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Power BI Basis

Drs. Waldemar de Haas

Agenda vandaag

10.00 – 12.30: Uitleg basiswerking Power BI Desktop
• Introductieronde
• Uitleg werking Power BI Desktop: data visualiseren, data 

inladen en reports maken.

12.30 – 13.00: Lunch

13.00 – 17.00:  Vervolg basiswerking + Power BI Online
• Power BI Online: Reports publiceren.
• Kijken naar eigen data / cases.
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Agenda Training 2: Power BI vervolg

• Recapopdracht
• Bespreken van verschillen methoden van Data inladen 

(Import/Direct Query, etc.)
• Best practices bij het opzetten van een goed datamodel.
• Het maken en belang van een datakalender
• DAX:

– Uitleg Filter- en rij context
– Berekeningen maken

• Filters, Delta’s, YTD, MTD, IF/SWITCH

– Vinden van oplossingen bij de eigen vraagstukken
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Over mijzelf

Drs. Waldemar de Haas

• Eigenaar / Trainer Power BI Knowledge
• Microsoft Certified Trainer / MCSA
• Manager Data & Techniek | Rendement 

Uitgeverij
4

Klanten
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Power BI: een goede keuze!

2018 2019
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Wat kun je met Power BI?

• Inladen van ‘Ruwe Data’: Data uit verschillende 
bronnen inladen.

• Een Datamodel maken: Data bewerken, 
berekenen en combineren

• Reports maken: Data visualiseren, online delen en 
vernieuwen.
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De tools binnen Power BI

1. Power Query (editor) – een datatransformatietool
waarmee je data uit verschillende bronnen kunt
inladen en samenvoegen. 

2. Relationships modeler: Een modelleeromgeving
waarmee je relaties tussen tabellen kunt definiëren. 

3. DAX – een programmeertaal waarmee je query’s kunt
manipuleren en berekeningen maakt.

4. Power BI Reports – een rapportagetool waarmee je 
visualisaties maakt en uitgebreid kan worden met 
custom visualisaties. 

5. Online omgeving – Delen van rapportages.
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Applicatielandschap Power BI

Databron

Databron

Analyseren in Excel
Print

PowerPoint

On‐Premises
Data Gateway

Power BI 
Desktop

Power BI 
Service 
(Online)

Power BI
Mobile App

Datarefresh
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Power BI Desktop Power BI Online

Databronnen inladen  

Reports maken  

Dashboards maken  

Data publiceren en delen 
(gegevenssets, reports en 
dashboards).

* 

Data modelleren, 
transformeren en combineren 
(Power Query)

 **

Berekeningen (Measures) 
maken

 

Apps aanmaken  

* Publiceren naar Power BI Online (alleen gegevenssets en reports)
** Sinds juni 2019 beperkt mogelijk met Power Query Web (Dataflow)

Power BI Desktop vs. Online
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Licentiemodel  Free vs. Pro
(01-06-2017)

Free Pro

Bronnen inladen  

Rapportages maken en publiceren  

Dashboards publiceren  

Dashboards delen met andere collega’s  

Data automatisch verversen  

Real‐time data tonen  

Data security beheer  

Apps beheer
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Aan de slag met Power BI

Desktop
• Bronnen inladen
• Data bewerken
• Data visualiseren en publiceren

Online
• Dashboards en rapportages beheren
• Apps aanmaken
• Dashboards delen

12
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Voorbeeldbestanden downloadlocatie

• Via de Rendement portal of 
https://www.leerpowerbi.nl/training1/demofiles.zip

• Omzet Groente & Fruit 2016

• Relatietabel Van Vuuren
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Opdracht: Visualiseren van data: omzet 
Groente & Fruit

• Laad de sheet Verkopen G & F januari 2016 tabel. 
(Excel-file: Omzet Groente & Fruit 2016).

• Maak een tabel van alle velden, waarbij de totale 
omzet en aantal verkochte producten zichtbaar is.

