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Samen met Get Responsive waren we in 
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Kasper Dortland 
Manager Office365 - Global 
Collaboration & Productivity 
Rabobank (2018-2021)  

“
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Wij zijn  
Get Responsive

Met Responsive bedoelen we het snel kunnen 
reageren op veranderingen.

En met het Microsoft Power Platform kan 
dit. Zo biedt Power BI je direct inzicht in 
(veranderende) data, zodat je snel en effectief 
de benodigde acties kunt nemen. En wil 
je bedrijfsprocessen eenvoudig kunnen 
automatiseren? Dan zijn Power Apps en Power 
Automate het bekijken waard.

Wij helpen professionals en bedrijven om 
Power BI en Power Apps/Automate (beter) te 
leren gebruiken. Dit doen we door content te 
delen, trainingen te geven en ondersteuning 
te bieden. We ontzorgen onze klanten bij het 
gehele trainingsproces: van inschrijving tot en 
met nazorg. 

Power Up leeromgeving 

Naast klassikale trainingen, bieden we 
ook trainingen aan via onze eigen online 
leeromgeving, Power Up. Trainingen zijn te 
volgen in het Nederlands en Engels. Je kunt 
altijd direct contact krijgen met onze trainers. 
En je kunt meerdere leerpaden volgen. 

In deze brochure vind je een overzicht van alle 
beschikbare trainingen.

Onze klanten 

Sinds begin 2019 zijn wij de preferred in-house 
Power Platform-trainer van Rabobank. En 
sinds 2020 ook van ABN AMRO. 

Daarnaast helpen we tientallen kleine en 
grote organisaties. En leren jaarlijks 2.000 
hogeschool studenten Power BI via ons. 
 
Inmiddels hebben onze 25 ervaren trainers 
bijna 10.000 deelnemers mogen trainen. 
Onze trainers hebben allemaal een business 
achtergrond. Ze spreken dus de taal van onze 
deelnemers. Dat vinden wij belangrijk! 

Ook hebben we consultants beschikbaar om 
organisaties op weg te helpen met Power BI/
Apps/Automate. 

GROW 
 
Met ons coachingsprogramma GROW 
helpen we (nieuwe) ondernemers om 
hun bedrijf rond Power BI op te bouwen. 
Naast lifetime Power Up toegang, leren 
deelnemers hun zichtbaarheid vergroten 
met LinkedIn. En wordt er gewerkt aan een 
ondernemersmindset. Elk kwartaal beginnen 
we met een nieuwe groep. 
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Jeroen is sinds 1998 werkzaam in finance 
en business intelligence. Hij is 
businesscontroller geweest bij Makro 
Nederland en BI consultant bij IBM. In 2012 
werd hij zelfstandig BI-consultant en deed hij 
BI-projecten bij o.a. Rabobank en vanaf 2016 
bij Heineken. Bij Heineken was hij 3 jaar 
Power BI consultant/trainer en realiseerde 
hij – samen met het team – data-oplossingen 
en dashboards voor accountmanagement, 
logistiek, finance en retail. 

Excel is nog steeds de meeste gebruikte 
oplossing om data om te zetten naar inzicht. 
Power BI, ook in Office 365, is op veel 
gebieden de moderne variant daarvan. 

De betaalbaarheid en vele mogelijkheden van 
Power BI deed Jeroen in 2019 besluiten om 
samen met zijn vrouw Ichel Get Responsive op 
te richten.

Sinds begin 2020 delen wij veel over Power BI 
via een wekelijkse Live-uitzending, elke week 
met interessante onderwerpen en gast(en).  
 
Het doel is om veel mensen bewust te maken 
van de mogelijkheden van Power BI, Power 
Apps en Automate, zodat ze meer waarde 
halen uit hun data.  
 
Inmiddels is deze content door bijna 4 miljoen 
mensen bekeken.

Ichel heeft meer dan 25 jaar ervaring als 
Business en Life Coach waarbij 
zij ondernemers en professionals 
ondernemend(er) leert werken, om zo hun 
bedrijf te laten groeien. Ze is oprichtster en 
directeur van Ichel Cecilia.com Consultancy 
en Business Mom International. 

Ook is ze mede-oprichtster en operationeel 
directeur bij Get Responsive. Vanuit haar 
businesscoachingsprogramma 'GROW 
Woman!' heeft ze samen met Jeroen een 
maatwerkvariant ontwikkeld onder de naam 
GROW, speciaal voor Power BI-consultants en 
ondernemers.  

Missie
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@Jeroen Heerschop 
Directeur en Eigenaar

@Ichel Heerschop 
Operationeel Directeur
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@Ronald @Lonneke @Friso

@Renate

@Ynte Jan @Tim @Michel

@Stephane

@John

@Maaike
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HISTORIE
2019

2020

2021-2022

van

De start

Eerste jaar

Teams

Power Up

ABN AMRO en VRC

Jeroen en Ichel begonnen vanuit 
hun zolder met Get Responsive. 
De eerste Power BI Basis training 
werd ontwikkeld en Unilever 
en BNG Bank waren de eerste 
klanten. 

In 2019 werden ruim 80 
trainingen gegeven aan 900 
professionals. Ook vestigde 
Get Responsive zich in Nijkerk. 

Vanaf maart werden alle 
klassikale trainingen omgezet 
naar online trainingen via 
Teams. In juni 2020 werden de 
trainingen Power BI DAX en 
Dashboard Design gelanceerd.

