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Digitalisering en data-gedreven werken zijn de norm, algoritmes nemen meer en meer 
besluitvorming over. Maar wie zitten er aan het stuur; data scientists met kennis van algoritmes 
of leiders en experts vanuit de business? Volgens Data Science Partners is het antwoord: beide. 
De winnaars van de toekomst zijn organisaties die hun kennis van markten, klanten en processen 
optimaal combineren met kennis over data science.

Visie van Data Science Partners

Leerdoelen Python advanced training

1 2 Je leert hoe je samen met anderen 
grotere professionele applicaties kunt 
ontwikkelen.

Dit noemen wij projectorganisatie: 
het organiseren van je code volgens 
professionele normen en standaarden. 
Zo raak je in staat op professionele 
wijze te functioneren in een team dat 
applicaties bouwt.

In deze advanced training leer 
je de technieken die gevorderde 
programmeurs onderscheiden van 
beginners.

Zo leer je over list comprehensions, 
decorators, lambda functies en object 
georiënteerd programmeren.



De 2-daagse Python Advanced training bieden wij in-company 
aan en af en toe ook op basis van individuele inschrijving. Check 
onze website voor ingeplande data.

De individuele Python advanced training kost €950 exclusief 
BTW. Dit bedrag is inclusief lunch en drankjes, opleidingsmateri-
alen, en een deelname-certificaat.

Meer info over geplande trainingsdata vind je hier.

Wil je een training voor een groep organiseren?
Vraag dan een offerte aan of neem direct contact op.

Kosten & Data

Programma 2-daagse training
Heb je al eens gewerkt met Python en wil je verder met het maken van serieuze applicaties? Dan 
helpt deze training jou op weg met alle onderwerpen die nodig zijn om op gevorderd niveau 
professionele applicaties te maken.

Gevorderde technieken
In Python zitten handige hulpmiddelen 
ingebouwd om beter om te kunnen gaan met 
strings, loops en lists. We behandelen deze 
hulpmiddelen, alsmede speciale functies als 
lambda functies en decorators.

Naarmate projecten groeien kan niet alle code 
in één script, code moet dan gegroepeerd 
worden in losse modules volgens een 
bepaalde mappenstructuur. Dit zorgt ervoor 
dat je project logisch georganiseerd blijft.

Bij grotere projecten, ongeacht de 
programmeertaal, is object georiënteerd 
programmeren een veelgebruikte standaard. 
Je leert daarom hoe code te groeperen 
in zogenaamde classes zodat code beter 
herbruikbaar en schaalbaar is.
Bekijk het volledige programma op deze pagina op onze website

Eén van de sterke punten van Python is 
beschikbaarheid van diverse packages. 
Aangezien elke package ook weer aparte 
versies heeft is versiebeheer belangrijk voor 
correct werkende code. Je leert hoe je dit 
gemakkelijk kunt doen met Poetry. 

Projectstructuur en Git

Classes leren gebruiken Package management
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VAN KLEINERE SCRIPTS 
SCHRIJVEN NAAR 
PROFESSIONELE 
APPLICATIES MAKEN

https://pythoncursus.nl/python-advanced-training/
https://pythoncursus.nl/offerte-aanvragen/
https://pythoncursus.nl/contact/
https://pythoncursus.nl/python-advanced-training/


Co n t a c t
Hoge Larenseweg 140

1221AV Hilversum

020 - 24 43 146

info@datasciencepartners.nl 

www.pythoncursus.nl
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