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In deze programmagids vind je ons MOAcademy-aanbod voor 2021. Een programma 
waar we trots op zijn en wat gemiddeld beoordeeld wordt met een 8-. De hoofdthema’s 
binnen ons aanbod zijn Marketing Insights, Onderzoek en Analytics. Naast de inhoud is 
per workshop aangegeven voor wie en welk niveau de training bedoeld is.  
Bovendien zijn, voor zover bij ons bekend, ook de waardering en recensies van eerdere 
cursisten meegenomen. 

Voor het bijwonen van MOA-bijeenkomsten, het bezoeken van evenementen en het  
volgen van onze trainingen ontvang je Permanente Educatie (PE)- punten.  
Met voldoende PE-punten behaal je de titel Qualified Insights Professional.  
Achter in deze programmagids vind je meer informatie over het PE-programma.
Verrijk je kennis en word ook Qualified Insights Professional.

Graag tot ziens bij een van onze MOAcademy’s! 

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Gemiddelde 
beoordeling 8-
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ONDERZOEK



Een goed gekozen en ontworpen 
datavisualisatie heeft impact op de lezer. 
Zelfs als deze negatief staat ten opzichte 
van de boodschap, of onervaren met 
data is. Maak meer impact met je 
datavisualisaties!

 
           29 maart 2021 
 Online

 13 september 2021
 Fysiek

• Waarom visualiseer je data?
•  Hoe mensen kijken en welke visuele 

signalen ze instinctief herkennen
• Werken met kleuren 
•  Ontwerpkeuzes om leesbaarheid te 

vergroten en vertrouwen van de lezer 
te winnen

•  Waarom kies je een bepaalde grafiek 
en welke grafieken kun je beter niet 
kiezen?

• De rol van tekst binnen een visualisatie

Deze workshop is gericht op mensen 
die, met het delen van hun data, 
collega’s en klanten in beweging willen 
krijgen. Voor iedereen die rapporten, 
memo’s, analyses en presentaties maakt. 

... Inspirende trainer, goed lesmateriaal 
en leuke, interessante training.

... Ik vond de theorie en het strategisch 
nadenken over het doel zeer 
verhelderend. Zeer waardevol. 

8,2

Leer mensen in beweging te krijgen met je  
datavisualisaties! Een no-nonsens workshop op het 
snijvlak van data-analyse, communicatie en UX, met 
elementen van psychologie, design en storytelling. 

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Michiel Dullaert

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Datavisualisatie, van 
inzicht naar impact



 
           25 & 27 januari 2021 
 Online

 20 september 2021
 Fysiek

• Het gedrag van respondenten
•  Het effect van de vraagstelling op de 

datakwaliteit
• Het opzetten van een goede vragenlijst
• Vragenlijsten uit de praktijk
• Het verbeteren van je eigen vragenlijst

Onderzoekers die willen weten hoe ze 
hun vragenlijsten kunnen optimaliseren 
om een (nog) beter antwoord te kunnen 
geven op de gestelde vraag van de 
eindgebruiker.

Ter voorbereiding op deze workshop is 
de workshop “De vraag achter de vraag” 
van Durk Bosma een aanrader. 

... Goede tips en tricks voor het nog 
scherper kijken naar je vragenlijst!

7,8

Leer dé perfecte vragenlijst te maken,  
die met goede datakwaliteit het antwoord 
geeft op de juiste vraag!

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

Inhoud van de training Voor wie 

Bijzonderheden

Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Een vragenlijst maken lijkt zo 
eenvoudig. Maar schijn bedriegt. Zelfs 
ogenschijnlijk kleine verschillen in de 
vraagstelling kunnen een grote invloed 
hebben op datakwaliteit. In deze 
workshop leer je alle theoretische én 
praktische ins en outs om dé perfecte 
vragenlijst te kunnen opstellen. 

De perfecte  
vragenlijst

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl



Segmentatie is de meest gebruikte 
marketingtool. Segmentatie is echter 
veel meer dan een analyse; het is een 
proces waarin vele keuzes gemaakt 
moeten worden. In deze interactieve 
workshop staan we stil bij al deze keuzes 
en de consequenties hiervan. 