• Zet de aantallen en de omzet als laatste twee 
kolommen in de tabel. 

• Maak de tekst van de tabel groter.
• Voeg een kolom toe waarbij te zien wat de gemiddelde 

orderwaarde is.
• Toon het euroteken bij de omzet.
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Inladen van data via

Via Report view ‘Get Data’

Via Query editor ‘Get Data’

15
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Query editor – Datatype wijzigen

Methode 1: Klik op het icoontje rechts van de kolomnaam:

Methode 2: Selecteer het tabblad ‘Transform’, selecteer één of 
meerdere kolommen, selecteer ‘Data Type’ of ‘Detect Data Type’
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Examentips

• Bekijk de Power Query formules goed van de meest 
gebruikter datatransformatie (filteren van data, 
kolommen verwijderen, etc.) 

• Houd er rekening mee dat je een vraag krijgt over 
welke M-Query functie je gebruikt om iets voor elkaar 
te krijgen. Let op M-Query is iets als anders dan DAX!

• Bereid je voor op opschoon-vragen waarbij je moet 
kiezen hoe je tot een bepaalde transformatie kunt 
komen. Soms zijn er meerdere antwoorden goed.

• Bereid je voor op welke type bestanden (XML, CSV, 
etc.) je allemaal kunt inladen in Power BI.
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Formulebalk aanzetten

18
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Impliciete vs. Expliciete Measures

• Impliciete Measures zijn formules die door Power BI 
standaard worden getoond bij visuals. Denk hierbij aan 
het berekenen van totalen, gemiddelden.

• Expliciete Measures zijn formules die door de 
gebruiker zelf zijn gedefinieerd met behulp van Dax.

• Advies: Maak zoveel mogelijk gebruik van Expliciete 
measures, dit geeft de meeste flexibiliteit in het maken 
van berekeningen.
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Beïnvloeden van impliciete measures:
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Expliciete Measure (DAX)

A B

A Dit is de naam van het berekende veld.

B Het gelijk aan teken (=) geeft het begin van de formule weer. Alle formules die 
een berekening uitvoeren beginnen met een gelijk aan teken. 

C Blauwe teksten roepen een DAX-functie aan. In dit geval wordt de 
aggregatiefunctie ‘SOM van’ aangeroepen. Achter de haakjes wordt aangegeven
wat berekend moet worden.

D De tekst tussen de enkele aanhalingstekens geeft aan in welke tabel de kolom
zich bevindt.

E Tussen de haken wordt de referentie naar de kolom aangegeven. In DAX wordt
altijd verwezen naar DAX, dit in tegenstelling tot Excel. 

C D E
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Nieuwe Measure aanmaken

OF:
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Opdracht: berekening uitvoeren

• Maak twee Expliciete Measures aan: 
– De som van de omzet en toon deze naast de impliciete 

berekening van de som van de omzet.
– De gemiddelde orderwaarde en toon deze naast de 

impliciete berekening van de gemiddelde orderwaarde.

• Formules:
– MEASURENAAM = 

SUM(‘TABELNAAM’ [OMZETVELD])
– MEASURENAAM = 

AVERAGE(‘TABELNAAM’ [OMZETVELD])
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Opdracht: omzet Groente & Fruit per winkel + 
filter op winkel

• Maak een draaitabel waarbij te zien hoeveel omzet er 
per winkel is gemaakt gesplitst naar type product.

• Maak de tekst van de draaitabel groter.

• Voeg een titel toe aan de tabel.

• Voeg een Slicer visual toe met filter ‘Winkel’. 

• Maak een taartdiagram waarbij te zien hoeveel procent 
omzet uit elke winkel komt.

• Voeg het bedrijfslogo toe aan de pagina en een titel.

24
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Break?
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Werken met Pivot/Unpivot/Transpose

• Voorbeeld Unpivot van tabel:

• Selecteer de kolom Report Item.

• Selecteer Transform Pivot Column.

