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Opleiding Data Intelligence 

Ervaar de kracht van data en bereid je voor op het Data Foundation examen voor CBIP van het 

TDWI. Deze opleiding Data Intelligence vervangt de opleiding Datawarehousing.

Data Intelligence 

Data neemt in steeds meer organisaties een centrale 

rol in. Daarbij wordt de wereld van data steeds sneller 

met real-time analytics, big data en digitale business 

modellen. Business Intelligence richt zich op wat je 

vanuit de business nodig hebt om succesvol te zijn en 

wat je van data kunt verwachten. Data Intelligence 

zoomt verder in op de rol die data daarbij speelt en 

hoe je data structureert en organiseert. De opleiding 

helpt je data te doorgronden en te duiden. Na de 

opleiding ben je vanuit de business en de IT-demand 

kant een volwaardige gesprekspartner voor data 

specialisten. En als dataspecialist begrijp je na de 

opleiding beter hoe de business tegen data aankijkt. Je 

weet wat data voor een organisatie doet en hoe. 

  

Door verstandig en slim met data om te gaan kan een 

organisatie op haar data vertrouwen, bouwen en 

business modellen rondom data inrichten. Het is één 

van de basisfactoren voor een succesvolle digitale 

transformatie. En het zorgt ervoor dat organisaties in 

control blijven in de digitale wereld. Het gaat om het 

analyseren en structureren van data, en de 

instrumenten die je daarbij helpen, van 

datawarehouse, tot data lake of data vault en van real 

time analytics tot pervasive intelligence. 

  

Wat ga je leren in de opleiding Data 

Intelligence? 

In vijf dagen wordt je meegenomen op een reis waar 

Data en de omgang met data centraal staat. Het 

complete speelveld wordt diepgaand behandeld, 

waarbij er naast de theorie ruim de tijd is voor 

praktijkvoorbeelden en oefeningen, zodat je ook na de 

training in jouw eigen werkomgeving de discussie kunt 

voeren over het hoe en waarom 

 

De vragen wat is data, waar wordt het voor gebruikt, 

door wie eigenlijk en wie of wat produceert data 

worden uitgebreid besproken. En er wordt antwoord 

gegeven op vragen als wat voor soorten data zijn er, 

hoe onderhoud je die en wie is daarvoor 

verantwoordelijk.  

 

Uiteraard zijn er verschillende rollen rondom data (van 

database beheerders tot data stewards, van Business 

Analyst tot data Council). Al deze rollen hebben 

toegang tot de data nodig, maar hebben andere 

wensen en eisen tot de opslag van data, beveiliging en 

onderhoud daarvan.  

 

Elke type data is anders (master data, metadata, big 

data), en daarom wordt er ook stilgestaan bij die 

verschillen, maar ook bij de onderlinge samenhang. 

Hoe deze wordt opgeslagen (database, 
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datawarehouse, data lakes, datavaults, cloud) en wat 

zijn daar de verschillen tussen, waarom zou je het een 

wel doen en het ander niet.  

 

Maar het stopt niet bij data. Om iets met de data te 

kunnen doen (gaat het om alleen vastlegging, of juist 

over compliance of ondersteuning bij beslissingen) zal 

de data gemanipuleerd moeten worden (ETL, OLAP, 

data mining, predictive analyses). De diverse tools en 

technieken komen ruimschoots aan bod.  

 

Wanneer een organisatie groter wordt is een 

governance noodzakelijk, op de organisatie maar ook 

op de data. Zodoende komen ook de architectuur, 

integratie, strategie, lifecycle en governance van data 

aan bod. 

 

Doelgroep 

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die ná het 

afronden van de Business Intelligence & Analytics 

(BIA) opleiding verder de diepte in wil duiken op de 

onderwerpen Data, Datastructuren en Data-analyse. 

Business Analysten en IMO’ers die op niveau willen 

spreken met hun technische evenknie of juist de 

werking, beperkingen en functionaliteiten willen 

uitleggen aan de business-zijde, worden op hun 

wenken bediend met deze opleiding.  

 

Voorafgaand aan de opleiding nemen we contact op 

om jouw doelen en verwachtingen te peilen. 

 

Voorkennis 

 De opleiding Data Intelligence (DI) gaat verder waar 

de Business Intelligence & Analytics (BIA) opleiding 

eindigt. De DI-opleiding kan alleen ná de BIA-opleiding 

worden gevolgd of als u aantoonbaar al over kennis 

beschikt op het niveau van de BIA-opleiding. Onze 

docenten kunnen u helpen deze afweging te maken, 

neem gerust contact met hen op. 

 

Certificering 

De opleiding Data Intelligence bereidt je voor tot op 

het niveau van het pittige Data Foundation examen 

van TDWI. Samen met de opleiding Business 

Intelligence en onze examentraining vormt dit, met 

natuurlijk daarbij een stevige portie praktijkervaring, 

een perfecte voorbereiding op je certificering als 

Certified Business Intelligence Professional (CBIP).  

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 5 dagen 

Locatie: Bilthoven 

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

 

cibit academy 

Park Berg & Bosch 

Prof. Bronkhorstlaan 10, gebouw 90 

3723 MB Bilthoven 

Postbus 2, 3720 AA Bilthoven 

Tel.: 030-230 89 00 

E-mail: cibitacademy.nl@inspearit.com  

Website: www.cibit.nl   
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