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1. Inleiding 

Het CBS publiceert veel cijfers in de tabellen op de databank StatLine, die te vinden is op de website 

van het CBS. Sinds 2014 zijn de datasets van StatLine ook te benaderen als open data via het portaal 

voor open data van het CBS en via het portaal van de overheid (data.overheid.nl).  

Deze handleiding heeft betrekking op de nieuwste versie van open data, versie 4. Deze is als 

bètaversie beschikbaar. Beschreven wordt hoe datasets in Excel 2016 ingelezen kunnen worden met 

behulp van OData 4 query’s. Dit is gebaseerd op de Query editor van Excel. 

OData 4 levert in beginsel precies dezelfde data en metadata als OData 3. Het verschil zit in een 

andere structurering van de data en metadata. Ook zullen er via OData 4 meer datasets beschikbaar 

komen dan alleen die van StatLine. Een belangrijk verschil is dat in OData 4 de data per cel 

aangeleverd worden, in plaats van per rij. Dit heeft consequenties voor het gebruik in Excel, omdat 

Excel 2016 een limiet stelt van maximaal 1 miljoen regels per werkblad. StatLine kent echter nogal 

wat tabellen met meer dan 1 miljoen cellen. 

De opbouw van deze handleiding is als volgt. Hoofdstuk 2 en 3 geven uitleg hoe een OData 4 query 

op te halen en aan Excel aan te bieden. In hoofdstukken 4 tot en met 6 wordt met voorbeelden 

getoond hoe de Query editor van Excel omgaat met een StatLine dataset. Hoofdstuk 7 en 8  geven 

kort twee Excel toepassingen: maken van een tabel met de ingelezen data en ophalen van nieuwe 

gegevens. In hoofdstuk 9  wordt besproken hoe om te gaan met de mappen met onderwerpen van 

een dataset. Hoofdstuk 10 en 11 zijn gewijd aan uitleg hoe om te gaan met datasets die meer dan 1 

miljoen cellen bevatten. Tot slot schetst hoofdstuk 12 in het kort hoe gegevens uit meerdere dataset 

zijn te combineren. 

 De inhoud van deze handleiding is bedoeld voor data-analisten, die via een Query editor met open 

data werken. Er wordt niet ingegaan op de specifieke functies van open data 4 query’s. Voor 

ontwikkelaars die met deze functies query’s willen maken met bijvoorbeeld Python of R zijn er 

handleidingen en voorbeelden in het portaal voor open data, onder de menu-optie ‘Informatie voor 

ontwikkelaars’.  
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2. Een OData 4 link van het dataportaal ophalen 

De datasets van het CBS worden aangeboden via het portaal voor open data. Dit dataportaal is te 

vinden op https://beta.opendata.cbs.nl/DataPortal/ .  

Het portaal maakt het mogelijk datasets te zoeken op een trefwoord of om door de datasets te 

bladeren aan de hand van thema’s. Iedere dataset heeft een beschrijving, bestaande uit algemene 

informatie, metadata van de versie van de dataset en een optie voor een preview en download. 

De query link van een dataset is te vinden onder de tab ‘Information’. Onderaan de pagina staat het 

kopje ‘Link to API’, waar de link naar de query staat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

https://beta.opendata.cbs.nl/DataPortal/
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Wanneer op de query link geklikt wordt, verschijnt een scherm waarin de beschikbare query’s staan 

voor deze dataset. Het ziet er als volgt uit: 

 

 

 

De basisquery voor deze dataset is https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED . Dit is een 

generieke verwijzing naar de OData 4 server van het CBS waaraan het nummer van de dataset 

(81575NED) is toegevoegd. De basisquery staat in adresbalk van de browser, maar ook in de eerste 

regel van de lijst met query’s.  

 

Aan de basisquery kunnen specifieke commando’s toegevoegd worden om delen van een dataset op 

te vragen. Bijvoorbeeld: 

 Een lijst met de onderwerpen van de dataset is te krijgen via de link 

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/MeasureCodes.  

 De link https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/PeriodenCodes zal een lijst met 

de perioden in de dataset teruggeven.  

 De data uit de dataset zijn op te vragen met de query 

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/Observations . 

