
We kunnen er niet meer omheen: data-

analyse is een steeds belangrijker basis

voor goed gefundeerde keuzes. Hoe haal

jij als professional het maximale uit

Power BI? En hoe koppel je die inzichten

aan je dagelijkse werk? Simpel, met het

Wortell Smart Learning traject Power BI.

In een traject van 4 tot 10 weken com-

bineer je dagelijks werk met verdiepende

kennis van Power BI die je direct toepast.

Zo snijdt het datames aan twee kanten!

Basis- of expertlevel? Jij bepaalt.
Het leertraject Power BI bestaat uit twee

onderdelen. In het onderdeel ‘Zelf rap-

porteren met Power BI’ leer je in vier

weken alles wat je nodig hebt om rap-

portages en dashboards te bouwen én

delen in Power BI. Wil je meer diepgang?

In het onderdeel ‘DAX voor Power BI’

maak je in zes weken een praktische

verdiepingsslag en leer je hoe DAX écht

werkt.

Theorie en praktijk.
De kracht van ons leertraject is de kop-

peling tussen theoretische kennis en

jouw dagelijkse praktijk. Dat maakt leren

niet alleen relevanter en interessanter.

Doordat je kennis direct borgt in de

praktijk, leer je ook sneller. Elke week re-

serveer je twee dagdelen: Eén dagdeel is

gereserveerd voor de opleiding. Tijdens

het andere dagdeel pas je de nieuwe

kennis toe in de praktijk. Hier profiteer jij

zelf van, maar ook je organisatie. Met

deze praktische training ontwikkel je na

de eerste week al de eerste rapportages

op een bestaande dataset. Vanaf week

twee spreek je zelfstandig de meest uit-

eenlopende databronnen aan voor je

analyses.

Leertraject Power BI

Kickstart voor data-
gedreven organisaties.



Slimme, flexibele opzet
Elke weekstart met een inspiratie en

nieuwe uitleg. Doordat je niet in één keer

alle kennis krijgt, heb je tijd om de in-

formatie in je eigen tempo te verwerken

en ermee aan de slag te gaan. Zo borg je

je kennis beter. Bovendien kun je zelf

kijken waar en op welk moment je de

kennis toepast in je dagelijks werk. Ook

krijg je opnames van de instructie-

sessies. Je kunt dus altijd de gedeelde

kennis terugkijken. Ook in dat opzicht

ben je flexibel en kijk je wat het beste bij

jou en je werk past.

Praktijkgericht
De opbouw van de training houdt reken-

ing met je dagelijks werk. Met gerichte

opdrachten en puzzels dagen we je uit

om concepten helder te krijgen en laten

je vooral op zoek gaan naar toepassin-

gen van Power BI binnen jouw organisa-

tie. Je maakt dus direct verschil waar het

hoort: in je werk.

Zelf rapporteren met Power BI

Relaties in DAX

Measures

DAX voor Power BI

Data modelleren

Self-service data prepareren

Variabelen

Datamodelleren voor DAX

CALCULATE

Iterators (SUMX, AVERAGEX, ..)

DAX voor Power BI

Advanced Analytics

Samenwerken en delen

Filtering (FILTER, ALL, …)

Time Intelligence

Datums en tijden

Datavisualisatie

Data-analyse Calculated Columns

Row context

Filter context

Snel van start!
We starten elke twee maanden een

nieuwe editie. Je kunt je eenvoudig aan-

melden via onze website:

http://www.wortell.nl/powerbi-leertraject

Eerst meer weten?
Koos van Strien vertelt je graag meer! Je

kunt direct bellen (06-42507492) of

mailen naar smartlearning@wortell.nl

Up-to-date kennis. Maar er is meer!

Eenvoudig aanmelden

Overzicht van de onderwerpen (grijs) in de leertrajecten Power BI en DAX


