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Bij de Master of Informatics in Applied Data Science 
leer je programmeren en visualiseren in Python en 
krijg je inzichten via R. Je krijgt alle ins- en outs mee 
over (un)supervised learning. De techniek kent geen 
geheimen meer en je zet ze vooral in op een waarde-
volle manier in de organisatie.

Als data scientist zet je data in ter meerwaarde van de 
organisatie. “Data Scientist is the sexiest job of the 21st 
Century”. Zo wordt de baan van een data scientist vaak 
aangeduid.

De Master of Informatics in Applied Data Science is een 
tweejarige deeltijdopleiding, die modulair is opge-
bouwd uit:
• Vakinhoudelijke masterclasses

• Module Methoden en technieken

• Workshop praktijkgericht onderzoek

• Consultancy & personal skills

• Coaching

• Internationale studiereis

• Thesis

De colleges worden voor een groot deel verzorgd door 
gastdocenten uit het bedrijfsleven. Hierdoor sluit de in-
houd steeds naadloos aan op de (complexe) vraagstukken 
uit de hedendaagse markt. Deze masteropleiding werkt 
onder meer samen met gerenommeerde organisaties, 
zoals Inspearit, Maneros, Sogeti, Oracle en Berenschot. 
Inhoudelijk is de opleiding nauw verbonden met de lecto-
ren van de Hogeschool Utrecht in het betreffende onder-
zoeksgebied en mede daardoor van hoog niveau.

ALGEMENE 
INFORMATIE

De opleiding richt zich op het optimaliseren van 
Data-gebruik in organisaties waar return on investment 
een grote rol speelt. De opleiding is sterk toepassings-
gericht en continue gericht op een actuele invulling.

Praktijkgericht
De opleiding kenmerkt zich door actualiteit, directe 
toepasbaarheid en flexibiliteit. Je brengt als deelnemer 
praktijkgerichte vraagstukken en voorbeeldsituaties uit 
je eigen werkervaring in, waardoor theorie en praktijk 
direct op elkaar worden afgestemd. Er ontstaat op die 
manier een maximaal leerresultaat waarvan je direct 
zichtbaar profijt zult hebben in je beroepsuitoefening.

Modulaire opbouw
Door de modulaire opbouw kun je in je eigen tempo 
studeren. Tevens kun je na iedere masterclass besluiten 
om verder te studeren op weg naar je post-hbo- of 
masterdiploma.

Doelgroep
Je bent minimaal twee jaar werkzaam als ICT of data 
professional, manager of consultant en je wilt je verder 
ontwikkelen op het gebied van (Applied) Data Science.
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‘In de masterclass Machine 
Learning kreeg ik het gevoel 
dat we bij de tovenaar 
achter de gordijntjes 
mochten kijken. Alle trucs 
werden ons uitgelegd.’
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De master kent 6 masterclasses. Een masterclass 
bestaat uit 7 colleges (à 6 uur op dinsdagen). Bij 3 
masterclasses volg je eveneens een Consultancy & 
Personal skillsdag. 
Een masterclass heeft een doorlooptijd van circa 2 
à 3 maanden. Je kunt na iedere masterclass beslui-
ten om je te beperken tot het certificaat van deze 
masterclass of om verder te studeren op weg naar je 
post-hbo of masterdiploma. 

Toelatingseisen masterclasses
Alle masterclasses zijn los te volgen. Voor toelating tot 
een masterclass is een hbo- of wo-diploma niet ver-
plicht. Vereist is wel 2 jaar relevante werkervaring op 
hbo/wo-niveau. Toelating vindt plaats op basis van een 
toetsing van het curriculum vitae en een intakegesprek.

Doorstroommogelijkheden
Eén van de unieke kenmerken van de masterclasses is 
dat zij onderdeel uitmaakt van een post-hbo opleiding 
en van de Master of Informatics (MSc). De master is 
door het NVAO geaccrediteerd en daarmee ook inter-
nationaal erkend.

