
Big data: 9-stapscursus
En dat in 15 minuten!



Wie ben ik?

● Inge Janse (1981)
● journalist (NRC, Nieuwe Revu, vakbladen)
● Schrijver artikelen open/big data
● Conceptontwikkelaar (Hackathon Rotterdam, 

Smart Cities Den Haag, Citylab010)
● Docent big data Hogeschool Rotterdam

http://www.ingejanse.nl/
http://www.ingejanse.nl/


1: Valt er nog wat te lachen?

Ja. Een beetje alvast.









2: Wat is de definitie?

● “Datasets die zo groot en complex zijn dat 
het moeilijk is om ze op traditionele wijze te 
interpreteren”



2a: Wat is de definitie?

● Je kunt hiermee uit oneindig grote sets gegevens 
relaties vinden
○ realtime: verkeersinformatie
○ voorspellend: griepuitbraak, criminaliteit

● Waarde is vaak bedrijfseconomisch



3: Waarom juist nu big data?

Door opkomst van
● Datamakers

○ mensen (smartphones) en machines (sensors)
○ digitalisering archieven

● Data-analyse
○ sneller internet
○ snellere computers



4: Wat zijn de bekendste voorbeelden?

● aanbevelingen van Bol.com & Amazon
● tips van Netflix & Spotify
● advertenties via Facebook & Google
● Nog meer?



5: Is big data niet gewoon ‘veel data’?

● Veel data ≠ big data
○ Big = resultaat > optelsom

■ Dus niet Marktplaats an sich, maar de 
kruisverbanden (als x dan y)



6: Waar kom je big data tegen?

● Marketing
● Onderwijs
● Zorg
● Industrie
● Journalistiek
● Wedstrijden



6a: Marketing



6b: Marketing



6c: Wedstrijd

https://www.kaggle.com/competitions


7: Wat zijn de beperkingen?

● meer data dan verwerkingskracht
○ NSA

● Wel data, geen idee
○ Industrie (wel meten, niet interpreteren)

● Geen idee
○ Managers (“we moeten iets met big data!”)

● ?



8: Wat zijn de gevaren?

● Privacy
○ How Target Figured Out A Teen Girl Was 

Pregnant Before Her Father Did
● Filter bubble

○ Opgelet met online filters
● ?

http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was-pregnant-before-her-father-did/
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=nl
http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles?language=nl


9: Hoe ga ik ermee aan de slag?

● Big data: vraag bekend, methode onbekend
● Centraal: het is geen magie

○ Big data = statistiek in het groot
● Uitvoering = specialistisch

○ Zelf uitproberen = spannend

http://blog.kaggle.com/2015/12/03/dato-winners-interview-1st-place-mad-professors/


9a: Hoe ga ik ermee aan de slag?

https://www.kaggle.com/competitions/search?RewardColumnSort=Descending


9b: Hoe ga ik ermee aan de slag?



9c: Hoe ga ik ermee aan de slag?

http://blog.kaggle.com/2015/12/03/dato-winners-interview-1st-place-mad-professors/


Discussie

● Wat is dé kans van big data?
● Wat is hét gevaar van big data?
● Welke mogelijkheden zie je voor jezelf?



Dank!

● inge@uitgewikkeld.net
● www.uitgewikkeld.net 

mailto:inge@uitgewikkeld.net
mailto:inge@uitgewikkeld.net
http://www.uitgewikkeld.net
http://www.uitgewikkeld.net

