Wilt u zich certificeren, professionaliseren, omscholen of wilt u nieuwe kennis opdoen van best practices op het
gebied van ICT- of projectmanagement? Dan bent u bij de IT Management Group aan het juiste adres!

Big Data Foundation
Big Data is tegenwoordig een populair begrip. Elke dag worden er grote hoeveelheden data
geproduceerd van verschillende aard en oorsprong. Het juiste gebruik van Big Data kan grote
voordelen voor een organisatie hebben. Volgens onderzoek van Gartner presteren bedrijven die big
data gebruiken in hun besluitvormingsprocessen en bedrijfsvoering beter dan bedrijven die dat niet
doen. Dit komt bijvoorbeeld doordat big data een bedrijf in staat stelt om financiële risico’s beter in te
schatten, producten te verbeteren of nieuwe producten te ontwikkelen, afzetkansen in kaart te
brengen, betere gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, fraude (eerder) te ontdekken maar er zijn
ook uitdagingen bijvoorbeeld op het gebied van privacy of de te gebruiken technologie en tools. Het is
in ieder geval duidelijk dat het verzamelen, analyseren, verwerken en gebruiken van data en
informatie de komende jaren alleen maar toe zal nemen.
De training Big Data Foundation is ontwikkeld om u te leren wat Big Data inhoudt en wat de
mogelijkheden zijn van Big Data binnen organisaties. U krijgt inzicht in de basisbegrippen van Big
Data, u maakt kennis met de belangrijkste bronnen van Big Data en leert over Data Mining. Tenslotte
doet u hands-on ervaring op met de twee meest populaire technieken in Big Data processing, te
weten Hadoop en MongoDB.
De opleiding Big Data Foundation en het bijbehorende examen is gecertificeerd door het EXIN en de
Cloud Credential Council (CCC).
Uw profiel
De Big Data Foundation training is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in Big Data en meer
specifiek voor projectmanagers, Business Intelligence managers en consultants, database specialisten,
IT managers, business development managers, data analisten, business analisten, datawarehouse
analisten, informatie architecten, marketing (technology) managers, marketing (intelligence)
managers en innovatie managers.
Professioneel en praktijkgericht
In deze professionele en praktijkgerichte training Big Data Foundation komen de volgende
onderwerpen aan bod:
1. Big Data Fundamentals
– Big Data – History, Overview, and Characteristics
– Big Data Technologies – Overview
– Big Data Success Stories
– Big Data – Privacy and Ethics
– Big Data Projects
2. Big Data Sources
– Enterprise Data Sources
– Social Media Data Sources
– Public Data Sources

3. Data Mining – Concepts and Tools
– Data Mining – Introduction
– Data Mining – Tools
4. Big Data Technologies – Hadoop
– Hadoop Fundamentals
– Install and Configure
– MapReduce
– Data Processing with Hadoop
5. Big Data Technologies – MongoDB
– MongoDB Fundamentals
– Install and Configure
– Document Databases
– Data Modelling with Document Databases
Trainingsduur en kosten
De training Big Data Foundation duurt 3 dagen. De kosten voor de training bedragen €1250,-. Deze
prijs is inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch en exclusief examengeld en BTW. Het examengeld
Big Data Foundation bedraagt €230,- excl. BTW. Het examen wordt direct aansluitend aan de derde
trainingsdag op locatie afgenomen.
Docenten en locaties
De IT Management Group werkt alleen met de beste docenten. Trainingen op basis van open
inschrijving worden gegeven op centrale en kwalitatief hoogwaardige locaties in Den Haag, Utrecht,
Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven. In-company trainingen kunnen op elke gewenste locatie
worden verzorgd.
Inschrijving en vragen
U kunt zich online aanmelden voor deze training via www.itmg.nl. Heeft u vragen, neemt u dan
contact met ons op via info@itmg.nl of belt u 070-7504127.