De segmentatie 
toolkit

 
           15 & 16 maart 2021 
 Online

 25 oktober 2021
 Fysiek

• Waarom segmenteren
• Soorten segmentatie
• Technieken
• Van segmenten naar persona’s
• Stappenplan
• Valkuilen bij iedere stap

Onderzoekers die de ins & outs van 
segmentatie willen verkennen.

Een duidelijk beeld krijgen van wat 
je met segmentatie wel en niet kan 
bereiken, zodat je deze marketingtool 
optimaal kunt inzetten.

Nieuw!

Ontdek wat je met segmentatie wel en niet 
kan bereiken voor een optimale inzet van deze 
marketingtool!

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Inhoud van de training Voor wie Doel

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Robert van 
Ossenbruggen

Schrijf je hier in!

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers



 
           30 en 31 maart 2021 
 Online

 09 september 2021
 Fysiek

• Wanneer ben je een goede interviewer
•  De rol en basishouding van de 

interviewer
•  Een kwalitatief onderzoek opzetten
• Effectieve interviewtechnieken
•  Hoe om te gaan met verschillende type 

respondenten
•  Zelf oefenen met single-interviews & 

groepsdiscussies

Professionals die meer willen halen uit 
hun kwalitatieve interviews.

Leer single-interviews & 
groepsdiscussies beter 
te leiden, waardoor je er 
het maximale uit kunt 
halen.

8,4

Leer keuzes te maken binnen de interview- 
technieken en omgaan met lastige respondenten! 
Natuurlijk is er ook aandacht voor het oefenen van 
de technieken zelf.

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 40% theorie en  
 60% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Nieske 
Witlox

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

.. Dank voor de ontzettende leuke 
training! Deze was leerzaam in een 
positieve/fijne sfeer waardoor iets leren 
voor het oog van anderen niet eng is :)

... Erg leuk en waardevol om zoveel 
praktijkvoorbeelden te bespreken...

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Het beheersen van interviewtechnieken 
is essentieel voor het uitvoeren van een 
goed kwalitatief onderzoek. Maar hoe 
zet je deze technieken optimaal in bij 
het voeren van een (groeps)gesprek? 

Haal het maximale uit  
kwalitatieve interviews!



In een wereld van informatie 
overvloed zijn data visualisatie & 
storytelling onmisbare vaardigheden. 
Onderzoeksresultaten spreken nooit 
voor zich, maar moet je filteren, duiden, 
verpakken, verbanden leggen en 
richting geven zodat beslissers met 
jouw werk aan de slag kunnen. 

Information design: 
simpele principes, 
betere rapporten  

           10 & 11 mei 2021 
 Online

 22 november 2021
 Fysiek

• De richtlijnen voor information design
• Het belang van context en ‘framing’
• Storyboarding
• Piramidaal structuren
•  Veel voorbeelden uit de dagelijkse 

praktijk

Bestemd voor alle kwantitatief 
georiënteerde onderzoekers.

Zelf experimenteren met direct toepasbare principes 
om je rapporten en presentaties te maken zoals ze 
zijn bedoeld: helder, inspirerend en overtuigend.

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 25% theorie en  
 75% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

8,1

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

... Compliment voor cursusleider, goede 
uitleg met concrete voorbeelden. Mooie 
balans tussen theorie en met eigen werk 
aan de slag gaan. 

... Goede toolbox, direct bruikbaar voor 
volgende rapportages.



Over surveyonderzoek bestaan tal van 
misverstanden, want de praktijk lijkt 
lang niet altijd op de ideale situaties die 
in de studieboeken worden geschetst. 
Tijdens deze workshop kijken we vanuit 
praktijkoogpunt naar de theoretische 
facetten van vragenlijstonderzoek.

Praktische  
methodologie & 
het analysepalet  

           12 & 13 april 2021 
 Online

 01 november 2021
 Fysiek

• De fundamenten van onderzoek
• Het opzetten van steekproeven
• De basale statistiek
• Het inspecteren van de data
• Het gebruik van analysetechnieken

Bestemd voor kwantitatief 
georiënteerde onderzoekers die hun 
kennis willen opfrissen en nieuwe 
inzichten willen opdoen.

