleren tot de 3e normaal vorm 
• Definiëren van objecten in de database 
• Bevragen van de database middels SQL 
• Het manipuleren van data in de database

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het modelleren en realiseren van relationele 
databases 

• Kennis van en beheersen van de derde 
normaalvorm 

• Kennis van en beheersen van Data 
definition language en SQL 

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Dr. Andrey Tsyganov – Rijksuniversiteit 
Groningen  (Centrum voor Informatie 
Technologie)



Naam Databases (NOSQL)

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Als het om Big Data gaat wordt er niet alleen 

gewerkt met relationele databases maar 
ook met Not Only (NO) SQL Databases. In 
deze module leert u het verschil tussen de 
verschillende databases en tevens gaat u aan 
de slag met niet-relationele databases.  

Inhoud • Kennismaking met  NoSQL Databases
• Document Databases
• Graph Databases
• Key Value Databases
• Column Family Databases
• Hadoop

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het kunnen afwegen van het gebruik van 
verschillende database engines, op basis 
van hun voors en tegens en specifieke 
kenmerken

• Het hanteren van verschillende database 
technieken: Graaf databases, Key Value 
Stores, Column Family Databases, 
Document Databases en Hadoop

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Talko Dijkhuis, MSc & Johan Blok, MSc – 
Hanzehogeschool (Instituut voor Communicatie 
Media & IT)

Literatuur NoSQL Distilled (Martin Fowler)

Naam Data Visualisation

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Het doel van data visualisatie is om gegevens 

inzichtelijk te maken door middel van 
afbeeldingen. Tijdens deze module leert u als 
data scientist om data  via de juiste methode 
visueel vorm te geven zodat het inzichtelijk 
wordt voor verschillende doelgroepen.

Inhoud • Visueel analyseren van data
• Data visueel weergeven
• Kiezen van de juiste weergave bij het 

analyseren van verschillende soorten data
Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 

een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het weergeven van informatie toegesneden 
op de doelgroep

• Het kunnen hanteren van tooling i.c.m. 
verschillende soorten visualisaties zoals: 
staafdiagrammen, 3D diagrammen, etc.

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent prof. dr. Alexandru Telea – Rijksuniversiteit 
Groningen (Faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen)



Naam Despriptive Statistics

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Met behulp van beschrijvende statistiek maakt 

u de ruwe data (alle scores van de eenheden 
op alle variabelen) overzichtelijker. Tijdens 
deze module leert u hoe u data karakteriseert 
met behulp van een beperkt aantal 
kengetallen.

Inhoud • Beschrijvende statistiek met aandacht voor:
• Normaalverdeling
• Afwijkingen
• Standaarddeviatie
• Modus, Mediaan
• Betrouwbaarheid

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het kunnen toepassen van descriptieve 
statistiek op dataverzamelingen

• Het kunnen bepalen van het gemiddelde, 
de modus, mediaan, spreiding, variantie, 
percentielen en  standaarddeviatie

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Jeffrey Bout, MSc – Hanzehogeschool (Instituut 
voor Communicatie Media & IT)

Literatuur Statistiek in 20 stappen (A. Buijs)

Naam Data Mining

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Data Mining is erop gericht om verbanden te 

vinden tussen grote datasets. Tijdens deze 
module leert u door data te “graven” om 
met behulp van tools op zoek te gaan naar 
(statistische) verbanden.

Inhoud • Wat is data?
• Data preparatie
• Inhoudelijk weergeven van de data
• Ontdekken van patronen met WEKA

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het ontwerpen en inrichten van het kdd 
(knowledge discovery in databases) proces

• Het onderkennen van verschillende 
datamining concepten en fases met een 
focus op data analyse

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Martijn Herber, MSc – Hanzehogeschool 
(Instituut voor Life Science & Technology)

Literatuur Data Mining: Practical Machine Learning Tools 
and Techniques (Ian H. Witten)



Naam Programmeren in python

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Tijdens deze module leren we u de 

basisprincipes van het programmeren in 
Python. Python is een scripting taal dat veel 
gebruikt wordt door data scientists. Python 
wordt gebruikt om data te manipuleren en te 
analyseren met behulp van diverse tools.

Inhoud • Basisprincipes van Python
• Waarden, variabelen, functies en data 

structuren
• Object georiënteerd programmeren

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten Aan het einde van de module beheerst u 
de basis principes van het programmeren 
in Python. U kunt dan uw eerste functies 
programmeren in Python. 