Eind 2022 zijn meer dan 9.000 
professionals en studenten 
getraind. In maart 2021 lanceerde 
Get Responsive haar eigen online 
leeromgeving: Power Up. Dit 
werd al snel een onderdeel van 

In augustus koos ABN AMRO 
voor Get Responsive als vaste 
trainingsleverancier. In oktober werden 
we trainingspartner van de Vereniging 
van Register Controllers. De trainingen 
Voorspellen met Power BI en Data 
Modelling begonnen diezelfde 
maand. Eind 2020 waren ruim 2.000 
professionals getraind.

Rabobank
In mei 2019 werd Get Responsive 
preferred supplier van Rabobank voor 
Power BI in-companytrainingen. Het 
team groeide naar 3 trainers en de 
trainingen Power BI Basis 2 en Power 
Apps/Automate werden toegevoegd.

meerdere studies bij HvA, HAN 
en HU. Nieuwe klanten als SBM 
Offshore, Obvion en KPN, voegden 
deze optie ook toe aan hun 
leerprogramma's.. Momenteel heeft 
Power Up meer dan 4.000 actieve 
deelnemers. En is het team naar 
meer dan 25 trainers/consultants 
uitgebreid. 
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Klassikaal Q&A/Workshop

2

Training is de eerste stap. Maar de kennis 
daarna toepassen op de eigen data is 
natuurlijk wanneer het echte werk begint. 

Wij ondersteunen onze klanten ook na de 
training om deze stappen efficient te nemen. 
We doen zowel korte Q&A sessies, maar 
kunnen ook workshops faciliteren van 1 of 2 
dagdelen.

In beide vormen helpen wij de deelnemers 
weer op weg als men even vastloopt.

Voor een impressie van een workshop bij 
Unilever, zie: 

Voor wie?
Onze Power BI Q&A's en Workshops zijn 
geschikt voor bedrijven die direct actief met 
Power BI aan de slag zijn of willen gaan. 

Deelnamekosten
EUR 135,- per uur (exclusief 21% BTW).

We bieden klassikale trainingen aan. Zowel 
voor individuen als voor organisaties. Deze 
worden via Teams of op locatie gegeven. De 
trainingen voor individuele professionals zijn 
te boeken via onze website. De in-company 
trainingen bieden we aan voor groepen vanaf 
5 deelnemers.

De trainingen zijn een mix van kennisvergaring 
en het gelijk toepassen hiervan middels 
opdrachten. De ervaren trainer is altijd 
beschikbaar voor vragen. We houden de 
groepen bewust klein, tot maximaal 10 
deelnemers.  

We bieden de trainingen ook in het Engels 
aan.

Prijs per deelnemer (In EUR, excl. btw) 
Individueel: 350,- 
In-company: 275,- (vanaf 5 deelnemers)

Bij een in-company training op locatie 
rekenen wij EUR 25,- opslag p.p.

Tijden

De meeste trainingen starten om 9:00 en 
duren tot 16:00/16:30. We bieden de trainingen 
ook aan in 2 dagdelen. Of in een aantal 
avonden, indien nodig. We proberen zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de lokale tijden van 
de deelnemers, voor een optimale training 
ervaring.

Maatwerk mogelijk
Wil je dat we gebruikmaken van data uit jouw 
organisatie? Of dat we ingaan op specifieke 
onderwerpen? Geen probleem!

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899 
Hogebrinkerweg 10, 3871 KN Hoevelaken

TRAININGSVORMEN
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Via onze online leeromgeving Power Up leer 
je Power BI (en meer) in je eigen tempo. In het 
Nederlands of Engels.

Elke training bestaat uit korte video's (2-5 
minuten), afgewisseld met opdrachten. Je 
kunt direct de opgedane kennis toepassen.

In totaal maken al meer dan 4.000 
professionals actief gebruik van Power Up. 
Het is ook een ideaal "naslagwerk" voor de 
klassikale trainingen.

Via Power Up leren ook jaarlijks 2.000 
studenten de basis van Power BI. We doen dit 
bij verschillende opleidingen binnen o.a. HvA, 
HAN, HU en NHL Stenden.

Power Up Full Access is onze nieuwe 
abonnement optie. 

Hiermee krijg je vanaf EUR 50 per maand, 
onbeperkte toegang tot alle huidige en 
nieuwe Power Up trainingen, gedurende 1 
jaar. Al meer dan 500 professionals gebruiken 
dit nu dagelijks. En zij geven een gemiddelde 
beoordeling van 8,8. 
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Power Up bevat al onze Power BI trainingen. 
Maar ook trainingen rond Power Apps, 
Automate en vele andere handige oplossingen 
om slimmer te werken. 

Microsoft kent een officiële certificering voor 
Power BI: PL-300. Met Power Up Full Access 
leer je alle onderdelen die nodig zijn om het 
examen te halen. Trainingen duren 8-12 uur. 

We vinden direct contact belangrijk. De 
trainers zijn daarom altijd bereikbaar voor 
vragen. 

Elke maand voegen we minimaal 1 nieuwe 
training toe. Via handige leerpaden kun je 
jezelf ontwikkelen van beginner tot expert.

Aan het einde van elke training ontvang je een 
digitaal certificaat.

Op elk moment 
pauzeren en verdergaan

Alle trainingen lekker in 
het Nederlands

Direct contact met onze 
trainers

Verschillende leerpaden 
beschikbaar.
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Prijs (in EUR, excl. btw)

Per training: 
Individueel: 250,- 
In-Company: 200,-

Full Access (abonnement, per maand)
Individueel: 50,- 
In-Company: vanaf 42,-
(staffelkorting bespreekbaar)

Power Up e-learning
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Of je nu beginner of professional bent in Power 
BI en het Power Platform... wij hebben een 
passende training voor jou! 