HOGESCHOOL UTRECHT 
VERZORGT BINNEN 
HET PROGRAMMA 
APPLIED DATA SCIENCE 
DE VOLGENDE MASTERCLASSES:
Masterclass Data Science voor Business

Masterclass Business Analytics Management

Masterclass Digital Ethics

Masterclass Programming for Data Science

Masterclass Data Mining & Exploration

Masterclass Machine Learning

MASTERCLASSES
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POST-HBO-
OPLEIDINGEN

Post-hbo-opleidingen
Een post-hbo opleiding bestaat uit 3 masterclasses. 
Deze masterclasses kun je afzonderlijk van elkaar
volgen.

Post-hbo Big Data & Analytics bestaat uit de masterclasses:

• Masterclass Business Analytics Management

• Masterclass Data Science for Business

• Masterclass Digital Ethics

Post-hbo Artificial Intelligence bestaat uit de masterclasses:

• Masterclass Data Mining & Exploration

• Masterclass Programming for Data Science

• Masterclass Machine Learning

Toelatingseisen post-hbo
Voor toelating tot de post-hbo-opleiding zijn tenminste 
vereist een hbo diploma en minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring op hbo/woniveau. Toelating vindt plaats 
op basis van een toetsing van het curriculum vitae en 
een intakegesprek. Beschik je niet over een hbo-diplo-
ma, dan kan hbo-werk- en denkniveau getoetst worden 
in een intakegesprek.

Doorstroommogelijkheden
Eén van de unieke kenmerken van de post-hbo op-
leiding is dat zij onderdeel uitmaakt van de Master of 
Informatics. De master is door de NVAO geaccrediteerd 
en daarmee ook internationaal erkend.

Schema post-hbo-opleidingen
Masterclasses (verticaal) komen in verschillende post-hbo-opleidingen voor (horizontaal). 
Dit biedt flexibiliteit om de gewenste masterclass te volgen.

Big Data 

& Analytics

Artificial

Intelligence

Digital Ethics ✔

Business Analytics Management ✔

Data Science for Business ✔

Data Mining & Exploration ✔

Programming for Data Science ✔

Machine Learning ✔
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MASTER OF INFORMATICS
IN APPLIED DATA SCIENCE

Het onderwijsprogramma van de Master of Informatics 
bestaat uit twee studiejaren.

Het eerste jaar van het programma volg je 4 masterclas-
ses. De modules Onderzoekvaardigheden en Consul-
tancy & Personal Skills worden gevolgd gedurende de 
gehele studie. Ook krijg je in het eerste jaar een coach 
toegewezen.

Het tweede jaar bestaat uit 2 masterclasses. In deze fase 
werk je verder aan je onderzoekvaardigheden en sluit je 
de opleiding af met de thesis. Voor je thesis werk je aan 
een onderzoeksproject vanuit het lectoraat van Hoge-
school Utrecht, of voor een opdrachtgever in je eigen 
werkomgeving. Ook in het tweede jaar volg je Consul-
tancy & Personal Skills en krijg je coaching.

De Master of Informatics kent 6 masterclasses.
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Lectoren
Sinds 2002 kent Hogeschool Utrecht de functie van  
lector. De lector stimuleert toegepast onderzoek waar-
door de functie van kennispoort die het hbo vervult 
wordt versterkt. De aanstelling van lectoren is gekop-
peld aan de formatie van een kenniskring, een groep 
van ongeveer tien onderzoekers die samen met de 
lector onderzoek verrichten en onderwijs ontwikkelen.

De Master of Informatics wordt verzorgd in samenwer-
king met twee kenniscentra vanuit Hogeschool Utrecht. 
De lectoren die verbonden zijn aan de Master of  
Informatics zijn: dr. ir. Marlies van Steenbergen (Beteke-
nisvol Digitaal Innoveren) en dr. ing. Pascal Ravesteijn 
(Procesinnovatie en informatiesystemen). Beide lecto-
ren zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor de Master of 
Informatics.
Verder zijn prof. dr. ir. Johan Versendaal en dr. Guido 
Ongena betrokken bij deze master.

