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Het onderwerp data science is een relatief nieuwe discipline bij de 

Hogeschool van Amsterdam, terwijl de vraag uit de markt om geschoold 

personeel op dit gebied de laatste jaren sterk toeneemt. Opleidingen 

moeten grote groepen getalenteerde data geïnteresseerde studenten 

kunnen opleiden om aan de grote en steeds stijgende vraag naar data 

scientists te voldoen.

De opleidingen moeten actueel zijn en dus continu aangepast worden om de snelle ontwikkelingen in het veld 

van data science te volgen. Universiteiten hebben problemen om voldoende docenten te vinden, om datasets 

te vinden en niet genoeg mensen om in de opleidingsbehoefte en de benodigde aanpassingen in de curricula 

te kunnen voorzien. Masteropleidingen gebruiken een numerus fixus (maximaal aantal inschrijvingen 

studenten per opleiding) om een haalbaar onderwijsaanbod te kunnen bieden. Zijn deze ontwikkelingen 

rondom data science onderwijs slechts een hype of moeten er structurele wijzigingen komen op de manier 

van onderwijs aanbieden? 

En niet alleen gespecialiseerde data science opleidingen hebben een probleem, elke opleiding moet zich 

verhouden tot het gebruik van data in zijn sector, of het nu fysiotherapie of bestuurskunde is. Om in staat 

te zijn onderwijs van hoge kwaliteit te leveren is gerichte aandacht voor data science ontwikkelingen nodig, 

iets wat vaak onmogelijk is voor domein gerichte docenten in bestaande opleidingen die ook al op de hoogte 

moeten blijven van ontwikkelingen in hun eigen domein.

De gedachte voor de Data Studio is ontstaan uit de behoefte om actueel onderwijs te combineren met het 

doorontwikkelen van de eigen kennis van data science en met het gelijktijdig toepassen van data science op 

actuele projecten. Het project is gestart in 2018 en heeft de afgelopen twee jaar (gedeeltelijk) financiering 

ontvangen vanuit een Senior Research Fellowship van het KNAW Comenius programma. De naamgeving is 

veranderd van Data Station naar Data Studio, deze zal fungeren als faculteitsbreed kenniscentrum op het 

gebied van data en de bijbehorende technieken en methodes. 

Naast een inhoudelijk kenniscentrum is de Data Studio ook een fysieke plaats, waar onderzoekers, docenten 

en studenten die zich bezighouden met data elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken. De activiteiten 

worden ondersteund door eigen servers. Zo is de Data Studio de thuisbasis van onderzoek en onderwijs, in 

samenwerking met (bedrijfs)partners. De Data Studio werkt samen met het onderzoeksprogramma Urban 

Technology en Aviation, met alle opleidingen van de faculteit Techniek en enkele opleidingen en minoren van 

de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie.  

Dit rapport is de beschrijving van de activiteiten en inzichten die we in de afgelopen vier jaar hebben 

uitgeprobeerd, uitgewerkt en opgezet.

De centrale vraag voor dit rapport is 

HOE GA JE DATASCIENCE OP EEN HOGESCHOOL  
FACILITEREN, IN ONDERZOEK EN IN ONDERWIJS? 

4 5
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De Data Studio is door Nanda Piersma als Comenius Senior 

Fellow tot stand gekomen. Nanda Piersma was lector Urban 

Analytics en verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam 

en het Centrum Wiskunde & Informatica. Haar lectoraat 

onderzoekt hoe partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen 

in hun data, door middel van data-analyse, algoritmes en 

business analytics. Inmiddels is ze lector Responsible IT en nog 

steeds verbonden met beide instituten. Sinds 1 januari 2020 is 

ze wetenschappelijk directeur van het HvA Expertisecentrum 

Applied Artificial Intelligence.

NANDA PIERSMA

ARJAN KONING
Arjan Koning is community manager van Urban Analytics met als doel om het 

aanleren van data science zo leuk, effectief en inzichtelijk mogelijk te krijgen door 

te informeren en te organiseren. Hij heeft jaren gewerkt als business intelligence 

consultant en als IT service management consultant. Het begeleiden van nieuwe 

collega’s naar een prettige werksituatie was, naast het omzetten van data naar 

bruikbare informatie, een van de leuke onderdelen van dit werk.

Pieter is docent toegepaste wiskunde en onderzoeker 

bij Urban Analytics. Na een PhD in experimentele 

natuurkunde heeft hij de overstap gemaakt naar data 

science met projecten bij o.a. ORTEC en KLM. In zijn 

huidige functie zet Pieter de technieken en methoden uit 

data science in voor onderzoeks- en studentenprojecten 

in een praktijkcontext en helpt om het onderwerp ‘data’ 

toegankelijk te maken voor de hele faculteit Techniek.

PIETER BONS
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UITGANGSPUNTEN 

De Data Studio is zowel een plek om dataonderzoek uit te voeren als een concept hoe data science-projecten 

worden uitgevoerd. We hanteren daarbij de volgende ontwerpregels:

• Practice-based

• Co-creatie

• Projectketens

ONTWERPREGEL 1: PRACTICE-BASED 

Er wordt gewerkt met practice-based dataprojecten, waar onderzoek en onderwijs samen aan realistische en 

actuele dataonderwerpen werken. 

Onderwijs wordt gegeven met actuele dataprojecten uit de praktijk, die uitgevoerd worden door 

docentonderzoekers samen met praktijkpartners. Onderwijs wordt daarmee uit de traditionele 

laboratoriumsetting van onderwijs gehaald, waar dezelfde datasets keer op keer worden gebruikt om modellen 

en algoritmes op toe te passen om te leren programmeren. Geestdodender dan de 1001ste sorteerprocedure 

nakijken kan het werk van en docentonderzoeker niet worden.  

De docentonderzoekers formuleren de opdrachten voor studenten als deelonderzoeken van het project. Daarbij 

is het aan hen om leerdoelen samen met de student te formuleren voor elke studentdeelnemer, en de rol van 

de andere deelnemers (praktijkpartners, onderzoekers, overige geïnteresseerden). Een belangrijk uitgangspunt 

is dat moet worden omgegaan met onzekerheid over de te gebruiken methodiek, en de vorm van de te behalen 

eindresultaten. De ervaring en kennis van elk teamlid kan worden ingebracht om het dataproject met de best 

mogelijke kwaliteit uit te voeren. 

ONTWERPREGEL 2: CO-CREATIE 

We werken in co-creatie, in contact met data science-communities, zoals Amsterdam Data Science en het 

Amsterdam Data Lab, en netwerkpartners, waarbij we expertiseopbouw willen realiseren van alle deelnemers.  

Samen leren in co-creatie is de belangrijkste bouwsteen in onze filosofie. De Data Studio is opgericht vanuit de 

De Data Studio ligt in het hart van het onderwijs en onderzoek 

van de faculteit Techniek. Bijna elke opleiding onderzoek en 

andere studio heeft wel een data-gerelateerd aspect en heeft 

daarmee banden met de Data Studio. Het is de plek waar elke 

dag studenten, docenten, onderzoekers en bedrijven werken aan 

dataprojecten, met real life datasets, op een verantwoorde en 

veilige manier. 

10 11
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intrinsieke motivatie dat iedereen altijd leert, of het nu een student, docent, hoogleraar, onderzoeker of gebruiker 

is. In het veld van zich zo snel ontwikkelende data science technieken, programmeercode en software zijn we 

allemaal student. 