Hieronder zie je ons huidige standaard Power 
Platform leerpad. Maar we voegen dus 
continue nieuwe trainingen toe.

We hebben dit leerpad al voor een aantal 
van onze klanten aangepast aan de eigen 
behoeften en geïntegreerd in het organisatie 
brede leerprogramma. 

We kijken er naar uit om samen het best 
passende leerpad op te stellen.
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De trainingen zijn klassikaal en via e-learning 
in Power Up te volgen. Per training kan dit zelf 
worden bepaald. Met Power Up Full Access 
krijg je toegang tot alle trainingen. 

In de volgende pagina's geven we per training 
naast de omschrijving, ook een indicatie van 
de duur van de training, in de volgende vorm.

1 dag 8-12 uur

(Klassikaal) (Power Up)

Power Platform Leerpad
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Momenteel bieden we de volgende Power BI-
trainingen aan: 

Power BI Basis 1 
Power BI Basis 2 
Power BI Dashboard Design 
Power BI DAX 1
Power BI DAX 2 (Q2 2023)
Power BI Data Modelling 
Power BI Voorspellen (met Python)
Power BI Voorbereiding PL-300

Klassikaal geven we de trainingen veelal via 
Teams. Maar uiteraard kan dit ook op locatie 
worden gedaan. Alle trainingen zijn ook 
beschikbaar in Power Up.

We bieden trainingen aan in het Nederlands 
en Engels.

In dit hoofdstuk zie je een omschrijving per 
Power BI Training. 

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899  
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3 POWER BI TRAININGEN
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In deze 1-daagse training laten we je 
kennismaken met de super nuttige 
mogelijkheden die Power BI je biedt. 

We doorlopen samen de stappen van Data 
tot Dashboard en gaan lekker snel aan de slag 
met praktijkopdrachten. Hierbij houden we 
rekening met ieders niveau, zodat iedereen 
aan het einde van de dag weet hoe Power BI 
werkt. 

Wat leer je?

• Data laden uit databases, bestanden en 

online bronnen

• Data valideren en automatisch verbeteren

• Data uit verschillende bronnen combineren

• Interactieve visuele dashboards maken

• Eigen meetwaarden maken via DAX

• Samenwerken in de online Power BI 

omgeving 

• En nog veel meer

Voor wie?
Deelnemers aan deze training kennen 
Power BI nog niet en willen meer waarde uit 
data halen. Functie of afdeling is hierbij niet 
relevant.

Na de training heb je alle basiskennis om gelijk 
zelf aan de slag te gaan met het maken van je 
eerste eigen dashboards.

"Verplichte kost voor iedereen, weten wat je kunt 

doen met het visualiseren van data."

JORN DOLLEN, SENIOR AUDITOR RABOBANK

“ “

Power BI
Basis 1

1
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1 dag 8-12 uur

Trainer (Power Up)

Jeroen

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen. 

In Power Up bestaat deze training uit 140+ 
onderdelen, meer dan 5 uur aan video’s en 
125 opdrachten/testvragen.. Na de training is 
er een examen, waarbij je bij een score van 
minimaal 70% een certificaat ontvangt.



11

Wat leer je?

• Best practices voor een snel presterend 

dashboard

• Een snel en overzichtelijk datamodel 

neerzetten

• Data vanuit webpagina’s lezen

• Geavanceerde tooltips

• Krachtige visuals creëren

• Drillthrough, grouping

• Performance monitoren en verbeteren

• Best practices voor gebruik van DAX

• En nog veel meer

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
meer wil leren over de mogelijkheden van 
Power BI. Deze training is een vervolg op onze 
training Power BI Basis 1.

Voor elk van de stappen van Data naar 
Dashboard gaan we meer de diepte in. We 
geven per onderwerp eerst uitleg of een 
demo. En daarna ga je aan de slag met 
praktische opdrachten. Uiteindelijk maak je 
een eindopdracht. 

2

" Leuke interactieve training, laagdrempelig, 
weer veel nieuwe dingen geleerd.”

ALI MOUSSA, BUSINESS CONTROLLER RABOBANK

“ “

Wil je meer uit Power BI halen? Dan is deze 
vervolgtraining op Power BI Basis 1 zeker iets 
voor jou! In deze 1-daagse training leren we 
jou, op basis van onze praktijkervaring, de 
beste manier om dashboards te maken die: 
• Optimaal inzicht geven 
• Snel (blijven) presteren 
• Makkelijk te onderhouden zijn

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899 
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand). 

1 dag 8-12 uur

Trainer (Power Up)

Jeroen

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat deze training uit 80 
onderdelen, meer dan 5 uur aan video’s en 
100 opdrachten/testvragen. Na de training is 
er een examen, waarbij je bij een score van 
minimaal 70% een certificaat ontvangt.

Power BI
Basis 2
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1 dag 8-12 uur

Trainer (Power Up)

Jeroen

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat deze training uit 100 
onderdelen, meer dan 5 uur aan video’s en 
100 opdrachten. Na de training ontvang je een 
certificaat met de gemiddelde score van alle 
opdrachten.

Power BI
DAX 1

In onze training 'Power BI Dax' leren we je 
de taal van Power BI, waarmee je eigen 
berekeningen kunt toevoegen. Maar hoe vind 
je je weg in deze nieuwe taal? 