• Selecteer bij Values de kolom Number

Eindresultaat: Unpivotted table
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WdH1

Voorbeeld vraag voor Examen: Pivot / Unpivot / 
Transpose opties in Power Query

After connecting to all the target Excel files, which of the following is 
going to transform data into a tabular shape that Power BI works best 
with?

• A) Select first column, then click Pivot Column
• B) Select first column, then Unpivot Other Columns
• C) Select first column, then Unpivot
• D) Transpose table 27
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Examen tips: Datavisualisatie

• Leer uit je hoofd welke velden bij de standaard 
visuals je moet invullen om een goed resultaat te 
krijgen. Je kunt vragen verwachten als: sleep 
onderstaande velden naar de juiste vakjes om een 
bar chart te krijgen.

28

Examen tips: Datavisualisatie

• Het maken van een hiërarchie voor een visual
levert een gelijk resultaat oplevert als het onder 
elkaar zetten van de velden t.b.v. het maken van 
een drill-down op categorieën. Beide oplossingen 
zijn dus goed.
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Examen tips: Datavisualisatie

• Leer te onderscheiden welke type visuals je 
gebruikt in bepaalde business scenario’s.

30
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Opdracht: Visualiseren van data zonder data 
opschoning.

• Laad Excel Omzet Groente & Fruit, sheet ‘Verkoop 
Bananen 2016’ in.

• Maak een nieuw tabblad aan: Toon een tabel en plaats 
daar een omzet en de winkel in. Je zult zien dat het 
niet mogelijk is om de totale omzet te tonen.

• Toon een slicer visual naar Winkel. Je zult zien dat er 3 
waardes worden getoond.

• Inspecteer de dataset en schoon deze op. Probeer dan 
opnieuw bovenstaande te realiseren.
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Oplossing Data schonen: Kolommen weghalen

• Haal uit de Verkoop Bananen tabel de velden 
“Datum_facturatie” en “Type” en “Naam” weg (via 
Choose Columns).

• Haal de lege waardes (null) uit de tabel.

• Verwijder alle dubbele ingevoerde records.

• Vervang ROTTERDAM1 met Rotterdam via een 
Replace value actie.
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Kolommen verwijderen

Methode 1: Knop ‘Choose Columns’: Selecteren via een lijst welke kolommen je wilt behouden. Voordeel: Via 
het tandwieltje bij de stap kun je later eenvoudig kolommen toevoegen of verwijderen 
Methode 2: Remove Columns: Alleen de geselecteerde kolommen worden verwijderd.

33
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Opdracht: Visualiseren van data: jaaromzet 
bananen in een tabel.

• Laad Excel Omzet Groente & Fruit, sheet ‘Verkoop 
Bananen 2016’ in.

• Maak een nieuw tabblad aan: Toon een lijngrafiek 
waarbij de gehele omzet per maand over het hele jaar 
getoond wordt.

• Splits de lijn uit naar omzet per winkel (via 
Legendveld).

• Toon een slicer visual naar Winkel.
• Voeg datalabels toe en maak de kleur van de lijn voor 

Rotterdam rood.
• Voeg een trendlijn toe. 
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Data inladen en opschonen

• Best Practices
– Zet de Formula Bar aan in de Query editor voor snelle wijzigingen.
– Begin altijd met het inspecteren en opschonen van de data in de Query editor voordat je begint 

met het visualiseren van data.
– Maak een ‘oerbron’ die je via een “Reference” kopieert. Als de locatie van de oerbron wijzigt 

hoef je dit maar op één plek te wijzigen.
– Haal overbodige kolommen weg (overzicht en performance). Advies: Gebruik hiervoor de 

functie Choose columns voor ipv de functie Remove columns
– Inspecteer de unieke waardes (distinct values) op inconsistentie of foutieve invoer. Dit kan via 

de ‘Tabel View’ of dit de Query editor filterfunctie. 
– Controleer of de Datatypes correct zijn en corrigeer waar nodig ‘errors’ door het vervangen van 

waardes (Replace Value) of het wegfilteren van deze rijen als deze niet in dataset moeten 
worden opgenomen.

