
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgstappen zetten met Power BI in je accountantskantoor! 

Binnen veel kantoren staat ‘data’ en ‘data-analyse’ hoog op de agenda, maar ontbreekt het aan tijd 

of middelen om aan de slag te gaan. De opkomst van Microsofts’ Power BI maakt het echter mogelijk 

om snel én goedkoop te starten met datavirtualisatie. Drie voordelen: 

✓ Licentie is vaak inbegrepen bij Office365 óf aanvullend te verkrijgen voor € 8,- gebruiker/maand. 

✓ Herkenbaar: zeker als je al bekend bent met Excel en draaitabellen 

✓ Het koppelen van databronnen is op heel veel (standaard) wijzen in te richten 

Dat Power BI aan populariteit wint in de branche is duidelijk: ook veel softwareleveranciers ontwikkelen 

momenteel hun rapportages voor kantoren op basis van Power BI en er zijn allerlei voorbeelden en best 

practices beschikbaar in de community. Er wordt steeds meer over uitgewisseld. 

Heel veel accountantskantoren zijn inmiddels aan de slag met Power BI of in een verkennend stadium. Jij 

waarschijnlijk ook. Wellicht heb je al een goede start gemaakt en de eerste rapportages opgesteld. 

Daarbij ben je waarschijnlijk ook tegen de eerste vraagstukken aangelopen. Om je kennis naar een hoger 

niveau te brengen en antwoorden te vinden voor jouw casuïstiek is de training Power BI voor gevorderden 

opgezet. Deze geaccrediteerde PE-training richt zich op de vervolgstappen die je kunt zetten met Power BI. 

Je leert de vaardigheden die nodig zijn om nog meer waarde te creëren met (real-time) data.  Bijvoorbeeld 

door: 

▪ Opfrisser begrippen als feit/dimensie en kardinaliteit 

▪ De toepassing van DAX formules 

▪ Geavanceerde visualisaties en user-design (incl. smartphone) 

▪ Extra handigheidjes met kruisfilters, tooltippages, e.d. 

▪ Toepassing van rechten (rol-level security, appsecurity) 

▪ Publicatie van rapporten en signalen naar Teams 

PowerBI is razend populair.  

Ga jij net als andere kantoren ook 

direct aan de slag? 



 

 

 

 

 

 

 

Wat levert het je op?  

Je wordt niet alleen (nog) enthousiaster over de mogelijkheden, maar leert ook hoe je de rapportages in 

Power BI een stap verder kunt brengen met nieuwe kennis. Je vergroot je vaardigheden door 

praktijkgerichte oefeningen tijdens deze training. We besteden veel aandacht aan het gebruik maken van 

DAX formules. DAX is een formuletaal die lijkt op de formules uit Excel, en die gebruikt wordt om 

berekeningen met data te doen in Power BI. Dit nemen we door als het gaat om DAX: 

▪ Introductie “wat is DAX” 

▪ DAX als querytaal 

▪ Basisfuncties die iedereen moet kennen 

▪ Filter- en rijcontext in DAX 

▪ Time intelligence functies (year-to-date, previous periods, etc) 

Hierna ben je in staat om de meest voorkomende berekeningen in DAX op te lossen en begrijp je de manier 

waarop DAX werkt, zodat je zelf ook andere berekeningen kunt maken. 

Daarbij krijg je de mogelijkheid om je eigen rapporten mee te nemen en gerichte vragen te stellen op 

onderdelen waar je tot dusver in bent vastgelopen. Dat kan gaan om DAX, maar ook om geavanceerde 

visualisaties, rechten of de andere onderwerpen die we behandelen. 

Docenten 

De training wordt gefaciliteerd door een ervaren specialist en trainer op het gebied van 

PowerBI. Een ervaren kantoor-adviseur van DOCCO is aanwezig voor de 

praktijkbegeleiding.  

 

Duur, data & locatie 

De praktijktraining Power BI duurt van 13.00 uur tot 20.00 uur. Neem je laptop mee! Een heerlijk diner is 

inbegrepen. De effectieve lestijd is 6 uur (6 PE- NBA). De praktijktraining Power BI wordt aangeboden op:  

Er is nog geen nieuwe datum gepland voor deze training. Mail of bel Mirjam (zie onder) om je interesse te 

melden. 

Investering en inschrijving 

Deelnemen kost je één dag tijd en € 595,00 exclusief btw. Diner én 6 PE-punten zijn inbegrepen. Deze 

praktijktraining Power BI is bedoeld voor gevorderden. Volg vooraf eerst de Power BI basistraining. 

Inschrijving gaat via de website: www.docco.nl/trainingen en/of via persoonlijk contact: Mirjam van Wolde 

(mirjam@docco.nl, 06-81028151). 

 

https://www.docco.nl/training-power-bi/