Combineer deze theoretische workshop 
met de praktijktoepassing van de 
workshop Survey Analysepalet.

... Helder, overzichtelijke uitleg van best 
heel droge stof. Zeer kundig, ik kon 
direct de link leggen met mijn/onze 
situatie op de werkvloer..

Bekijk de theoretische facetten van 
vragenlijstonderzoek vanuit praktijkoogpunt. 
Weg met alle misverstanden!

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 75% theorie en  
 25% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

8,5

Inhoud van de training Voor wie 

Bijzonderheden

Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!



Deze (online) workshop is voor ervaren 
insights professionals (>3 jr.) die een 
volgende stap willen maken. Eerst 
gaan we kijken naar veelgemaakte 
fouten en bestuderen we patronen in 
consumentengedrag. Met deze bagage 
ga je oefenen met echte cases en cijfers 
vertalen naar relevante inzichten.

Van cijfers naar  
inzicht

 
           31 mei & 2 juni 2021 
 Online

 6 december 2021
 Fysiek

• Marketingwetten & implicaties
• Het herkennen van patronen in data
• Valkuilen bij het interpreteren van KPI’s
• Visualisatietechnieken
• Cases & oefeningen

Bestemd voor ervaren insights 
professionals (3+ jaar ervaring)

Maak meer chocola van je cijfers! Ontdek de invloed 
die zowel de valkuilen als de standaard patronen 
hebben op jouw data. Zet de volgende stap en leer 
je je cijfers te vertalen naar commercieel relevante 
inzichten. 

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 12 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

9,0

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

... Goede training met veel nieuwe 
inzichten. Deze training leert je niet om 
het marketing advies te geven, maar om 
anders naar de data te kijken.



 
           23 & 25 maart 2021 
 Online

 06 september 2021
 Fysiek

MOAcademy-data

•  Het verkleinen van de kloof  
tussen marketeer en onderzoeker

•  Het nut van een goede 
probleemanalyse

•  Het analyseren van een probleem
•  Het formuleren van een probleem-

stelling en heldere onderzoeksvragen
•  Het kiezen van een effectieve 

en efficiënte aanpak voor het 
beantwoorden van de échte vraag

Inhoud van de training 

Onderzoekers die willen weten hoe 
ze hun marktonderzoek (nog) beter 
kunnen laten aansluiten bij het doel van 
de eindgebruiker.

Voor wie 

Deze workshop is een uitstekende 
voorbereiding op de workshop ‘De 
perfecte vragenlijst’ van Robert van 
Ossenbruggen.

Bijzonderheden

Recenties

7,7Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Leer de échte vraag te definiëren en te kiezen  
voor de beste onderzoeksmethode  
om hem te beantwoorden.

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 35% theorie en  
 65% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Praktische informatie

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

Durk Bosma

Schrijf je hier in!

Marktonderzoek is pas succesvol, 
wanneer het antwoord geeft op de 
juiste vraag. Maar hoe kom je achter de 
échte vraag? Leer via herkenbare cases 
de echte vraag te achterhalen en de 
beste  onderzoeksmethode te kiezen  
om hem te beantwoorden. 

Wat is de  
vraag achter 
de vraag?

... Door een betere formulering begrijp 
ik beter wat het probleem is en kan een 
goed passende onderzoeksmethode 
gekozen worden. Wat resulteert in een 
rapport waar de klant ook echt iets mee 
kan.



MARKETING
INSIGHTS



Marktonderzoek is pas succesvol als het 
een wezenlijke bijdrage levert aan het 
aanpakken van het beleidsvraagstuk, 
het probleem. Hoe weet je of je, 
ondanks een goede probleemanalyse, 
ook de juiste variabelen en de 
verbanden tussen die variabelen 
onderzoekt? 

Daar is een  
model voor!