In deze training gaan we stapsgewijs, aan 
de hand van een case, de nuttigste DAX-
functies leren en oefenen. Van de ruim 270 
verschillende functies behandelen we de 
belangrijkste. 

Per onderwerp bespreken we de theorie, 
bekijken we samen voorbeelden en passen 
we deze gelijk toe in het dashboard. 

Wat leer je?

• Hoe schrijf je DAX-functies

• Verschil tussen eigen kolommen en meet 

waarden

• Korte recap best practices (Power BI)

• Datum/tijd functies

• Varianten van de CALCULATE-functie 

• Wat is filter en rij context? En wat kun je 

ermee?

• Cumulatieve berekeningen

• Dynamische vergelijkingen t.o.v. vorig jaar

• Conditionele berekening o.b.v. keuze in een 

slicer

• En nog veel meer

Voor wie?
Deze training is geschikt voor eenieder die 
basiskennis wil over het gebruik van DAX 
binnen Power BI, door praktische oefeningen 
te maken. De opgedane kennis is direct toe te 
passen in je eigen dashboards. 
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Lonneke

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 (Aanvullende workshop) 
 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

In-company combinatieprijs is bespreekbaar.

Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

2x dagdeel8-12 uur
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Opzet
Het e-learning deel bestaat uit 59 video’s en 22 
testen. Na afronding ontvangt deelnemer een 
deelname certificaat. 

Daarna kan deelnemer optioneel in een 
kleine groep via 2 workshops aan de slag 
met het toepassen van het geleerde in eigen 
dashboards. Zodat men er gelijk waarde van 
heeft.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
effectievere dashboards wil maken door een 
betere visualisatie. 

Tijd
Het workshop deel van deze training wordt 
gegeven in twee dagdelen.  

Dit is een unieke training, want het is een 
mooie mix tussen het leren van nuttige 
visualisatie technieken via Power Up en het 
toepassen hiervan op je eigen dashboards. Dit 
middels 2 workshops van elk een dagdeel.

Het ontwerp van je dashboard is essentieel 

of het beoogde doel bereikt wordt. In deze 

training ga je leren hoe je effectief kunt 

visualiseren door het juiste gebruik van 

grafiektypes, opmaak, kleuren en layout.

Dit gebeurt via theoretische kaders, maar 

uiteraard ook via fijne praktische tips. Je leert 

hoe je dit in Power BI goed toepast. Van het 

kiezen en opmaken van de visualisatie, tot het 

maken van eigen layouts.

Wat leer je?

• Hoe werkt menselijke visuele waarneming

• De beste Datavisualisaties per scenario

• Heel veel opmaaktips voor je visualisaties

• Het belang van goed kleurgebruik

• Het maken van een standaard layout (grid)

Power BI
Dashboard Design

Trainers

Michel
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4 uur 4 uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 150,- 
 In-Company: 125,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  
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Opzet
Klassikaal duurt deze training een dagdeel.

In Power Up bestaat deze training uit 22 
onderdelen, verdeeld over 8 modules. 
Ruim 2,5 uur aan video materiaal. En 
praktijkopdrachten op basis van passende 
dataset.  
 
Na afronding ontvangt je een deelname 
certificaat.

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
over basiskennis van Power BI beschikt en 
krachtiger verhalen wil vertellen.

Deze training is gebaseerd op het 

gelijknamige boek van Cole Nussbaumer 

Knaflic.

Je gaat leren hoe je storytelling toepast 

op jouw rapportages. Het doel van data en 

rapportages is om mensen over te halen.

Maar vaak spreekt de data niet krachtig 

genoeg om dit ook te bewerkstellingen

Je gaat daarom nieuwe Storytelling 

technieken leren, maar ook hands-on 

oefenen in Power BI. Deze technieken kun je 

trouwens naast dashboards, ook inzetten bij 

bijvoorbeeld presentaties.

Wat leer je?

• Het belang van context

• Wat zijn wel/ geen effectieve visuals

• Hoe rommel jouw vijand is en hoe je kunt 

ontrommelen

• Focussen van aandacht

• Denken als een Designer

• Creëer en vertel een verhaal

En aan het einde van de training brengen we 
alles samen in een concrete uitwerking in 
Power BI. 

Power BI
Story Telling met data

Trainster (Power Up)

Genevieve
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4 uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 150,- 
 In-Company: 125,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  
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Opzet
Deze training is alleen te volgen via Power 
Up. De training bestaat 33 onderdelen 
verdeeld over 6 modules. Bijna 3 uur aan video 
materiaal. En praktijkopdrachten op basis van 
passende dataset. Na afronding ontvang je 
een deelname certificaat. 

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
meer wil leren over het vormgeven van Power 
BI-dashboards. 

Zebra BI is een snelgroeiende Power BI 

extensie waarmee je op IBCS gebaseerde 

visualisaties kunt maken. 

International Business Communication 

Standards (IBCS) helpen om op een hele 

consistente, cleane manier te rapporteren. 

Een groot voordeel van Zebra BI is dat je 

relatief eenvoudig tabellen, grafieken en KPI 

kaarten kunt maken.

Zonder dat je hiervoor allerlei DAX 

meetwaarden hoeft te maken voor de 

verschillen tussen scenario’s. Ook heeft het 

een hele gave functie om commentaren 

te tonen op regelniveau. Ook kan je 

berekeningen toevoegen in visualisaties zelf.

Wat leer je?