Erkende opleidingen
Alle opleidingen van de Hogeschool Utrecht zijn erkend 
en de kwaliteit wordt continu bewaakt. Onze master-
opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO. Het 
opleidingsaanbod is veelal erkend door landelijke 
beroepsverenigingen. De Master of Informatics is sinds 
2006 NVAO geaccrediteerd. De post-hbo-pleidingen 
vallen onder de masteropleiding en zijn daardoor wet-
telijk en internationaal erkend.

Na succesvol afronden van je masteropleiding mag je 
de erkende titel Master of Science (MSc) voeren. MSc 
staat voor ‘Master of Science’. Deze titel kun je achter 
je naam voeren.

Toelatingseisen masteropleiding
Voor toelating tot de masteropleiding zijn tenminste 
vereist een hbo diploma en minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring op hbo/wo niveau. Toelating vindt plaats 
op basis van een toetsing van het curriculum vitae en 
een intakegesprek.
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Toepassing 
van de theorie 
voegt direct 
meerwaarde toe 
aan mijn werk en 
daarmee aan de 
organisatie. 
Dat werkt 
voor mij zeer 
motiverend.
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PRAKTISCHE 
INFORMATIE

Kosten
Master
€ 21.000,- voor de Master of Informatics en € 500,- voor 
de studiereis

Post-hbo
€ 9.900,- voor de post-hbo

Masterclass
€ 3.850,- per masterclass

Van post-hbo naar master
Mocht je besluiten na de post-hbo je master te 
vervolgen dan is je investering:
€ 12.900,- en € 500,- voor de studiereis (totale investe-
ring Master € 22.800,- excl studiereis)

Van masterclass naar master
Mocht je besluiten na 1 masterclass de master te 
vervolgen dan is je investering:
€ 17.750,- en € 500,- voor de studiereis (totale investe-
ring master € 21.500, exclusief studiereis)

Van masterclass naar post-hbo-opleiding
Mocht je besluiten na 1 masterclass de post-hbo-oplei-
ding te vervolgen dan is je investering:
€ 6.600,- (totale investering post-hbo-opleiding  
€ 10.350,-) 

Alle bedragen zijn vrij van btw en inclusief boeken en 

reader

Duur en omvang
Een masterclass bestaat uit 14 dagdelen (7 dinsdagen). 
Bij 3 masterclasses wordt er eveneens 1 Consultancy & 
Personal skillsdag) gevolgd. Een masterclass heeft een 
doorlooptijd van circa 2 à 3 maanden. Een post-hbo 
opleiding kun je afhankelijk van je leerroute binnen een 
jaar afronden. De totale duur van een post-hbo-
opleiding beslaat 3 masterclasses.

Studiebelasting
De studiebelasting wordt uitgedrukt met het internati-
onale ECTS-systeem waardoor de waarde toekenning 
van internationaal verworven vakken vergelijkbaar 
wordt (ECTS staat voor European Credit Transfer Sys-
tem). Eén credit staat dus voor 28 studie-uren. De op-
leiding heeft een gemiddelde studielast 10-15 uur per 
week. De masterclass bestaat uit 5 ECTS, de post-hbo 
uit 15 ECTS en de masteropleiding uit 60 ECTS.

Lestijden
Dinsdag 14.30 - 21.15 uur. Per masterclass 7 bijeenkom-
sten (middag en avond), in geval van 3 masterclasses 
1 bijeenkomst Consultancy en Personal Skills en een 
tentamen.

