
 
 

Hebben uw medewerkers 
de voor uw bedrijf nodige kennis? 

 
Heeft u voldoende kennis? 

 
Maakt u gebruik van alle mogelijkheden? 

 
Onze workshops: 
Mind Mapping 
Data Mining 

Ontology Design 
voor een optimaal resultaat. 

 
Vrij van BTW 

Vraag offerte of prijsbevestiging. 
 

Maak een afspraak om kennis te maken. 
 

Knowledge Matters 
te Almere Haven 

 
info@knowledge-matters.nl 

06-52471583 
 

afdeling van onze firma: 
Knowledge Communication Enterprises V.O.F. 

KvK 3905 8012 
Algemene Voorwaarden gedeponeerd KvK 

 
23 mei 2007 

 

  

 
 
 
 

Workshop Data Mining 
 

Praktisch Data Mining 
Doelstelling en resultaat 

 
Twee halve dagen 
Praktische aanpak 
Software in overleg  

 
Toespitsing op uw bedrijf of organisatie 

is mogelijk in een extra halve dag. 
 

Factuur 50 procent te verrekenen 
met een Quick Scan 

 
 
 

 
 
 



Een praktische start maken met: 
 

Workshop Data Mining 
 

De workshop Mind Mapping zal bestaan uit: 
 

Inhoud: 
 

De eerste stappen op het gebied  
van Data Mining zijn de moeilijkste 

Hoe starten, 
welke doelstellingen, 

resultaatmeting. 
 

Brainstorm: 
aanpak en doelstelling 

formulering van proefresultaat 
 

Plenaire bespreking: 
Wat houdt een Quick Scan in. 

Hoe komt data cleaning tot stand. 
Mogelijke zoekdoelstellingen. 

Gegevens bij personeel 
 en bij reeds vertrokken medewerkers. 

 
Zelf doen: 

In overleg zal een praktikum "kennisvergaring" 
worden uitgevoerd. 

Met de deelnemers en opdrachtgevers zal  
een optimaal praktikum worden afgesproken 

afhankelijk van de organisatie en het technische  
kennis niveau van de deelnemers. 

 
 

 Technieken zijn in gebruik voor Kennis Management: 
 

Mind Maps 
en 

Onthology 
en  

Data Mining 
 

Stappen van Data Mining: 
 

doelstelling 
quick scan 

test en proefresultaat 
data cleaning 

kennis vergaring 
actie 

resultaat evaluering 
 

Totaal beslaat de workshop 2 halve dagen. 
 

Mogelijk is een derde halve dag om de toespitsing  
op de eigen organisatie te concretiseren. 

 
Twee halve dagen 

€250 per persoon Vrij van BTW 
bij voldoende deelname (3-7 deelnemers) 

 
Specifieke derde halve dag: 

prijs in overleg 
 

50% van de factuur van de Workshop is te verrekenen 
 met de factuur voor uw Quick Scan. 

 
Speciale management uitvoering van de workshop: 
lump sum €1100 voor korte uitvoering van vier uur 

inclusief lunch. 
Vrij van BTW. 

 

 