• Introductie in Zebra BI

• Voorbereiden data en meetwaarden

• Zebra BI Tables

• Commentaren toevoegen binnen de visual

• Zebra BI Charts

• Zebra BI Cards

Power BI
Zebra BI Introductie

Trainer

Maarten
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4 uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 150,- 
 In-Company: 125,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Onderwerpen:

• Belangrijkste drivers vinden via de 

Decomposition Tree visual

• Statistische verbanden ontdekken met de 

Key Influencer visual

• Via 'natural language' vragen stellen aan je 

data

• Nuttige geavanceerde grafiek functies in 

het Analytics pane

• Inzichten voor je laten genereren via 

Insights in Power BI Service

• Automatische toelichting via Smart 

Narratives

• Het (laten) ontdekken van uitzonderingen 

en oorzaken daarvan

Voor wie?
Deze training is geschikt voor eenieder 
die nieuwsgierig is naar de AI visualisatie 
mogelijkheden in Power BI. Basis kennis 
van Power BI is vereist. De opgedane 
kennis is direct toe te passen in je eigen 
dashboards. Voor enkele functionaliteiten is 
Power BI Premium vereist. Dit wordt duidelijk 
aangegeven in de training.

In deze training laten we je kennis maken met 
de Artifical Intelligence (AI) functionaliteiten in 
Power BI.

AI is misschien wel het meest uitgekauwde 
buzzword. We zijn ons daar bewust van. 
Maar Microsoft voegt steeds meer gave 
toepassingen en visualisaties toe die je zeker 
al kunnen helpen om slim inzicht te krijgen in 
je data.

In deze training leren we je de belangrijkste 
mogelijkheden. Waarbij we absoluut ook kijken 
naar wat al goed werkt, maar ook waar zaken 
nog in ontwikkeling zijn.

We begeleiden je via begrijpelijke video's door 
de verschillende visuals en opties in zowel 
Power BI Desktop als de Power BI Service. 
Ook ga je via opdrachten zelf het geleerde 
oefenen.

Power BI
Artificial Intelligence 
(Visuals)

Opzet
Deze training is alleen te volgen via Power 
Up. De training bestaat 33 onderdelen 
verdeeld over 6 modules. Bijna 3 uur aan video 
materiaal. En praktijkopdrachten op basis van 
passende dataset. Na afronding ontvang je 
een deelname certificaat. 

Trainer

Steven
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

1 dag 8-12 uur

Trainers

Steven Jeroen

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899  
Hogebrinkerweg 10, 3871 KN Hoevelaken

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat deze training uit meer 
dan 5 uur aan video’s en 50+ opdrachten/
testvragen. Aan einde training ontvangt 
deelnemers een certificaat met de 
gemiddelde score van alle opdrachten.

Power BI
Data Modelling

Wil je gevorderde vaardigheden leren om 
je gegevens optimaal voor te bereiden, te 
modelleren en te beheren? In deze 1-daagse 
training leer je dat! 

Deze training is een vervolg op de trainingen 
Power BI Basis 2 en DAX. In deze training 
leer je meer geavanceerde functionaliteiten 
rond modelleren, Power Query. Op welke 
manieren meet en verbeter je de prestaties 
van je Power BI-rapport? Hoe optimaliseer je 
de ververstijden? En welke nuttige (externe) 
hulpmiddelen zijn hiervoor beschikbaar? 

Wat leer je?

• Nut en noodzaak van een goed datamodel, 

en de relevante kernbegrippen

• Optimaliseren prestaties bij laden van 

gegevens 

• Toepassen van aggregaties

• Incrementeel data verversen

• Query Folding

• Advanced Role Level Security scenario's

• Best practices in performance meten en 

tuning

• Geavanceerde functies in Power Query

• Wat is Vertipaq Engine

• Inleiding third party tools zoals DAX Studio

• In klassikale training is er ook ruimte om 

vragen te stellen over PL-300 examen

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
al actief Power BI-dashboards bouwt, maar 
geavanceerde vaardigheden wil leren om 
de dashboards sneller en slimmer te maken. 
Voorwaarde is dat de trainingen Power BI 
Basis 2 en DAX 1 zijn gevolgd. 
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8+ uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Trainers

John Jeroen

Onderwerpen:

• Het ranken van uitkomsten

• Voorraadstanden voorspellen

• Stand actieve medewerkers per maand

• Tackelen many:many relaties

• Tijdigheid SLA (incl NETWORKDAY)

• Toepassen bridge tabellen

• Winkelmand analyse

• Toepassen van de nieuwste DAX functies, 

bijvoorbeeld WINDOW, LINEST, OFFSET

• Elke maand een nieuwe usecase

• Wij staan open voor suggesties van 

deelnemers

Voor wie?
Deze training is geschikt voor eenieder die 
al paar maanden bezig is met Power BI en 
basiskennis heeft van DAX. Maar nu meer wil 
oefeningen met concrete vraagstukken om 
DAX nog beter te gaan beheersen en toe 
te passen.

Opzet
Deze training is alleen te volgen via Power 
Up. Elke module bevat gemiddeld 6 video's 
van ongeveer 30 minuten. De totale duur per 
module is ongeveer 1 uur.

DAX is een pittig onderdeel van Power BI. In 
deze vervolgtraining op DAX 1 gaan we aan 
de hand van een aantal veel voorkomende 
praktijkgevallen verschillende DAX functies 
toepassen.

Elke module is een specifiek praktijkgeval. 
Deze training zal elke maand met 1 nieuwe 
module/vraagstuk worden uitgebreid. 