 
           14 & 15 april 2021 
 Online

 23 september 2021
 Fysiek

•  Modelmatig denken en de rol van het 
conceptuele model

•  Modellen voor strategische 
beleidsbeslissingen (bijv. in het kader 
van de doelgroep, het merkbeeld en 
de positionering)

•  Modellen voor innovatie en New 
Product Development

•  Modellen voor de evaluatie en controle 
fase (oogpunt marktevaluatie en 
effectiviteit) 

De workshop is interessant voor allen 
die betrokken zijn bij het opstellen 
en/of beoordelen van een plan 
van aanpak. Zowel bij bedrijven 
en onderzoeksbureaus alsook 
voor docenten die betrokken zijn 
bij onderzoeksprojecten van hun 
studenten. 

Dankzij bewezen onderzoeksmodellen komen 
we bij complexe marketingvraagstukken snel tot 
de kern. Leer het juiste model te kiezen, met de 
beste onderzoeksmethode, om de juiste vraag ook 
expliciet, systematisch en onderbouwd te kunnen 
beantwoorden voor een effectief marketingbeleid.

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 70% theorie en  
 30% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Anita Cox &         
Norbert Scholl

Inhoud van de training Voor wie Bijzonderheden

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Deze workshop is een uitstekend 
vervolg op de workshop ‘Wat is de 
vraag?’ van Durk Bosma.

Schrijf je nu in en ontvang gratis het 
boek ‘Modellen voor Marketing-Insights 
uit de beroepspraktijk.’



Segmentatie is de meest gebruikte 
marketingtool. Segmentatie is echter 
veel meer dan een analyse; het is een 
proces waarin vele keuzes gemaakt 
moeten worden. In deze interactieve 
workshop staan we stil bij al deze keuzes 
en de consequenties hiervan. 

De segmentatie 
toolkit

 
           15 & 16 maart 2021 
 Online

 25 oktober 2021
 Fysiek

• Waarom segmenteren
• Soorten segmentatie
• Technieken
• Van segmenten naar persona’s
• Stappenplan
• Valkuilen bij iedere stap

Onderzoekers die de ins & outs van 
segmentatie willen verkennen.

Een duidelijk beeld krijgen van wat 
je met segmentatie wel en niet kan 
bereiken, zodat je deze marketingtool 
optimaal kunt inzetten.

Nieuw!

Ontdek wat je met segmentatie wel en niet 
kan bereiken voor een optimale inzet van deze 
marketingtool!

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Inhoud van de training Voor wie Doel

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Robert van 
Ossenbruggen

Schrijf je hier in!

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers



Deze (online) workshop is voor ervaren 
insights professionals (>3 jr.) die een 
volgende stap willen maken. Eerst 
gaan we kijken naar veelgemaakte 
fouten en bestuderen we patronen in 
consumentengedrag. Met deze bagage 
ga je oefenen met echte cases en cijfers 
vertalen naar relevante inzichten.

Van cijfers naar  
inzicht

 
           31 mei & 2 juni 2021 
 Online

 6 december 2021
 Fysiek

• Marketingwetten & implicaties
• Het herkennen van patronen in data
• Valkuilen bij het interpreteren van KPI’s
• Visualisatietechnieken
• Cases & oefeningen

Bestemd voor ervaren insights 
professionals (3+ jaar ervaring)

Maak meer chocola van je cijfers! Ontdek de invloed 
die zowel de valkuilen als de standaard patronen 
hebben op jouw data. Zet de volgende stap en leer 
je je cijfers te vertalen naar commercieel relevante 
inzichten. 

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 12 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

9,0

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

... Goede training met veel nieuwe 
inzichten. Deze training leert je niet om 
het marketing advies te geven, maar om 
anders naar de data te kijken.



ANALYTICS



Een goed gekozen en ontworpen 
datavisualisatie heeft impact op de lezer. 
Zelfs als deze negatief staat ten opzichte 
van de boodschap, of onervaren met 
data is. Maak meer impact met je 
datavisualisaties!

 
           29 maart 2021 
 Online

 13 september 2021
 Fysiek

• Waarom visualiseer je data?
•  Hoe mensen kijken en welke visuele 

signalen ze instinctief herkennen
• Werken met kleuren 
•  Ontwerpkeuzes om leesbaarheid te 

vergroten en vertrouwen van de lezer 
te winnen

•  Waarom kies je een bepaalde grafiek 
en welke grafieken kun je beter niet 
kiezen?