LOCATIE
Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht 

(op 5 minuten loopafstand van station Utrecht Centraal).

 www.ads.hu.nl

 www.linkedin.com/showcase/18102833/

http://www.ads.hu.nl
http://www.linkedin.com/showcase/18102833/ 
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Ik heb nog nooit zoveel lol 
gehad in leren. 
Vooral om de theorie in 
eigen praktijksituaties 
toe te kunnen passen, 
maakt het erg interessant.
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MASTERCLASSES

• Masterclass Business Analytics Management
• Masterclass Data Science voor Business
• Masterclass Ethics in a digital world
• Masterclass Programming for Data Science
• Masterclass Data Mining & Exploration
• Masterclass Machine Learning

MASTERCLAS BUSINESS 
ANALYTICS MANAGEMENT
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:
• Business Intelligence

• Business Analytics

De hoeveelheid gegenereerde data neemt dagelijks 
explosief toe. Niet langer komt data alleen maar voort 
uit de informatiesystemen van een organisatie zelf, haar 
partners en klanten. Er is tegenwoordig een enorme 
hoeveelheid bronnen (sensoren, devices, wearables) 
en open data, welke (on)gestructureerde data leveren. 
Data is echter nog geen informatie. In deze masterclass 
wordt ingegaan op hoe deze data op een slimme ma-
nier ingezet kunnen worden ten behoeve van product-, 
dienst- en procesverbetering of innovatie.

Business Analytics is de moderne naam voor alles wat 
te maken heeft met het vervaardigen van informatie uit 
in- en externe databronnen ter ondersteuning van het 
beslissingsproces binnen organisaties. Business Analy-
tics is de logische vervolgstap op Business Intelligence. 
Het gaat zowel over de basis rapportering (verleden), 
als over operationele informatie (huidige situatie) en de 
zogenaamde predictive analytics (toekomst). Business 
analytics maakt nieuwe inzichten mogelijk.

Leerdoelen
Na deze masterclass is de student in staat om met de 
verschillende vormen van informatie de
besluitvorming- of bedrijfsprocessen binnen organisa-

ties te verbeteren. In de vorm van een projectvoorstel 
dient de student op een juiste wijze gebruik te maken 
van alle behandelde onderwerpen als probleemanalyse, 
business oplossing, architectuur, aanpak en organisatie, 
en verantwoording.

Binnen het vakgebied van Business Intelligence & Ana-
lytics:
• Kan de student vanuit een business perspectief analy-

ses uitvoeren om daarmee de impact op de bedrijfs-

voering te bepalen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

• Kan de student de actuele methoden en technologie-

en benoemen en beargumenteren wanneer deze zijn 

in te zetten.

• Kan de student de data aandachtsgebieden (DAMA) 

benoemen en beargumenteren welke eisen daaraan 

dienen te worden gesteld.

• Is de student binnen een bepaalde context in staat te 

bepalen welke databronnen, zowel intern als extern, 

nodig zijn om de gevraagde informatie te kunnen 

vervaardigen.

• Kan de student binnen een bepaalde context de 

organisatorische context analyseren en evalueren op 

impact.

Programma
In deze masterclass wordt aandacht besteed aan (nieu-
we) methoden en technieken om allerlei soorten data te 
verwerken, te valideren, te integreren en tot slot voor 
rapportages en analyses aan de business beschikbaar te 
stellen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• Introductie (definities en uitdagingen)

• Van vraag/probleem naar businessoplossing

• Ontwerp van de oplossing - technologische architectuur

• Ontwerp van de oplossing - data architectuur

• Projectaanpak en organisatie

• Onderbouwing en verantwoording (business case)

• Presentatie projectvoorstel
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MASTERCLASS DATA SCIENCE FOR BUSINESS
In deze masterclass staan deze onderdelen centraal:
• Data science in de praktijk

• Methoden en technieken van data science

Data science in de praktijk
De beschikbaarheid van steeds meer data zorgt dat 
organisaties beter en sneller kunnen handelen en zelfs 
nieuwe diensten kunnen aanbieden. In dit onderdeel 
gaan we aan de slag met de voorwaarden om data 
science succesvol te laten zijn. Het draait om het daad-
werkelijk toepasbaar maken en operationaliseren van 
data science. De masterclass behandelt verschillende 
aspecten, zoals het vertalen van business vragen naar 
datagedreven oplossingen, een gestandaardiseerde 
projectaanpak (CRISP-DM) en de visualisatie van de 
resultaten. Uiteraard wordt er ook ingegaan op de val-
kuilen van data science trajecten. Deze masterclass stelt 
studenten in staat om data science projecten succesvol 
uit te voeren.

