Maken van een draaitabel met informatie uit StatLine.
Wat is een draaitabel?
Een draaitabel (Engels: pivot table) is een soort tabel die datalijsten in spreadsheets zoals Microsoft
Excel, OpenOffice.org Calc, op een dynamische manier kan samenvatten, rangschikken, groeperen en
bewerken. Een draaitabel kan onder andere automatisch data optellen die ze uit een andere
datatabel haalt, of gemiddelden trekken uit deze data, op de niveaus die aanwezig zijn in de
datakolommen in de oorspronkelijke databron (bv. klant, product, periode, regio). De gebruiker kan
de inhoud van de draaitabel veranderen door er datavelden naar te slepen en neer te zetten.
Draaitabellen worden vaak gebruikt om data te analyseren en voor te stellen, bijvoorbeeld van
verkoopstaten.
Bron: WikipediA
Na enige oefening is het een interessante tool om snel data te doorgronden zoals zal blijken uit het
voorbeeld.
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We starten met het selecteren van een tabel in StatLine
Vervolgens slaan wij deze geselecteerde tabel als een draaitabel
Dan openen we Excel en selecteren de opgeslagen tabel
Belangrijk is vervolgens de eerste rij (met titel) te verwijderen
Dan gaan we van deze data een tabel maken (waarom komt verderop ter sprake)
Na een tabel gemaakt te hebben gaan we een draaitabel maken
Dan wordt duidelijk in welke omgeving we gaan werken en hoe we kunnen selecteren etc.
Na de vormgegeven tabel maken we hiervan een grafiek en laat ik zien hoe je de selectie
direct kan aanpassen waarna de grafiek gelijk wordt aangepast.

Tot zover een kort overzicht wat er in de volgende bladzijden met screenshots zichtbaar wordt.

1. We starten met het selecteren van een tabel in StatLine

Open de tabel uit het thema bevolking en selecteer de tabel Bevolking; kerncijfers

Selecteer alle onderwerpen (69) en
alle perioden (64)
En klik op “toon gegevens” het
resultaat is onderstaande tabel.

2. Vervolgens slaan wij deze geselecteerde tabel op als een draaitabel

klik aan de linkerzijde van
de pagina op deze icoon
en selecteer 2007 gereed
voor draaitabel

Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ download en een draaitabel?
In de ‘gewone’ tabel blijven alle koppen bovenin de tabel staan, bij een draaitabel zijn de koppen al
gewijzigd en gereed gemaakt voor een draaitabel. Niet alleen is alle ballast verwijderd maar zijn ook
de tabelkoppen benoemd. (wordt in het voorbeeld wel duidelijk)

Na de download slaat u de tabel op een door u gekozen locatie en opent u vervolgens Excel

3. Dan openen we Excel en selecteren de opgeslagen tabel

De layout van Excel is verschillend voor de diverse jaren. Boven staat nu Excel 2013

Zie dat er niet allerlei rijen met
informatie staan maar direct de
kolomkoppen. (je kunt dit proberen
met een gewone download en zie
zeker 5 rijen met info en moet je
vervolgens zelf de koppen
benoemen.)

4. Belangrijk is vervolgens de eerste rij (met titel) te verwijderen
Waarom is dit belangrijk? Als je de titel niet verwijderd en in de volgende stap een tabel gaat
maken, wordt de titel de eerste en laatste kolomkop!

5. Dan gaan we van deze data een tabel maken (waarom komt
verderop ter sprake)

Het maken van een tabel vinden we in het menu ‘invoegen’
Waarom maken we eerst een tabel en niet gelijk een draaitabel?
Stel dat je in een volgende periode data wil toevoegen en ook later in de draaitabel zichtbaar wil
maken is het voorwaarde dat je eerst een tabel maakt. Excel ziet de toegevoegde data en neemt die
gelijk mee in de draaitabel. M.a.w. maak je gelijk een
draaitabel heeft die alleen betrekking op de
geselecteerde data en verder in een later stadium op
de toegevoegde data.

Werkwijze: we staan in het menu ‘invoegen’ en
plaatsen de cursor op een willekeurige plaats in de
data. Vervolgens klik de op het tabel icoon en zie wat
er gebeurt.

Na het selecteren vraagt Excel om bevestiging van de omspanning van de tabel, bevestig met OK

Na de bevestiging met OK ziet u bovenstaande tabel.

6. Na een tabel gemaakt te hebben gaan we een draaitabel maken
We gaan opnieuw naar het menu ‘invoegen’ en klikken op het draaitabel icoon.

Zie in het onderstaande scherm de Excel vragen en klik vervolgens op OK

U komt nu in de draaitabel pagina (zie ook dat onderin de pagina een nieuw tabblad is aangemaakt.

De draaitabel pagina heeft twee belangrijke velden
1. Het scherm/veld ‘draaitabelvelden’ waarin u de tabel onderwerpen kunt terugvinden
2. Het scherm waar u de onderwerpen etc. naartoe kunt slepen waardoor er een tabel ontstaat.
In de volgende sheets wordt duidelijk waarom de draaitabel een sterk instrument is.

7. Nu wordt duidelijk in welke omgeving we gaan werken en hoe
we kunnen selecteren etc.
Sleep of plaats een vinkje in het ‘onderwerpen 5’ en zie of sleep dit onderwerp naar beneden en
plaats in het rijen kader. Zie wat er gebeurt in de worksheet, alle onderwerpen die in de tabel staan
worden geplaatst als ‘rijlabels’

Vervolgens selecteren we perioden en slepen die naar ‘kolommen’

Nu gaan de uitkomsten (waarden) plaatsen in het ‘waardenveld’

Bij het plaatsen van de waarden geeft de tabel het
aantal waarnemingen, dit is niet wat wij willen zien
en moeten dus het aantal veranderen in de
oorspronkelijke waarde

Het veranderen van aantal in waarden gebeurt op de volgende wijze: Ga in het draaitabelvelden
staan en klik op ‘Aantal van Waarde’ er opent dan een scherm waaruit je meerdere mogelijkheden
kan kiezen, wij selecteren ‘Som van Waarde’ zie het resultaat in de tabel!

Het filteren van informatie betekent hier het verkleinen of vergroten van je selectie en gaat als volgt:
In de tabel zie je ‘Rijlabels’ en ‘Kolomlabels’ een klein driehoekje, klik je daarop gaat het scherm open
waarin alle onderwerpen zijn opgenomen en je deze kan selecteren of de-selecteren (je maakt dus je
eigen selectie) zie onderstaand resultaat.

Je kunt de filter ook weer uitzetten en je volledige selectie weer zichtbaar maken.

8. Na de vormgegeven tabel maken we hiervan een grafiek en laat
ik zien hoe je de selectie direct kan aanpassen waarna de
grafiek gelijk wordt aangepast.
Het mooie van dit systeem is dat iedere verandering gelijk zichtbaar gemaakt wordt ook als we
werken met een grafiek.
In het menu klikken we op de mogelijkheid ‘Draaigrafiek’

Zoals blijkt uit onderstaand screenshot laat
Excel direct een resultaat zien

Klik vervolgens op OK en de grafiek
staat nu in de worksheet

Veranderen we nu onze selectie via de filters bij de ‘rijlabels’ of in de ‘kolomlabels’ veranderd de
grafiek gelijk mee!

Zo kun je direct data doorgronden en zien wat er afwijkend is bijvoorbeeld.

Tot zover een eerste kennismaking met het werken met draaitabellen!