In een team definiëren teamleden hun eigen rol in het team en hun persoonlijke (leer)doel van het project. Zo 

kan een dataeigenaar het leerdoel hebben om een dashboard te kunnen bouwen, samen met andere rollen in 

het team als databeheerder of opdrachtgever. Iedereen werkt mee om het project succesvol te maken. Data 

science kenmerkt zich door veel open-sourcecode en een actieve online community die met elkaar in contact staat 

en elkaar helpt. Alle teamleden worden bekend gemaakt met de data science-community en leren om daar een 

passieve en eventueel actieve rol in het verkrijgen.  

 

ONTWERPREGEL 3: PROJECTKETENS 

Een goed dataproject komt nooit alleen, data science-projecten worden in ketens uitgevoerd en bouwen op elkaar 

door. 

Veel te vaak beginnen we van voor af aan met programmeren, waar gebruik van een eerder ontwikkelde code en 

online open source code veel tijd kan schelen. Ook datahergebruik en bekendheid met de toepassing expertise 

kan helpen om projecten op elkaar te laten voortbouwen. Daarvoor moet een goed overdrachtssysteem worden 

ontwikkeld. Een (vervolg) project begint dan met het herhalen van de resultaten van het vorige project, het 

eventueel verbeteren van de code en de algoritmes en het vervolgens uitvoeren van de vervolgvraag die voor de 

nieuwe opdracht is geformuleerd.  

SCOPE 

De Data Studio richt zich op de thema’s van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. De HvA 

draagt bij aan een slimme en leefbare stad in de metropool regio Amsterdam. Met dataonderzoek willen we 

de services in de stad verbeteren, de stad begrijpen, en de duurzaamheid (circulair, energie, stedenbouw, klimaat) 

van de stad verbeteren. 

aar actuele uitdagingen.
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KATRIEN DE WITTE
Katrien heeft het ontstaan van data science en de Datastudio bij de Faculteit Techniek van nabij 

meegemaakt en helpen ontwikkelen vanuit de organisatorische kant. Als programmamanager 

binnen het onderzoeksprogramma Urban Technology werd het crossthema-lectoraat (Big 

Data in) Urban Analytics geïntroduceerd waarvoor Nanda Piersma als (bijzonder) lector werd 

aangetrokken. Ook was Katrien in de hoedanigheid van programmamanager van Moving Forward: 

de onderwijsvernieuwing van FT, betrokken bij het idee van het opzetten van studio’s, waar de 

Datastudio er één van was.

STUDIO’S BIJ FACULTEIT TECHNIEK

In een MT-meeting in Egmond in 2017 werden de High Impact Learning that Lasts (HILL) principes 

omarmd waarin het idee van studio-onderwijs voor Faculteit Techniek zijn MT-draagvlak kreeg. 

Draagvlak voor de reeds bottom-up ontstane idee om data science op een onderzoek-onderwijs-

actueel-praktische manier te gaan doceren.

COMENIUS FELLOWSHIP BEURS VOOR NANDA PIERSMA

Katrien was ook degene die bedacht dat het aanvragen van Comeniusbeurs een prachtige manier 

was om de een onderdeel van de voorgestane onderwijsvernieuwing, namelijk het bouwen van 

een Data Station, dat later de Data Studio werd, vorm te kunnen geven. De Data Studio kreeg een 

eigen fysieke plek, waar de studenten en docenten van de minor Data Science en de onderzoekers 

van Urban Analytics hun thuisbasis kregen. Ook de andere studio’s werden onder haar begeleiding 

verder uitgewerkt. Met de verhuizing naar het Conradhuis in het vooruitzicht hebben inmiddels 

10 studio’s een eigen ruimte toegewezen gekregen waar 3de- en 4de-jaars studenten samen met 

(docent-)onderzoekers en mensen uit het werkveld, onderzoek gaan doen naar actuele uitdagingen.
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COMMUNITY

Het uitgangspunt van de Data Studio is het idee dat er een ‘community of practice’ bestaat rondom het thema data 

en dat het effectiever en leuker is om een gezamenlijk kader op te bouwen. De Data Studio is ontstaan uit een breed 

gevoelde urgentie data science een essentiële rol speelt in alle bedrijfsprocessen en toepassingen in het huidige 

werkveld. De Data Studio is geen externe dienst die studenten en onderzoekers kunnen inhuren om hun problemen 

op te lossen, deze studenten en onderzoekers zijn zelf de studio en moeten elkaar helpen. De Data Studio heeft 

vanuit de Comenius subsidie een extra impuls gekregen om het aanbod en de organisatie te helpen opstarten. 

De Data Studio heeft een eigen ruimte gekregen in de Leeuwenburg – het gebouw van de faculteit Techniek aan de 

Amstel. Deze vleugel, die volledig vrij geroosterd werd van alle andere activiteiten werd het nieuwe thuis voor de 

studenten en docenten van de minor Data Science en de onderzoekers van Urban Analytics. In de overgebleven uren 

kon de ruimte ook ingezet worden voor allerlei nieuwe initiatieven zoals meetups, workshops en hackatons. Ook kon 

deze naar eigen inzicht ingericht worden in data-thema zodat het voor alle betrokkenen een herkenbare plaats werd. 

De autonomie die eigen ruimte met zich meebrengt is erg belangrijk geweest in de ontwikkeling van de Data Studio 

omdat het voor karakter zorgt en drempelverlagend voor (onderwijs)innovatie.

ICT-INFRASTRUCTUUR

Naast een fysieke eigen ruimte heeft de Data Studio ook een groeiende verzameling van eigen servers opgebouwd. Ook 

digitale autonomie is erg belangrijk om in het snel veranderende technologische landschap van de datawereld mee te 

kunnen ontwikkelen. De servers bieden een afgeschermde plaats voor dataopslag (erg belangrijk voor de samenwerking 

met het bedrijfsleven, maar ook om aan de AVG-regelgeving te voldoen), centraal beheerde rekenomgevingen in R en 

Python en nog enkele andere diensten zoals een eigen implementatie van de openstreetmap API voor het berekenen van 

afstanden en routes. Al het onderzoek van Urban Analytics en al de andere projecten van de minor Data Science vinden 

plaats op de servers en ook voor enkele projecten van andere opleidingen heeft de server al uitkomst geboden wanneer 

bijvoorbeeld de dataset te groot is voor analyse op eigen hardware. 

14

2.
DE INGREDIËNTEN  
VAN DE DATA STUDIO
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ACTIVITEITEN EN MATERIAAL

Hoewel er een gigantisch aanbod van online materiaal bestaat op het gebied van data science blijkt het in de 

praktijk soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien, zeker voor beginnende data scientistst waarvan 

Engels niet de moedertaal is. Ook de enorme verscheidenheid aan software en tools maakt het landschap 

onoverzichtelijk en de snelle ontwikkeling zorgt er voor dat veel materiaal inmiddels verouderd is zonder dat dat 

direct duidelijk wordt. Om deze uitdaging het hoofd te bieden wordt er vanuit de Data Studio ook eigen content 

ontwikkeld. Omdat we nauwkeurig het niveau en de belevingswereld van onze doelgroep kennen is het mogelijk 

om specifiek ondersteunend materiaal te maken dat helpt om drempels weg te nemen in het leerproces. Ook 

maken we materiaal rondom expertisegebieden van de betrokken onderzoekers zodat studenten makkelijker de 

aansluiting kunnen vinden met de onderzoeksactiviteiten. 