John en Jeroen leggen eerst uit wat het 
vraagstuk is. En daarna gaan ze samen met 
de deelnemer stap voor stap dit oplossen. Er 
worden hints gegeven, maar deelnemer moet 
vooral zelfstandig aan de slag. Per stap wordt 
de uitwerking gegeven. 

Een iets andere opzet dus. Maar een training 
die zich steeds meer uitbreidt. En openstaat 
voor suggesties van de deelnemers voor 
nieuwe onderwerpen.

Power BI
DAX 2
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

8 uur

Trainer

Steven

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899 
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Opzet
Deze training is alleen te volgen via Power Up. 
Training bestaat uit 8 modules bestaande uit 
62 onderdelen. Onderdelen bestaan uit ruim 4 
uur aan video materiaal, maar ook opdrachten. 
 
Na afronding ontvang je een deelname 
certificaat. 

Als je een Microsoft Certified Power BI Data 
Analyst wilt worden dan dien je hun PL-300 
examen te doen. Dit examen bevat in totaal 
86 onderwerpen die je moet beheersen rond 
het Voorbereiden, Modelleren, Visualiseren 
en Implementeren van Power BI Rapporten/ 
Dashboards.

Onze trainingen Power BI Basis 1, 2 en DAX 
dekken 38 onderwerpen af. En onze AI training 
bevat 8 onderwerpen en Data Modelling 15. 
Dan resteren nog 25 onderwerpen. En die 
zitten in deze training.

Wat leer je?

• Uitleg PL-300 examen

• Data Flows maken en beheren

• Semi-additive measures

• Role Playing dimensions

• Geavanceerde Bookmarks

• Paginated Reports

• Admin instellingen Power BI Service

• Dashboards: alerts

• Introductie Dataverse

• Exporteren naar Excel

• Query Diagnostics

• Tips en links voorbereiding examen

Voor wie?
Deze training is geschikt voor eenieder die 
wil opgaan voor het PL-300 examen van 
Microsoft. Voorkennis is vereist in de vorm van 
onze trainingen Power BI Basis 1, Basis 2, DAX. 
Deze zijn allen ook in Power Up te volgen.

Power BI
Voorbereiding PL-300
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1 dag 8-12 uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand). 

Trainster

Renate
vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899

Hogebrinkerweg 10, 3871 KN Hoevelaken

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat de training uit 82 
onderdelen. Het bevat 5 uur aan video 
materiaal. En 2 grote praktijkopdrachten 
waarbij je op basis van datasets voorspellingen 
gaat doen in Power BI. Je krijgt alle (Python) 
code, notebooks en Power BI bestanden. 
Na de training ontvang je een deename 
certificaat.

In deze praktijktraining leer je hoe je Power 
BI ook kunt inzetten om voorspellingen te 
doen. Je leert hoe je Python en Power BI kunt 
combineren om een voorspellend model te 
maken. 

Je krijgt de vaardigheden om data om te 
zetten in een model. En je leert hoe je met 
parameterssimulaties uitkomsten krijgt. 
We gaan 2 gave Machine Learning-modellen 
maken en je krijgt een handig overzicht van 
alle tools die je na de training kunt gebruiken. 

Ook verversen we een paar statistische 
basisbeginselen, want dat gaat je hier erg bij 
helpen. 

Wat leer je?

• Wat is Voorspellen eigenlijk

• Starten met Python en Google Colab

• Wat zijn voorspellende Regressiemodellen 

• De 7 stappen om een dataset in Python 

klaar te maken voor een voorspelmodel

• Waaronder: analyseren, opschonen, 

numeriek maken, dataset splitsen naar 

training- en testset en evalueren

• Python script laden in Power BI

• What If parameters maken en formule 

maken die Python voorspelmodel gebruikt 

icm die parameters

• Visualiseren van voorspellend dashboard

• Evalueren betrouwbaarheid van de 

voorspelling en optimalisatie tips

• Dit alles aan de hand van 2 grote praktijk 

cases

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen 
die meer wil leren over het maken van 
voorspellingen in Power BI met behulp van 
Python. Voorafgaand aan deze cursus is géén 
coderingskennis vereist. Wel is basiskennis van 
Power BI vereist. 

Power BI
Voorspellen



Power Platform

Naast Power BI heeft Microsoft ook 
toegankelijke oplossingen om eigen apps 
en proces-automatiseringen te maken. Met 
Power Apps maak je de voorkant van je eigen 
oplossing. 

Met Power Automate maak je de achterkant 
van de oplossingen. Je kunt precies 
definiëren welke acties automatisch genomen 
moeten worden op basis van een bepaalde 
gebeurtenis. 

Deze oplossingen samen worden ook het 
Power Platform genoemd. Het mooie is dat de 
oplossingen naadloos samen te combineren 
zijn.

Trainingen om Slimmer te 
werken

Naast Power Platform, kijken we met Get 
Responsive ook altijd naar andere oplossingen 
die zorgen dat we slimmer (en dus leuker) 
kunnen werken. 

Daarom bieden we nu o.a. al praktische 
trainingen aan om veel meer uit Outlook en 
Teams te halen. Maar ook hebben we een 
training beschikbaar om tot de juiste KPI's te 
komen. In de nabije toekomst zullen we ook 
trainingen rond AI toepassingen als (Chat)GPT 
gaan toevoegen. 

