
Power BI Ontwerper training 

Na het volgen van deze 2-daagse Power BI Ontwerper training kan jij krachtige Power BI 
rapportages maken en efficiënt delen op de juiste plekken binnen jouw organisatie! 

Maak jij ook iedere maand Excel rapportages waarin je de nodige repeterende tijd steekt? 
En wanneer jij of een van je collega’s op vakantie is, herken je ook hoe lastig dat dan soms 
is? Wil je graag je organisatiedata veel beter benutten, maar weet je nog niet hoe? Wil je 
rapportages op een zowel veilige als efficiënte manier kunnen delen? 

Kortom, wil je impact maken met relatief eenvoudige data analyses en visualisaties, en wil je 
dit op een veilige en efficiënte manier delen, dan is Power BI de tool! In deze Power BI 
Ontwerper training geven we jou (of zelfs je team) de handvaten mee om super efficiënt en 
veilig door middel van Power BI data inzichten van jouw organisatie te delen! 

Al ruim 100 deelnemers gingen je voor. 98% van de alumni beoordeelt deze training met 
een 8 of hoger, en 45% geeft zelfs een 9 of 10! 

De maandelijkse Power BI Ontwerper training (zowel overdag als in de avond) vindt plaats in 
Eindhoven. Het inschrijfgeld bedraagt € 795,- per persoon (inclusief catering en 
trainingsmateriaal, exclusief 21% BTW) . Na afloop van deze training ontvang je 
een certificaat. 

  

Achtergrond 

Business Intelligence (BI) is al sinds de jaren ‘90 flink in ontwikkeling. De afgelopen jaren 
gaat het exponentieel snel door de toegenomen opslag- en rekencapaciteit en de forse 
stappen in de gebruikersvriendelijkheid en interactie mogelijkheden van de App-
technologie. Zeker nu Microsoft vol inzet op Power BI als een solide,  gebruiksvriendelijke en 
betaalbare next generation BI-tool. 

Voor wie? 

Wij geloven dat je tegenwoordig een tool in 2 dagen goed moet kunnen beheersen, zodat je 
dit binnen jouw organisatie relatief eenvoudig kan uitrollen. En juist dat is de basis voor 
deze Ontwerper training. De training is bedoeld voor iedereen die: 

• Zelf met Power BI aan de slag wil gaan binnen jouw organisatie, of je deze tool als 
ZZP’er eigen wilt maken; 

• Je wilt op een veilige en efficiënte manier data beschikbaar kunnen stellen binnen 
jouw organisatie om daarmee impact te maken op het juiste niveau; 

• Data willen democratiseren, maar daarbij tegen de beperkingen van Excel aanloopt. 

Voorkennis in Excel (niveau draaitabellen) is zeer wenselijk om maximaal resultaat te 
behalen. 
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Onze deelnemers hebben doorgaans vooral een Finance, IT of management achtergrond. 
Wat ons allen bindt is de wil om vooruit te gaan! Qua werkervaringsjaren zien we het hele 
spectrum voorbij komen. 

Trainingsdoel 

Na afronding van de Power BI Ontwerper training beheers je: 

• Data te importeren uit meerdere bronnen; 
• Data te structureren en opschonen in de Query Editor; 
• Relaties te leggen en beheren in het datamodel; 
• Verreikende analyses te maken met behulp van DAX; 
• Rapportages maken met de meest gebruikte visualisaties; 
• Een beveiligingslaag aanleggen met rollen en rechten; 
• Uploaden van je rapport naar de online Power BI Service; 
• Veilig en efficiënt delen binnen je organisatie. 

Wat onze training hierin krachtig maakt is dat we vooral focussen op de relatief complexere 
onderdelen in Power BI. We geloven namelijk dat je al met een korte uitleg een visualisatie 
een ander format kan geven, of dat achteraf ook eenvoudig online kan nazoeken. De 
onderwerpen die onze deelnemers als uitdagend beschouwen komen daarom uitgebreid in 
onze training naar voren (dat zijn de Query Editor, het datamodel en DAX). 

