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Data Science & Smart Services zijn twee begrippen 
waarmee je in deze tijd veel te maken krijgt. Niet alleen 
in de wereld om je heen, maar wellicht ook tijdens je 
werkzaamheden.

Ben je op zoek naar meer algemene kennis van data 
science & smart services? Zie je uitdagingen in je werk 
en deel je graag ervaringen en kennis met andere
professionals?

Het Fundamentals of Data Science programma focust 
op deze speerpunten.

Je volgt negen onderwijssessies over smart services 
& data science (Introductie Data Science, Business 
Process Management, Human Decision Making,  
Data Visualization, Datasafari Management,  
Statistical Methods, Service Design Thinking,  
Artificial Intellingence en Social Network Analysis).

Data Science &
Smart Services



Onderwijs-
sessies



Onderwijssessies
Het Fundamentals of Data Science programma
bestaat uit de volgende sessies:

→ Introductie Data Science: prof. dr. Rudolf Müller laat 
je kennis maken met Data Science en Smart Services. 
Aan bod komen de kernbegrippen data analytics, business 
analytics en big data. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de impact van deze begrippen op organisaties.

→ Business Process Management: Tijdens deze bijeen-
komst vertelt dr. Martijn Zoet meer over de rol, betekenis 
en toepassing van BPM binnen organisaties en gaat hij in 
op de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied, zoals 
process mining.

→ Service Design Thinking: In deze sessie met 
dr. Dominik Mahr staat Service Design Thinking centraal. 
Hoe ontwikkel je slimme diensten op basis van data? 
Waar begin je en welk proces doorloop je? 

→ Datasafari Management: In de sessie Datasafari  
Management van prof. dr. Remko Helms staat centraal hoe 
je van data naar toegevoegde waarde gaat. Welke business 
modellen zijn er en hoe zorg je voor innovatie binnen het 
datasafari-ecosysteem?



→ Statistical Methods: Tijdens deze sessie neemt 
dr. Nalan Bastürk je mee in de wereld van statistiek en 
economische methodieken en modellen. Hoe kunnen deze 
jouw data-analyse ondersteunen en nieuwe inzichten 
verschaffen? 

→ Data Visualization: Hoe maak je data visueel? 
En tot welke inzichten voor jouw organisatie kom je dan? 
Kay Schröder geeft in deze sessie een algemeen beeld 
over Data Visualization.

→ Social Network Analysis: Hoe kan jouw organisatie  
big data toepassen? Welke analyses kunnen er worden 
toegepast en wat is hiervan de impact op het domein van 
social media? Deze sessie wordt verzorgd door 
dr. Deniz Iren.

→ Human Decision Making: In deze sessie van 
dr. Christina Rott komen economische en spel-theoretische 
besluitvormingsanalyses en de rol van menselijke factoren 
aan bod.



→ Artificial Intelligence: Wat is Artificial Intelligence en 
wat verstaan we onder machine learning technieken en 
toepassingen? Dr. Mahdi Ebrahim legt uit wat organisaties 
ermee kunnen.
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Datum Tijd Sessie Trainer Taal Ruimte

29-05-18 10:00 –
12:00

Introductie 
Data Science   

Rudolf 
Müller

NL Access 
Point 
1.59

29-05-18 13:00 –
15:00

Business Process 
Management

Martijn 
Zoet

NL Variety 
1.02

31-5-2018 10:00 – 
12:00

Service Design 
Thinking

Dominik 
Mahr

EN SIN 1.08

31-5-2018 13:00 –
15:00

Datasafari  
Management

Remko 
Helms

NL SIN 1.08

7-6-2018 11:00 –
13:00

Statistical 
Methods

Nalan 
Bastürk

EN Server - 
Switch
1.27 - 1.28

7-6-2018 14:00 – 
16:00

Data 
visualization

Kay 
Schröder

NL Server - 
Switch
1.27 - 1.28

14-6-2018 10:00 –
12:00

Social Network 
Analysis

Deniz Iren EN SIN 1.08

14-6-2018 13:00 – 
15:00

Human Decision 
Making

Christina 
Rott

EN SIN 1.08

21-6-2018 10:00 –
12:00

Artificial 
Intelligence

Mahdi 
Ebrahim

EN SIN 1.08

Planning Fundamentals of 
Data Science - voorjaar 2018



Algemene informatie 

Programma
De onderwijssessies vinden plaats 
op dinsdag of donderdag. In de 
meeste gevallen een ochtendsessie 
(10.00 - 12.00 uur) en een 
middagsessie  (13.00 - 15.00 uur). 
We lunchen gezamenlijk.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats
bij BISS op de Brightlands Smart 
Services Campus, Smedestraat 2, 
6411 CR Heerlen.

Livestream
Het is ook mogelijk om losse sessies
te volgen via een livestream.

Voertaal
De sessies vinden plaats in het
Nederlands of Engels (zie planning).

Tarief
Tarief volledige programma:
→ € 1.295 voor BISS deelnemers.
→ € 1.495 voor deelnemers van       
externe bedrijven.

Tarief losse sessies:
→ €175 of 5 smart coins per sessie 
voor BISS deelnemers.
→ €195 per sessie voor deelnemers 
van externe bedrijven. 

Tarief sessie via livestream:
→ €120 per sessie

Alle tarieven zijn vrijgesteld van 
BTW.

Registratie
Wil je deelnemen aan het
programma of één (of meerdere) 
losse sessies volgen? Vul dan het 
online formulier in en wij nemen zo 
snel mogelijk contact met je op om 
je deelname vast te leggen.
→ Ga naar registratie.

Betaling
Betaling vooraf is een voorwaarde
voor deelname. Na bevestiging 
deelname vragen wij de 
facturatiegegevens bij de 
deelnemer op. 

Startdatum
Het programma zal starten in
mei en september 2018.

Contact 
Esther Haenen
Business Intelligence & Smart  
Services Institute (BISS)
esther.haenen@brightlands.com
+31 (0)6 365 609 41

www.biss-institute.com

http://biss-institute.com
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