
Je Data Warehouse of Business
Intelligence oplossing staat als een huis.
Hoe zorg je ervoor dat nieuwe
medewerkers binnen no-time inzetbaar
zijn? Simpel; met Sigma Data Academy.
Die geeft nieuwemedewerkers van het
Data Team een kick-start. Onze opleiding
koppelt theorie en de dagelijkse praktijk
op een vanzelfsprekende manier aan
elkaar. Nieuwemedewerkers zijn snel
ingewerkt, verbreden hun data-horizon,
raken geïnspireerd door de mogelijkheden
en zorgen zo voor meer rendement. Win3.

Als Sigma Data ondersteunen je Data Team
natuurlijk graag met consultants. Maar
consultancy is slechts een deel van de
oplossing. Intern zijn ervaren mensen nodig
die de initiatieven op het gebied van
Business Intelligence en Data Warehousing
voortzetten en voor continuïteit zorgen.
Anders is die kostbare dataoplossing de

spreekwoordelijke rode sportwagen die
alleen naar buiten komt voor een
boodschappenritje.

Volgende editie: september 2021
In september 2021 start opnieuw een
Sigma Data Academy training waarin we
jouw (nieuwe) medewerker inwerken en
opleiden.
1. Wij verzorgen de opleiding van de

(nieuwe) medewerker.
2. In zeven weken stomen we hem/haar

klaar om mee te werken in jouw Data
Team.

3. Inhoud van het programma is toegespitst
op toepassing binnen jouw organisatie.

Specifieke modules
De Sigma Data Academy bestaat uit zeven
modules die de basis vormen voor een
modern dataplatform in de cloud. Vanuit
onze uitgebreide ervaring en onderbouwd
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met veel best practices helpen we je met
up-to-date kennis.

Theorie én praktijk
Belangrijke succesfactor van de opleiding is
de koppeling van de theorie aan de
dagelijkse praktijk. De opdrachten zijn zo
gekozen dat de student direct zijn kennis in
je organisatie kan inzetten. Handig, want zo
blijft ook het bestaande Data Team op de
hoogte van de voortgang. En snijdt het mes
wellicht aan meer kanten!

Verbreden en verdiepen
Naast de basismodules bieden wij ook
verschillende aanvullende modules aan.
Een greep uit de mogelijkheden:
• Azure DataBricks
• Data Science ondersteunen met AzureML
• Streaming Data
• Datamodelleren met Data Vault
• Power BI deployment en beheer

Data-oplossingen in de cloud

SQL (taal)

Werken met databases en SQL

Azure Data Factory

ETL en orchestratie

Data voorbereiden

Data-analyse met Power BI

CI/CD en Azure Pipelines

Versiebeheer en Azure Repos

Scrum en Azure Boards

Professional Development

Azure Synapse

Cloud Data Platform Dimensioneel Modelleren

Datamodellering

Ontwerp

Technische componenten SQL Database in Azure

Datamodelleren en DAX

Visualiseren en rapporteren

Geïnteresseerd in de Academy? Benieuwd
hoe het voor jouw organisatie kan werken?
Of nog andere vragen?

Koos van Strien vertelt je graag meer! Je
kunt direct bellen (06-42507492) of mailen
op informatie@sigmadatalearning.nl

• De Academy duurt 7 weken
• We gaan van start op 6 september
• Je kunt ook enkele modules volgen
• Deelnamekosten: € 15.000
• Bij inschrijving vóór 1 juli: € 1.000

korting

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

Handig om te weten


