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Gegevensbestand inlezen  

R kan veel databestand formaten inlezen, waaronder: 

– csv-bestanden (.csv) 

– Excel bestand (.xlsx)  

– SPSS bestand (.sav)  
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csv-bestanden: Inlezen 
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sam_csv <- read.csv2("sam.csv", header=TRUE)  

Er staan kolomnamen in je 
bestand  

Naam bestand 
Europees (read.csv2) of 
Amerikaans (read.csv) 

– R leest data automatisch correct in inclusief headers. 

– read.csv2 gebruikt automatisch ‘;’ als scheidingsteken en ‘,’ als 

decimaal teken 

– Als je niet meer weet waar alle parameters voor staan 

     Documentatie opvragen: 

 
?read.csv 



csv-bestanden: wegschrijven 
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write.csv2(sam, "sam3.csv", row.names=FALSE, na="") 

Er staan geen rij-, 
maar wel 
kolomnamen in je 
bestand 

Schrijf 
ontbrekende 
waarden als lees 
veld weg.  

?write.csv 

Functie wegschrijven 
bestand 



excel-bestanden: inlezen 
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library(openxlsx) 
sam_xlsx <- read.xlsx("sam.xlsx“, sheet = “Sheet1”)  

Welk tabblad Naam bestand Functie inlezen bestand 



excel-bestanden: wegschrijven 

7 

write.xlsx(sam_xlsx, file = "sam2.xlsx", sheetName = "aanpassing") 

Welk tabblad Naam bestand 
Functie wegschrijven 
bestand 

Data.frame 



SPSS-bestanden: inlezen 

– Pakket nodig  
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library(haven) 
sam_spss <- read_sav("sam.sav") 

Maakt gewoon gebruik 
van de waarden en NIET 
van de value labels in R 

library(haven) 



write_sav(sam_spss, "sam2.sav") 

SPSS-bestanden: wegschrijven 
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Functie wegschrijven 
bestand 

Data.frame Naam bestand 



SPSS-bestanden: inlezen (2) 

– Pakket nodig  
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library(foreign) 
sam_spss <- read.spss("sam.sav“, to.data.frame = 
TRUE) 

library(foreign) 



Data manipulatie 

R verschillende functies om data te manipuleren.  

 

– Standaard beschikbare functie in R 

– Tidyverse (veelgebruikte library) 

‐ dplyr 

‐ ggplot2 (visualisatie) 

‐ readr 

‐ tidyr 
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Selecties maken 
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1:10 betekent alle gehele 
getallen van 1 tot en met 10. 
Handig! 

diamonds$carat diamonds[, 1] 

d[1, 1] Waarde in rij 1, kolom 1 

d[2, 3] Waarde in rij 2, kolom 3 

d[1, ]  Rij 1 

d[, 1]  Kolom 1  

 

 

 

d[1:5, ] Rij 1 t/m 5 

d[1:10, 1:3] Rij 1 t/m 10,  kolom 1 t/m 3 

 

 

 

 

 

 

alternatief: d$kolom_naam 



Selecties data.frame 
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d[            ,             ]  

Kolomselectie 
• Index getallen  
• (TRUE/FALSE waarden) 
• kolomnamen  

Rijselectie 
• Index getallen 
• TRUE/FALSE waarden 
• (rijnamen)  

diamonds[diamonds$carat < 0.25, 1:5]  

diamonds[ , -1 ]  

diamonds[1:1000, c(“carat”, “price”)]  

Truckje: met negatieve index getallen selecteer je alles behalve deze indices:  

Alles behalve de eerste kolom   



Logische  en vergelijkingsoperatoren 
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a & b a en b 

a | b a en/of b 

!a niet a 

a == b a gelijk aan b 

a >= b a groter dan of gelijk aan b 

a <= b a kleiner dan of gelijk aan b 

a != b a ongelijk aan b 

any(a) Minstens een a[i] == TRUE   

all(a) Alle a[i] == TRUE  

a %in% b a[i]  komt voor in b  



Efficiënte packages 

– Standaard R functionaliteiten om databewerkingen (zoals 

selecteren, filteren en aggregeren) uit te voeren op 

data.frames zijn niet heel efficiënt en snel. 

