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Bij dit online leerplatform kan je Power BI

leren op je eigen tempo, lekker in het

Nederlands.

Korte video's (2-4 minuten per onderwerp)

worden afgewisseld met praktijkgerichte

opdrachten. Hierdoor kan men de kennis

direct implementeren in het werk. 

Wij vinden direct contact echter ook

belangrijk. Daarom is er naast mail en

discussieforum ook elke week een Live

Q&A waarin deelnemers al hun vragen

kunnen stellen. 

Bij succesvolle voltooing van de Eindtoets,

krijgt men automatisch ons digitale

certificaat met cijfer. Welke men ook direct

aan het LinkedIn profiel kan toevoegen.

Power Up is gelanceerd in Maart 2021 met

de starterstraining Power BI Basis 1. 

Elke maand zal een nieuwe training

worden toegevoegd. Uit onze huidige

portfolio. Maar ook nieuwe trainingen.

Power BI verandert snel, maar Get

Responsive zijnde, houden we het

trainingmaterieel continue actueel. En

voegen we steeds nieuwe content toe. 

De trainingen zijn gebaseerd op onze

bewezen trainingen welke sinds 2019 door

bijna 3.000 professionals klassikaal zijn

gevolgd. Met een gemiddelde

beoordeling van 8,5. Het geleerde is

direct toepasbaar in de praktijk. 
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Power Up is gebouwd op TalentLMS, een

bewezen wereldwijd LMS, gebruikt door

meer dan 11 miljoen studenten.

Get Responsive heeft afgelopen jaar via

haar sociale media zeer veel nuttige content

gemaakt over Power BI, welke nu meer dan

1,7 miljoen keer bekeken zijn. Onze meer

dan 50 webinars, masterclasses en Live

sessies zullen in komende maanden ook

gecategoriseerd toegevoegd worden aan

Power Up. In komende maanden zal

hiervoor een abonnementmodel voor

worden geintroduceerd.

Alle trainingen zijn minimaal 3 maanden

beschikbaar. In overleg kan dit ook

verlengd worden. En via eventueel

abonnement wordt onbeperkt ook mogelijk.

Zo kun je rustig het geleerde terug blijven

kijken. Ook na afronding van de training. De

omgeving is ook bereikbaar via gratis

mobiele app. 

 

 

Power Up kent uitgebreide rapportage

mogelijkheden rond voortgang,

betrokkenheid, resultaten welke individueel

maar ook als groep geanalyseerd kunnen

worden.
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Data inlezen uit alle bronnen

Data valideren en verbeteren 

Data combineren

Interactieve visuele dashboards

maken

Eigen berekeningen maken via DAX

Online Power BI omgeving.

Wat leer je?

In deze training laten we je kennis

maken met de supernuttige

mogelijkheden die Power BI je biedt.

 

We doorlopen samen de stappen van

Data tot Dashboard en gaan snel lekker

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.

 

We leren je o.a.:

Na de training heb je alle basiskennis om

gelijk zelf aan de slag te gaan met je

eerste eigen dashboards. 

P O W E R  B I
B A S I S  1

Voor wie?

Wij vinden dat iedereen die momenteel

Excel gebruikt, het verdient om deze

kennismaking met Power BI te ervaren.

Deelnemers van deze training kennen

Power BI nog niet, maar willen meer

waarde uit data halen. Je rol of afdeling

is hierbij niet relevant. Power BI gaat je

helpen om sneller & leuker inzicht te

krijgen in data en biedt de mogelijkheid

om data te delen. Dus geen statische

lijsten meer, maar (door-) klikken op de

data in je tabellen en grafieken.

Deelnamekosten p.p. (excl btw)

Power Up incl Live Q&A:

- Individueel: EUR 250

- In-company*: EUR 175

Klassikaal ook mogelijk:

- Individueel: EUR 295

- In-company*: EUR 225
*Vanaf 5 deelnemers

Duur

Training bestaat uit 140+ onderdelen,

meer dan 5 uur aan video's en 125

opdrachten/testvragen. 

Gemiddelde duur is 8 uur.

Klassikale training is van 9-16 uur.

Overige trainingen

Zie onze klassikale in-company brochure
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"Verplichte kost voor iedereen, weet wat
je kunt doen met het visualiseren van
data."

JORN DOLLEN ,  SENIOR AUDITOR RABOBANK

1  DAG,  MAX 10  DEELNEMERS



Get Responsive deelt, traint en adviseert haar

klanten in gebruik van Power BI en Power

Platform.

Preferred supplier van Rabobank, ABN AMRO en

Vereniging Register Controller.

Maar ook bij meer dan 30 andere klanten in alle

sectoren. Waaronder Heineken, St Antonius,

OCI, VvAA, Akzo Nobel. 

Met meer dan 25 ervaren trainers verzorgen we

verschillende Power Platform trainingen, op elk

niveau: van Basis tot Advanced. Al onze trainers

hebben een functionele achtergrond en

spreken dus de taal van onze deelnemers. Dat

vinden wij belangrijk!

Strategische partnerships met o.a. 5miles,

Creates, Inova Solutions, VRC. 

O V E R  G E T  R E S P O N S I V E
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Geïnteresseerd?

Stuur dan een mailtje naar 

vraag@get-responsive.com voor een

vrijblijvende demo/ toegang.

Klassikale in-company trainingen zijn

uiteraard ook mogelijk. En ook een mix

(klassikaal volgen, online terugkijken is

bespreekbaar.

Wij kunnen niet wachten om jullie

kennis op het gebied van Power

Platform te verbreden!

"Samen met Get Responsive waren we in
staat om de inhoud van de training af te
stemmen op onze (compliance /
beveiliging / community) behoeften. Een
echte samenwerkingspartner!"
KASPER DORTLAND 
MANAGER OFF ICE365 -  GLOBAL
COLLABORATION & PRODUCTIV ITY
RABOBANK


