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INLEIDING
Je wilt een Microsoft training volgen, maar misschien weet je niet 
precies welke training voor jou het meest geschikt is. En in welke 
volgorde kun je de trainingen het beste doen? Wil je een training 
volgen om beter te kunnen presteren in je huidige rol of wil je je 
voorbereiden op de volgende stap in jouw loopbaan? Welke training 
sluit aan bij jouw kennisbehoefte?

De behoefte aan kennis verschilt per persoon en heeft vaak te 
maken met je ervaringsniveau, interesses, je achtergrond en de 
werkzaamheden die je vervult of gaat vervullen. Axians biedt een 
scala aan praktijkgerichte trainingen die inspireren om optimaal 
gebruik te maken van Microsoft. 

Een serie trainingen die elkaar opvolgen noemen we een 
trainingstraject. In dit document zie je de verschillende rollen die je 
kunt (gaan) vervullen in een organisatie en de trainingstrajecten die 
daarbij passen. 

Neem voor meer informatie over de trainingstrajecten gerust contact 
met ons op. We helpen je graag!

Met vriendelijke groet,

Judith Rauwerda
academy.ps.nl@axians.com
T: +31 (0) 88 988 92 53
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Technisch beheerder - databases

Eindgebruiker

Functioneel beheerder - BI

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar - Data Science

Beheer - Data Science

Super gebruiker
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INHOUD
Trainingstrajecten ingedeeld per rol
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TECHNISCH BEHEERDER - DATABASES
De beheerder/ontwikkelaar zorgt dat de database dagelijks beschikbaar is en 
dat er voldoende schijfruimte is om de database in op te slaan. Daarnaast wordt 
de security binnen de servers en database up-to-date gehouden. Ze zijn gericht 
op het onderhouden, beheren en inrichten van de database en server. 

Trainingstraject:

Aanvullende trainingen:

2  |  Microsoft SQL AlwaysOn and High Availability

3  |  Updating Your Skills to SQL Server 2016

1 Developing SQL 
Databases

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/microsoft-sql-alwayson-and-high-availability/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/updating-your-skills-to-sql-server-2016/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/developing-sql-databases/
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EINDGEBRUIKER
De data consumenten ‘consumeren’ alleen de data. Ze consumeren rapportages 
welke al klaar staan in de BI-omgeving. Onder eindgebruiker wordt verstaan: 
personen met een functie zoals manager, controller of data analist. 

Trainingstraject:

1 Analyzing Data with 
PowerBI

Aanvullende trainingen:

2  |  Analyzing Data with Excel

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/analyzing-data-with-powerbi/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/analyzing-data-with-excel/
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Trainingstraject:

1

3

2

4

SQL Basis

Implementing a SQL  
Data Warehouse

Developing SQL Data 
Models

Introduction to SQL 
Databases

FUNCTIONEEL BEHEERDER - BI
De BI beheerder houdt zich voornamelijk bezig met de structuur en de inrichting 
van het dataplatform. Zowel technisch als functioneel. De BI beheerder ontvangt 
vragen uit de organisatie en probeert hiervoor een technische oplossing te 
bedenken. Denk bijvoorbeeld aan het leveren van een rapportage of een 
uitbreiding van het dataplatform.

Aanvullende trainingen:

5  |  Querying Data with Transact-SQL

7  |  Performance Tuning and Optimizing SQL Database

9  |  Microsoft Azure Fundamentals

6  |  Managing SQL Business Intelligence Operations

8  |  Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

10 |  Provisioning SQL Databases

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/sql-basis/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/implementing-a-sql-data-warehouse/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/developing-sql-data-models/
http://
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/querying-data-with-transact-sql/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/performance-tuning-and-optimizing-sql-databases/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/microsoft-azure-fundamentals-az-900/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/managing-sql-business-intelligence-operations/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/designing-and-implementing-cloud-data-platform-solutions/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/provisioning-sql-databases/
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ONTWIKKELAAR
De BI ontwikkelaar zorgt ervoor dat data inzichtelijk wordt voor de eindgebruiker. 
De ontwikkelaar zorgt er aan de backend voor dat gegevens uit de software 
worden gehaald. Via verschillende technische processen zorgt de ontwikkelaar 
ervoor dat de informatie uiteindelijk op de gewenste manier wordt getoond. 

Trainingstraject:

1 Implementing a SQL  
Data Warehouse

Aanvullende trainingen:

2  |  Managing SQL Business Intelligence Operations

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/implementing-a-sql-data-warehouse/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/managing-sql-business-intelligence-operations/
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ONTWIKKELAAR - DATA SCIENCE
De data science ontwikkelaar, analyseert de data en experimenteert met  
machine learning modellen. Hiervoor worden verschillende programmeertalen 
gebruikt. 

Trainingstraject:

1 Analyzing Big Data with 
Microsoft R 2

Perform Cloud Data 
Science with Azure 
Machine Learning

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/analyzing-big-data-with-microsoft-r/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/perform-cloud-data-science-with-azure-machine-learning/
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BEHEERDER - DATA SCIENCE
Als na de analyse en de experimentele fase blijkt dat de modellen succesvol 
zijn in het voorspellen / classificeren / clusteren, dan kunnen deze in productie 
genomen worden. 

Trainingstraject:

1 Microsoft Azure Big Data 
Analytics Solutions

Aanvullende trainingen:

3  |  Operationalize Cloud Analytics Solutions with Microsoft Azure

4  |  Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight

2
Performing Big Data 
Engineering on Microsoft 
Cloud Services

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/microsoft-azure-big-data-analytics-solutions/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/operationalize-cloud-analytics-solutions-with-microsoft-azure/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/performing-data-engineering-on-microsoft-hd-insight/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/performing-big-data-engineering-on-microsoft-cloud-services/
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Aanvullende trainingen:

3  |  Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

4  |  Excel Power BI Desktop & Online Gevorderd

SUPER  GEBRUIKER
De super gebruiker krijgt functionele vragen van de werkvloer. Door middel van 
een rapportage wordt er antwoord gegeven op de vraag.

Trainingstraject:

1 Analyzing Data with  
Power BI 2 Excel Power BI Desktop & 

Online Basis

https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/analyzing-data-with-sql-server-reporting-services/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/excel-power-bi-desktop-online-gevorderd-epbig/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/analyzing-data-with-powerbi/
https://www.axians.nl/business-analytics/trainingen/excel-power-bi-desktop-online-basis-epbib/
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