  

In de volgende hoofdstukken van deze handleiding gebruiken we alleen de basisquery. Wanneer we 

de dataset benaderen vanuit Excel is het mogelijk later te kiezen welke query’s gebruikt worden. De 

specifieke commando’s voor query’s zijn vooral nuttig voor developers die precies weten welke delen 

van een dataset ze nodig hebben voor hun applicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED
https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/MeasureCodes
https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/PeriodenCodes
https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED/Observations
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3. Een OData query inlezen in Excel 

Excel biedt twee opties voor het gebruik van OData query’s. Maar een van deze twee opties 

ondersteunt OData versie 4. De menu optie Gegevens > Nieuwe query > Uit andere bronnen > Uit 

OData-feed is de juiste manier om data te laden met een OData 4 query. 

 

 
 

De andere manier om een query te laden in Excel is via Gegevens > Van andere bronnen > Via Odata-

gegevensfeed. Deze werkt echter alleen met OData versie 3. Met OData 4 krijg je een foutmelding.  
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4. De Query Editor van Excel 

In het voorbeeld hebben we een dataset gekozen van minder dan 1 miljoen cellen, de dataset 

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente met StatLine nummer 81575NED. Het aantal 

cellen in een dataset is in het dataportaal te vinden onder de tab ‘Metadata’. Daar staat het aantal 

onder het kopje ‘Aantal cellen’. Aangezien het om minder dan 1 miljoen cellen gaat, kan Excel alle 

data in een werkblad inlezen. 

 

Als we de menu-optie Gegevens > Nieuwe query > Uit andere bronnen > Uit OData-feed volgen, vraagt 

Excel om de url van de query. Dit is https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED . We 

kopiëren en plakken de url uit het dataportaal en klikken vervolgens op OK. 

 

 

 

Je komt nu in een Navigator, die de mogelijkheid geeft om te kiezen welke gegevens je uit de 

dataset wil ophalen. Door de optie ‘Meerdere items selecteren’ aan te vinken kun je per query 

aangeven of je deze wil gebruiken. 

 

 
 

Bij iedere query verschijnt een check box; daarmee kun je aangeven of je de query wil gebruiken of 

niet. Als je een query aanklikt, wordt in het rechterdeel van de Navigator een preview van de inhoud 

van de query getoond. 

 

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/81575NED
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In dit voorbeeld zijn de volgende query’s beschikbaar: 

 BedrijfstakkenBranchesSBI2008Codes: de lijst met bedrijfstakken SBI 2008 

 BedrijfstakkenBranchesSBI2008Groups: de mappen waarin de bedrijfstakken zijn ingedeeld 

 Dimensions: de indelingen in de dataset (bedrijfstak, regio en perioden) 

 MeasureCodes: de onderwerpen van de dataset (vestigingen) 

 Observations: de cijfers van de dataset 

 PeriodenCodes: de lijst met periodes 

 PeriodenGroups: mappen waarin de periodes ingedeeld zijn 

 RegioScodes: de lijst met regio’s 

 RegioSGroups: mappen waarin de regio’s zijn ingedeeld 

We kiezen de volgende onderdelen: Observations, MeasureCodes, PeriodenCodes, RegioSCodes en 

BedrijfstakkenBranchesSBI2008Codes. Dit geeft de cijfers met de onderwerpen en lijsten met 

classificaties. Dit is voldoende om een tabel of grafiek met deze data te kunnen maken.  

Vervolgens klikken we op Bewerken. Dan kunnen we eerst nog aanpassingen aan de query’s doen 

voordat ze in Excel ingelezen worden. Door te kiezen voor Laden worden de query’s direct aan Excel 

aangeboden. 
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Excel opent nu de Query editor. De Query editor is bedoeld om data te manipuleren en te 

transformeren. Pas wanneer de data naar wens zijn aangepast worden ze ingelezen in Excel. Door de 

aangepaste query op te slaan is het later mogelijk de data met een druk op de knop te verversen. 

 

 

 

In het lint van de Query editor zijn een aantal opties voor het aanpassen te vinden: kolommen en 

rijen beheren, splitsen etc. 

 

In de kolom links staat een lijst van de beschikbare query’s. De Query editor toont een preview van 

de inhoud van de actieve query, in het voorbeeld de Observations. In de kolom rechts staan de 

Queryinstellingen. Deze kunnen getoond of verborgen worden via de menu-optie Weergeven. 

Onder Queryinstellingen staat een blok ‘Toegepaste stappen’, waarin alle aanpassingen aan de 

query worden getoond en bewaard. Daarmee is het eenvoudig een overzicht te houden van 

uitgevoerde acties en ze desgewenst ongedaan te maken. 