WERKWIJZE 

De uitwerking van de uitgangspunten van de Data Studio zijn vertaald naar een werkwijze voor dataprojecten 

die hebben geleid tot een lange termijn eigenaar voor elk project in de keten. De werkwijze is ook vertaald 

naar een mantra voor alle deelnemers: maak je project “herhaalbaar en overdraagbaar”. Dit is nodig omdat 

het tempo en de termijn van projecten tussen studentonderzoekers en andere onderzoekers nogal kan 

verschillen en praktijkpartners soms kort betrokken zijn bij de projecten en de stand van zaken moeten kunnen 

begrijpen. De werkwijze voor de ketengedachte maakt dat we studenten en onderzoekers vragen om dezelfde 

programmeerstandaarden te hanteren. Dit maakt het mogelijk om ketens te bouwen waarbij studentengroepen 

elkaar opvolgen en op elkaars resultaten voortbouwen. 

HET MATERIAAL IS GERICHT OP DEELNEMERS VAN  
DE DATA STUDIO, MAAR IS OOK OPEN VOOR ALLE  

EXTERNE GEÏNTERESSEERDEN. 
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Mensen zijn de belangrijkste asset van de Data Studio.

18

POSITIONERING BINNEN DE HVA

Voor het thuisgevoel van de data sciencestudenten en -medewerkers heeft de Data Studio een eigen ruimte 

ingericht die data science uitstraalt. Hier hangen poster met de laatste ontwikkelingen op data sciencegebied, 

aankondigingen van data sciencebijeenkomsten en posterpresentaties van projecten die in de Data Studio hebben 

gelopen of waarop verder wordt gebouwd.

IN
TE

R
V

IE
W

 

ERWIN BORGMEIER
Erwin is zowel als opleidingsmanager van de Engineering opleidingen als één van de 

medeaanvragers van de Comenius beurs betrokken bij het ontwikkelen van de Data Studio. 

Daarvoor werkte hij voor de Hogeschool Rotterdam, waar al onderwijs (en onderzoek 

gecombineerd) werd gegeven op een soort stations (thuishavens voor kennis). Als 

opleidingsmanager is hij enthousiast portefeuillehouder van data-onderwijs en is hij ook 

betrokken bij het onderwijsvernieuwingsprogramma van FT Moving Forward. 

ONDERWIJSSTRATEGIE

Vanuit zijn achtergrond zijn op strategiedagen een aantal inspiratiesessies naar bijvoorbeeld de 

Willem de Kooning academie, Fontys ICT gemaakt om inspiratie op te doen over hoe onderwijs 

ook op een andere manier gegeven kon worden. Hier ontstond het idee van studio-onderwijs: 

Onderwijs waarbij actuele vragen uit de samenleving (werkveld) in samenwerking worden 

opgepakt door onderzoekers en waar een onderwijsdoelstelling aan wordt gekoppeld.

3.
COMMUNITY
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Om de multifunctionaliteit van de ruimte, er worden lessen gegeven maar ook workshops en ontvangsten van 

externe partners te waarborgen, bestaat het interieur uit genoeg en eenvoudig aan de kant te zetten tafels en 

stoelen en voldoende presentatieschermen.

Dit is de eerste schil van de community achter de Data Studio van deelnemers die allemaal iets bij kunnen dragen. 

Daarnaast bestaat er nog een bredere community bestaande uit (bedrijfs)partners, studenten en geïnteresseerde 

collega’s binnen de faculteit Techniek en de HvA. Het is goed om deze groep mee te nemen in de community 

om zo de drempel te verlagen om actiever te worden op het gebied van data en de banden te versterken door 

bijvoorbeeld trainingen te verzorgen. Deze schil zal niet veel actief bijdragen aan, maar wel gebruik maken van het 

Data Studio aanbod. 

Vanuit de Data Studio heeft tweemaal een docententraining gelopen waaraan in totaal 40 docenten en 

medewerkers van de faculteit Techniek hebben deelgenomen. Ze vertalen (big) data-challenges naar 

opleidingsprojecten en stimuleren het co-creatieproces met hun studenten. Meerdere docenten zijn nu ook 

betrokken bij de Data Studio, als begeleider van projecten of als docent, en één van de deelnemende docenten is 

na een stage bij het Data Studio-team zelfs de nieuwe coördinator van de Data Studio geworden. 

Onder supervisie van de (Comenius) senior research fellow en de programmamanagers vertalen de opgeleide 

docenten de data sciencevaardigheden ook naar leerdoelen in de bacheloropleidingen van Aviation, Toegepaste 

Wiskunde en Engineering.

PARTNERS

Door de aan data gerelateerde activiteiten van de hele faculteit samen via de Data Studio te laten lopen is er 

ook direct een centraal contactpunt voor externe partners, wat het veel makkelijker maakt om samenwerkingen 

op te zetten. Naast profiteren van elkaars kennis kunnen we zo ook voordeel halen uit elkaars netwerk. Dit 

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er lange-termijnsamenwerkingen zijn opgezet met de Port of Amsterdam, 

EIGEN PLEK VOOR DE DATA STUDIO

De ambitie werd uitgesproken om de techniek-studenten tenminste bekend te laten worden 

met toepassing van data science op hun vakgebied. De Data Studio ziet hij als het basecamp 

voor data science. Een basecamp waar de kern-methodologieën op te halen zijn en algemene 

kennis omtrent data science aanwezig is, online en fysiek.

Om dat te bewerkstelligen kreeg de Data Studio op voorspraak van Erwin ook een eigen fysieke 

plek, naar het voorbeeld van de stations op de Hogeschool van Rotterdam, waar de studenten 

en docenten van de faculteitsbrede minor Data Science en de onderzoekers van Urban 

Analytics hun thuisbasis kregen. 

NABIJE TOEKOMST

Kijkend naar waar de Data Studio nu staat ziet Erwin het rooskleurig in. Het volume data 

science -technieken en de toegankelijkheid moet nog groeien. De basis die er nu ligt is goed, 

deze moet wel groeien en bijgehouden worden. Het afstudeerlab en de data science-opleiding 

voor docenten zijn methoden gebleken om enerzijds de community te vergroten, en anderzijds 

om de kwaliteit van data science te verbeteren. Hij verheugt zich zeer op de toekomst in het 

Conradhuis waar de Data Studio en de studio’s in het algemeen, dus gecombineerd onderwijs 

en onderzoek, in zowel fysieke als in organisatorische zin, hun plaats krijgen.
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GoDataDriven en de gemeente Amsterdam. Ook zijn er centraal licenties bij DataCamp en RStudio afgesloten waar 

alle deelnemers van de studio gebruik van kunnen maken. 

De gemeente Amsterdam is een logische partner voor ons. We werken met hen samen op het gebied van 

stedelijke processen, onderhoud, grondstofverwerking, groenvoorziening (en de verschillende functies daarvan) in 

de stad. In het verlengde daarvan hebben we ook een partnerschap met de Port of Amsterdam.

Naast partners uit het veld hebben we ook tech-partners gevonden. Zo hebben we met Axians een samenwerking 

om een dataplatform te op te kunnen zetten. GoDataDriven is een partner die ook dataonderzoek doet naar 

processen in de stad en we hebben in hen een partner gevonden met wie we samen onderzoek kunnen doen.

