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Responsible data 
scientists for the future!



De nieuwe bacheloropleiding ADS&AI



Creating a responsible future
Opleidingswaarden zijn de basis van 
ons verhaal:

1. Plezier
2. Vertrouwen
3. Open en respectvol
4. Ontwikkelingsgericht
5. Zorgvuldigheid



Onze studenten……….

• Leren technologie op een 
verantwoorde en ethische manier in 
te zetten;

• Gaan het belang van betrouwbare 
data inzien;

• Kunnen bestaande data modelleren 
tot betrouwbare bruikbare grondstof,

• Leren communiceren over de data  en 
samenwerken met verschillende 
stakeholders 
(team players)

• Kunnen oplossingen implementeren 
binnen verschillende domeinen.



Competenties ADS&AI
RESPONSIBLE TECHNOLOGY 

COMPETENTIE
TECHNISCHE COMPETENTIES PROFESSONELE COMPETENTIES

Responsible Onderzoeken en 
analyseren van 

data

Verwerven, verwerken 
en beheren van data

Ontwikkelen en 
beschikbaar stellen 

van modellen

Onderzoekende, lerende 
en reflectieve houding

Communiceren en 
samenwerken met 

stakeholders

Professionals overwegen bij elke 
opdracht rondom 
automatiseren van 
dataverzameling, data-analyse, 
data-duiding, besluiten en 
handelen steevast de volgende 
factoren: voldoen aan de 
juridische vereisten en kaders, 
overwegen van de ethische en 
sociaal-culturele factoren die 
vast in het geding zijn.

Professionals 
hanteren analyse-
en statistische 
methoden om 
data te 
analyseren voor 
individuen, 
organisaties en 
domeinen.

Professionals beheersen 
programmeervaardig-
heden om de benodigde 
data te verwerven, te 
preprocessen, te 
verwerken en te 
beheren voor 
individuen, organisaties 
en domeinen.

Professionals 
ontwikkelen en 
valideren (autonome) 
modellen, waaronder 
Machine Learning-
modellen, om AI 
applicaties/algoritmes 
te creëren, voor 
individuen en 
organisaties.

Professionals zijn gretig 
en gedreven om te leren 
(‘eager learning’) ten 
behoeve van de 
ontwikkeling van hun 
eigen professionaliteit en 
die van hun collega’s. Ze 
hebben een 
onderzoekende 
grondhouding en zijn 
kritisch reflectief.

Professionals communi
ceren op passende 
wijze met diverse 
doelgroepen binnen 
een context (technisch, 
niet technisch, 
stakeholder), passend 
bij een bepaald 
domein, ten behoeve 
van de realisatie van de 
opdracht.



Hoe ziet de opleiding eruit? 

STUDIO maandag data kennis & responsible technology

STUDIO woensdag data kennis & professionele ontwikkeling

STEM-VAKKEN: discrete wiskunde, lineaire algebra, programmeren, 
statistiek en machine learning



Hoe ziet de 1e periode eruit?

Studio Data driven
society: So Social-
opdracht (maandag 
en woensdag)

Responsible technology (maandag
middag)
Professionele Ontwikkeling 
(woensdagmiddag)

STEM vakken: 
discrete 
wiskunde en
programmeren 
(dinsdag 
en donderdag)

Vrijdag is 
roostervrije dag



Expertisegebieden binnen de opleiding

Data Engineering
Het expertisegebied Data Engineering omvat het ontwerp, de realisatie en het beheer van 
datasystemen zodat data geautomatiseerd verzameld, opgeslagen en beschikbaar gemaakt en 
gehouden kunnen worden.
Data Science
Het expertisegebied Data Science omvat het ontwerpen en bouwen van modellen (algoritmes) waar 
beschikbare (verzamelde) data geautomatiseerd en op doelgerichte wijze geanalyseerd en 
geduid wordt, zodanig dat de opdrachtgever er handelingen aan kan verbinden.
Artificial Intelligence
Het expertisegebied Artificial Intelligence omvat het ontwerpen, bouwen en beheren van sturende 
modellen (algoritmes) die op basis van geanalyseerde en geduide data besluiten en/of 
voorstellen nemen.
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Thema’s 1e studiejaar

• Periode 1: Data driven society
• Periode 2: Smart & social cities
• Periode 3: Data driven logistics
• Periode 4: Data Supported

Healthcare 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kop_van_Zuid,_Rotterdam,_Netherlands_-_panoramio_(11).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Wat maakt onze 
opleiding bijzonder?

Responsible Technology: verantwoord en 
rechtmatig gebruik van data is rode draad van 
de opleiding

Van idee tot uitvoering; actieve wisselwerking 
met diverse stakeholders uit de beroepspraktijk.

Persoonlijk ontwikkeling: zowel vakinhoudelijke 
kennis & professionele vaardigheden.

Studio leeromgeving: learning by doing, nadruk 
op praktijk (contextrijk onderwijs) en doen.



Is Data Science & AI iets voor jou? 
Check, check, dubbelcheck

Je hebt affiniteit 
met techniek

Je het interesse in 
een veranderende 

wereld

Je hebt interesse 
voor mens en  
maatschappij

Je vindt het leuk 
om te leren 

programmeren

Je bent creatief en 
communicatief 

vaardig

Je hebt Wiskunde 
A of B in je pakket, 
MBO Rekenen 3F



Vragen?



Kenniscentrum 
Creating010

Kenniscentrum 
TalentontwikkelingKenniscentrum 

Zorginnovatie

Programma 
AI & Ethiek

Grote internationale
meubelketen



Quotes van 
mensen 
uit de praktijk

Karin: “Het leukste aan werken met data is dat die overal vandaan kan komen, en je 
van ieder project zo weer nieuwe dingen leert. Je hoort steeds weer het verhaal 
achter de data, en helpt dat verhaal nog beter begrijpen”

Anneloes: “Binnen mijn huidige rol als data scientist/ tech consultant bij het Rijks 
ICT Gilde ga ik de verbinding aan met beleidsmakers om samen na te denken over 
de achterliggende datavragen achter beleidsvraagstukken en de rol die data analyse 
hierin kan spelen. Mijn werk is een combinatie van maatschappelijke impact, 
technisch uitdagend werk en samenwerken en verbinden met beleid. Door 
beleidsmakers te laten zien waarom werken met data nodig is en wat je allemaal 
mee kunt, wat je eruit kunt halen en hoe je het in kunt zetten, raken ze enthousiast 
en zien zij de meerwaarde voor de organisatie en de samenleving”

Laura: Mijn collega’s en ik helpen andere bedrijven met data gedreven werken door 
het bouwen van super fijne dashboards.


