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Cursus Modelleren voor data warehousing 

Leer hoe je, stap voor stap, de requirements voor Datawarehousing/Business Intelligence 

inzichtelijk krijgt en beschrijft in de vorm van BEAM-tabellen. Leer hoe je de BEAM-tabellen 

vervolgens moeiteloos omzet naar high performance dimensionele modellen. Leer hoe je de 

dimensionele modellen optimaliseert door gebruik te maken van de dimensionele design 

patterns. 

Succesvol dimensioneel modelleren 

Deze driedaagse cursus is gericht op vaardigheden die 

in de praktijk nodig zijn voor het modelleren van 

datamarts en een enterprise datawarehouse. 

Gaandeweg leer je onder andere: 

• De samenhang onderkennen tussen een 

datawarehouse architectuur en de 

beschikbare modelleer-technieken, zoals 

normalisatie, Data Vault en dimensioneel 

modeleren. 

• Het ontwerpen van Business Model Canvas 

om daarmee de business in kaart te brengen. 

• Het opstellen van user requirements in de 

vorm van BEAM-tabellen. 

• Het ontwerpen van een dimensioneel model. 

• Het modelleren van de slowly changing 

dimensions 

• Het toepassen van diverse dimensionele 

design patterns. 

Theorie en praktijk 

Elke dag bestaat uit een theoretisch gedeelte en een 

gedeelte waarbij aan de hand van verschillende cases 

de theorie in praktijk wordt gebracht. Daarnaast komt 

de praktijksituatie van de deelnemers ruim aan bod. 

Voor de business intelligence 

medewerker 

Business Intelligence-analisten of -ontwerpers, BI-

ontwikkelaars, BI-architecten en data stewards die 

bezig zijn met data modellering binnen hun organisatie 

of daar mee beginnen. 

  

Waarom kies je voor deze 

modelleren voor data warehousing 

cursus? 

 compleet overzicht met de laatste 

ontwikkelingen in een beknopte tijd 

 theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden 

 ervaren, gecertificeerde topdocenten 

 cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste 

opleider 

  

Certificaat modelleren voor data 

warehousing 

Na het volgen van de cursus Modelleren voor data 

warehousing ontvang je een certificaat. 

http://www.cibit.nl/
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Programma 

Dag 1 

Data Warehouse architectures 

 Corporate Information Factory (CIF) 

 Bus architecture 

Modeling and IT Development 

Introduction Analysis & Design models 

 ER or Class diagram and normalization 

 Data Vault 

 Dimensional 

Basic dimensional modeling 

Requirements & Business modeling 

 

A lot of modeling Cases 

 

Dag 2 

User Requirements 

 Beam model 

User story, Event story 

Accumulating snapshot 

Multi Currency facts 

7 W’s 

Dimensional design patterns 

 Modeling Dimensions 

 Degenerated dimensions 

 Monster dimensions 

 Exclusive attributes & Heterogeneous 

Dimensions, Swappable dimension  

 Hierarchy & Snowflake 

 Variable depth Hierarchy & Bridge table 

A lot of modeling Cases 

 

Dag 3 

Slowly changing dimensions type 0 – 7 

Transformation to star schema 

Role-playing, Roll-up, Swappable dimensions 

Dimensional Design patterns 

 Junk dimensions 

 Audit dimensions 

 Causal dimensions 

Optional: Data Vault Indepth 

 

A lot of modeling Cases 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.875,- (cibit academy rekent geen BTW) 
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Park Berg & Bosch 
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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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