Port of Amsterdam

Om online trainingen te kunnen gebruiken hebben we met DataCamp een overeenkomst om de daar ontwikkelde 

online trainingsmodules te mogen gebruiken voor studenten en medewerkers. Verder stellen Microsoft en Rstudio 

software beschikbaar.

DATA SCIENCE COMMUNITY

De data science community kan op vele manieren gesymboliseerd worden. Als laatste schil hebben we de 

wereldwijde data science community met platforms zoals stackoverflow, Datacamp en bedrijven zoals Microsoft 

en RStudio. Daarmee sluiten we aan bij een groot netwerk dat in een actieve carrière als data scientist van grote 

waarde is.
  GoDataDriven

YOUSSEF EL BOUHASSANI
Youssef el Bouhassani is bij het allereerste begin (2014) bij de Data Studio betrokken geweest. Hij 

is nu bezig bij Technische Natuurkunde, waar de uitgangspunten van de Data Studio ook beleden 

worden. Hij is een belangrijke voorvechter van het idee om datascience in het onderwijs en in 

verbinding met de praktijk te krijgen. In de minor Data Science geeft hij de vakken Machine Learning 

en Data Mining en is nu intensief betrokken bij het ontwikkelen van de nieuwe opleiding Technische 

Natuurkunde. In 2017 werd Youssef docent van het jaar en in 2018 zelfs landelijk Hoger Onderwijs 

docent van het jaar (waaraan ook universiteiten meededen). Die erkenning gaf, naast de groeiende 

erkenning dat datascience onmisbaar is voor modern beroepsonderwijs is, de Data Studio 

community gedachte een enorme boost.
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Alle aspecten van data science komen in de data science community aan bod. Een student (en dat zijn we tenslotte 

allemaal) krijgt niet alleen opleiding in theorie en programmeervaardigheden maar wordt ook bekend gemaakt 

met ethiek, projectmanagement en communicatie en businessvaardigheden. Deze vaardigheden komen al in het 

eerste data scienceproject aan de orde. We geven de studenten toegang tot een groot netwerk van data scientists, 

data sciencegoeroes, open source code, meetups en data science netwerkclubs zoals Amsterdam Data Science. 

Maar het belangrijkste wat we willen bereiken is dat de student ook onze passie voelt voor data science en de 

fantastische mogelijkheden die dit vakgebied biedt.

VERBONDENHEID MET DE PRAKTIJK

Behalve het leren van vaardigheden voor data science is hij ervan doordrongen dat het belangrijk 

is om het proces van data science duidelijk te maken. Data science vindt altijd plaats in een context. 

Door samen te werken met bedrijven van buiten het onderwijs wordt deze context gecreëerd. 

Deze gedachte is ook in de uitgangspunten van de Data Studio opgenomen. 

Om het idee van onlosmakelijke verbondenheid van data met de echte wereld te laten beleven 

heeft hij een lesopzet bedacht die erin bestaat dat de studenten een boekje maken waarin zij 

de gebruikte techniek beschrijven, een toepassing maken van deze technieken in een demo en 

uiteindelijk een implementatie doen van een werkende applicatie voor de opdrachtgever. Tijdens 

dit proces geven de studenten elkaar ook steeds peer-feedback.

ONTWIKKELING VAN STUDENT STAAT CENTRAAL

Studenten krijgen vóóraf de gelegenheid om leerdoelen voor zichzelf te stellen en met deze 

leerdoelen aangepast op persoonlijke interesse en instapniveau in data science. 

In de minor datascience die zitten vaak studenten met een verschillende kennis- achtergrond. 

De een kan vanwege zijn opleiding al aardig programmeren, een ander veel minder. In de 

groepsindelingen van de verschillende projecten wordt daar ook rekening mee gehouden De cases 

die vanuit het bedrijfsleven worden gegeven worden door de docent in opdrachten vertaald die 

de gestelde, overeengekomen leerdoelen moeten bewerkstelligen. Omdat data science projecten 

nooit een vooraf bekende uitkomst hebben wordt de docent ook steeds meer een coach, die het 

proces begeleidt, veel meer dan degene die het proces voorschrijft.

BELANG DATA SCIENCE IN HET BEROEPSONDERWIJS

Het belang van data science voor alle beroepspraktijken wordt ook door Youssef bij Technische 

Natuurkunde onderstreept: “Het idee van opleiden tot een T-shaped professional is inmiddels 

een achterhaalde. De π-shaped professional is inmiddels actueler, waar de tweede poot gevormd 

wordt door een data-poot.”
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Al deze uitdagingen worden opgelost door het gebruik van servers. De historisch gegroeide kluwen van hardware 

en software is in de Data Studio ontrafeld en is overgebracht naar een nieuwe omgeving die nu professioneel 

beheeerd wordt.

De dataprojecten worden uitgevoerd in een afgeschermde en gecontroleerde omgeving van Ubuntu servers in 

eigen beheer en zelf ingerichte VPS omgevingen in clouds. De software wordt beheerd en geüpdatet door de 

systeembeheerder en ook het verdelen van toegang, rekenkracht en geheugen wordt centraal beheerd. Vanuit 

de server is het mogelijk om dashboards en applicaties te hosten zodat deze 24/7 beschikbaar gemaakt kunnen 

worden aan partners. 

NICO VAN DER BRUGGEN 
Nico is de technisch-, functioneel-, en applicatiebeheerder infrastructuur van de Data Studio . Hij is 

grotendeels verantwoordelijk geweest voor de professionalisering van de onderzoeksomgeving, en 

de technische infrastructuur van de Data Studio. Daarnaast is hij degene die de zich steeds weer 

aandienende mogelijkheden van software en werken “in the cloud” onderzoekt.

De uitgangspunten dat werk herhaalbaar en overdraagbaar en dat het werk herhaalbaar en 

overdraagbaar moet zijn en in co-creatie moet kunnen plaats vinden, hebben bij dat opzetten 

steeds centraal gestaan. Van een wat versnipperde omgeving heeft hij nu een overzichtelijk geheel 

gemaakt.
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Hiermee zijn de servers flexibel ingericht, waarmee tijdelijke toegang voor grotere groepen studenten met 

beperkte bandbreedte of speciale groepen met een (tijdelijk) grote bandbreedte kan worden geregeld.

Binnen de serveromgeving kunnen projectdeelnemers gebruik maken van RStudio en Jupyter Labs voor het 

programmeren in R en python. De data staat centraal opgeslagen op de server en wordt beschikbaar gemaakt aan 

de betrokken onderzoekers en studenten. Het is onmogelijk gemaakt om de data te downloaden vanaf de server.

Inmiddels is ook een pilot begonnen in samenwerking met ICTS met een project dat volledig in een VRE (Virtual 

Research Environment) draait.

Dat onderzoek en onderwijs tegelijkertijd plaats vinden wordt door de door hem ontwikkelde 

omgeving gefaciliteerd. Door op een server te werken is er een gemeenschappelijke versie van 

software en hoeven studenten en docenten geen installaties meer op eigen hardware uit te 

voeren.

Hij heeft het mogelijk gemaakt onderzoekers en studenten (van de minor Data Science) in 

groepen in te delen die daar hun eigen analysetools (R en nu ook Python) en data tot hun 

beschikking hebben. Daarbij is het nu mogelijk om geheugenruimte aan te passen aan soms 

tijdelijke behoefte. 