Methoden en technieken van data science
Er zijn verschillende technieken om patronen te vinden 
in de steeds groter wordende hoeveelheid data. In 
deze masterclass worden die technieken behandeld, 
zoals regressieanalyse, clustering en classificatie. Er 
wordt ingegaan op het verschil tussen supervised en 
unsupervised learning. 

De deelnemers gaan zelf aan de slag met een eenvou-
dige vorm van machine learning. Daarbij komt het hele 
traject van data-preparatie, het bepalen van geschikte 
algoritmes, het uitvoeren van analyses tot de evalua-
tie van het model aan bod. Er wordt gewerkt in Excel, 
waardoor geen programmeerervaring noodzakelijk is. 
Bovendien worden open source tools getoond waar-
mee studenten zich verder in het onderwerp kunnen 
verdiepen. Deze masterclass geeft een basiskennis van 

de verschillende modelleringstechnieken en bijbehoren-
de toepassingen. Verdere verdieping op het onderwerp 
machine learning wordt door de Hogeschool Utrecht 
aangeboden in de masterclass Machine Learning.

Leerdoelen
De deelnemer:
• Kent de leidende principes van data science projecten.

• Is in staat om de gangbare data science modelleer-

technieken en hun verschillen uit te leggen en de 

toepassing aan te geven.

• Is in staat om de projectaanpak CRISP-DM toe te 

passen.

• Is in staat om de mogelijkheden en valkuilen van data 

science te identificeren in de praktijk.

• Is in staat om advies uit te brengen over de toepas-

singsmogelijkheden van data science in de eigen 

organisatie.

• Is in staat om een data science opdracht op te zetten 

en uit te voeren.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:
• Historie en toekomst data science

• Data science ontwikkelaanpak - CRISP-DM

• ‘Mind the gap’ Van business vraag naar datagedreven 

oplossing

• Datavisualisatie

• Data exploratie en preparatie

• Supervised & learning technieken

• Unsupervised learning technieken

• Modelontwikkeling

• Model evaluatie

• Operationaliseren van data science

• In deze masterclass worden theorie en praktijk con-

tinu afgewisseld. De deelnemers gaan daadwerkelijk 

aan de slag met machine learning technieken.
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• Kan de juridische, ethische en sociale dimensie on-

derscheiden in vragen met betrekking tot grootscha-

lig data gebruik.

• Kan uitleggen hoe het op grote schaal verzamelen en 

gebruiken van data de liberale democratische rechts-

staat zou kunnen ondermijnen.

• Kan de mogelijke gevolgen van het toepassen van 

big data in een praktijk situatie overwegen.

Programma
In deze masterclass komen de volgende onderwerpen 
aan de orde:
• ICT en Privacy

• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 

of GDPR)

• Balans tussen het gebruik van persoonsgegevens en 

de bescherming van privacy

• Betekenis van privacyregels AVG/GDPR voor uw 

organisatie

• Voorstel ePrivacy verordening

• Register persoonsgegevens opzetten en beheren

• Inleiding ethiek

• Gebruik (big) data in het veiligheidsveld

• Smart cities

• Manipulatie via internet

• Governance van internet

• Value Sensitive design

• Blockchain en ethiek

• Gedragsmodellen (psychologisch en gedragsecono-

misch)

• Gedragsbeïnvloeding en gedragssturing

Vanuit de deelnemers wordt een bijdrage verwacht door 

toepassing van het geleerde op de eigen organisatie.

MASTERCLASS DIGITAL ETHICS
In deze masterclass staan deze onderwerpen centraal:
• Privacy

• Ethiek

Privacy
Uitleg over en toepassing van wetgeving gegevens-
bescherming en hoe om te gaan met delen van per-
soonsgegevens in samenwerkingsverbanden, de relatie 
mensenrechten en privacy en de mogelijke rol van 
privaatrecht in het beschermen van privacy.

