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Futuristen voorspellen dat de komende 15 jaar evenveel veranderingen gaan plaatsvinden als in de laatste 300 jaar. 
Science Fiction wordt Science Fact. Quantum Computing voedt Big Data en is de brandstof voor Artificial Intelligence en 

Deep Learning. The Internet of Things verbindt alles met alles. We staan aan de vooravond van vergaande robotisering 

World Economic Form voorspelt dat de Data Analyst en Data Scientist de snelst groeiende rol op de arbeidsmarkt gaat 

worden. Data (automatisch) verzamelen, gebruiken en presenteren wordt een belangrijke vaardigheid.  

 

Kortom er is en komt veel data beschikbaar. De kunst is om die data om te zetten in inzichten. Skillz-Up is de 

arbeidsmobiliteit partner. Onze belofte: data proven the best match. Dit betekent ook het ontwikkelen van nieuwe skills die 

bijdragen aan de vraagstukken van vandaag en morgen. De jarenlange ervaring van onze specialisten is ingezet in vijf 

trainingen om te leren hoe dat moet. Het middel daarvoor is Microsoft Power BI, volgens Gartner het beste pakket aan 

applicaties en diensten in de Business Intelligence-markt. 

 
Na te zijn getraind hebben de aanwezigen geleerd hoe ze op feiten gebaseerde besluitvorming kunnen ondersteunen door 

de juiste informatie op het juiste moment te verstrekken. Ongeacht waar gegevens zich bevinden of in welke vorm ze zich 

bevinden. Getrainde Power BI-gebruikers zullen op de meest efficiënte manier data kunnen ophalen en modelleren. Boven 

op dat datamodel kunnen dashboards worden gemaakt die interactieve analyse door gebruikers ervan mogelijk maken. 

 

De trainingen hebben een natuurlijk verloop. 

1. Deelnemers maken tijdens de Basistraining kennis met Power BI, leren alle aspecten ervan kennen en kunnen 

eenvoudige maar nuttige rapportages maken. 

2. Deelnemers zullen de kernconcepten van datamodellering leren, waardoor compacte, efficiënte en robuuste modellen 

kunnen worden gemaakt. 

3. Deelnemers kunnen DAX-vaardigheden onder de knie krijgen, waardoor ze analytische kracht aan hun modellen kunnen 
toevoegen. 

4. De DA-100 examentraining is een combinatie van de eerste drie trainingen met een paar aanvullingen om ervoor te 

zorgen dat alle vereisten voor het DA-100 examen worden behandeld. 

5. De Power BI Advanced training is ontwikkeld voor mensen die al bekend zijn met Power BI maar hun Data Analyse 

vaardigheden met Power BI naar een hoger niveau willen tillen.  

Introductie
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Omschrijving 

Tijdens deze eendaagse Power BI-basistraining leren deelnemers hoe ze de hele cyclus van het maken van een Power BI-
dashboard kunnen doorlopen, inclusief:  

• Gegevens ophalen. 
• Gegevens transformeren. 
• Combineren van data uit verschillende bronnen. 
• Verken gegevens (vind verborgen inzichten). 
• Visualiseer inzichten (maak een dashboard). 
• Deel een dashboard (in de cloud). 

 

De dag begint met ruwe data en eindigt met een interactief dashboard dat wordt gepubliceerd en gedeeld met collega's. 

Na deze dag kunnen deelnemers Power BI zelfstandig gaan gebruiken en eenvoudige maar nuttige dashboards maken en 
delen. 

 

Onderwerpen 

• Toegang krijgen tot, transformeren en samenvoegen van gegevens.  
• Basisprincipes van gegevensmodellering. 
• Dashboard maken. 
• Dashboard-distributie. 

 

Looptijd 

1 dag 

 

Vereisten 

Enige eerdere ervaring met Excel is prettig om te hebben, maar geen vereiste voor deze cursus. 
 

Doelen 

• Importeer gegevens in Power BI vanuit verschillende gegevensbronnen. 
• Voer verschillende soorten transformaties uit op gegevens in de Power Query-editor. 
• Breng data uit verschillende bronnen samen. 
• Beschrijf Power BI-desktop datamodellering. 
• Begrijpen hoe relaties tussen tabellen worden gelegd en wat ze doen. 
• Maak visualisaties om gegevens te verkennen. 
• Bouw en deel een interactief dashboard. 