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Tsjerk Wassenaar - Hanzehogeschool 
Groningen (Instituut voor Life Science & 
Technology)

Literatuur Think Python: How to Think Like a Computer 
Scientist (Allen B. Downey)

Naam Predictive Analysis

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Naast het analyseren van data en het zoeken 

van verbanden hierin kunt u op basis van data 
ook voorspellingen doen voor de toekomst. 
Tijdens deze module leert u de methodes en 
technieken om op basis van bestaande data 
voorspellingen te doen.

Inhoud • Statistisch programmeren met R of Python 
voor predictive analysis

• Werken met data en tree analysis, 
logistische regressie en lineaire regressie

• Werken met data en k-means clustering
• Werken met data en tekst analyse

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Het kunnen toepassen van predictive/
inference statistiek

• Het kiezen van de juiste statistische 
methode behorende bij de situatie

• Het beheersen van de volgende statistische 
methodieken: k-means clustering, lineaire 
regressie, logistische regressie, tekst 
analyse en tree analysis

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent George Azzopardi (Rijksuniversiteit Groningen) 
Literatuur Python Machine Learning (Sebastian Raska)



Naam Machine Learning

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving Met behulp van machine learning (ML) kunt 

u programma’s intelligent maken zodat 
het programma zelf input omzet in output. 
Hiervoor dient ook het programma getraind 
te worden.  Tijdens deze module leert u wat 
machine learning is en hoe u het toepast.

Inhoud • Machine learning toepassen voor 
zelflerende systemen

• Opzetten van neural networks
• Opzetten van support vector machines

Afsluiting Aan het einde van de tweede dag krijgt u 
een praktijkopdracht mee. Op de derde dag 
worden de praktijkopdrachten besproken en 
beoordeeld door de docent.

Leeruitkomsten • Kennis van en toepassen van ML
• Het kiezen van de juiste ML methode 

(neurale netwerken, vector machines etc.)
• Het toepassen van Python om ML te 

creëren
Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 

studiebelasting 16 uur (8 uur per week).
Docent Herbert Kruitbosch (RUG- CIT)
Literatuur Python Machine Learning (Sebastian Raska)

Naam Afsluitende opdracht

Duur 3 dagen
Algemene omschrijving In de afsluitende opdracht gaat u aan de slag 

met een praktijkopdracht en laat u zien dat u 
Data Science kunt toepassen in de praktijk. 
Tijdens deze eindopdracht neemt u het aan 
de hand van een business case tegen uw 
medestudenten op. Op de laatste dag worden 
de casussen gepresenteerd en door een jury 
van experts beoordeeld.

Inhoud In competitie verband uitwerken van een 
business case.

Afsluiting De opdracht wordt afgesloten met een 
presentatie.

Leeruitkomsten Bij de afsluitende opdracht laat de deelnemer 
zien dat hij zelfstandig een Data Science 
project kan uitvoeren waarin alle facetten van 
de opleiding in terug komen.

Studiebelasting Naast de drie contactdagen is de 
studiebelasting 16 uur (8 uur per week).

Docent Talko Dijkhuis, MSc – Hanzehogeschool 
(Instituut voor communicatie, media & IT)



Docenten
Talko Dijkhuis, MSc
Hoofddocent opleiding Data Science
Talko Dijkhuis, MSc is afgestudeerd 
bedrijfskundige en heeft 10 jaar in de ICT 
gewerkt, o.a. als Business Intelligence 
Consultant en als Oracle DBA-er. Hij is 
verbonden geweest aan het lectoraat 

Business Intelligence van het Instituut voor Communicatie, 
Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen en heeft het 
uitstroomprofiel Business Intelligence opgezet en vormgegeven. 
Daarnaast heeft hij onderzoeken gedaan naar patronen van 
overstappers in de energie branche en is momenteel voor het 
lectoraat New Business & ICT bezig een Big Dataplatform voor 
het analyseren van data uit health sensoren op te zetten.