– Overweeg bij grote datasets data te kiezen vanaf een bepaalde periode (t.b.v. performance).
– Zet “Enable load” uit bij tabellen die als basis voor andere queries zijn gebruikt (overzicht en 

performance).
– Maak mappen aan en groepeer tabellen (overzicht)
– Beperk het werken in de Query editor echt tot het prepareren van de data, voer berekening uit 

in het report zelf.
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Break?
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Data samenvoegen

Verschillende mogelijkheden om data samen te 
voegen:

• Appenden: Onder elkaar plakken van soortgelijke 
data

• Mergen: Samenvoegen van data uit de ene tabel 
naar een andere tabel o.b.v. van een sleutel.

• Relaties leggen: Filtercontext bepalen waar in 
berekeningen en visualisaties rekening mee wordt 
gehouden.
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Appenden: Onder elkaar ‘plakken’ datasets met 
dezelfde data.
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Mergen: Twee tabellen fysiek koppelen tot een 
nieuwe tabel

39
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Data samenvoegen: Relaties leggen.

• Bij relaties leggen draait alles om het koppelen 
van unieke sleutels. Denk aan Klantnummers, 
factuurnummers, etc.
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Relaties tussen tabellen leggen

• Relatie geldt als filter’draad’ tussen tabellen. Vergelijk 
het met de Look-up value van Excel.

• Eisen aan het leggen van een relatie:
– Tenminste één van de tabellen moet ten minste één 

kolom hebben die unieke waarden bevat: De unieke 
sleutel.

– In juli 2018 is er ook een Many-to-Many mogelijkheid 
toegevoegd  waarbij bovenstaande restrictie niet geldt 
(Preview).

• Er kunnen meerdere relaties vanuit een tabel gelegd 
worden. Er kan per tabel slechts één relatie actief zijn.
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Voorbeeld van een inactieve relatie

42
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Relaties tussen tabellen leggen (2)

• Ga er niet vanuit dat de standaard relatie die 
Power BI soms legt altijd klopt!
– Tip: Verberg het sleutelveld dat geen onderdeel is 

van de eigenschappentabel (waar ‘1’ staat in de 
relationshipmodeller’ nadat je hebt gecontroleerd 
dat de relatie goed is gelegd. Dit ter voorkomen dat 
het verkeerde sleutelveld wordt geselecteerd in een 
tabel).

– Tip: Zie je een lange rij met dezelfde getallen? Dan 
is de kans groot dat de relatie niet goed is gelegd.
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Beschikbaar augustus 2018: Many to Many
relaties (Preview)

• Beschikbaar als Preview zodra Composite models
is aangezet.

• https://docs.microsoft.com/en-us/power-
bi/desktop-many-to-many-relationships
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Many to many relationship

• Geen unieke waarde meer nodig in één van de 
tabellen.

• Voordeel: Geen tussen (bridge) tabel meer nodig:

45
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Many to many relationship

46

Many-to-Many resultaat
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Opdracht: Data opschonen / Tabellen 
combineren

• Laad de Relatietabel (Excel) Van Vuuren in. Selecteer 
sheet ‘Relaties’.

• Haal het woord ‘Bedrijf’: weg uit de cellen.
• Zorg dat de bedrijfslocatie een aparte kolom in de 

database wordt.
• Toon de tabel ‘Klanten‘ met alle velden in het report. 

Zet alle velden op ‘Don’t Summarize’. 
• Voeg de ‘Omzet’ uit de tabel ‘Verkoop Bananen 2016’ 

toe aan de klantentabel. Let op het resultaat is nog niet 
goed!
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Dezelfde getallen? Controleer relatiemodel!