– Een veelgebruikte package biedt hiervoor uitkomst: dplyr 

(zit in tidyverse) 

– Beide zijn snel, efficiënt (qua geheugengebruik), en 

populair. 
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dplyr 

Commando’s: 

- filter: 

- Welke rijen? 

-  select: 

- Welke kolommen? 

- mutate:  

- Verander waarden 

- summarize 
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> library(dplyr) 
> filter(women, height > 5) 
> select(women, height) 
> mutate(women, ratio = weight / height ^2) 



Pipeline 

Met “%>%” kunnen statements “geketend” worden: 
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> library(dplyr) 
> w <- filter(women, height > 5) 
> w <- mutate(w, ratio = weight / height ^2) 
> select(w, ratio) 
 

> library(dplyr) 
> women %>%  
     filter(height > 5) %>% 
     mutate(ratio = weight / height ^2) %>% 
     select(ratio) 

Hetzelfde kan worden bereikt met: 

 

 

 



Kolommen toevoegen 

– Stel: je wilt uitrekenen hoeveel vogels er per 100m2 voorkomen 

 

 

 

 

 

– Of via dplyr en pipeline 
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> weidevogels_totaal$oppervlakte <- 225 
> weidevogels_totaal$aantal_100 <- (weidevogels_totaal$aantal * 100) / 
    weidevogels_totaal$oppervlakte 
> weidevogels_totaal 

> weidevogels_totaal <- weidevogels_totaal %>% 
+   mutate(oppervlakte = 225) %>% 
+   mutate(aantal_100 = (aantal*100)/oppervlakte) 
> weidevogels_totaal 
 



Files combineren met sleutel: inner_join 
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Voorbeeld data.frames aanmaken 

> authors <- data.frame(  
+ surname = I(c("Tukey", "Venables", "Tierney", "Ripley", "Cleveland")),  
+ nationality = c("US", "Australia", "US", "UK", "US"),  
+ deceased = c("yes", rep("no", 4)))  
 
> books <- data.frame(  
 + name = I(c("Tukey", "Venables", "Tierney",  
  + "Ripley", "Ripley", "McNeil", "R Core")),  
 + title = c("Exploratory Data Analysis",  
  + "Modern Applied Statistics ...",  
  + "LISP-STAT",  
  + "Spatial Statistics", "Stochastic Simulation",  
  + "Interactive Data Analysis",  
  + "An Introduction to R"),  
+ other.author = c(NA, "Ripley", NA, NA, NA, NA,  
  + "Venables & Smith"))  



Files combineren met sleutel: inner_join 
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   surname nationality deceased                         title other.author 
1   Ripley          UK       no            Spatial Statistics         <NA> 
2   Ripley          UK       no         Stochastic Simulation         <NA> 
3  Tierney          US       no                     LISP-STAT         <NA> 
4    Tukey          US      yes     Exploratory Data Analysis         <NA> 
5 Venables   Australia       no Modern Applied Statistics ...       Ripley 

Library(dplyr) 
m1 <- inner_join(authors, books, by=c("surname“ = "name")) 

    surname nationality deceased                         title     other.author 
1 Cleveland          US       no                          <NA>             <NA> 
2    McNeil        <NA>     <NA>     Interactive Data Analysis             <NA> 
3    R Core        <NA>     <NA>          An Introduction to R Venables & Smith 
4    Ripley          UK       no            Spatial Statistics             <NA> 
5    Ripley          UK       no         Stochastic Simulation             <NA> 
6   Tierney          US       no                     LISP-STAT             <NA> 
7     Tukey          US      yes     Exploratory Data Analysis             <NA> 
8 Venables   Australia       no Modern Applied Statistics ...           Ripley 

m2 <- merge(authors, books, by.x = "surname", by.y = "name", all=TRUE) 