Prof. Sander Klous
Gastdocent
Prof. Sander Klous is gepromoveerd in de 
hoge energie fysica en heeft gewerkt op 
CERN, ’s werelds grootste natuurkundig 
instituut in Geneve. Daar heeft hij onder 
andere bijgedragen aan het onderzoek van 

het ATLAS experiment dat heeft geresulteerd in de ontdekking 
van het Higgs Boson (Nobelprijs 2013). Prof. Klous heeft bij 
KPMG een groep gevormd die zich bezig houdt met Big Data 
Analytics in het bedrijfsleven en is hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam op het gebied van Big Data Ecosystemen. 
Zijn boek, «Wij zijn Big Data», over de toekomst van de 
informatiesamenleving, was runner-up bij de managementboek 
van het jaar verkiezing 2015.



Johannes Brouwer, MSc
Gastdocent
Johannes Brouwer, MSc heeft zijn mastergraad 
in de economie aan de Universiteit van 
Amsterdam behaald en is tegenwoordig 
werkzaam als programmamanager Big 
Data bij het RDW. Hij heeft in het verleden 

uitgebreide werkervaring opgedaan bij grote ICT-bedrijven zoals 
Ordina en Oracle. Vanwege de grote mate waarin Johannes 
met Big Data te maken heeft bij het RDW brengt hij concrete 
data obstakels en oplossingen in het opleidingsprogramma die 
ervoor zorgen dat u meer grip zult krijgen op het onderwerp.  

Immo Dijkma, MSc
Docent Design Thinking
Immo Dijkma, MSc heeft zijn mastergraad 
in Entrepreneurship Education & Training 
behaald aan de Universiteit van Aarhus en 
geeft al meer dan 15 jaar les op het gebied 
van entrepreneurial behaviour, creativity, 

innovation en HRM aan het Instituut voor Communicatie, Media 
& IT van de Hanzehogeschool Groningen. Tegenwoordig is 
hij ook betrokken bij de Hanze Ontwerpfabriek, kortgezegd 
een broedplaats voor nieuwe ideeën, maar ook een plek waar 
bestaande ideeën verder worden uitgewerkt en gevaloriseerd. 



Jeffrey Bout, MSc
Descriptive Statistics
Jeffrey Bout, MSc, is docent Software 
Engineering bij de Hanzehogeschool sinds 
2016. Hij heeft een mastergraad in de 
Sterrenkunde gehaald aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Daar heeft hij 5,5 jaar gewerkt als 

wetenschappelijk programmeur en als presentator/technicus in 
het voormalige Infoversum planetarium. Daarnaast heeft hij 8 
jaar gewerkt bij diverse ICT bedrijven. Bij IT Academy Noord-
Nederland geeft hij lessen in statistiek.

Dr. Andrey Tsyganov
Databases & SQL
Dr. Andrey Tsyganov promoveerde aan 
Moscow State University of Railway Engi-
neering op het gebied van Information 
Technology. Deze titel verwierf hij nadat hij in 
Moscow zijn mastergraad in Informatica had 

gehaald. Daarna was hij o.a. geruime tijd werkzaam als Oracle 
Developer op CERN in Geneve, Zwitserland. De afgelopen vijf 
jaar is Dr. Tsyganov in dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen 
waar hij Database Developer (DBA) is bij het Centrum voor 
Informatie Technologie (CIT).  

Het hierboven getoonde overzicht toont niet alle betrokken 
docenten en is onder voorbehoud. Voor het meest actuele en 
complete docentenoverzicht kunt u terecht op itacademy.nl.



Praktische zaken
Leervorm & studiebelasting
De opleiding wordt gegeven in een klassikale leervorm.  
Iedere module zal bestaan uit twee dagen aan colleges en 
een terugkomdag. Tussen iedere collegedag binnen een 
module zit ongeveer één week. Na het volgen van de twee 
collegedagen gaat u thuis aan de slag met opdrachten die op 
de laatste dag worden besproken. Naast de klassikale lessen is 
de studiebelasting voor de deelnemer +/- 16 uur per module.  
De klassikale bijeenkomsten bestaan uit een theorie- en 
praktijkgedeelte. Tijdens de bijeenkomsten gaat u ook ‘hands-on’ 
aan de slag. Daarnaast zullen er experts op het gebied van Data 
Science gastcolleges geven waarin ze hun praktijkervaringen 
delen.

Duur
De duur van de opleiding is ongeveer 7 maanden. In totaal gaat 
het om 28 contactdagen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de vakanties in het onderwijs (regio Noord). 