Consultancy
 
Heb je als bedrijf behoefte aan ondersteuning 
bij het realiseren van Power Platform-
oplossingen (bijv. dashboards of apps)? 
We helpen je graag. Of het nu gaat om een 
korte vraag of een langer project. Wij hebben 
o.a. projecten opgeleverd bij onderstaande 
organisaties: 

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899  
Hogebrinkerweg 10, 3871 KN Hoevelaken

4 OVERIGE TRAININGEN EN 
CONSULTANCY
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

1 dag 8-12 uur

Trainer

Ronald

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat deze training uit 50 
onderdelen, 4 uur aan video’s en 11 grote 
opdrachten om uiteindelijk je App te maken. 
 
Na de training ontvang je een deelname 
certificaat. 

In deze 1-daagse praktijkgerichte training 
zet je de eerste stappen met Power Apps en 
Power Automate. In een paar uur leer jij hoe je 
een app kunt bouwen. Met weinig (tijdrovende) 
code kun je handmatige bedrijfsprocessen 
automatiseren.  
Je kunt dus eenvoudig processen bijhouden, 
zoals geautomatiseerde gegevensverwerking, 
notificaties versturen en operationele 
processen bijhouden. 
We doorlopen de belangrijkste stappen van 
het bouwen van een App tot de integratie met 
Automate.  
Er wordt rekening gehouden met ieders 
niveau.

Wat leer je?

• Sharepointlijst maken voor data opslag

• Eerste Flows maken in Power Automate 

om processen te automatiseren;

• Gegevens opslaan en ophalen via 

invoerformulieren in Power Apps;

• Schermen maken en toevoegen interacties 

en navigatie

• Je App opmaken in jouw huisstijl

• Het geïntegreerd gebruiken van Power 

Apps en Power Automate

• Je App delen met anderen

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die wil 
leren over de mogelijkheden om processen 
te automatiseren. Na deze training kun jij 
zelfstandig een eigen app met automatische 
processen bouwen. 

““Ik heb heel veel geleerd over Power Apps en 
kan hier nu in ieder geval de komende maanden 
mee verder.”

Medewerker Rabobank “

Power Apps/ 
Automate Basis

22
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Trainer

Ronald

Deze training is een vervolg op de training 
Power Apps/ Automate Basis.

De kennis van de basistraining wordt als 
bekend verondersteld bij het beginnen aan 
deze Advanced training. Deze training leert 
je meer over de onderdelen Power Apps en 
Dataverse.

Wat leer je?

• Dataverse: tabellen en dataflows

• Hoe je je App schermen beter inricht

• Je App responsive maken

• Je eigen stijl implementeren

• Data validatie toepassen in je App

• Collections en variabelen toepassen

• Complexere Power Apps functies

• Delegation bij grote hoeveelheden data

• Performance meten en debuggen

• Error Handling opzetten 

Deze training bestaat uit 4 modules:

1. Dataverse: Tabellen en dataflows

2. Power Apps: Design en layout

3. Power Apps: Building strategy

4. Power Apps: Performance & efficiency

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag of 2 
dagdelen.

In Power Up bestaat deze training uit 50 
onderdelen, ruim 4 uur aan video's en 15 
grotere opdrachten, om complexere App te 
maken.

Na de training ontvang je een deelname 
certificaat. 

Power Apps 
Advanced

1 dag 8-12 uur

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
al een tijdje in de praktijk bezig is met Power 
Apps en nu een volgende stap wil zetten.
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8 uur

Opzet
Deze training is alleen te volgen via Power 
Up. En bestaat uit liefst 64 video’s van in totaal 
bijna 7 uur. Je krijgt ook veel nuttige templates, 
welke je direct in de praktijk kunt gebruiken. 

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Trainer

Louis

De training “Gecertificeerd KPI professional 1” 
is een intensief programma dat jou leert hoe 
jij een effectieve en efficiënte strategie kunt 
ontwikkelen en uitvoeren.

Deze training is speciaal bedoeld om jou tot 
een professioneel KPI-expert te maken!

Als onderdeel van de training kun je vele 
nuttige templates downloaden. Waarmee je 
direct zelf aan de slag kunt. 

Wat leer je?

De training bestaat uit 6 modules, waarbij elke 

module zich richt op een belangrijk onderdeel 

van strategie en performance management:

Module 1: Introductie

Module 2: Strategie-ontwikkeling en 

-management

Module 3: Selectie kwalitatieve KPI's

Module 4: Bepalen doelstellingen

Module 5: Alignment doelstellingen

Module 6: Prestatie management

Je wilt graag leren hoe je een succesvolle 

strategie kunt ontwikkelen en uitvoeren. 

Daarnaast wil je jezelf tot een professioneel 

KPI-expert ontwikkelen? Dan is deze training 

iets voor jou!

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
bezig is met datagedreven werken. En die niet 
gelijk willen beginnen met het (laten) maken 
van rapporten. Maar scherper wil leren kijken 
naar welke KPI's er op het rapport moeten 
komen.  

Gecertificeerd
KPI Professional
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Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand). 

Trainer

Bert

Deze training heeft eigenlijk maar één 
onderwerp: het werken in Outlook mag 
allemaal wel wat minder tijd kosten. 

Waar gaan we dan tijd besparen? We 
beginnen met minder werkonderbrekingen. 
Ook gaan we je leren het Outlook scherm 
anders in te delen. En zo enorm veel tijd te 
besparen: minder geklik, gesleep en scrollen. 

