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Professionaliseringstraject 

Certified Business Intelligence Professional 

(CBIP) 

Ontwikkel jezelf in de vakgebieden Business Intelligence (BI) en Datawarehousing. Maak je 

kennis zichtbaar door jezelf te laten certificeren als Certified Business Intelligence Professional 

(CBIP).

Kwaliteitskeurmerk voor Business 

Intelligence-professionals 

Hét kennis- en expertise-instituut op het gebied van BI 

en Datawarehousing is de organisatie TDWI. TDWI 

heeft als gevolg van de toenemende aandacht en 

populariteit van BI een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld 

waarmee de kwaliteit van het kennisniveau in BI en 

Datawarehousing wordt aangetoond. Steeds meer 

organisaties hechten belang aan officieel erkende 

certificeringen voor zowel het eigen als extern 

ingehuurd personeel. CBIP is voor de BI-professional 

het kwaliteitskeurmerk. 

  

Het CBIP-traject 

Om je optimaal voor te bereiden op de CBIP-examens 

is, naast relevante werkervaring, een goede 

theoretische basis van groot belang. cibit academy 

heeft als partner van TDWI een professionaliserings-

traject samengesteld met aansluitend de CBIP-

examens. 

  

Het Professionaliseringstraject CBIP bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 Opleiding BI 

 Opleiding Datawarehousing 

 CBIP-examentraining 

 CBIP-examens 

  

Programma 

In de BI-opleiding wordt het BI & Analytics-vakgebied 

uitvoerig behandeld. We behandelen naast de 

toepassing van BI ook de organisatie rondom BI & 

Analytics en de trends in dit vakgebied. De opleiding 

Datawarehousing behandelt in detail het ontwerpen en 

implementeren van een datawarehouse. Na het volgen 

van deze twee opleidingen heb je een uitstekende 

basiskennis en zet je in de examentraining de puntjes 

op de i. Het CBIP-examen is tenslotte het laatste 

onderdeel, waarbij je drie examens van elk 90 minuten 

maakt. 
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Resultaten: waardevol CBIP-

certificaat en -titel 

Na het succesvol afronden van het CBIP-examen 

ontvang je een certificaat en heb je recht op het 

dragen van de CBIP-titel achter je naam. Eén van de 

meest waardevolle certificeringen die beschikbaar is 

voor een BI & Datawarehousing-professional. 

  

Doelgroep 

Het traject is bedoeld voor iedere BI-professional die 

zijn kennis wil uitbreiden en zich wil certificeren. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 15 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 8.000,- (cibit academy rekent geen BTW) 

 

Dit bedrag is inclusief korting, examination guide, 

leeswijzers voor datawarehousing- en data 

management examens en deelname aan de 3 CBIP-

examens. 
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