035 - 760 48 50
mail ons

Serieus aan de slag met big data
De informatie die schuilgaat in big data is in potentie zeer
waardevol, maar wordt nog lang niet altijd benut. Ook roept
het analyseren en interpreteren van data veel vragen op
over privacy, transparantie en rechten van burgers. Hoe
gaat u daar als overheid zorgvuldig mee om?

Lees meer >

Provincies hebben meer tijd nodig voor windparken
Het gaat de meeste provincies niet lukken om in 2020 de
beloofde aantallen windmolens op land te plaatsen. De
afgesproken doelstelling uit het energieakkoord wordt dan
ook niet gehaald. Op lange termijn leveren de windparken
echter wel meer duurzame energie dan verwacht.

Lees verder >

Burgerzaken Leiden doet het ‘gewoon'
De gemeente Leiden heeft niet gewacht met
de transformatie van de afdeling
Burgerzaken, maar is zelf aan de slag
gegaan. Marlous Schreve, manager
Burgerzaken bij de gemeente Leiden, deelt
haar ervaringen met dit proces.

Lees verder >

Waarom een erkende Bachelor of Master
volgen?
Opleidingen en trainingen zijn er in alle
soorten en maten. Maar als u een langdurige
investering wilt doen, is een erkende
Bachelor of een Master een goed idee. Maar
waarom eigenlijk? Wij leggen het uit.

Lees verder >

Nog enkele plaatsen beschikbaar
Schrijf u nog snel in!

28 augustus, 2019
HBO Bachelor Maatschappelijk Werk / Social
Work (MWD) (met subsidie)

16 september, 2019
HBO Data Protection Officer (DPO)

23 september, 2019
Master Projectmanagement

24 september, 2019
HBO Bachelor Integrale Veiligheid

25 september, 2019
Master of Business Administration (MBA)

23 september, 2019
HBO Bachelor Bestuurskunde
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