• De rol van tekst binnen een visualisatie

Deze workshop is gericht op mensen 
die, met het delen van hun data, 
collega’s en klanten in beweging willen 
krijgen. Voor iedereen die rapporten, 
memo’s, analyses en presentaties maakt. 

... Inspirende trainer, goed lesmateriaal 
en leuke, interessante training.

... Ik vond de theorie en het strategisch 
nadenken over het doel zeer 
verhelderend. Zeer waardevol. 

8,2

Leer mensen in beweging te krijgen met je  
datavisualisaties! Een no-nonsens workshop op het 
snijvlak van data-analyse, communicatie en UX, met 
elementen van psychologie, design en storytelling. 

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Michiel Dullaert

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Datavisualisatie, van 
inzicht naar impact



Een introductie 
in R

 
           07 & 09 juni 2021 
 Online

 27 september 2021
 Fysiek

• De basisbeginselen van R
•  Datasets uit andere pakketten kunt 

inlezen in R
• Packages en hoe te gebruiken 
• Zelf een programma schrijven in R
• Zelf statistische analyses doen in R
• Zelf grafieken kunt maken in R

De workshop is ontwikkeld voor 
marktonderzoekers en data analisten 
die ervaring hebben met een taal als 
SPSS en op zoek zijn naar een taal die 
sneller, krachtiger en flexibeler is en 
meer mogelijkheden. 

Om inzicht te krijgen in de 
mogelijkheden van R worden in de 
workshop real-life datasets gebruikt. 

... Hester legt fijn uit, je mag altijd 
vragen stellen. Noteert wensen om de 
volgende training erop aan
te passen.

9,0

Tijdens deze introductie-workshop laten we je zien 
wat R is, hoe je R kunt gebruiken en hoe je R-scripts 
schrijft. Meld je aan en ontdek of R ook iets voor jou 
is!

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 10 deelnemers

Hester van Herk

Inhoud van de training Voor wie 

Bijzonderheden

Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Schrijf je hier in!

Binnen marketing research en analytics 
wordt de taal R steeds meer gebruikt 
als aanvulling op of in plaats van 
standaardtools als SPSS. Groot voordeel 
is dat R open source is en nieuwe tools 
voor analytics al beschikbaar zijn in R 
ruim voordat deze worden opgenomen 
in de standaardtools. 



MOAcademy-data

Praktische informatie

• Het bewerken van tekstvariabelen
•  Het inregelen van voorwaardelijke 

bewerkingen
• Het maken van loopconstructies
• Het opzetten van SPSS-macro’s
• Toepassingen in de dagelijkse praktijk

Datamanagers en analisten met 
minimaal 2 jaar ervaring met SPSS en 
basiskennis van SPSS-syntax.

Leer sneller en slimmer te werken met SPSS  
tijdens deze praktijkgerichte workshop.  
Haal meer uit SPSS in minder tijd!

Robert van 
Ossenbruggen

Schrijf je hier in!

SPSS 
Advanced

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

Inhoud van de training Voor wie 

Deze workshop kan worden uitgebreid 
met een extra verdiepingsdag voor 
Senior SPSS-gebruikers.

Bijzonderheden

 
           22 & 24 maart 2021 
 Online

 11 oktober 2021
 Fysiek

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 25% theorie en  
 75% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Tips en tricks om sneller en slimmer 
te werken met SPSS. Alles over 
tekstmanipulaties, loopconstructies en 
SPSS-macro’s. Weinig theorie vooral heel 
veel doen en uitproberen.



 
           01 & 02 maart 2021 
 Online

 04 oktober 2021
 Fysiek

• Basis syntaxregels & -richtlijnen
• Het maken van eenvoudige uitdraaien
• Het managen van datafiles
•  Het aanmaken en verwerken van 

nieuwe variabelen
• Het maken en filteren van selecties
• De inspectie van de data

Junior onderzoekers, analisten en 
datamanagers die net zijn gestart met 
het gebruik van SPSS of hun basiskennis 
willen opfrissen.

