
Bekijk onze introducties 
om je te oriënteren 
op de thema's 

Schrijf je in voor 
een live webinar 

Kijk eerdere webinars 
terug in onze online
leeromgeving

Schrijf je in voor een
masterclass, workshop,
training of bootcamp

Neem contact op

Stel een eigen bootcamp samen

Meer informatie

Inschrijven

Introductiefilmpjes bekijken Eerdere webinars terugkijken Aanmelden voor een live webinar
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(W)(M) Data in de publieke sector
(W)(M) DGW in de publieke sector
(W)(M) DGW binnen VTH
(W)(M) Datagedreven
           bedrijfsvoering
(W)(M) DGW en Slimme Steden
(W)(M) Zorgfraude opsporen 
           met data
(W)(M) DGW en Energiearmoede
(W)(WS) Systematisch analyseren
             Jeugd en WMO
(WS)(T) Datagedreven Adviseren

Je kunt je op elk moment individueel inschrijven voor het aanbod van de VDO Academy. Wel geldt een minimaal aantal van 8
deelnemers voor webinars, masterclasses en bootcamps en 4 deelnemers voor workshops. Het kan dus voorkomen dat je nog even
moet wachten voordat je aan een onderdeel kunt deelnemen. 

Maatwerkmogelijkheden voor organisaties zijn mogelijk. Zo kun je met een (kleinere) groep collega's één of meerdere privésessies
boeken van een webinar, masterclass, workshop of bootcamp, zowel in-house als op onze trainingslocatie. Benieuwd naar deze
maatwerkmogelijkheden?  

Van Dam & Oosterbaan
Academyaanbod

Thema's

Datagedreven werken

De genoemde tarieven zijn in euro's (€), exclusief btw en per persoon per training. Van Dam &
Oosterbaan behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven te wijzigen overeenkomstig het door 
 het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand consumentenprijsindexcijfer (CPI)

en/of als gevolg van branchgerelateerde kostenstijgingen.

Ons onderwijsaanbod concentreert zich op verschillende thema's en onderwerpen. Binnen elk thema bieden we zowel Webinars (W), Masterclasses (M),
Workshops (WS) en Trainingen (T) aan. Jij kiest wat voor jou relevant is en stelt zo je eigen onderwijsprogramma samen.

(W)(M) Datagedreven werken
(W)(M) Datageletterdheid
(W)(M) Interpretatie van data
           (hermeneutiek)
(W)(M) Informatiebeveiliging 
           & privacy
(WS)(T) Gemeentefinanciën
(WS)(T) Datagedreven begroten
(T) Gebruikerstraining 
     VDO-formule

BC (Be)sturen met data
Datageletterdheid
Interpretatie van data
Datavisualisatie en storytelling
Impact met data
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INTRODUCTIE

In onze korte
introductiefilmpjes

laten we je
kennismaken met

verschillende
onderwerpen en

thema's en met Van
Dam & Oosterbaan.

WEBINAR

MASTERCLASS

WORKSHOP

TRAINING

Altijd een passend leertraject

Publieke Sector Datatechniek
(W)(M) Datavisualisatie en storytelling
(T) Inleiding in Power BI
(W)(WS) Dashboarding: datavisualisatie
             in (Power BI)
(T) Datawarehouse bouwen (SQL+)
(WS) Power BI Service (gebruikerstraining)
(W)(WS) Systemisch denken
(WS) Data landscaping
(WS) Werken met Excel
(T) SQL-basistraining
(T) Python

Bootcamp
In een bootcamp (BC) volg je een vaste combinatie van masterclasses en workshops uit verschillende thema's. Je kunt het bootcamp op verschillende
niveaus volgen: niveau 1 (post-hbo), niveau 2 (academisch) en niveau 3 (post-academisch). 

Niv. 1
Niv. 1
Niv. 2
Niv. 3

Deelnemen

Leiderschap
(W)(M) Datagedreven leiderschap
(W)(M) Impact met data
(W)(M) Verandermanagement
(W)(M) Leiderschap in een datagedreven
           organisatie
(T) Gegevensmanagement (governance)

BC Data en Sociaal Domein
Datagedreven leiderschap
Procesoptimalisatie
Datagedreven samenwerken
Systemisch denken

Niv. 1
Niv. 1
Niv. 2
Niv. 3

BC Datatechniek en -veiligheid
Informatiebeveiliging & privacy
Procesoptimalisatie
Dashboarding (Power BI)
Gegevensmanagement

Niv. 1
Niv. 1
Niv. 2
Niv. 3

BC Efficiënt leidinggeven
DGW in de publieke sector
Datavisualisatie en storytelling
Zorgfraude opsporen met data
Data bij armoedebestrijding

Niv. 1
Niv. 1
Niv. 2
Niv. 3

vandamoosterbaan.nl/academy

In een online
introductie van drie

kwartier brengen we je
de basis bij en helpen
we je ontdekken hoe
jij deze basis op een
datagedreven manier

verder kan ont-
wikkelen binnen jouw

organisatie.

Een primair
theoretische verdieping
op een onderwerp. Een
Masterclass is altijd een
fysieke bijeenkomst van 

ca. 4 uur. Specifieke
basiskennis en voor-

bereiding is vereist. Na
succesvolle afronding
ontvang je het VDO-

certificaat.

Een interactieve,
praktijkgerichte sessie

op locatie van ca. 4 uur.
De kennis en ervaring

die je opdoet in de
workshop, kun je direct
in je eigen werkpraktijk

toepassen. Na
afronding ontvang je
het VDO-certificaat.

Een uitgebreid
programma met

meerdere sessies waarin
je je specifieke
vaardigheden

eigenmaakt. Na het
volgen van een training

kun je de toepassing
geheel zelfstandig

gebruiken en inzetten in
je werk.

De modulaire opbouw van ons Academyaanbod zorgt ervoor
dat je precies kunt leren wat bij jouw interesse en niveau past.
Stap je in bij een introductie of een webinar? Of stroom je
meteen door naar een masterclass, workshop of bootcamp.
De keuze is aan jou!

Introducties en webinars
Met onze introducties en webinars kun je op een laagdrempelige manier kennis maken met de verschillende thema's en onderwerpen die we binnen de
Van Dam & Oosterbaan Academy aanbieden. In onze online leeromgeving kun je alle introducties en eerder gegeven webinars gratis terugkijken. Wil je
een onderwerp verder onderzoeken, dan kun je je leertraject vervolgen via onze masterclasses, workshops en bootcamps. 
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BOOTCAMP

Een door VDO of door
jouw organisatie

samengestelde com-
binatie van masterclasses

en workshops rondom
een overkoepelend

thema. Een bootcamp
bestaat uit meerdere
sessies die in totaal
maximaal 16 uur in
beslag nemen. Na

afronding ontvang je
verschillende VDO-

certificaten.
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