Locatie
De opleiding wordt verzorgd op de Hanzehogeschool Groningen 
(locatie Meerwold): 
Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT, Groningen

Literatuur
Er wordt binnen verschillende modules van het programma 
gegebruik gemaakt van literatuur. De kosten hiervoor zijn bij de 
prijs inbegrepen.

Catering
IT Academy Noord-Nederland draagt zorg voor de catering. Dit 
betekent koffie, thee, water en lunch.

Voortgang deelnemers opleidingstraject
Per onderdeel zal IT Academy Noord-Nederland een 
voortgangsrapportage overhandigen aan de deelnemer en/
of opdrachtgevers. Deze rapportage wordt opgesteld in 
samenwerking met de docent(en) en de coaches. De volgende 
onderdelen zullen worden bijgehouden:
• Aanwezigheid & inzet
• Discipline (huiswerk of opdrachten gemaakt)
• Beoordelingen per module

Hard- & Software
U hoeft geen software aan te schaffen voor de opleiding. U dient 
zelf te beschikken over een device (bijvoorbeeld een laptop). 
Dit device dient te voldoen aan de volgende specificaties:
• Minimaal Intel® Core I5 processor of vergelijkbaar 
• Minimaal 8 gigabyte Intern geheugen 
• Windows/ Apple en linux PC’s zijn toegestaan

Kosten
Volledige opleiding: €8450
Keuzevariant 1 (module 1 t/m 5): €4550
Keuzevariant 2 (module 4 t/m 9): €5450



Meer werkplezier door zelf-
ontwikkeling
“Het is heel erg boeiend om bezig te zijn met nieuwe 
ontwikkelingen en alle innovaties rondom Data Science (The 
Sexiest Job of the 21st Century). Dit geeft mij veel inspiratie 
voor mijn werk en laat me ook nadenken over de toekomst van 
mijn vak. Ik zie nieuwe kansen maar ook dat sommige aspecten 
van onderzoek op termijn zullen verdwijnen. Het is belangrijk 
om niet stil te staan, maar te blijven ontwikkelen. Zowel voor 
mijn eigen werkplezier als voor mijn werkgever.”

Brede blik, praktijkgericht en goed voor je netwerk
“Buiten de inhoud van de lessen, is het ook heel leuk om deze
opleiding te volgen met mensen van diverse bedrijven uit het
Noorden. Mensen uit verschillende bedrijfstakken. Dit geeft
een leuke dynamiek en laat je vaak ook even verder kijken naar
de toepassing van de geleerde technieken. Het is waardevol
om op deze manier te kunnen netwerken en gebruik te kunnen
maken van elkaars kennis. Sommige connecties zullen in de 
toekomst nog wel eens van pas komen!”

Janneke Arntzen

Adviseur Statistiek & Onderzoek 
bij Gemeente Leeuwarden



Een mooi totaalbeeld van de 
gehele “data-keten”
“De data science opleiding geeft een mooi totaalbeeld van 
de gehele “data-keten” waar een data scientist mee te maken 
gaat krijgen  in zijn dagelijkse werkzaamheden: van het opslaan 
van de data in database systemen tot aan het ontwikkelen van 
verscheidene modellen om daadwerkelijk nuttige informatie uit 
de data te kunnen halen. Interessant is ook om het contrast te 
zien tussen de traditionele technieken die gebruikt worden en 
de recent ontwikkelde methodes.”

Mogelijkheden voor de toekomst
“Voor  het ontwikkelen van de gastransport modellen maak ik 
op dit moment niet echt gebruik van de kennis die ik opdoe  
in de data science opleiding. Ik denk wel dat op termijn hier 
mogelijkheden liggen, bijvoorbeeld door het toepassen van 
zelflerende algoritmes, zoals neurale netwerken, om de best 
mogelijke gastransport routes door het gasnetwerk te kunnen 
bepalen. Aan de andere kant, voor mijn werk aan Analytics maak 
ik volop gebruik van de dingen die we leren bij de opleiding.” 

Erik Bloemsma 

Senior Modelleerder bij Gasunie



Wilt u meer informatie?
Telefoon 050 - 595 4400
info@itacademy.nl
www.itacademy.nl
 @IT_Academy_NN

Zernikeplein 11, 9747 AS,
Kamer D2.114, Groningen

Postbus 30030, 9700 RM
Groningen
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