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voor wie bestemd?
•  Iedereen verantwoordelijk (of 

nieuwsgierig) voor het opzet-
ten of het beantwoorden van 
de vraag hoe met Data Science 
toegevoegde waarde te creëren 
voor uw bedrijf.

•  Kennis van de eigen bedrijfs-
doelstellingen en belangrijkste 
uitdagingen van het eigen bedrijf 
noodzakelijk voor goede resulta-
ten van de workshop.

• Werk- en denkniveau: HBO+



De zeer praktisch ingerichte workshop 

biedt inzicht in relevante mogelijkheden om 

bedrijfsdoelstellingen te vertalen naar con-

crete Data Science projecten. 

Data Science speelt een belangrijke rol bij 

het verbeteren van bedrijfsprocessen. Ook 

in de agro- en foodsector wordt veel data 

verzameld. Maakt u wel optimaal gebruik 

van alle gegevens die bekend zijn bij klanten, 

databronnen en uw eigen operatie? Benut 

u alle kansen voor uw organisatie om proces-

sen te verbeteren en toegevoegde waarde 

te creëren? Consultants in Quantitative 

Methods (CQM) en Agri Food Academy 

bundelen hun krachten en bieden de  work-

shop Data Science aan voor de agro- en 

foodsector. 

  

Na afloop van deze workshop:
Heeft u inzicht in:

•   Trends en ontwikkelingen binnen Data 

Science, ook in de agro- en foodsector

•   Concrete Data Science voorbeelden uit 

de praktijk

•   De toegevoegde waarde van Data Science 

voor de eigen organisatie

Bent u in staat:

•   Data Science-projecten te herkennen

•    Een vertaling te maken van bedrijfsdoel-

stellingen naar concrete Data Science- 

projecten

•   Een stappenplan voor Data Science-pro-

jecten te gebruiken om projecten uit te 

voeren

•   Mee te praten over Data Science in vak-

termen als: Machine Learning, statistics, 

Operations Research, optimalisatie, si-

mulatie, beeldherkenning, text analytics, 

big data, medium data, little data, python, 

R, describe, predict, prescribe, causaliteit 

& correlatie, etc.

Programma
Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in fun-

damentele en actuele ontwikkelingen binnen 

het Data Science-vakgebied en welke vragen 

u op kunt lossen met Data Science. 

•   Aan de hand van projectvoorbeelden uit de 

praktijk wordt de terminologie toegelicht

•   Trends & Ontwikkelingen in de agro- en 

foodsector in relatie tot Data Science

•   Deelnemers spelen de Machine Learning 

Game, om zelf te ervaren wat complexe 

algoritmes doen

•   Bespreken van een stappenplan voor 

Data Science-projecten en toelichting aan 

de hand van voorbeelden

•   Deelnemers spelen de Sales Game om te 

ervaren hoe hun intuïtie hen in de steek 

kan laten bij het nemen van management 

beslissingen en waardoor dat komt

•   Deelnemers gaan zelf (interactief) aan de 

slag

•   Eigen projecten/ervaringen inbrengen en 

die koppelen aan de terminologie

•   Eigen bedrijfsdoelstellingen vertalen naar 

project(en)

•   Eigen projectvoorbeeld uitwerken van 

eerste stappen van Data Science-project
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Experts als trainer: Consultants in Quantitative Methods (CQM)

CQM is een gerenommeerde specialist en opleider in de Data 

Science. In 40 jaar heeft CQM een indrukwekkend portfolio  

op gebouwd waarbij statistiek, optimalisatie en software engineering 

tot duizenden toepassingen hebben geleid. CQM won zowel in 2017 

als 2018 de Nederlandse Data Science prijs. 

Marnix Zoutenbier Monique van den Broek


