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Examen Certified Business Intelligence 

Professional (CBIP) 

Bij een examen komt veel kijken. In deze flyer geven we je in het kort alle belangrijke 

informatie over de CBIP-examens in één handig overzicht.

Drie examens 

Om CBIP gecertificeerd te worden, dien je 3 examens 

succesvol af te ronden. Er zijn diverse keuzes te 

maken op basis van je opleiding en achtergrond, om te 

benadrukken dat er meerdere specialisaties zijn in dit 

vakgebied. 

1. Een Data Foundation examen. Verplicht voor 

iedereen.  

2. Afhankelijk van je opleiding en achtergrond 

kies je voor een “business core” examen of 

een “information systems core” examen. 

3. Een specialisatie examen. 

 

 Examennaam opmerking 

1 Data Foundations 

1 examen,  

verplicht voor 

iedereen 

2 

Business Core 1 examen,  

keuze uit 2 

Core examens Information Systems Core 

3 

Business Analytics 1 examen,  

keuze uit 4 

specialisatie 

examens  

Data Integration 

Data Management 

Management IS/IT 

 

Examenduur en locatie 

Alle examens zijn multiple choice en nemen 90 of 110 

minuten in beslag. 

 

De examens starten om 09:00 uur en worden 

gehouden in het cibit academy-opleidingscentrum op 

park Berg & Bosch in Bilthoven. Op de eerste dag kun 

je twee examens doen van 09:30 tot 11:00 uur en van 

11:30 tot 13:00 uur. Op de tweede dag kun je een 

examen doen om 09:00 uur. 

 

Laptop en legitimatie 

Op de examendag(en) neem je je eigen laptop en een 

geldig legitimatiebewijs mee. 

 

Inschrijving 

Je kunt je alleen voor drie examens tegelijkertijd 

inschrijven. Je geeft bij het inschrijfformulier onder 

'bijzonderheden' aan  

• of je daadwerkelijk drie examens in 1 week 

wilt doen of dat je ze wilt spreiden,  

• welke examens je wilt doen (keuze voor 

examen 2 en examen 3)  

• of het om een herexamen gaat omdat je een 

examen niet gehaald hebt,  

http://www.cibit.nl/
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Hercertificering CBIP 

De CBIP-certificering is steeds drie jaar geldig en dient 

te worden vernieuwd voordat de certificering verloopt. 

Daarnaast betaal je ieder jaar administratiekosten.  

 

Doelgroep 

Een CBIP-certificering is een teken van kunde en zeker 

geen start-kwalificatie. Deze examens zijn bedoeld 

voor professionals die al langere tijd opereren in de 

wereld van Business Intelligence, Analytics of Data 

Warehousing en hun jarenlange kennis en kunde 

bekroond willen zien met een CBIP-certificering. 

 

Voorkennis 

Om een examen te kunnen behalen is minimaal 3 tot 5 

jaar werkervaring benodigd. Als voorbereiding op de 

examens biedt cibit academy als enige in Nederland 

een officiële opleiding voor het CBIP-examen aan in 

samenwerking met TDWI. Om je praktisch en gedegen 

op de examens voor te bereiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsgegeven 

Duur: 2 dagen 

Locatie: Bilthoven 

Prijs: € 975,- (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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