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Opleiding Datawarehousing 

Zorg dat jouw organisatie toegang krijgt tot één van de meest waardevolle assets: data. 
Leer alles over het ontwerpen en implementeren van data warehouses.

Betekenis geven aan data 

Eigenlijk wil een business helemaal geen dataware-

house. Een business wil informatie. Informatie over 

haar klanten, het gedrag van deze klanten en de 

tevredenheid over de dienstverlening. Informatie over 

de winstgevendheid van producten en diensten en de 

kwaliteit van processen. En ga zo maar door, want 

informatie is tegenwoordig onmisbaar bij de 

(aan)sturing van een bedrijf. Een datawarehouse 

speelt een belangrijke rol bij het toegankelijk maken 

van informatie. Een datawarehouse ontsluit data uit 

interne en externe bronnen, geeft betekenis aan data 

en maakt de data toegankelijk voor rapportage- en 

analysedoeleinden. 

  

Dit zal u niet helemaal nieuw klinken, want 

datawarehousing is ook niet nieuw. Maar waarom lukt 

het dan veel bedrijven nog steeds niet om een goed 

datawarehouse te implementeren? Komt het door de 

tools die zijn gekozen en worden gebruikt? Of komt 

het door keuzes in de architectuur van het 

datawarehouse die in het verleden zijn gemaakt? Is 

het kennisniveau van de betrokkenen te beperkt? Is de 

kwaliteit van de data de grootste bottleneck of kost 

het simpelweg te veel tijd en geld om nieuwe 

informatie beschikbaar te maken via zo’n complex 

systeem en proces? 

  

Succesvolle Datawarehousing 

In de opleiding Datawarehousing leer je in vijf dagen 

het complete vakgebied kennen. We behandelen onder 

meer de technieken en methoden om een 

datawarehouse te ontwerpen, data te extraheren uit 

bronnen en te transformeren tot informatie. Je leert 

om een datawarehouse te beheren voor jouw 

organisatie, je krijgt inzicht in diverse architectuur-

visies op datawarehousing en het proces om een 

datawarehouse te implementeren. We besteden veel 

aandacht aan de praktijk en zullen regelmatig zelf aan 

de slag gaan. De opleiding Datawarehousing biedt de 

deelnemer een uitstekende basis om succesvol met 

datawarehousing aan de slag te gaan. 

  

Programma 

Dag 1: de eerste dag is een introductie op 

datawarehousing. We behandelen de  kenmerkende 

aspecten van datawarehousing en plaatsen 

datawarehousing in de context van zowel de business 

als ICT. We bespreken de toegevoegde waarde van 

een datawarehouse voor een organisatie en 

behandelen de aanpak om een datawarehouse te 

implementeren. 
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Dag 2: we behandelen de rol en samenhang van de 

belangrijkste architectuuraspecten van 

datawarehousing. We besteden aandacht aan de 

ideeën van de guru's Bill Inmon en Ralph Kimball en 

bespreken ook diverse ontwikkelingen zoals cloud 

computing en de toepasbaarheid van deze 

ontwikkelingen. 

 

Dag 3: we beginnen dag 3 met het goed leren 

definiëren van business requirements. Vervolgens 

behandelen we het dimensioneel modelleren waarbij je 

zelf aan de slag gaat met het ontwerpen van ster- en 

sneeuwvlokschema's.  

 

Dag 4: de vierde dag staat in het teken van data. We 

behandelen ETL processen, metadata, datakwaliteit en 

master datamanagement.We leren ruwe brondata te 

transformeren naar het datawarehouse en/of 

datamarts. 

 

Dag 5: het testen, in productie geven en beheren 

van een datawarehouse en bijbehorende toepassingen 

staat centraal in deze vijfde en laatste dag. We 

behandelen de succes- en risicofactoren en de 

verschillende trends die invloed hebben op 

datawarehousing. 

  

Resultaten 

Na afloop van de opleiding ben je in staat om: 

 een actieve rol te spelen in datawarehouse-

projecten en -organisaties 

 een datawarehouse te ontwerpen, 

gebruikmakend van de architectuurideeën van 

Bill Inmon en Ralph Kimball 

 requirements te verzamelen en om te zetten in 

dimensionele datamodellen 

 het logistieke proces van data te ontwerpen 

 de ontwikkel- en beheerprocessen rondom een 

datawarehouse in kaart te brengen en te 

implementeren 

 het deelexamen Datawarehousing en 

Datamanagement van het CBIP-examen 

succesvol te maken 

Voor wie? 

De opleiding Datawarehousing is voor iedereen die 

betrokken is bij het (technisch) ontwerpen en het 

implementeren van datawarehouses. De stof wordt 

behandeld op hbo-niveau. 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

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