Ethiek
In dit onderdeel staan ethische aspecten van datage-
bruik centraal. Aan bod komen ontwikkelingen in in-
formatiegestuurd werken en het gebruik van Big Data. 
Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben op 
onze democratische rechtsstaat en op de toegang die 
burgers hebben tot diensten. Je leert ethische aspecten 
te herkennen en in een vroeg stadium van systeemont-
werp of aanbesteding te adresseren.
Ook komt de menselijke factor aan bod: de effecten 
van menselijk gedrag en organisatiecultuur op informa-
tieveiligheid en mogelijkheden om daarop te sturen.

Leerdoelen
De deelnemer:
• Kan uitleggen wat de relatie is tussen mensenrechten, 

het Europese handvest en privacy wetgeving.

• Kan de Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming (AVG of GDPR) en de Uitvoeringswet hiervan 

hanteren en als basis gebruiken voor keuzes bij de 

verwerking van persoonsgegevens.

• Kan de ePrivacy richtlijn/ later verordening uitleggen 

en toepassen in concrete casussen.

• Kan voorbeelden geven van gevolgen (gewenst en 

ongewenst) van het gebruik van big data op groepen 

in de maatschappij.
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welke modellen te gebruiken, maar ook hoe je ze aanpast 
en verfijnt voor jouw specifieke case. We beginnen met de 
meest eenvoudige modellen (lineaire regressie) en werken 
via diverse trucs om met non-lineaire data te werken (zoals 
Support Vector Machines met kernels) toe naar het zelf 
leren ontwerpen van deep learning modellen met behulp 
van TensorFlow. Je leert daarbij ook hoe je de keuze 
maakt voor een bepaald model, en de performance meet.

We gaan aan de slag met state-of-the-art deep learning 
modellen. Aan het einde van de cursus begrijp je wat 
Deep Neural Networks, Convolutional Neural Networks, 
Recurrent Neural Networks en Embeddings zijn. Met deze 
technieken leer je om zelf architecturen te bouwen en 
daarmee problemen op te lossen zoals het voorspellen 
van verkoopcijfers (timeseries), je model laten herkennen 
of er een kat of een hond op een afbeelding staat (Com-
puter Vision) en het classificeren van een film op basis van 
een beschrijving (NLP). Dergelijke technieken worden in 
toenemende mate toegepast bij bijvoorbeeld fraude de-
tectie, recommendation engines en customer relationship 
management. Deep learning is een van de meest veelbe-
lovende ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige 
Intelligentie.

We gaan ervan uit dat je kennis hebt van programmeren 
(het maken van functies en classes, list comprehensions) 
en data visualisatie (matplotlib en seaborn) met behulp 
van Python.

MASTERCLASS PROGRAMMING FOR DATA SCIENCE
In deze masterclass staat dit onderwerp centraal:
• Python for Data Science

Data geeft heel veel mogelijkheden. Maar hoe ontsluit 
je data en hoe verwerk je het tot bruikbare inzichten? 
De programmeertaal Python biedt heel veel mogelijk-
heden om data te ontsluiten, te prepareren en te analy-
seren. De mastermodule Programming for Data  
Science behandelt de basiscompetenties van deze 
keten. Daarbij staan de bekende programmeertaal 
Python centraal.

Python is de snelstgroeiende programmeertaal voor het 
doen van data science. Bedrijven wereldwijd gebruiken 
Python om inzichten uit hun gegevens te oogsten en 
een voorsprong op de concurrentie te nemen en heeft 
inmiddels een grote community. Deze module richt 
zich specifiek op het gebruik van Python voor data 
science. Er zullen dan ook verschillende, veel gebruikte, 
packages de revue passeren samen met basis python 
elementen als datatypes, packages, , functies, loops en 
API’s.