De servers zijn zo ingericht dat een datamanagementprotocol ook technisch kan worden 

ondersteund. Denk daarbij aan vertrouwelijke data die niet gedownload kan worden maar wel 

als bron kan dienen voor algoritmes.

Op dit moment is hij betrokken bij het onderzoek om de omgeving in een Virtual Research 

Environment (onderzoeksomgeving in the Cloud) te verhuizen. De groei van de minor Data 

Science en het steeds groter wordende aandeel van data science in onderzoeken voedt de wens 

om “een tweede Nico” aan te nemen voor de Data Studio!
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DATA STUDIOWE CO-CREATE TO MAKE DATA WORK
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In de afgelopen twee jaar hebben we uitgebreid geëxperimenteerd met verschillende soorten materiaal en 

activiteiten. Zo zijn er kennisclips opgenomen, tech reports gemaakt, workshops ontwikkeld en gegeven, meet-ups 

georganiseerd, hackatons, pizza-avonden en borrels gehouden, heeft er een “data helpdesk” gedraaid en er is een 

document geschreven over datamanagement en privacy. Er heeft een afstudeerlab data science plaatsgevonden 

in de Data Studio en is er tweemaal een docententraining gegeven. 

De Data Studio heeft de afgelopen twee jaar geëxperimenteerd  

met kennisclips en tech reports, workshops, het afstudeerlab,  

eerste hulp bij data-vragen, meetups, hackatons en het 

datamanagement protocol.

32

JURJEN HELMUS
Jurjen Helmus is vanaf het begin betrokken geweest bij het op de kaart zetten van data science 

onderwijs binnen de Faculteit Techniek. In het onderzoeksproject IDOLAAD van het lectoraat 

Duurzame Energie waarin hij meewerkte werd data opgehaald en verwerkt om het gebruik 

van autolaadpalen op het energienetwerk in Amsterdam te bestuderen. De ervaring daar en 

het besef dat data science een steeds belangrijkere vaardigheid van een moderne professional 

wordt, inspireerde hem om met Nanda Piersma de minor Big data in Urban Technology op te 

zetten. Dit werd ook gedreven door zijn sterke affiniteit met nieuwe technische ontwikkelingen 

op zijn vakgebied of naar eigen zeggen “een onwijze nerd met dataervaring”! 

Daarbij is hij een groot voorstander van het hands-on in combinatie met blended-learning 

onderwijs. Studenten zelf laten meten, verwerken en analyseren van de data en daar vervolgens 

bruikbare info uit halen, naast het op een door studenten zelf gekozen moment om de 

benodigde kennis tot zich te nemen. Naast zijn kennis van zaken werkt de tomeloze energie die 

hij uitstraalt aanstekelijk op de mensen om hem heen. 

IN
TE

R
V

IE
W

 

5.
ACTIVITEITEN EN  
MATERIAAL 



3534

KENNISCLIPS EN TECH REPORTS

Voor data science is internationaal al veel online materiaal beschikbaar in het Engels. We hebben vanuit de Data Studio 

de modules van het leerplatform aangevuld met Nederlandstalige kennisclips en tech reports; Nederlandstalig om zo het 

leerrendement te verhogen voor onze studenten. De tech reports bestaan uit een uitleg van de techniek, de code en een 

voorbeeld toepassing. Deze voorbeelden sluiten aan bij het onderwijs en de onderzoeken van de faculteit Techniek. Deze 

zijn via de website toegankelijk en kunnen eventueel worden gecomplementeerd met plaats/tijd afhankelijke trainingen en 

workshops in de Data Studio.  

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 

Bij het faciliteren van datascience onderwijs heeft Jurjen een vooraanstaande rol gespeeld. 

De Excel sheets waar de data in eerste instantie werd aangeleverd en verwerkt, werden door 

MS Access databases vervangen en niet snel daarna kwam de eerste server waarop een SQL 

database en een Power BI toepassing op draaide. Om verschillende redenen: dataveiligheid, 

overdraagbaarheid, controleerbaarheid werd al snel een programmeerserver ingericht. Om 

uiteindelijk een data- en AI-platform voor heel de faculteit Techniek/HvA te hebben waar we 

algoritmes op een transparante gestructureerde wijze kunnen ontwikkelen en deployen.

GROEIEND BELANG DATA SCIENCE ONDERWIJS 

Vanuit de groeiende vraag naar data science onderwijs werd in 2014 het eerste afstudeeratelier 

gegeven: een set van datascience gerelateerde cursussen die aan afstudeerders werd gegeven. 

Deze set van cursussen vormt de basis voor wat de Datastudio in zijn portfolio, cursusmateriaal, 

Tech-reports, heeft. Vanuit het afstudeeratelier, de toenemende bewustwording dat 

datascience onmisbaar is voor moderne beroepen en de leerlijn Data Science binnen TWK heeft 

Jurjen mede de de oorspronkelijke minor Big Data in Urban Technology naar de minor Data 

Science voortgezet. 

Deze minor werd een groot succes, geheel in lijn met het over de gehele lijn groeiende besef 

van het belang van datascience onderwijs: Voor het eerst gegeven in 2014 groeide het aantal 

deelnemende studenten van 30 tot nu, in 2020, ruim 110 studenten.

HANDS-ON ONDERWIJS 

Naast de minor Data Science waar in het tweede blok veel hands-on projecten worden uitgevoerd is de 

“hackaton” ten tonele gebracht. Voor de eerste keer in de Amsterdam Arena (nu Johan Cruijff Arena) en 

daarna twee keer in en één keer online met de Port of Amsterdam werden in een tijdspanne van twee 

dagen met datascience-technieken oplossingen bedacht en gemaakt voor uitdagingen waar de Arena, 

respectievelijk de Haven, voor stonden. Dit jaar is Techport met Tata Steel aan de beurt.

BLENDED LEARNING 

Jurjen is ook een pionier op het gebied van blended learning. Hij heeft inmiddels tientallen filmpjes 

voor de minor gemaakt en heeft inmiddels veel ervaring met zijn podcastkanaal “de Dataloog” een 

kanaal waar data science vanuit diverse perspectieven wordt belicht. In 2018 werd aan Nanda Piersma 

een Comenius Fellowship beurs toegekend waarmee het Data Station project kon worden gedaan, 

uitmondend in wat nu Data Studio heet. De minor is naast de onderzoeksgroep Urban Analytics, 

de grootgebruiker en adviseur van de faciliteiten die de Data Studio inmiddels kan bieden zoals 

serverruimte, best-practices voor data science, en fysieke ruimte.
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Doel van de kennisclips en tech reports is om:

1. Nederlandstalig materiaal aan te bieden, dat de toegankelijkheid van de aangeboden kennis verhoogt.

2. Toepassingen in de context van de Data Studio-projecten te beschrijven, waardoor ketenprojecten 

makkelijker worden overgedragen.

3. Toepassingen binnen de context van het onderwijs en de onderzoeken van de faculteit Techniek te gebruiken.

4. Speciale technieken en methodes uit te lichten die soms slechts zijdelings aan bod komen in algemene online 

trainingen, en in de uitwerking mensen veel tijd kosten.

Nu de werkwijze van tech reports en kennisclips is ontwikkeld, kan aan deelnemers van een dataproject gevraagd 

om zelf een techniek die zij hebben gebruikt uit te leggen in een tech report en/of een kennisclip, of een tech 

report te verbeteren. Op deze wijze ontstaat volume (crowd sourcing methodiek) en is eventueel het tech report of 

de kennisclip een examineringsvorm voor studenten.