Dit is geen knoppentraining. Maar we gaan 
vooral (proberen) de deelnemer een ander 
gedrag aan te leren in Outlook. Er zijn 
ook geen quizvragen in deze training. De 
deelnemer past tegelijk met de video's de 
verbeteringen toe in Outlook en in de manier 
van werken.

Afspraken en taken ga je leren scheiden. En 
je gaat veel beter archiveren. Ook zal e-mail 
hierna veel sneller teruggevonden worden.

Kortom, alles gericht op efficiëntie en meer 
overzicht.

Wat leer je?

• Minder onderbrekingen bereiken

• Veel betere indeling van je e-mail venster

• Werken met taken

• Effectief filteren

• Efficienter je e-mail zoeken

• Automatiseren via Snelle stappen 

• Sneller e-mails opstellen oa via 

standaardteksten en sjablonen

• Via regels je e-mails automatisch beheren

• Je huidige mailbox, mappen en taken 

opruimen

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
dagelijks met Outlook werkt en echt toe is om 
er minder tijd aan te besteden.

Een heel belangrijk deel van deze training is 
dat we je gaan vertellen dat je het tot nu toe 
allemaal niet goed gedaan hebt. Daar moet je 
voor openstaan... ;-) 

Krachtig werken 
met Outlook

1 dag 8-12 uur

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag.
In Power Up bestaat deze training uit 73 
video's van in totaal 5,5 uur.

Na de training ontvang je een deelname 
certificaat. 
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Trainer

Gert

Krachtig werken 
met Teams

1 dag 8-12 uur

Prijs (in EUR per deelnemer, excl. btw)

 Individueel: 350,- 
 In-Company: 275,-

 Individueel: 250,- 
 In-Company: 200,-

 
Deze training is ook onderdeel van Power Up 
Full Access (vanaf EUR 50 per maand).  

Net als Outlook gebruik je waarschijnlijk ook 
elke dag Teams. De meesten vooral voor 
meetings. Maar Teams is veel meer. 

Microsoft beschouwt het als een hub waar 
alles samenkomt rond samenwerken. Maar 
hoe doe je dat op een efficiënte manier ?

Dat leer je in deze training. Je leert Teams 
optimaal inrichten. Maar ook hoe je effectief 
met elkaar samenwerkt. Of het nu gaat om 
meetings, teams/kanalen of over (project-) 
bestanden.

En uiteraard ga je leren hoe je Power Platform 
en Teams integreert. Zodat je, via Teams, ook 
samen gaat werken via dashboards en het 
gebruiken (en maken) van applicaties.

Wat leer je?

• Module 1: Optimaliseren set-up teams

• Module 2: Getting things done in Teams

• Module 3: Samenwerken in meetings

• Module 4: Samenwerken in teams en 

kanalen

• Module 5: Samenwerken aan bestanden

• Module 6: Integratie van Power BI en Power 

Apps

• Module 7: Integratie van andere apps

Voor wie?
Deze training is geschikt voor iedereen die 
dagelijks met Teams werkt. En wil leren hoe je 
hiermee effectiever kunt samenwerken binnen 
een team of project.

Opzet
Klassikaal duurt deze training 1 dag.
In Power Up bestaat deze training uit ruim 
50 video's van in totaal 6 uur. Daarnaast krijgt 
deelnemer testvragen over het geleerde.

Na de training ontvang je een deelname 
certificaat. 
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Consultancy

Naast de trainingen die ze geven, helpen onze 
consultants ook dashboards te maken of Apps 
en automatiseringen te realiseren. We vinden 
het essentieel dat hier kennisoverdracht of co-
creatie bij zit. We willen voorkomen dat onze 
klanten voor elke kleine wijziging naar ons, 
een externe partij, moeten komen. Het Power 
Platform is ervoor bedoeld dat je dit zelf kunt 
doen. Uiteraard springen we bij waar nodig. 

Hieronder een aantal voorbeelden van 
projecten en ondersteuning: 

• Dashboard huisstijl ontworpen en 

geïmplementeerd voor For Farmers

• Een Legal Case database en App 

ontwikkeld voor Rabobank Legal

• Een oplossing ontworpen en ontwikkeld 

voor Rabobank Intellectual Property 

Management met behulp van Dataverse, 

Power Apps/ Automate

• Een dataproces en Power BI dashboard 

ontwikkeld voor Akzo Nobel Acoat 

ten behoeve van 50+ autoschade 

herstelbedrijven

• Meerdere Power Apps ontwikkeld voor het 

verzamelen van o.a. prijsforecasts, HR KPI’s 

en productieplanningen.

• Power BI dashboard marktpositionering 

ontwikkeld voor Danone Global BI
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Get Responsive

KENNIS DELEN

vraag@get-responsive.com | +31 (0)85 23 99 899  
Hogebrinkerweg 10, 3871 KN Hoevelaken

Voor meer informatie over onze diensten kun 
je terecht op onze website 
www.get-responsive.com. 

Hier vind je ook meer informatie over 
ons coachingsprogramma GROW. 

Wij vinden het enorm leuk om actief (onze) 
kennis over Power BI te delen via LinkedIn en 
YouTube. Inmiddels is onze content door bijna 
4 miljoen mensen bekeken. En hebben we 
meer dan 15.000 actieve volgers. 
#gaaf 

Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar 
vraag@get-responsive.com. 

Of bel ons op: +31 (0)85 23 99 899.

Wij kunnen niet wachten om jouw kennis op 
het gebied van Power Platform te verbreden! 

/Company/  
get-responsive

/getresponsive

10.000

500+ 8,5