Het relatiemodel is hier niet goed!
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Examentip

• Bereid je voor op de vraag wat de oorzaak is als je 
allemaal dezelfde getallen te zien krijgt. Voorkomende 
oorzaken: 

1. Er moet nog een relatie gelegd worden tussen de 
twee tabellen.

2. De filterrichting is niet correct. Deze moet dan bijv. 
nog op ‘Both’ gezet worden. 

3. Een inactieve relatie die met DAX op actief gezet 
moet worden met de functie USERELATIONSHIP: 
https://docs.microsoft.com/en-us/dax/userelationship-
function-dax
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Opdracht: Relationship: Klantlocatie en 
bedrijfsnaam bij verkoop bananen

• In het Relationships tabblad: Hernoem het veld 
‘Relatie_id’ naar ‘Klant_id’ in tabel ‘Klanten’.

• Leg een relatie tussen de klanttabel en de Verkoop 
Bananen tabel zodat de Klant_id , bedrijfsnaam en 
locatie van de klant correct wordt getoond.

• Toon welke klant niet voorkomt in de Klanttabel maar 
waar wel omzet op is geboekt.

• Toon in een kaartgrafiek (ESRI) de omzet per klant per 
locatie.
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Relaties leggen vs Queries Mergen

• Het mergen van Queries zorgt voor een vergroting van de 
dataset. Bij grotere datasets kan dit leiden tot performance 
issues.

• Het is wel mogelijk data die geen set heeft met unieke 
sleutels heeft wel eenvoudig te combineren tot één tabel op 
basis van sleutels die vaker voorkomen.

• Best practice: Probeer zoveel mogelijk op te lossen met het 
leggen van relaties ten behoeve van de performance en 
flexibiliteit c.q. latere uitbreiding van het datamodel. 

• Overweeg het mergen Dimensiontabellen die bij elkaar 
horen zodat het datamodel minder complex wordt.
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Merging: Van twee tabellen naar één

Merging
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Opdracht: Mergetabel
Bedrijfseigenschappen

• Open de file Relatietabel Van Vuuren en laad de 
sheet “Bedrijfseigenschappen.

• Open de Query editor.

• Maak een Mergetabel de Bedrijfseigenschappen 
worden toegevoegd aan de Relatietabel.

• Toon een visual waarbij het aantal medewerkers 
per bedrijf en omzet van de verkoop van Bananen 
wordt getoond. 
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Relatiefilter-richting

• De richting van de relatie bepaalt hoe het filter in 
visualisatie en berekeningen wordt toegepast.

• Power BI ondersteunt één-richting en 
tweerichtingsfilters. Tip: Wees terughoudend met 
het aanzetten van tweerichtingsfilters i.v.m. 
ongewilde loops en filtering van data.

• Controleer altijd de relatiefilterrichting om te 
bepalen of een berekening klopt (of niet klopt). 
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Filterrichting volgen

56
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Tabel Klant en Aankoop: geen directe relatie 
tussen de tabellen 
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BI-directional
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Opdracht

• Open het bestand ‘voorbeelddb Bi-directional’ 

• Maak een tabel waar met KlantID, Klantnaam en 
Hoeveelheid zichtbaar is. De aantallen kloppen 
nog niet.

• Open relationshipmodeller en sleep de tabellen in 
een logische volgorde. 

• Zet een bi-directional filter tussen de 
Klantaccount- en bedrijfsaccounttabel.

60
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Relatiemodel goed ingesteld

61

Interacties tussen visuals beïnvloeden

Selecteer eerst een visual en kies dan Edit Interactions onder het menu “Format”
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Best practice: Query editor vs rapportage-
omgeving

Koken in de keuken

Dataset prepareren
• Tabellen samenvoegen/splitsen
• Veldinhoud opschonen / splitsen / 

samenvoegen
• Kolommen verwijderen
• Kolommen/rijen draaien 

(pivot/unpivot)

Maaltijd opdienen in het restaurant

Data filteren en berekenen
• Data (visueel) filteren
• Relaties tussen tabellen leggen
• DAX‐berekeningen maken.