WORKSHOPS EN HET AFSTUDEERLAB

Er zijn een flink aantal workshops ontwikkeld en gegeven, waarvan het materiaal beschikbaar is:

 > Onderzoeksmethodiek van data projecten

 > Agile werken

 > De rol van data – wat kan en mag je er allemaal mee (en wat niet)

 > Exploratory data analysis

 > Cleaning data

 > Data science in Excel

 > Statistiek voor Data science 

 > Machine Learning

 > Time series analysis

 > Text mining

 > Decision Theory

 > Image Recognition

 > Storytelling

 > Data visualisatie  

De workshops zijn in eerste instantie ontworpen voor het 4e-jaars afstudeerlab, een facultatief programma vanuit 

de Data Studio voor Techniekstudenten die hun individuele afstudeerstage deden over een data gerelateerd 

onderwerp. Dit afstudeerlab heeft al vijf keer plaatsgevonden. Ook zijn de workshops gebruikt voor gastlessen, 

docenttrainingen en zijn ze verder breed ingezet in het onderwijs en onderzoek binnen de faculteit. Ze hebben 

naar de toekomst een eigenaar nodig die de kwaliteit bewaakt en zorg draagt dat het materiaal actueel blijft, 

en ervoor zorgt dat ze door meerdere docenten/onderzoekers gegeven kunnen worden. Ze kunnen daarna in 

aangepast vorm worden ingezet voor andere doelgroepen (docenten, studenten of externe partijen). 

EERSTE HULP BIJ DATA-VRAGEN

Als Data Studio willen we het aanspreekpunt zijn van onderzoekers en studenten die vraagstukken hebben die niet 

direct met het digitale materiaal beantwoord kunnen worden, 

Omdat studenten toch vaak een drempel over moeten om een vraag te stellen aan mensen die ze niet direct voor 

de klas hebben gehad hebben we hebben we een helpdesk ingericht die op vaste tijden bemand werd door de 

beschikbare onderzoekers. 

Ook meerdere collega’s van de faculteit Techniek hebben de Data Studio gevonden met data-gerelateerde vragen. 

Zo hebben we onder andere ondersteund bij het ontwerp van een deep learning vak bij de opleiding Toepaste 

Wiskunde, een module Artificiële Intelligentie bij de opleiding Engineering en hebben we een opzet gemaakt voor 

een webscraper voor de opleiding Forensisch Onderzoek. 

Voor de schaalbaarheid is het nodig om een businessmodel te ontwikkelen om deze ondersteuning te kunnen 

blijven aanbieden. 
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MEETUPS

Om zowel het netwerk van betrokkenen te vergroten als om kennis uit te wisselen zijn binnen de Data Studio 

meetups georganiseerd. Daarnaast hebben betrokkenen deelgenomen aan meetups van de data science 

community. De onderwerpen kunnen sterk variëren. Soms kan dat over een specifieke data science techniek gaan, 

soms over de toepassing van data science in een bepaald praktijkgebied. Zo hebben we een meetup gehad gericht 

op onderzoekers van het onderzoeksprogramma Urban Technology, een informatieavond van het softwarepakket 

SAS, een meetup met docenten van de lerarenopleiding master wiskunde, een informatieavond voor sociale 

ondernemers over wat zij met data zouden kunnen doen.

HACKATON

Onze eerste hackaton is georganiseerd met het innovatiecentrum van de Amsterdam Arena en had als onderwerp 

digitale tools voor services in de Arena. In het collegejaar 2018/2019 is twee keer een hackaton georganiseerd 

in samenwerking met de Port of Amsterdam, een van de lange-termijn-partners van de Data Studio. Studenten 

van de minor Data Science hebben samen met een aantal geselecteerde studenten uit lagere jaargangen, 

medewerkers en docenten gewerkt aan een dataset met gegevens van scheepsbewegingen (AIS) en een andere 

financiële indicatoren over de benzinemarkt. Doel was om de havenbewegingen te verbeteren door inzicht in de 

data. Bij de drie georganiseerde hackatons bleek dat een dataset voorbereiden die van voldoende kwaliteit is en 

het in zeer korte tijd overdragen van businesskennis, zodat studenten voldoende context hebben, een uitdaging 

is. Ook hier blijkt de ketenaanpak te werken, het opnieuw gebruiken van dezelfde datasets die geactualiseerd 

worden maakt herhaalde uitvoering van hackatons mogelijk. Studenten konden in de tweede ronde inzichten en 

voorspellingen genereren over de drukte van de haven en overslag van benzine-gerelateerde producten. Ook 

werden afwijkende patronen herkend die mogelijk problemen in het bedrijfsproces verklaren. 

Enerzijds door omstandigheden van de COVID-19 pandemie gedwongen, maar anderzijds omdat we de 

infrastructuur al klaar hadden is in maart 2020 een vervolg met een online hackaton georganiseerd waar opnieuw 

50 HvA studenten van de minor Data Science aan hebben deelgenomen. In de toekomst zal de hackaton een 

belangrijk onderdeel blijven van het onderwijs.

DATAMANAGEMENT PROTOCOL

Data is een bron voor heel veel informatie en in toenemende mate wordt data onderdeel van (onderzoeks)

projecten en bedrijfsuitoefening. 

We hebben een overzicht gemaakt (How to work with data, 2019)1 waar je aan moet denken bij onderzoek 

waar datasets worden gebruikt. Deze geeft inzicht in de belangrijkste zaken rondom privacy en data. Doel 

is om te helpen omgaan met data in onderzoek en te voldoen aan de regelgeving. Altijd geldt dat afspraken 

worden vastgelegd in een datamanagementplan (DMP) dat je maakt in overleg met de dataeigenaar. Het 

datamanagementplan maak je voor de start van het onderzoek. Het is een levend plan dat onderhouden moet 

worden gedurende het onderzoek. De Data Studio heeft de kennis over datamanagement opgebouwd en deelt 

deze met workshops, ondersteuning wanneer gevraagd en met tech reports.

1 https://pure.hva.nl/ws/files/6164727/how_to_work_with_data.pdf
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HERHAALBAAR EN OVERDRAAGBAAR

Dat een project een onderdeel van een projectketen vormt, vraagt om principes die we kunnen uitdrukken in 

het motto “herhaalbaar en overdraagbaar”. Een onderzoek baseert zich op de uitkomsten en ervaringen van 

een vorig onderzoek. Eerder ontwikkelde code kan opnieuw gebruikt worden, eventueel verbeterd maar zeker 

ook aangevuld. Hier zit al de voorwaarde in dat het eerdere onderzoek herhaalbaar moet zijn en dat het ook 

overgedragen is. 

Daarmee kan een nieuw dataproject gebruik maken van de resultaten, de algoritmes en waar mogelijk de datasets 

(overdraagbaar). Deze nieuwe groep begint met het controleren van de code door deze opnieuw te draaien 

(herhaalbaar). Daarmee leert de nieuwe groep programmeren, en wordt de bestaande code op kwaliteit gecheckt. 