Leerdoelen
Je leert (in Python):
• de basisprincipes voor programmeren

• data te laden en in te lezen

• om data op te schonen

• Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij 
theorie en praktijk worden continu afgewisseld:
• Introductie in Python (e.g. datatypes, statements, 

expressions)

• Programming (e.g. packages, functies, loops)

• Dataloading en uitwisseling (e.g. database connecties 

en API’s)

• Datapreparatie: transformeren en mappen van data 

(gebruik van pandas en dataframes)

MASTERCLASS MACHINE LEARNING
In deze masterclass staan deze onderwerpen centraal:
• Klassieke machine learning

• Deep learning 

Deze masterclass behandelt het bouwen van lerende 
computermodellen. Na deze cursus weet je niet alleen 



   19 

centraal in deze module. Je leert hoe je op een zinvolle 
manier de databronnen aan elkaar knoopt.

Het beoordelen van de kwaliteit van je data staat 
centraal bij data exploration. Exploratory data analysis 
is de eerste stap in een goed gebruik van de data voor 
andere doeleinden. Het credo garbage in, garbage out 
geldt zeker op het gebied van data science. Je leert 
de grootste valkuilen te vermijden.Denk hierbij bijvoor-
beeld aan het identificeren van outliers.

Leerdoelen
Je leert (in R):
• De data kwaliteit te beoordelen;

• Geavanceerde statistiek toe te passen;

• Data te verzamelen vanuit verschillende bronnen;

• Om data te visualiseren (t.b.v. data exploratie).

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij 
theorie en praktijk worden continu afgewisseld:
• Exploratory data analysis in R

• Advanced statistics

• Importeren van data

• Acquireren van data / Scraping van websites

• Web APIs / Data Sources

• Visualisaties (intro tot {ggplot2})

Leerdoelen
Je leert:
• (un)supervised learning technieken te doorgronden;

• deep learning technieken toe te passen.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod, waarbij 
theorie en praktijk worden continu afgewisseld:
• Classificatie en regressie

• Meten van performance (bv overfitting)

• Support vector machines en kernels

• Het bouwen van pipelines en gridsearch

• Hypertuning van Neurale Netwerken

• Het doen van onderzoek naar het ontwerpen van een 

modelarchitectuur

• Timeseries Forecasting

• Natural Language Processing

MASTERCLASS DATA MINING & EXPLORATION
In deze masterclass staan deze onderwerpen centraal:
• Data Mining

• Exploratory Data Analysis

De masterclass behandelt het acquireren van data.

Sensoren, API's, web scraping. Er zijn steeds meer 
bronnen waar data vandaan kan komen. Het ophalen 
en parsen van deze data (in welke vorm dan ook) staat 



   20 

EXAMINERING EN 
DIPLOMERING
Iedere masterclass wordt 

afgesloten met een schriftelijk 

tentamen en/of een 

praktijkopdracht. 

Wanneer je de opleiding met 

succes hebt afgerond ontvang je 

het diploma post-hbo Artificial 

Intelligence van Hogeschool 

Utrecht.
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POST-HBO-
OPLEIDINGEN

Examinering en diplomering
Iedere masterclass wordt afgesloten met een schrifte-
lijk tentamen en/of een praktijkopdracht. Wanneer je 
de opleiding met succes hebt afgerond ontvang je het 
diploma post-hbo Big Data & Analytics van Hogeschool 
Utrecht.

POST-HBO ARTIFICIAL INTELLIGENCE
De post-hbo Artificial Intelligence is een deeltijd op-
leiding voor de data professional die zich verder willen 
verdiepen in vraagstukken op het gebied van Artificial 
Intelligence.

Deze post-hbo opleiding gaat over het ontsluiten van 
data om die te verwerken tot bruikbare inzichten. 
Behandelt worden onder meer het acquireren van data, 
machine learning en deep learning. De basis wordt 
gelegd in de programmeertaal Python.