8,3

Ontdek de meest toegepaste functies in SPSS  
en hoe je ze op een efficiënte en effectieve manier 
kunt gebruiken.

 
           Niveau: A

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Robert van 
Ossenbruggen

Schrijf je hier in!

Inhoud van de training Voor wie 

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Leer de de meest gebruikte functies 
van SPSS zodat je zelfstandig met ruwe 
datasets aan de slag kan.

Doel

SPSS Basics

SPSS is sinds jaar en dag een 
standaardtool voor het prepareren en 
analyseren van data. In deze workshop 
stomen we je klaar om de meest 
toegepaste functies in SPSS  
op een efficiënte en effectieve  
manier te gebruiken.



SPSS in de praktijk! In deze workshop 
gaan we een groot deel van de 
analysemogelijkheden doorwerken in 
SPSS. We staan stil bij de verschillende 
instellingen per analysetechniek, de 
valkuilen en interpretatie.

SPSS Survey 
Analysepalet

 
           19 & 20 april 2021 
 Online

 15 november 2021
 Fysiek

•  Over Bivariate analyse & significantie 
toetsing

•  Vind structuur in variabelen 
met factoranalyse & 
betrouwbaarheidsanalyse

• Driver analyse met regressie
• Het segmenteren met clusteranalyse
• Plotten met correspondentie analyse

Bestemd voor kwantitatief 
georiënteerde onderzoekers die die 
méér uit hun data willen halen dan 
kruistabellen.

Combineer deze praktijkgerichte 
workshop met de theoretische 
toepassing van de workshop Praktische 
Methodologie.

Breng de theoretische analysemogelijkheden  
in de praktijk met behulp van SPSS. 

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 25% theorie en  
 75% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Inhoud van de training Voor wie Bijzonderheden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

MOAcademy-data

Praktische informatie

Robert van 
Ossenbruggen

Schrijf je hier in!



 
           21 & 22 april 2021 
 Online

 07 oktober 2021
 Fysiek

•  Machine learning methoden  
& type business issues 

•  Valideren van uitkomsten
•  Het toepassen van data science 

wanneer consumer understanding 
cruciaal is

•  Het briefen van de data scientist en het 
beoordelen van de uitkomsten

•  Het vertalen van de uitkomsten naar 
aanbevelingen en toepassingen 
binnen de business

Professionals die te maken hebben met/
beschikking hebben over interne en 
externe databronnen en deze willen 
(laten) exploiteren voor het oplossen 
van business (marketing) issues. 

... Het was een erg interessante training, 
wel pittig. Echt een kickstart in 1 dag.

7,5

Data Science is booming, maar vaak wordt 
geworsteld met het aan elkaar koppelen van diverse 
databronnen. Met een creatieve en pragmatische 
mind set en met technieken uit de data science-
discipline kan dit worden opgelost!  

 
           Niveau: B

 Opbouw workshop:
 50% theorie en  
 50% praktijk 

 Max. 15 deelnemers

Sjoerd Koornstra

Data scientists kunnen heel goed 
analyseren, maar zijn doorgaans minder 
sterk in de interpretatie en de link met 
de business context. Om ze te kunnen 
aansturen is het juist van belang om 
de link te kunnen leggen tussen de 
business issue (marketing) en data 
science methoden. 

Steering Data Science 
Projects in Business
voor de Insights Manager en de Marketeer

Inhoud van de training Voor wie Recenties

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

6
PE-punten

Kijk voor alle  
informatie 
op moa.nl

Schrijf je hier in!

MOAcademy-data

Praktische informatie



SENSORISCH  
ONDERZOEK



Trainingsaanbod 
Sensorisch  
Onderzoek

•  Vergroot je kennis, inzichten en 
vaardigheden tov de sensorische 
kwaliteitsbeoordeling van 
geproduceerde producten

•  Alles over het inzetten van sensorisch 
onderzoek voor productontwikkeling  
in de voedingsmiddelenindustrie

• Mbo-/Hbo-niveau
• Samen met Inholland Academy

Sensorisch onderzoek en 
productontwikkeling

Meer informatie  
& inschrijven

•  Vergroot je kennis, inzichten 
en vaardigheden en zorg dat 
Sensorisch Onderzoek kan leiden tot 
Marketingsucces van jouw product

•  De rol van Sensorisch onderzoek bij de 
ontwikkeling en bepaling van product, 
plaats, promotie en prijs. 