Waar nodig of mogelijk wordt de code verbeterd. Daarmee is er meteen een peer-reviewproces op de kwaliteit 

van het afgeronde dataproject. De studenten krijgen les in het schrijven van overdraagbare en leesbare code. Aan 

het eind van ieder studentenproject wordt niet alleen het rapport en de presentatie beoordeeld, maar ook de 

code en bijbehorende documentatie. Wanneer de code en de data niet op de juiste manier op de juiste plek op de 

beheerde servers is ingeleverd wordt geen cijfer toegekend. 

OVERDRAAGBAARHEID

Om onderzoek overdraagbaar te maken zal een zekere standaard gehanteerd moeten worden: leesbare code die 

op een manier gedocumenteerd is dat de volgende groep hier ook daadwerkelijk mee verder kan. We hebben een 

proces- en infrastructuur ingericht die deze voorwaarden ook faciliteert.

Om ook naar de langere termijn te kijken hebben alle projecten/projectketens een lange-termijn-eigenaar die 

ervoor zorgt dat de resultaten van studentenprojecten geïntegreerd worden in de grotere onderzoekslijn. Zo 

bouwt deze eigenaar domeinkennis en affiniteit met de data en de partner op waardoor de studenten geholpen 

worden om sneller relevant werk te leveren. Ook wordt door het voortbouwen op eerdere projecten voorkomen 

dat de tijdrovende data processing en opschoning moet worden uitgevoerd, waarmee tijd efficiënt kan worden 

ingezet.

40

Projecten doen als onderdeel van een keten betekent dat ze 

herhaalbaar en overdraagbaar moeten zijn.

6.
WERKWIJZE 
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De doelstelling van het doorzetten van projecten wordt hierdoor ondersteund. Daarmee wordt bedoeld de 

overdraagbaarheid en reproduceerbaarheid van resultaten waarop verder gebouwd kan worden. Voor de 

lectoren/onderzoekers heeft dit de uitdaging tot gevolg om nieuwe onderzoeksvragen te formuleren op het juiste 

niveau en met de juiste inhoud en de juiste onderwijsdoelstellingen voor de nieuwe groep studenten.

Er zijn nu vier lopende en twee afgeronde projectketens:

1. projecten in afvalketen

2. projecten AI en geluidsherkenning

3. projecten vervoersbewegingen in de Port of Amsterdam

4. projecten elektrisch vervoer

5. projecten groen in de stad (afgerond)

6. projecten gebouwbezetting meten met Wi-Fi data (afgerond)

AFVALKETEN

Een voorbeeld van zo’n geslaagd project is afvalinzameling in steden. Met open datasets op MORA (Melding 

Openbare Ruimte en overlast Amsterdam) en data van de gemeente Amsterdam waren we in staat om een 

dashboard te maken met data van de inzameling van ondergrondse containers, een mathematisch model om 

toekomstige afvalvolumes te voorspellen een model voor de optimale locatie voor containers op IJburg, een 

dashboard voor klachten en opmerkingen over straatafval per buurt enzovoort.

GELUIDSHERKENNING

Door middel van reeds bestaande algoritmes wordt geprobeerd om emotie in stemgeluid te herkennen. Er wordt 

geprobeerd te onderscheiden of een persoon een positieve of een bozige man of vrouw is. Naast het globaal 

opzetten van het basisalgoritme zijn er inmiddels twee studentenprojecten die hier in meer of minder succesvolle 

manier mee aan de gang zijn geweest.  
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PORT OF AMSTERDAM

We zijn ooit ons contact met het havenbedrijf begonnen met het voorstel om een hackaton te organiseren voor 

een aantal logistieke uitdagingen waar de haven voor stond. Eén daarvan was om loodsboten zonder wachttijd en 

op tijd bij de schepen die door de sluizen van IJmuiden binnen komen te laten komen. Een andere uitdaging is om 

het verkeer in de haven te voorspellen met een aantal parameters waaronder de wisselende prijs van olie.

Na de hackaton, waar een aantal veelbelovende oplossingsrichtingen zijn bedacht, zijn we doorgegaan om in 

meerdere opeenvolgende studentenprojecten en -stages oplossingen uit te werken.

ELEKTRISCH VERVOER

Binnen het project IDOLAAD en Flexpower, zijn verschillende projecten uitgevoerd die de belasting en de inrichting 

van het energienetwerk (in Amsterdam) in kaart brachten. Op basis van deze data konden voorspellingen gedaan 

worden en ook algoritmes voor smart charging voor elektrische auto’s gebouwd worden, en dashboards met 

inzicht in energiegebruik worden gemaakt. Gezien het steeds groter worden belang van elektrisch vervoer in de 

binnensteden zal dit zeker vervolg krijgen.

GROEN IN DE STAD

Onder de noemer Groen in de stad hebben verschillende projecten gelopen. Van studentenprojecten als “hoeveel 

groen is er echt ten opzichte van het door de gemeente onderhouden groen”, tot de het in kaart brengen van de 

verschillende functies van groen in de stad en de afstand van burgers tot dat fysieke groen of de functie ervan. 

Ook zijn er modellen gebouwd over hoeveel groen er is in een stad, inclusief functie van groen, afstand tot groen 

en drukte in groene ruimtes, waar telkens studentengroepen aan hebben bijgedragen.

WIFI DATA

Op basis van de wifi-data in de gebouwen van de UvA en HvA is een tijdreeksanalyse gedaan waardoor 

voorspeld kon gaan worden hoeveel mensen er op een bepaalde plek op een bepaald tijdstip aanwezig zullen 

zijn. Die tijdreeks als techniek heeft centraal gestaan en is ook toegepast op andere contexten, zoals vervoer en 

energievraagstukken.

Voortschrijdend inzicht: De ontwikkelde tool was bedoeld om die studenten de gelegenheid te geven een rustig 

plekje in een van de gebouwen te zoeken. Nu COVID-19 echter de kop op stak kan deze tool ook gebruikt worden 

om controle uit te voeren. Een geheel andere gebruikersgroep met ander doelstellingen, waarmee nu ook 

ethische zaken worden aangeroerd.
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WEBSITE EN GITHUB

Het HvA domein heeft een groot bereik. Het daarom van belang de HvA website zo goed mogelijk te benutten. 

De Data Studio heeft toch ook gekozen voor een eigen website buiten het HvA domein omdat de HvA -website te 

weinig functionaliteit en flexibiliteit biedt: www.DataStudio.amsterdam. Hier staat informatie op over de activiteiten 

van de Data Studio er komen ook links naar met Github repositories en ander materiaal. Daarnaast heeft de Data 

Studio een openbare GitHub voor het publiceren van code: https://github.com/DatastudioHvA. 

PUBLICEREN

Het onderzoek publiceert via reguliere kanalen zijn onderzoek. Het onderzoek waar de Data Studio ook een 

belangrijke bijdrage aan heeft geleverd wordt via de website https://www.Data Studio.amsterdam/ gepubliceerd. 

In Appendix 1 wordt een schema gegeven hoe een geautomatiseerde link kan worden gemaakt tussen 

tech reports en (Youtube) kennisclips en de website. Daarbij wordt ook aangegeven waar het beheer moet 

plaatsvinden.

De Data Studio gebruikt wel de sociale mediakanalen van anderen, en heeft niet zelf een actief social media 

gebruik. 
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Dit rapport beschrijft de resultaten bereikt bij de faculteit techniek 

van de Hogeschool van Amsterdam in de afgelopen twee jaar 

(2018-2020), met (gedeeltelijke) financiering vanuit een Senior 

Research Fellowship van het KNAW Comenius programma. 