 

Investering 

€ 300, - per cursist, excl. BTW   

Basistraining 
“Deze cursus is een goede kick-off om kennis te maken met de 

mogelijkheden van Power BI. Ik vond het prettig dat het 

programma zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte 

omvatte. De training verloopt goed en de gepresenteerde 

informatie was heel duidelijk.” 
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Omschrijving 

De hoeksteen van elk Power BI-dashboard is het model waarop het is gebouwd. Het ontwerpen en ontwikkelen van de 
tabelstructuur van een model is essentieel om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken als het gaat om het schrijven van 

DAX en het maken van visualisaties. Een goed datamodel helpt ook bij het verkrijgen van overzicht van alle data in het 

model. Tijdens deze training leren deelnemers de belangrijkste concepten van datamodellering en hoe ze deze kennis 

kunnen toepassen in Power BI. Hierdoor kunnen deelnemers modellen maken die efficiënt, transparant en robuust zijn. 

 
Onderwerpen 

• Normaliseren versus denormaliseren. 
• Relaties creëren tussen tabellen. 
• Een Ster Schema maken; Feitentabellen versus dimensietabellen. 
• Maak onderscheid tussen verschillende categorieën feitentabellen. 
• Verwerking van tabellen met verschillende granulariteit. 
• Veel tot veel relaties. 

 
Looptijd 

1 dag 

 

Vereisten: 
Basiskennis van Power BI, hetzij door hands-on praktijkervaring, hetzij door het volgen van de Power BI Basistraining. 

 
Doelen 

• Begrijpen waarom het belangrijk is om een datamodel te maken. 
• Begrijpen van het verschil tussen feitentabellen en dimensietabellen. 
• Leer hoe u de Power Query-editor gebruikt om de gegevens voor een Ster Schema voor te bereiden. 
• Begrijpen hoe u relaties tussen tabellen kunt maken om een Ster Schema te maken. 
• Maak onderscheid tussen verschillende soorten feitentabellen. 
• Modelleer gegevens wanneer de granulariteit van de tabellen varieert. 
• Vermijd te gecompliceerde DAX. 
• Maak eenvoudige analyse en het maken van dashboards mogelijk. 

 
Investering 

€ 300, - per cursist, excl. BTW  
  

Data Modelleren 
“Er wordt veel behandeld terwijl er voldoende tijd is om 
vragen te stellen. Uitermate goed gedaan gezien het 
virtuele karakter van de cursus” 
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Omschrijving 

Elke Power BI-gebruiker die analytische kracht wil toevoegen aan een Power BI-model vereist DAX-vaardigheden. DAX is 
géén taal die kan worden geleerd door het gewoon te doen; theoretische kennis is een vereiste! Alle concepten van de 

DAX-taal die nodig zijn om DAX te kunnen schrijven komen aan bod tijdens deze training, inclusief heel veel oefeningen 

om voldoende praktijkervaring op te doen. 

 

Onderwerpen 

• Inleiding tot DAX. 
• Tabellen en relaties. 
• Evaluatiecontext. 
• DAX in het echte leven toepassen. 

 

Looptijd 

1 dag 

 

Vereisten 
Basiskennis van Power BI, hetzij door hands-on praktijkervaring, hetzij door het volgen van de cursus Datamodellering. 

 

Doelen 

• Bepaal wanneer een meting te gebruiken en wanneer een berekende kolom te gebruiken. 
• Aggregeer een kolom in een meting. 
• Aggregeer een berekening in een meting. 
• Gebruik de verschillende groepen functies binnen DAX. 
• Gebruik kolommen uit gerelateerde tabellen in een DAX-expressie. 
• Tabelfuncties toepassen. 
• Begrijp het verschil tussen rij- en filtercontext. 
• Negeer de filtercontext met ALL. 
• Nest meerdere evaluatiecontexten. 
• Gebruik variabelen om DAX-code leesbaarder te maken en om de juiste context te verkijgen. 
• Gebruik CALCULATE om de filtercontext te manipuleren. 
• Gebruik CALCULATE om de transitie van de evaluatiecontext te activeren. 