Daarnaast leer je om richting te geven aan een Power BI implementatie en de impact op de 
IT-organisatie te overzien (en uitleggen in termen als data beheer, beveiliging en autorisatie 
management). Tevens kan je Power BI plaatsen binnen het spectrum van reporting, 
visualisatie, analyse en consolidatie tools, en wat de mogelijkheden en valkuilen van het 
gebruik van Power BI zijn. 

Kortom in deze training leer je dus meer dan enkel een goede praktijkbasis. Je beheerst alle 
belangrijke aspecten in Power BI, en je kan er gelijk de dag erna op je werk mee aan de slag! 

Trainingsvorm 

• Je gaat voornamelijk zelf aan de slag, want daar leer je natuurlijk het meest van. 
Tevens passen we diverse werkvormen toe, om kennisoverdracht te maximaliseren. 
Wat onze training krachtig maakt is dat je met meerdere type databronnen in Power 
BI rapportages bouwt; 

• Deze training heeft pas meerwaarde wanneer we uitgebreid individuele aandacht 
kunnen bieden. Daarom hanteren we maximaal 8 deelnemers; 

• Je wordt begeleid door ervaren trainers (waaronder Filip van den Heuvel) die zelf 
geregeld Power BI implementeren en kennissessies met management en CFO’s 
hierover voeren; 

• Als basis gebruiken we het 5 stappenmodel va n gegevens naar delen, waarin we op 
een gestructureerde en praktische wijze je kundig maken in Power BI: 

  



• Door onze ervaring met Power BI implementaties hebben we ook een Power BI 
Whitepaper ontwikkelt, waarin we jou de handvaten geven voor een Power BI 
implementatie bij jouw organisatie. Daarnaast geven we je diverse praktische 1-
pager hand-outs mee, vol met tips waar je gelijk wat mee kan; 

• Uniek! Om je na de training verder op weg te helpen, mag je altijd met de trainer 
contact opnemen voor Power BI vragen. Waarom? Omdat wij daar allebei beter van 
worden; 

• Uniek! Ieder jaar organiseren we de Power BI terugkomdag. Voor alumni van deze 
ontwerper training is dit de ideale manier op (gratis) kennis bij te spijkeren en 
ervaringen te delen! 

  

Praktische info 

• Je werkt op je eigen laptop waarop je zelf de Power BI Desktop installeert. Mocht dit 
niet mogelijk zijn, dan hebben wij een genoeg reserve laptops; 

• Circa 1 week voorafgaand aan de training ontvang je een e-mail met alle praktische 
zaken en het trainingsmateriaal. 

• De training duurt twee dagen of 3 avonden, en vindt plaats in Eindhoven; 
• Tevens krijg je op dag 1 een Power BI boek uitgereikt, wat ideaal als achtergrond 

materiaal dient. Daar heb je maanden later nog plezier van; 
• Om kennisoverdracht te maximaliseren zijn er tussen de dagen/avonden huiswerk 

opdrachten (circa 2 uur) in meerdere werkvormen; 

Daarnaast verzorgen we geregeld Incompany trainingen Power BI. Interesse? Neem contact 
op met Roderick Francot (06 51 262 321 of R.Francot@FinCompany.nl) 

• Overdag 16 PE punten / Avond 12 PE punten; 
• Prijs voor 2 dagen / 3 avonden €795,00 incl. catering en trainingsmateriaal en 

exclusief BTW; 
• Locatie is een unieke oud Philips locatie midden in Eindhoven; 
• Na afloop van de training ontvang je een certificaat. 

Wellicht heb je nog vragen voordat je je aanmeldt voor deze training? Zo ja, stuur gerust 
een bericht naar Filip van den Heuvel (F.vandenHeuvel@FinCompany.nl) 
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