
JADS OPLEIDING 
‘DIGITALISERING VOOR 
PROVINCIE EN B5’



JADS opleiding ‘Digitalisering voor provincie en B5’ | 09 april 2020  

Voor overheden is het ontsluiten, combineren en benutten van data onontbeerlijk om bete-
kenisvolle impact voor burgers te realiseren bij steeds complexere maatschappelijke opga-
ven. Leer van de meest vooraanstaande experts wat digitalisering voor je kan betekenen 
en hoe jouw beleidsonderwerp hierop inricht.

Voor wie is dit programma?
Ben je programmaleider of strateeg en wil je je verdiepen op de rol van digitalisering in economi-
sche en maatschappelijke transitie en het toepassen van data voor beleidsvraagstukken?  Leer over 
de impact van nieuwe (digitale) technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie. Creëer 
straks kansen voor je eigen werkveld, terwijl je je bewust bent van de maatschappelijke vraagstuk-
ken hierbij.

Wat leer je?
Na het volgen van het programma ‘Digitalisering voor de overheid’ kan je:
• De impact van nieuwe (digitale) technologieën waaronder big data en kunstmatige intelligentie 

op de economie en samenleving op hoofdlijnen bespreken;
• Het spanningsveld tussen commerciële belangen en publieke waarden dat ontstaat door digitali-

sering uitleggen en de rol van overheden hierbij benoemen;
• De kansen en mogelijkheden benoemen die door digitalisering ontstaan voor onze maatschap-

pelijke opgaven;
• “Digitaal ondernemerschap” binnen je eigen werkveld laten zien, door kansen te identificeren 

om waarde te creëren met data;
• Inzicht krijgen in succes- en faalfactoren uit de overheidspraktijk bij het inzetten van digitalise-

ring en data;
• Zelf opdrachtgever zijn van een data project.

Programmaduur
Alle modules hebben een duur van 2 dagen. Totaal 6 lesdagen en een halve dag voor presentaties. 

Leergang 1 digitalisering overheid

M-1 Introductie
8 & 9 oktober 

2020

M-2 Thema’s
5 & 6 november 

2020

M-3 Praktijk
26 & 27 november 

2020

April/mei 
2020
Intake 

deelnemers

10 december 
2020

Presentatie 
projecten

Dag 1 
Introductie

Dag 3
Overheid

Dag 2
Technologie 

Dag 4
Uitdagingen

Werken aan projecten in groepen 

Dag 5
Doen

Dag 6
Reflectie
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Programma

Module Blokken (4x1,5 uur) Betrokken docenten/sprekers
Dag 1 (8/10)
Introductie

a. Inleiding en Kennismaking
b. De Big Data Revolutie
c. Digitalisering & Datavisie Provincie 

Noord-Brabant
d. Individuele kennismaking & 

teamvorming

a. Irene Lammers & Prof. Arjan van 
den Born

b. Prof. Arjan van den Born
c. Marcel Thaens & Irene Lammers
d. Diverse docenten

Dag 2 (9/10)
Technologie

a. Waardecreatie met data
b. Introductie data engineering 
c. Introductie data-analyse & AI
d. De menselijke kant van data-analyse

a. Prof. Emile Aarts
b. Prof. WJ van den Heuvel
c. Prof. Eric Postma
d. Prof. Max Louwers  

Dag 3 (5/11)
Overheid

a. Ethiek & de Burger
b. Perspectief van een gemeente
c. Relatie wetenschap, digitalisering en 

samenleving  

a. Dr. Paulan Korenhof (JADS) 
b. Robert Elbrink (Gemeente 

Eindhoven) 
c. Dr. Ir. Melanie Peters (Rathenau)

Dag 4 (6/11)
Uitdagingen 

a. Data & Veiligheid 
b. Data & Energietransitie
c. Data & Landbouw
d. Data & Mobiliteit   

a. Prof Martijn Groenleer
b. Prof. Gerard de Leede
c. Prof. Jacob de Vlieg
d. Prof Maarten Steinbruch  

Dag 5 (26/11)
Doen

1 dag o.l.v. het MKB-Datalab en 
studenten van JADS

MKB Datalab olv  Ruud Sneep en 
Daan Kolkman

Dag 6 (27/11)
Reflectie 

a. Digital Public Value Theory - revisited 
b. Debat & Presentaties
c. Fun

Prof. Arjan van den Born

Dag 7
Presentaties

Presentatie van (individuele) opdrachten Directeuren en programmamanagers 
(worden op verzoek van deelnemer 
uitgenodigd bij eindpresentatie(s))

Presentaties Intervisiegroepen
Hier zullen individuen of intervisie groepen presenteren over hun werk/opdracht.
De opdracht omschrijving wordt tijdens de eerste module toegelicht. De opdracht is, een beleidsno-
titie van maximaal 4 A4 te schrijven over een vraagstuk uit het eigen werkveld. In de notitie wordt 
gebruik gemaakt van data analyse(s). Tijdens de looptijd van de cursus denken docenten van JADS 
en de cursusgenoten (als onderdeel van het programma) mee over de te gebruiken databronnen en 
het soort analyse. Aan het einde van de cursus wordt de notitie met onderliggende data-analyse 
gepresenteerd aan de eigen directeur of manager. 



Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC ’s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 681 28 12

Fax (073) 614 11 15

www.brabant.nl

18
25

5 
Le

er
ga

ng
 D

ig
ita

lis
er

in
g 

vo
or

 d
e 

ov
er

he
id

JADS 

Data, kunstmatige intelligentie en andere vormen van digitale techno-
logieën zijn belangrijke drijvers van maatschappelijke en economische 
verandering. De Jheronimus Academy of Data Science, een joint venture 
van TU/e en Tilburg University, en mede opgericht door de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft zich sinds haar 
oprichting in 2015 ontwikkeld als hét landelijke kenniscentrum voor 
digitaal publiek en privaat ondernemerschap en de toepassing van 
digitale technologieën. JADS werkt nauw samen met een breed scala 
aan bedrijfsleven en overheden en heeft een unieke creatieve signatuur. 
Voor meer informatie over JADS, zie www.jads.nl.

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in 2018 de Agenda Digitalisering 
aangenomen, waarmee zij wil inzetten op het versterken van digitalise-
ring als belangrijke motor van economische verandering en als instru-
ment om onze maatschappelijke opgaven mee ter hand te nemen. In de 
Datavisie (2020) van CIO Marcel Thaens is daarbij uitgewerkt wat de 
overheid kan doen om de dataficatie van ons beleid in gang te zetten. 
De voorliggende opleiding biedt programma-managers, programmalei-
ders en strategen de unieke kans om samen met het Brabantse weten-
schappelijk toptalent de kans om zich samen met collega’s binnen de 
provincie en in B5 verband bij te scholen in deze cruciale nieuwe en 
dynamische kennisdomeinen.  

De opleiding is ontwikkeld door provincie Noord-Brabant (Brabant 
Academie & programma Digitalisering) en JADS.
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