 

Wanneer het aanpassen van de query’s gereed is, kun je met de button Sluiten en laden de query’s in 

Excel laden. Voor iedere query wordt een apart werkblad in Excel toegevoegd. Pas bij het laden 

worden de query’s daadwerkelijk uitgevoerd; tot dan werden alleen previews met een beperkt aantal 

gegevens getoond. 
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5. Query’s samenvoegen 

Het samenvoegen van query’s is bij het werken met CBS-datasets een nuttige functie. Dit komt 

doordat de query Observations alle gegevens van een dataset bevat, maar de classificaties Regio’s, 

Bedrijfstakken en Perioden zijn hierin opgenomen als codes, waardoor ze niet gemakkelijk te lezen 

zijn. Het zou handig zijn de labels van deze indelingen aan de query toe te voegen. Daarmee wordt 

het tabellen en grafieken in Excel beter leesbaar. 

 

De labels van Perioden zijn opgenomen in de query PeriodenCodes. We willen de labels uit deze 

query overbrengen naar de query Observations. Om data uit deze query’s te combineren gebruiken 

we de menu-optie Combineren > Query’s samenvoegen.  
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Wanneer je gekozen hebt voor Query’s samenvoegen, opent zich een scherm dat je door de opties 

voor het combineren van query’s voert. Het samenvoegen gebeurt in de query van waaruit je het 

samenvoegen opstart.  

 

 

 

In dit voorbeeld is het samenvoegen gestart vanuit de query Observations. Deze staat bovenaan. We 

klikken de kolom aan die we gaan gebruiken voor het samenvoegen, Perioden. Vervolgens kiezen 

we in het drop down menu de query waarmee we willen samenvoegen. Dit is de query 

PeriodenCodes. In deze query geven we ook de kolom aan die we gaan gebruiken. Dit is de kolom 

Identifier, die de codes van de perioden bevat. 

 

Excel gaat nu controleren of de samenvoeging mogelijk is en hoeveel koppelingen deze oplevert. In 

dit geval is de koppeling volledig. Deze mededeling wordt onderaan gedaan: alle rijen zijn te 

combineren. Klik nu op OK om het samenvoegen uit te voeren. 
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De kolommen van de query Perioden zijn nu toegevoegd aan de query Observations. Ze zijn te 

vinden in de laatste kolom, NewColumn. Door te klikken op de twee pijltje achter het label vouwt de 

kolom open in een pop-up schermpje en zie je de kolommen uit de query Perioden die je toe kunt 

voegen. We kiezen hier alleen de kolom Title, want deze bevat de labels van perioden waarnaar we 

op zoek waren. Vervolgens klikken we op OK. 

 

 

 

De kolom NewColumn-Title is nu toegevoegd aan de query Observations. Door met de 

rechtermuisknop te klikken op de kolomkop is het mogelijk de naam van deze kolom te wijzigen; we 

noemen deze Perioden-labels. De stappen die we uitgevoerd hebben zijn in de rechterkolom terug 

te lezen onder de Toegepaste stappen. 

 

 

 

Op dezelfde manier kunnen we de labels van Bedrijfstakken en die van Regio’s toevoegen aan de 

query Observations.  
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6. Query’s opslaan 

 

Wanneer de aanpassingen met de query editor klaar zijn, slaan we de gegevens op in Excel. Kies voor 

de optie ‘Sluiten en laden’ om dit uit te voeren. De query’s worden dan opgeslagen bij de Excel file en 

de query editor wordt afgesloten. De query’s worden vervolgens uitgevoerd en de opgehaalde 

gegevens in Excel geladen.  

 

Er is ook een optie ‘Sluiten en laden naar…’. Deze is bijvoorbeeld handig wanneer je gegevens uit 

meerdere StatLine tabellen wil combineren. In het vervolgmenu ‘Laden naar’ kies je dan voor ‘Alleen 

verbinding maken’. De query wordt opgeslagen, maar de gegevens worden dan nog niet 

geïmporteerd in je werkmap. In dit geval hebben we echter voldoende aan de data die uit de 

gekozen dataset ingelezen worden. 
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De gegevens uit de query’s worden nu ieder als een apart werkblad in de Excel map opgenomen. In 

dit voorbeeld zijn er vijf query’s, die in de werkbladen Blad 2 tot en met Blad 6 neergezet worden.  

Deze worden Werkmapquery’s genoemd. In de kolom rechts staan deze query’s en wordt 

aangegeven hoeveel rijen ervan geladen zijn. 