Query editor Rapportage‐omgeving

63
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Tips bij het maken van een report

• Inspecteer de data (Query editor/Tabelview).
– Null waarden?
– Duplicates? Maak eventueel een kopie van de query en behoud duplicates (Keep Duplicates)
– Errors? Maak eventueel een kopie van de query en behoud duplicates (Keep Errors)
– Aantal records?

• Prepareer het datamodel (Query editor): 
– Dezelfde soort data bij elkaar in één query? 
– Onnodige kolommen verwijderd? 
– Datatypes correct?

• Controleer of de relaties goed gelegd zijn (Relationshipsmodeler).
• Werk altijd met een debugtabel, visualisaties volgen later (Report view).
• Controleer de getallen met kleine datasets.
• Documenteer alle stappen (benoemen van de stappen in de Query editor, uitlegtabblad, 

etc.).
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Break?
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Workspaces vs. Apps

• Workspace gebruiken om een beperkte groep 
mensen toegang te geven tot je 
dashboards/report/dataset óf om ze ook edit
rechten te geven.

• Apps gebruiken om gestructureerd 
afdelingen/groepen mensen jouw werkruimte (of 
onderdelen daarvan)  te laten consumeren.

• Row Level Security als extra laag wie toegang 
krijgt tot bepaalde data (binnen een report).
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Power BI Online (app.powerbi.com)

Refresh schedule
via Power BI 
GateWay 67

Workspaces vs. Apps

App Werkruimte

Organisatie Apps

App Consumeren

Desktop

Row‐Level‐Security 68

Opdracht: Rapport publiceren

• Maak een nieuwe werkruimte aan in Power BI 
Online

• Publiceer de Power BI Desktop file naar de 
nieuwe werkruimte.

• Publiceer een App en deel de file met de collega.
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Opdracht: Maak zelf een rapport

• Individueel of maak koppels

• Kies een simpel vraagstuk voor een rapport

• Bouw het rapport

• Volgende keer gezamenlijke review van het 
rapport:
– Is het rapport duidelijk voor gebruikers?

– Wat ging goed?

– Waar liep je tegen aan?
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Agenda Training 2: Power BI Vervolg

• Recapopdracht
• Presentatie eigen rapporten
• Bespreken van verschillen methoden van Data inladen 

(Import/Direct Query, etc.)
• Best practices bij het opzetten van een goed datamodel.
• Het maken en belang van een datakalender
• DAX:

– Uitleg Filter- en rij context
– Berekeningen maken

• Filters, Delta’s, YTD, MTD, IF/SWITCH
– Vinden van oplossingen bij de eigen vraagstukken
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Gratis Power BI Knowledge Video’s

https://power-bi-knowledge.thinkific.com

72
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Naslagwerk en certificering

• Exam Ref 70-778 Analyzing and Visualizing 
Data by Using Microsoft Power BI

• Doorloop de Power BI Course op Edx.org

• Aanmelden examen: 
https://www.microsoft.com/en-
us/learning/exam-70-778.aspx. Zowel op 
locatie in NL als online beschikbaar.
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Handige websites

• SQL BI
• https://www.sqlbi.com/
• DAX Reference Microsoft

– https://msdn.microsoft.com/en-us/query-bi/dax/dax-function-reference
• DAX Studio (gratis)

– https://www.sqlbi.com/tools/dax-studio/
• DAXPatterns

– http://www.daxpatterns.com/
• Curbal DAX Glossary

– https://curbal.com/blogglossary
• Inspiratie Gallery:

– https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery
• Power BI Community

– http://community.powerbi.com
• Power BI Blog

– https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/
• Power BI  Toolbox

– https://powerbi.tips/toolbox/
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Youtube kanalen

• Curbal: 
https://www.youtube.com/channel/UCJ7UhloHSA4wAq
Pzyi6TOkw

• Guy in a Cube:
https://www.youtube.com/channel/UCFp1vaKzpfvoGai
0vE5VJ0w

• Avi Singh
https://www.youtube.com/user/ModernExcel

• Microsoft Power BI
https://www.youtube.com/channel/UCy--
PYvwBwAeuYaR8JLmrfg
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