Frequentietabellen 
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> summary(quine)  
Eth  Sex  Age  Lrn  Days  
A:69  F:80  F0:27  AL:83  Min. : 0.00  
N:77  M:66  F1:46  SL:63  1st Qu.: 5.00  
  F2:40   Median :11.00  
  F3:33   Mean :16.46  
    3rd Qu.:22.75  
    Max. :81.00  
 
> table(quine$Age)  
 
F0 F1  F2  F3  
27  46  40  33  
 



Kruistabellen 

– Logische uitbreiding 
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table(quine$Sex, quine$Age) 

> table(quine$Sex, quine$Age) 
   
     F0  F1  F2  F3   
F  10  32  19  19  
M  17  14  21  14 



Aggregaten uitrekenen: group_by 

– Pakket nodig:  

 

 

 

 

 

 

– Groupeer data per gemeente 
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library(dplyr) 

library(dplyr) 
 
samplon <- read.csv2("sam.csv") 
 
 
samplon %>% group_by(gemeente) 



Aggregaten uitrekenen: summarise 
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samplon %>% group_by(gemeente) %>%  
  summarise(geminkomen = mean(inkomen)) 

> samplon %>% group_by(gemeente) %>%  
+   summarise(geminkomen = mean(inkomen)) 
Source: local data frame [7 x 2] 
 
    gemeente geminkomen 
1 Akkerwinde         NA 
2  Grasmalen         NA 
3  Lommerdal  1506.0984 
4 Nieuwekans         NA 
5    Smeulde   480.7787 
6 Stapelrade         NA 
7  Vuilpanne   406.6588 



ggplot2 

– Eén van meest populaire packages, ook veel gebruikt in 
wetenschappelijke publicaties 

– Gebaseerd op de Grammar of Graphics (Wilkinson, 2005) 

– Opbouw van grafieken: 
• data 
• mapping / aestetics 
• geoms 
• stats  
• scales 
• coord 
• facets 
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ggplot 

ggplot(mpg, aes(x = displ, y = cty) ) + 
geom_point() 

Data: data.frame. 

Aestatics: x, y, color, fill, shape Geometrie: points 

Stapelen van layers en 
transformaties met + 
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Aesthetics 

Mapping van data naar 
visuele eigenschappen van 
geometrische objecten: 
– Positie: x,y,z 
– Kleur: color, fill 
– Vorm: Shape 

ggplot(mpg, aes(x=displ, y=cty, 
color=factor(cyl))) + geom_point() 27 
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Aesthetics 

Mapping van data naar 
visuele eigenschappen van 
geometrische objecten: 
– Positie: x,y,z 
– Kleur: color, fill 
– Vorm: Shape 

ggplot(mpg, aes(x=displ, y=cty, 
shape=factor(cyl)))+ geom_point() 



Geom 

– Geometrische objecten: 

‐ Punten, lijnen, vlakken, … 

‐ Beginnen in ggplot met “geom_” 

 

– Ook betrouwbaarheidsintervallen: 

‐ geom_errorbar(), 

geom_pointrange(), 

geom_linerange(). 

‐ Let op: deze hebben ook de 

aesthetics ymin en ymax nodig. 

ggplot(mpg, aes(x = displ, y = cty) ) + 
geom_point() + geom_line() 
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Facets 

Met facets maak je een 

uitsplitsing van de data. 

 

ggplot(mpg, aes(x=displ, y=cty,color=factor(cyl)) +  
geom_point() + facet_grid(.~cyl) 
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ggplot2 tips 

ggsave(g, “inwoners.png”, width=7, height=7,  
scale=2, dpi=300) 

De functie ggsave bewaart de opgegeven plot in het gewenste formaat 

g <- ggplot(mpg, aes(x = displ, y = cty) ) + 
geom_point() 

Ken een plot toe aan een variabele, bijvoorbeeld g: 
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Shiny 

– Voeg interactie toe! 

– Shiny.rstudio.com 

– Libraries: 

– shiny 

– shinydashboard 
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