Cursus: Big Data
 Datum / locatie
9 april 2019 (Rijswijk)

 Duur
2 dagen
 Prijs
795

Wilt u de hype kunnen scheiden van de feiten? Wilt u weten wat Big Data echt inhoudt en wat het
voor u en uw organisatie zou kunnen betekenen? Dan is de cursus Big Data voor de
informatieprofessional wellicht iets voor u.
Is Big Data een revolutie of een evolutie? In deze cursus plaatsen we de Big Data ontwikkelingen in een
breder kader en geven we onze cursisten praktische handvatten om zelf te kunnen meedenken en om zelf
een inschatting te kunnen maken van de waarde van Big Data voor hun eigen organisatie.
De opkomst van enorme hoeveelheden data, oftewel ‘big data’ verloopt in een stroomversnelling. Er is al
ontzettend veel mogelijk met big data, maar wat de impact zal zijn op de overheid ende samenleving is nog
moeilijk te voorspellen. Wat is big data en hoe gaat big data het vakgebied van informatiebeheer
veranderen? Wat betekent big data voor de master data van een organisatie? Hoe snel krijgt men toegang
tot welke gegevens en met welke informatiebronnen kunnen zij dit het beste doen? Deze cursus laat zien
welke mogelijke kansen big data biedt voor de toekomstgerichte informatiespecialist.

Resultaat
Na het succesvol volgen van deze cursus:
Kunt u zelf een inschatting maken van de waarde van Big Data voor uw organisatie.
Begrijpt u hoe Big Data analyses worden gemaakt.
Kunt u Big Data in een bredere context plaatsen, met de daarbij behorende vraagstukken zoals
privacy van data.

Aan het einde van deze cursus ontvangt u een certificaat van deelname.
De studiebelasting voor deze cursus is beperkt tot het bijwonen van de lesdagen.

Programma
Lesprogromma voorjaar Lesdag
9 april 2019

Lesdag 1

16 april 2019

Lesdag 2

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor informatiespecialisten die inzicht willen krijgen in de mogelijkheden die Big
Data biedt voor de eigen organisatie.
De cursus is gericht op de ervaren informatiespecialist (2 jaar ervaring in het vakgebied).

Maatwerk
Het is ook mogelijk op de cursus intern in uw organisatie te laten verzorgen. Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden en kosten.

Studieadvies nodig?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend studieadvies. 070 319 41 84 of mail ons