 

Blad 4 bevat de gegevens uit de query Observations. De kolom Value bevat de cijfers. De kolom 

ValueAttribute geeft aan wat er aan de hand is wanneer een gegeven ontbreekt; in dit geval 

betekent Impossible dat een waarde op logische gronden niet voor kan komen. Voor de classificaties 

Bedrijfstakken, Regio’s en perioden zijn in Observations aparte kolommen met labels behorend bij 

de codes toegevoegd, respectievelijk Regio-label en Jaar. 
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7. Een tabel of grafiek maken 

 

De gegevens uit de query’s zijn nu te gebruiken om draaitabellen en -grafieken te maken. Kies 

daarvoor in het menu ‘Invoegen’ en vervolgens ‘Draaitabel’ of ‘Draaigrafiek’.  

 

 
 

Er verschijnt dan een scherm ‘Draaitabel maken’ waarin een paar opties aangeboden worden voor 

het ontwerp van de draaitabel of -grafiek. In dit voorbeeld gebruiken we een draaitabel en kiezen 

ervoor de tabel in een nieuw werkblad te zetten.  

 

Wanneer je het invoegen van een draaitabel opstart vanuit het werkblad Observations, worden de 

gegevens in het werkblad automatisch aangeboden als bron van de gegevens voor de draaitabel. 

Klik daarna op OK. Vervolgens wordt het nieuwe werkblad voor de draaitabel toegevoegd aan de 

werkmap. 

  

Inrichten van de draaitabel gebeurt in de menu-optie Analyseren. 
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Het nieuwe werkblad toont links de draaitabel. In de middelste kolom staan de werkmapquery’s die 

beschikbaar zijn voor de draaitabel. In dit geval is het Observations.  In de kolom rechts staan de 

velden die beschikbaar zijn voor deze draaitabel. Deze kunnen gesleept worden naar de vier 

gebieden van de draaitabel: filters, kolommen, rijen en waarden. 

 

Om uit een CBS-dataset een inzichtelijke tabel te maken, is het van belang de onderwerpen en alle 

classificaties in de draaitabel op te nemen en voor de waarden te kiezen voor ‘Som van Value’. Dan 

komen de waarden uit de dataset in de draaitabel. 

 

Hoe draaitabellen en –grafieken in Excel te ontwerpen en aan te passen valt verder buiten het kader 

van deze handleiding.  
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8. Een tabel of grafiek vernieuwen 

Het grote voordeel van query’s is dat we tabellen en grafieken op basis van query’s uit StatLine snel 

van een update kunnen voorzien. In sommige StatLine datasets worden iedere maand of ieder 

kwartaal gegevens over nieuwe perioden toegevoegd. 

 

In Excel kun je hiervoor de menu-optie ‘Gegevens’ gebruiken. Door vervolgens te kiezen voor ‘Alles 

vernieuwen’ worden de query’s opnieuw uitgevoerd. Excel gaat dan de meest recente gegevens 

ophalen.  Als de dataset uitgebreid is komen ook de gegevens van nieuwe perioden mee en kunnen 

deze direct in de draaitabel getoond worden. 
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9. Onderwerpen: het gebruik van Measures  

Datasets van StatLine kunnen veel onderwerpen of Measures bevatten. Deze zijn dan meestal in een 

mappenstructuur ondergebracht. Vaak zijn deze mappen essentieel om te weten om welk 

onderwerp het precies gaat. In odata 4 zijn de onderwerpen te vinden in de query MeasureCodes, 

terwijl de mappenstructuur te vinden is in de query MeasureGroups.  

 

In het voorgaande was, om het voorbeeld eenvoudig te houden, gekozen voor een dataset zonder 

een mappenstructuur; de dataset bevatte maar één onderwerp. Onderstaande toont de preview van 

een dataset met een eenvoudige mappenstructuur, de dataset 37320ned, Bevolkingsontwikkeling; 

regio per maand. StatLine bevat overigens ook datasets waarin de mappenstructuur meerdere lagen 

heeft. 

 

In deze dataset zijn er drie mappen waarin onderwerpen zijn ondergebracht. Zo zit het onderwerp 

‘Immigratie’ bijvoorbeeld in de map ‘Vestiging in de gemeente’.  

 

 
 

Het is mogelijk de structuur van de onderwerpen en mappen uit de query’s op te bouwen. In de 

query MeasureCodes is bij iedere Measure een veld MeasureGroupID opgenomen, dat verwijst naar 

de  map waarin het onderwerp is ondergebracht.   