• Mbo-/Hbo-niveau
• Samen met Inholland Academy

Sensorisch onderzoek 
voor marketingsucces

Meer informatie  
& inschrijven

•  Ter voorbereiding op het MOA/NIMA-
examen ‘Sensorisch onderzoeker A’

•  De cursus bestaat uit het behandelen 
van een alle relevante hoofdstukken 
van het studieboek Proeven van 
succes, het nabespreken van de 
gemaakte opdrachten en het 
beantwoorden van vragen.

• Mbo-/Hbo-niveau
• Samen met Inholland Academy

Sensorisch onderzoek A

Meer informatie  
& inschrijven

•  Ontwikkel je tot een sensorisch 
onderzoek professional

• Door Wim Vaessen en Joep 
•  Theorie en praktijk over het opzetten 

en uitvoeren van sensorisch onderzoek
•  Met inspirerende gastsprekers en 

verschillende excursies 
• Hbo-/Wo-niveau
•  Ter voorbereiding op het MOA/NIMA-

examen ‘Sensorisch onderzoeker B’

Sensorisch onderzoek B

Meer informatie  
& inschrijven

Ontwikkel je skills op het gebied 
van Sensorisch Onderzoek met een 
van deze trainingen. Deze worden 
(deels) gegeven in samenwerking met 
Hogeschool Inholland.

Certificaat  
van deelname

Korting  
voor MOA-leden

Kijk voor alle informatie op moa.nl
Je ontvangt   
PE-punten voor deelname



Het MOA Permanente Educatie (PE) programma is gebaseerd op het behalen van punten voor gevolgde 
opleidingen, trainingen, workshops en andere vormen van educatie/kennisoverdracht. Wanneer deze 
binnen het vakgebied van Marketing Insights, Onderzoek en Analytics vallen, kun je de PE-punten 
hiervan laten registreren in jouw persoonlijke PE-overzicht “Mijn MOA”. Voor je deelname aan MOA-
activiteiten, als MOAcademy’s, het MIE of de MOAwards worden automatisch punten toegekend en 
opgenomen in het systeem. Het PE-systeem heeft niet alleen betrekking op activiteiten van de MOA. 
Ook voor het volgen van trainingen, workshops of bijeenkomsten van het NIMA en andere opleiders/
kenniscentra kun je PE-punten laten toevoegen om MOA Qualified Insights Professional te worden!

Voor wie
Deelname aan het MOA Permanente Educatie programma staat open voor iedere professional met 
een HBO- en/of WO-opleiding met minimaal 3 jaar ervaring in het werkveld van Marketing Insights, 
Onderzoek of Analytics. Heb je voldoende punten verzameld en voldoe je aan de toelatingscriteria dan 
kom je in aanmerking voor de titel van MOA Qualified Insights Professional (QIP).

Vereisten
Een MOA-lidmaatschap is geen vereiste. Persoonlijke leden van de MOA krijgen echter wel extra 
punten voor hun lidmaatschap. De organisatie waar je werkzaam bent, moet wel een MOA-
bedrijfslidmaatschap of partnership hebben. 

Log in op ‘MijnMOA’ om je huidige saldo te bekijken en punten toe te voegen!

Hoeveel PE-punten heb jij al?
Registreer je PE-PUNTEN in ‘MIJNMOA’ en 
word MOA QUALIFIED INSIGHTS PROFESSIONAL! 

Ga naar ‘Mijn MOA’



Al onze trainingen zijn natuurlijk  
ook incompany te volgen!

Neem voor meer informatie over een van onze trainingen contact op met:
 
Geke van der Veen
opleidingen@moa.nl
020 - 581 07 11

Certificaat  
van deelname

Tot € 200;- korting  
voor MOA-leden

Gemiddelde 
beoordeling 8-


