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Opleiding Business Intelligence & Analytics 

Leer hoe je Business Intelligence (BI) succesvol implementeert, effectief inzet en met Analytics 
meer waarde haalt uit je data. Verbeter zo de kwaliteit van de besluitvorming en de prestaties 
van je organisatie.

Het is logisch dat organisaties betere beslissingen 

nemen als zij beschikken over betrouwbare en actuele 

managementinformatie op het moment dat deze nodig 

is. In de praktijk blijkt echter dat dit voor veel 

bedrijven een grote uitdaging is. Redenen hiervoor zijn 

legio. Bijvoorbeeld: 

 slechte kwaliteit van de data in bronsystemen 

 gebrekkige communicatie tussen business en IT 

over de inhoud van de managementinformatie 

en de wensen en eisen aan het BI-systeem 

 lange doorlooptijden en hoge investeringen om 

nieuwe functionaliteit te implementeren of 

informatie te verkrijgen 

 onduidelijke definities van data waardoor 

onduidelijk is wat de informatie exact betekent 

  te weinig inzicht in de mogelijkheden van data-

analyse waardoor kansen en toepassingen 

worden gemist 

 onvoldoende getrainde gebruikers in de 

betekenis van de informatie en de 

functionaliteit van de tools  

Waarschijnlijk komen enkele van bovenstaande 

redenen bekend voor. Maar wat doe je er nu aan? Hoe 

implementeer je nu Business Intelligence succesvol? 

En als je een BI-systeem hebt, hoe zorg je voor 

optimale toegevoegde waarde door toepassing van 

Analytics? Kortom, hoe creëer ik (meer)waarde met 

Business Intelligence & Analytics? 

Combinatie van theorie en praktijk 

Business Intelligence is het vakgebied dat zich richt op 

het verbeteren van de bedrijfsprestaties door 

informatie beschikbaar en toegankelijk te maken. Dat 

klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Data komt in 

steeds meer vormen en grotere hoeveelheden voor. 

Het is een complex proces om daar betekenis aan te 

kunnen geven. Met Analytics halen we diepe en 

gedetailleerde inzichten uit data, leren we te 

anticiperen op nieuwe ontwikkelen en kunnen we zelfs 

nauwkeurig verschillende scenario’s voorspellen. In de 

opleiding leer je het complete vakgebied kennen. We 

behandelen de theorie, zullen veelvuldig met elkaar 

praktijksituaties bespreken en zelf aan de slag gaan. 

Juist de combinatie van theorie en praktijk maakt deze 

opleiding leerzaam, want je leert het beste door het te 

doen en van elkaar te leren. 

 

Voor wie? 

De opleiding, op hbo+ niveau, is voor iedereen die 

betrokken is bij informatievoorziening voor 

strategische en tactische besluitvormingsprocessen, 

zoals business -en informatieanalisten, marketing-

specialisten, controllers, informatiemanagers, 

architecten, business consultants, data-analisten, 

Datawarehouse- en BI-specialisten.  
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Programma 

Dag 1: We beginnen met: wat is nu precies Business 

Intelligence (BI) en waarom zouden bedrijven dat 

nodig hebben? Wat zijn nu de drivers om te investeren 

in BI? Welke extra mogelijkheden biedt Analytics? We 

behandelen de stakeholders van BI&A, de 

requirements en kwaliteitseisen die deze stakeholders 

stellen aan het systeem en de impact hiervan op de 

architectuur van het BI&A-systeem. Ten slotte 

behandelen we vertrekpunten en aanpakken om met 

BI&A aan de slag te gaan en hebben hierbij ruim 

aandacht voor Performance Management. 

  

Dag 2: Deze dag staat in het teken van data. De kern 

van Business Intelligence is het verzamelen van data 

en het betekenis geven daarvan zodat informatie 

wordt gecreëerd. We behandelen de verschillende 

vormen van gestructureerde- en ongestructureerde 

data, het belang en de middelen om de kwaliteit van 

data te borgen en verbeteren, het eigenaarschap van 

data, de organisatie rondom databeheer, en 

technieken om de logistiek van data te regelen. 

  

Dag 3: Je leert verschillende toepassingsgebieden 

van BI&A kennen waaronder Customer Analytics, 

Finance Analytics en Supply Chain Intelligence. Ook 

bespreken we de tools die je kunt inzetten voor deze 

toepassingen zoals reporting, OLAP, data mining, 

dashboards, predictive modelling, en visualization. We 

demonstreren tools, zodat je echt ziet wat ze nu 

inhouden en voor jouw organisatie kunnen betekenen.  

  

Dag 4: Succesvolle BI&A staat of valt met een goede 

inrichting en implementatie. We bespreken 

analyse- en visualisatietechnieken en het 

besluitvormingsproces. Nadat we het volledige 

toepassingsgebied van BI&A hebben afgerond, gaan 

we dieper in op het proces om tot een BI-systeem te 

komen; de Business Intelligence Lifecycle. We 

bespreken het proces om tot een business case te 

komen, tools en technieken om requirements te 

verzamelen en de implementatie van het BI-systeem. 

 

Dag 5: Op de laatste dag behandelen we de 

organisatie van BI&A: we gaan in op BI Competence 

Centers, waarbij we de verschillende rollen en 

activiteiten bespreken die nodig zijn om blijvend 

waarde te creëren met BI&A. Je leert ook diverse 

Maturity Models kennen, die je handvatten geven om 

BI voor jouw organisatie op een hoger plan te tillen. 

We sluiten af met trends en ontwikkelingen in BI&A. 

  

Resultaten 

Na afloop ben je in staat om: 

 een actieve rol te spelen in BI&A-vraagstukken, 

-projecten en -organisaties 

 data governance in te richten en de kwaliteit 

van data te beoordelen en te verbeteren 

 de bedrijfsstrategie en doelstellingen te 

analyseren en te vertalen naar KPI’s en 

managementinformatie 

 wensen en eisen te inventariseren, deze te 

vertalen naar oplossingen, én  pro-actief ideeën 

aan te dragen 

 BI&A succesvol te implementeren en door te 

ontwikkelen 

 toepassingsgebieden voor jouw organisatie te 

identificeren en de juiste tooling, methodieken 

en mensen hiervoor te selecteren 

 trends en ontwikkelingen te koppelen aan de 

(toekomstige)behoeften voor jouw organisatie 

 het deelexamen BI&A van het CBIP examen 

succesvol te maken 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 3.195,- (cibit academy rekent geen BTW) 
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