We zijn nu vertrouwd met datamanagement, in partnermanagement, in het overzetten van programmeercode 

en het toespitsen van de onderzoeksdoelen naar de behoeften van studenten. Dit rapport doet verslag van onze 

filosofie, bouwstenen en ervaringen. 

 

Er zijn verschillende tracks ontwikkeld met ketens van dataprojecten. Daarbij zijn meer dan 64 dataprojecten 

uitgevoerd. Aviation management is onze nieuwste track die in februari 2020 is begonnen. We hebben inmiddels 

meerdere hackatons gehost en meer dan 12 workshops op data science onderwerpen ontworpen. Er zijn twee 

docententrainingen uitgevoerd met 50 docenten en in totaal hebben we meer dan 700 studenten bereikt met 

dataprojecten en activiteiten. Er is een fysieke datastudio in “De Leeuwenburg” om de studenten een plek te geven 

en om les te kunnen geven. Deze gaat worden verplaatst naar de nieuwbouw in het Conradhuis.

ELSBETH VAN BATTUM
Elsbeth is de kwartiermaker van de Datastudio in het onderwijsvernieuwingsprogramma Moving 

Forward dat inmiddels een sterke focus heeft op de verhuizing naar het Conradhuis. Een functie die 

ze heeft overgenomen van het driemanschap Nanda Piersma, Pieter Bons en Arjan Koning. Elsbeth 

is in deze functie gekomen nadat zij de vanuit de datastudio georganiseerde Datascience-cursus 

voor docenten en onderzoekers had gevolgd en een stage bij de datastudio heeft gelopen.
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De Data Studio presenteert zich regelmatig binnen de faculteit Techniek en is ook door haar activiteiten en 

betrokkenheid bij het onderwijs en onderzoek zichtbaar. De samenwerking tussen onderzoek en onderwijs is zeer 

actueel voor de faculteit gezien het Moving Forward programma waarin het onderwijs gereorganiseerd zal worden 

naar studio’s - communities of practice- die veel lijken op het concept van het oorspronkelijke Data Station (het Data 

Station zal ook voorgezet worden als de Data Studio in de nieuwe situatie). 

De resultaten van het effect van de Data Studio op de ontwikkelingen in de curricula zal verder in de gaten moeten 

worden gehouden, op dit moment richten we ons op de resultaten in de projectfase. De Data Studio heeft een 

prominente rol in het onderwijsvernieuwingsprogramma van de Faculteit Techniek “Moving Forward” gekregen. 

Met de start van het HvA Expertisecentrum Applied AI worden de uitgangspunten van de Data Studio vertaald naar 

alle zeven faculteiten van de HvA. Binnen de faculteit FDMCI wordt nu ook gewerkt aan het opzetten van practise-

based ketenprojecten en worden de bouwstenen rondom ICT-beheer en ICT-infrastructuur vertaald naar de HBO ICT 

opleiding.

Op dit moment zijn alle universiteiten en scholen gesloten vanwege het coronavirus. Dit is weer een nieuwe uitdaging 

voor onderwijs in data science: werken vanuit huis en onze studenten niet echt kunnen zien; geen co-creatie in de 

fysieke ruimte, lol hebben, samen leren of schouder aan schouder programmeren.

“Elk nadeel heeft zijn voordeel”, in crisissituaties zie je ook inventieve creatieve oplossingen ontstaan en steile 

leercurves om dingen op een andere manier te doen. In drie dagen hadden alle klassen virtuele classrooms, waren we 

videoclips aan het maken en waren meetings online.

Wij hebben onszelf aan het begin van de Corona pandemie in maart 2020 de vraag gesteld: hoe verhoudt onze 

filosofie zich tot digitaal onderwijs. Deze ideeën zijn nog niet uitgewerkt, dus we zijn nog lang niet klaar, en we blijven 

ons ontwikkelen. Elke nieuwe studentengroep, elk onderzoeksproject en elk dataproject verandert onze code, verrijkt 

onze data en verdiept ons inzicht. We nodigen iedereen uit om onze resultaten, onze aanpak en onze expertise te 

gebruiken en verder te brengen:

VERBINDING ONDERWIJS 

Elsbeth heeft een onderwijsachtergrond in (duurzame) bouw en heeft daardoor meer directe 

contacten in het onderwijs van de faculteit Techniek om zo de verbinding tussen de Datastudio met 

het onderwijs aan te versterken. Ze zoekt dan ook naar een (organisatorische) manier om onderwijs 

ook echt met de Datastudio verbinden.

VERHUIZING 

Ze ijvert zich ervoor om de nieuwe onderwijsopzet: samenwerken in ketens aan actuele projecten 

uit het werkveld met geïntegreerd onderwijs en onderzoek, plaats te laten vinden in de Datastudio 

en de situatie in het nieuwe gebouw daar ook zo goed mogelijk op te laten aansluiten.

IDENTITEIT IN BEELD 

Omdat datascience enerzijds in zoveel moderne beroepen een rol speelt en anderzijds omdat 

datascience voor veel mensen lastig is om in een beeld te vatten is zij druk in gesprek met 

gebruikers en interieur ontwerpers om zowel de diversiteit als de gemeenschappelijke deler 

te vangen om de Datastudio de juiste uitstraling te laten geven. Flexibel, transparant, eerlijk, 

overdraagbaar, (her)bruikbaar, modern, digitaal zijn daarin wel zaken die zij graag in de inrichting 

terugziet.

IN
TE

R
V

IE
W

 



52 53

Voor het automatiseren en publiceren van tech reports is het volgende schema opgesteld. Met RStudio met de R-Packages 

Rmarkdown en blogdown, kunnen tech reports worden geschreven voor de tech report portaal (Data Studio.netlify.com).  

Deze portaal wordt gehost op Github en kan worden geforked door gebruik te maken van RStudio naar de computer/laptop 

van de studenten en onderzoekers. In RStudio kan dan het tech report worden geschreven en gerenderd door gebruik te 

maken van de R-Packages. Het gemaakte tech report kan een Pull request worden gedaan die moet worden geaccepteerd 

door de supervisor van Github. Na goedkeuring worden de aanpassingen op Github geplaatst en door een Build Hook wordt 

Netlify op de hoogte gesteld, en zal de veranderingen aanbrengen op de website Data Studio.netlify.com.

Vanaf Netlify kan dit tech report daarna handmatig op Data Studio.amsterdam gezet worden.

 

Publiceren van Tech reports.
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R-Packages

Blogdown

Rmarkdown

Supervisor
Github

Github Netlify datastudio.netlify

Supervisor
Open server

Supervisor
Wordpress

Supervisor
YouTube

Studenten / 
Onderzoekers

Studenten / 
Onderzoekers

Open Server

Shiny dashboard

MAKEN VAN SHINNY 
DASHBOARDS

SHINNY DASHBOARD
UPLOADEN

UPDATE
WORDPRESS

WEBSITE

DATASTUDIO.AMSTERDAM

EMBEDDEN  
YOUTUBE VIDEO

UPLOADEN VIDEOMAKEN VAN 
KENNISCLIPS

BUILDHOOK
UPDATE 
NETLIFY
WEBSITE

PULL  
REQUEST

FORK
REPOSITORY

MAKEN VAN 
TECHREPORTS

9.
APPENDIX 1 



5554

WE CO-CREATE TO MAKE DATA WORK




