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Examentraining Certified Business 

Intelligence Professional (CBIP) 

Certified Business Intelligence Professional (CBIP): een wereldwijd aan belang winnende en de 

enige onafhankelijke persoonscertificering voor business intelligence professionals.

Gedegen voorbereiding op de CBIP-

examens 

Wanneer je CBIP-gecertificeerd wilt worden, dien je 

drie examens succesvol af te ronden. Tijdens deze 

driedaagse training word je uitstekend voorbereid op 

de CBIP-examens. 

  

Programma 

 de organisatorische en operationele aspecten 

van de examens 

 tips voor de verdere voorbereiding op de 

examens  

 bespreking van alle proefexamen. 

 

 1 dagdeel Data Core: samenvatting aan de 

hand van presentaties die inhoudelijk relevant 

zijn voor de examens. Er wordt hierbij 

uitgegaan van voorkennis op het niveau van de 

Opleiding Data Intelligence. 

 1 dagdeel Business Intelligence & Analytics: 

samenvatting aan de hand van presentaties die 

inhoudelijk relevant zijn voor de examens. Er 

wordt hierbij uitgegaan van voorkennis op het 

niveau van de Opleiding Business Intelligence & 

Analytics 

 1 dagdeel Information Systems Core, compacte 

behandeling van examenonderwerpen zoals: 

Hardware, Software en Networking. 

 1 dagdeel Business & IT, compacte behandeling 

van examenonderwerpen over de samenhang 

tussen Business en IT. 

 1 dagdeel Business Core, compacte behandeling 

van examenonderwerpen als Management en 

Organisatie, Finance en Projectmanagement 

 1 dagdeel Data Management: compacte 

behandeling van examenonderwerpen zoals: 

Database technologie, Datamodellen, Master 

data management en Data kwaliteit. 

 Doelgroep 

Voor professionals in het Business Intelligence-veld die 

zich als CBIP willen certificeren biedt cibit academy 

een uitgebreid professionaliseringstraject (zie folder) 

aan met deze prep-course als laatste praktische 

voorbereiding op de examens. 

 

Voorkennis  

De CBIP-certificering is bedoeld voor professionals als 

erkenning van hun jarenlange kennis en ervaring en 

kan niet gezien worden als start-kwalificatie. Daarom 

is 3 tot 5 jaar praktijkervaring als BI-professional 
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noodzakelijk. Om je voor te bereiden op de 

examenstof, biedt cibit academy de cursussen Data 

Intelligence en Business Intelligence & Analytics aan 

als overzichtstraining voor het complete werkveld van 

de DWBI-professional.  

 

Een persoonlijke intake met een docent kan onderdeel 

zijn van de aanmeldingsprocedure. 

 

Waarom kies je voor deze 

examentraining? 

 enige officiële opleiding voor het CBIP-examen 

in Nederland in samenwerking met TDWI 

 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 

 

 Certificering 

Deze examentraining helpt je met het voorbereiden 

voor de volgende CBIP-examens van TDWI. 

 Data Foundations 

 Business Core 

 Information Systems Core 

 Business Analytics 

 Data Integration 

 Data Management 

 

 

"Het lesmateriaal had het juiste detailniveau voor 

voorbereiding op het examen. Goede interactie. Goede 

uitleg van de stof met juiste voorbeelden." --- P. van 

de Kerkhof  

 

 

Opleidingsgegevens 

Duur: 3 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 1.875,- (vrijgesteld van 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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