 

Investering 

€ 300, - per cursist, excl. BTW   

DAX 
“Ik vond de praktische aanpak goed: eerst een stukje 
theorie, dan meteen toepassen en dan gezamenlijk de 
oplossing bespreken. Complimenten aan de trainer! " 
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Omschrijving 

De Power BI DA-100 examentraining is een combinatie van de basis, datamodellering en DAX-training en enkele 
toevoegingen om ervoor te zorgen dat alle vereisten voor het DA-100-examen worden behandeld. Het combineert kennis 

op het gebied van het ophalen van data met behulp van de Query Editor, het modelleren van die data in Power BI 

Desktop, het schrijven van formules in de DAX-taal en het publiceren en delen van inzichten in de Power BI Service. Veel 

van deze onderwerpen zijn voornamelijk een kwestie van weten, maar datamodellering en het schrijven van DAX vereist 

praktische ervaring. Daarom zal dit uitgebreid worden gedaan. Deze training is al aan vele honderden trainees gegeven en 

hun feedback is in de training verwerkt. Daardoor is de training gemakkelijk te volgen, ondanks de complexiteit van enkele 

examenvereisten. 

 

Onderwerpen 

• Sluit aan op brondata en transformeer dit naar behoefte.  
• Modellering van gegevens. 
• Gegevensanalyse. 
• Data visualisatie. 
• Distributie van informatie. 
• Oefenexamen. 

 

Looptijd 

3,5 dagen 

 

Vereisten 

Enige eerdere ervaring met Power BI kan helpen, maar dat is geen vereiste voor deze cursus. 
 

Doelen 

• Omdat deze training alle hoofdonderdelen van Power BI omvat, kunnen trainees na het volgen van deze cursus 
zelfstandig met Power BI aan de slag. 

• Trainees kunnen zelf gegevens ophalen, verwerken, analyseren en visualiseren op een dashboard en deze 
vervolgens verspreiden. 

• Trainees zijn goed voorbereid op het DA-100-examen. 

 

 

Investering 

€ 850, - per trainee, excl. BTW  

DA-100 Examen 
“De trainer is goed in het uitleggen van complexe zaken 
op een gemakkelijke manier. En alle examen vereisten 
zijn inderdaad aan de orde geweest." 



 
 

 

6 
 

Power BI 
 

Omschrijving 

 
Trainees leren in deze training hoe ze Power BI naar een hoger niveau kunnen tillen. De M-taal en verschillende complexe 

maar veel gebruikte DAX-patronen komen aan bod. Ook zullen cursisten leren hoe ze Tabular Editor kunnen gebruiken 

voor het maken en beheren van grote hoeveelheden complexe metingen en DAX Studio voor prestatieoptimalisatie. 

 

Onderwerpen 
Power Query 
• Schrijf M-code vanuit een lege query 
• De M Datatypes en functies. 
• Verschillende datastructuren (lijst, tabel, record 

etc.). 
• Schrijf zelf nieuwe functies en hergebruik ze zo 

vaak als nodig is. 
• Parameters. 

DAX 
• Evaluatiecontext. 
• De GENERATE functie. 
• Projectmanagement: lopende projecten. 
• Time intelligence-vraagstukken. 
• DAX en tabellen met verschillende granulariteit. 
• Realisatie versus budget analyses. 

Tabular Editor 
• Automatiseren van metingen met behulp van de 

C# -taal. 
• Gemakkelijk kopiëren van metingen (ook naar een 

ander model). 
• Snel inzicht in de afhankelijkheden van uw 

maatregelen. 
• DAX-code opmaken. 
• Begrip van calculation groups. 

DAX Studio 
• Vertipaq analyser voor het verkrijgen van een efficiënt datamodel. 
• Vertipaq, de engine van Power BI. 
• Inzicht in hoe Vertipaq DAX-code verwerkt. 
• Het verschil tussen de Formula Engine en de Storage Engine. 
• Inzicht in de exacte verwerkingstijd van DAX-code zodat eventuele bottlenecks 

kunnen worden geïdentificeerd. 
• DAX-code optimaliseren. 

 

Tijd 

2 dagen 

 

Vereiste voorkennis 

Power BI-kennis op DA-100-niveau, hetzij door het volgen van de cursus, hetzij door ervaring. 

 
Doelen 

Power BI kunnen gebruiken in meer uitdagende scenario's: beheers de Power Query 

Editor ook als dat voorbij de standaard gebruikersinterface mogelijkheden gaat, creëer en beheer veel en complexe 

metingen en los prestatieproblemen op. 

 

Investering 

€ 600 per trainee, excl. BTW  

 

 

Advanced 
"De hele cursus is zeer goed opgebouwd en de trainer 
heeft goede presentatievaardigheden en zorgt ervoor dat 
anderen begrijpen wat hij zegt." 