Bestemd voor
De opleiding is ontwikkelt voor mensen die aan de slag 
willen met state of art deep learning technieken, het 
ophalen en ontleden van data, beoordelen van data 
kwaliteit en het ontleden en visualiseren van data.

De post-hbo voorziet in de behoefte aan kennis en 
tools om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied 
van data snel en effectief in te bedden in jouw werkom-
geving.

Enige kennis van machine learning of statistiek is  
wenselijk.

Studieprogramma
Post-hbo Artificial Intelligence bestaat uit de masterclasses:

• Masterclass Data Mining & Exploration

• Masterclass Programming for Data Science

• Masterclass Machine Learning

• Modelleren van data
• Post-hbo Big Data & Analytics 
• Post-hbo Artificial Intelligence

POST-HBO-BIG DATA & ANALYTICS
De post-hbo Big Data & Analytics is een deeltijd op-
leiding voor de IT-Professional en de manager die zich 
verder willen verdiepen in vraagstukken op het gebied 
van corporate performance management en procesop-
timalisatie om beslissingsondersteunende informatie te 
verkrijgen.

Bestemd voor
De opleiding is voor je bestemd als je steeds vaker 
betrokken wordt bij strategische adviezen die onder-
bouwd zijn op basis van feiten, als je operationele 
vraagstukken moet analyseren voor procesoptimalisatie 
en als je de informatiebehoeften van een organisatie 
moet vertalen naar informatievoorziening.

Het gaat om vraagstukken als; Hoe kan ik grote datas-
ets analyseren? Hoe behaal ik hier concurrentievoor-
deel mee? Hoe kan ik processen efficiënter voor de 
organisatie laten werken? Hoe ga ik om met privacy en 
ethische vraagstukken? Hoe kom ik tot een goede infor-
matiestrategie? Je verkrijgt inzichten zodat je in staat 
bent om betere strategische beslissingen te nemen om 
de organisatie te kunnen bijsturen. Je verdiept je in de 
actuele inzichten rondom informatiemanagement, (big) 
data management en procesoptimalisatie.

Studieprogramma
Post-hbo Big Data & Analytics bestaat uit drie master-

classes:

• Masterclass Business Analytics Management

• Masterclass Data Science for Business

• Masterclass Digital Ethics
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MASTER OF INFORMATICS 
APPLIED DATA SCIENCE

kennis en ervaring die je opdoet kun je direct toepas-
sen in de praktijk;
Tijdens de master is veel aandacht voor je persoonlijke 
ontwikkeling en word je persoonlijk gecoacht;
De master besteedt aandacht aan alle niveaus en facet-
ten van Applied Data Science;
Er is uitgebreid aandacht voor onderzoekvaardigheden 
en de toepassingen ervan;
Actueel aanbod door experts;
De master kan een opmaat zijn voor mogelijkheden om 
een PhD traject in te gaan.

Studiegids
Voor alle regels en informatie met betrekking tot de 
Master of Informatics en de onderdelen verwijzen wij 
graag naar de studiegids.

ACADEMISCH NIVEAU
De Master of Informatics staat onder inhoudelijke lei-
ding van lector Pascal Ravesteijn en lector Marlies van 
Steenberen. Samen met Guido Ongena, opleidings-
manager ICT Deeltijdonderwijs, waarborgen ze de rela-
tie tussen de master en de onderzoeksgroepen binnen 
de hogeschool. Hierdoor draagt je afstudeeronder-
zoek bij aan de verdere kennisopbouw op het gebied 
van toegepaste Data Science en de innovatie van de 
beroepspraktijk. De resultaten van deze kennisopbouw 
zorgen ook voor een constante vernieuwing van het 
curriculum, waardoor je als student goed op de hoogte 
bent van de meest recente inzichten.

Waarom deze master?
Hogeschool Utrecht heeft met haar masters veel erva-
ring op het gebied van onderzoek en onderwijs; alle 

Ook de vele
voorbeelden 
uit de praktijk 
en de aandacht 
voor de 
valkuilen zijn 
zeer waardevol.
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