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Kleine graphics bij 
geplande nieuwsberichten

Bijvoorbeeld: hoe zit het met landbouwgrond, 
aantallen koeien, ontwikkeling bevolkingscijfers















Grotere graphics met 
CBS-gegevens

Bijvoorbeeld: krantenbijlage over onderwijs en 
werkgelegenheid; series graphics over 

interessante data van het afgelopen jaar

















CBS-data als 
‘tussenlaag’ in project

Bijvoorbeeld: data over bevolkingsdichtheid 
in kaart over coronabesmettingen 













‘Sterven in Nederland’
Serie artikelen en datavisualisaties met CBS-gegevens

Nederlands Dagblad, september 2020













Mijn workflow
Open data in R



Eeeh, R?

• Gratis, open source statistiekprogramma
• Werkt op basis van een script
• Te gebruiken met het programma Rstudio (eveneens gratis 

en open source)
• CBS heeft een uitstekende koppeling gemaakt tussen R en 

Statline
• Maar: R is minder gebruik(ers)vriendelijk dan Excel of SPSS, 

en de leercurve kan steil zijn



CBS-data in R: cbsodataR

CAOlonen <- cbs_get_data(‘82838NED’)



CBS-data in R: cbsodataR

CAOlonen <- cbs_get_data(‘82838NED’, CaoSectoren = “T001020”)



R: maak een grafiek met x en y



R: het moet een lijngrafiek zijn



R: op de x-as staan data, per maand



R: de y-as moet op nul beginnen



R: titel grafiek, labels bij assen, bron



R: ND-format voor Adobe Illustrator



R: resultaat voor Adobe-bewerking



Waarom al die moeite?

• Het grote voordeel van R: herhaalbaarheid
• Als er nieuwe cijfers verschijnen, is het vaak voldoende een 

script opnieuw uit te voeren
• Geen downloads, versies van bestanden, opnieuw opschonen 

en grafieken opnieuw handmatig maken
• Voorbeeld: project ‘Sterven in Nederland’ lag een jaar op de 

plank totdat er gepubliceerd kon worden. In de tussentijd 
verschenen er nieuwe cijfers en kon de grafiek moeiteloos 
bijgewerkt worden.
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