 

Door query’s samen te voegen zoals beschreven in paragraaf 5 is het mogelijk bij ieder onderwerp de 

MeasureGroup en het label van een MeasureGroup toe te voegen aan de query Observations. 

Vervolgens kan de mappenstructuur zichtbaar gemaakt worden in een tabel of grafiek. 
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10. Datasets met meer dan 1 miljoen cellen: de 

omvang verkleinen 

Het voorgaande ging over een dataset met minder dan 1 miljoen cellen. Dan past de volledige 

dataset in een Excel werkblad. Bij datasets met meer dan 1 miljoen cellen is dit niet mogelijk. Het is 

echter wel mogelijk een selectie uit de dataset te maken voordat je de data in een werkblad laadt.   

 

We maken gebruik van de dataset Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. Deze tabel bevat meer 

dan 2 miljoen cellen. Het StatLine nummer van deze dataset is 37230ned. De basisquery voor de 

tabel is https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/37230ned. 

 

Volgens de in paragrafen 2 t/m 4 beschreven aanpak lezen we met de Navigator welke gegevens de 

dataset biedt. Dit zijn de volgende query’s: 

 Dimensions: de indelingen in de dataset (regio, perioden) 

 MeasureCodes: de onderwerpen in de dataset (opbouw van de bevolkingsontwikkeling) 

 MeasureGroups: (de mappen met onderwerpen, zoals vestiging, vertrek en bevolkingsgroei) 

 Observations: de cijfers van de dataset 

 PeriodenCodes: de lijst met peridoes 

 PeriodenGroups: mappen waarin de periodes ingedeeld zijn (in dit geval maanden en jaren) 

 RegioSCodes: de lijst met regio’s 

 RegioSGroups: mappen waarin de regio’s zijn ingedeeld 

 

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/37230ned
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Vervolgens starten we de Query editor op door te kiezen voor bewerken. Tot zover is het hetzelfde 

als voor datasets die kleiner dan 1 miljoen cellen zijn. We gaan nu de Query editor gebruiken om de 

omvang van de dataset te verkleinen.  

 

 
  

In de query Observations moet het aantal geselecteerde cijfers teruggebracht worden. Dit kan door 

minder onderwerpen te kiezen, of door het aantal regio’s en/of perioden te beperken.  

 

Er staan alleen de codes in deze query. Het ligt dus voor de hand om de labels toe te voegen en die te 

gebruiken om te selecteren. Helaas werkt bij tabellen met een omvang van meer dan 1 miljoen cellen 

het combineren van query’s vaak niet. Dit komt doordat Excel de gehele dataset gaat langslopen om 

te controleren of combineren mogelijk is. Wanneer het om een paar miljoen cellen gaat, lukt dit vaak 

nog wel, maar bij te veel cellen resulteert een melding dat niet vastgesteld kon worden hoeveel rijen 

van de query’s overeenkomen en is combineren niet mogelijk.   

 

Het verkleinen van de dataset zal dus soms aan de hand van de codes moeten gebeuren; welke code 

bij een bepaald label hoort is op te zoeken in de bijbehorende query. Zo is in de query RegioSCodes 

terug te vinden dat gemeente Utrecht de code GM0344 heeft en provincie Utrecht de code PV26. 

Een handige manier om het aantal cellen te reduceren is door gebruik te maken van het lijst-icoon 

dat achter de naam van iedere kolom staat.  Daarmee krijg je een lijst van de codes die in de dataset 

voorkomen, waarin je vervolgens kunt selecteren welke je in de query wil opnemen.  
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In de lijst van de query Perioden staan bijvoorbeeld alle codes van de perioden in de dataset. Hierin 

kun je de codes van perioden naar wens aan- of uitvinken. Je kunt ook naar een bepaalde code 

zoeken, bijvoorbeeld GM0344, als je alleen gemeente Utrecht wil selecteren. 

 

 
 

Bij grote datasets kan het zijn dat niet alle codes in de lijst staan, omdat de Query editor gebruik 

maakt van een voorbeeldweergave van de dataset. In dat geval staat er een melding dat de lijst 

mogelijk onvolledig is en wordt een knop aangeboden om meer te laden. In dit voorbeeld leidt 

aanklikken van ‘Meer laden’ ertoe dat de codelijst volledig opgehaald wordt, maar het kan bij zeer 

grote datasets voorkomen dat er te veel codes zijn om op te halen. In dat geval is er nog de optie 

‘Tekstfilters’, een vorm van filteren die altijd werkt. 
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Bij keuze voor een tekstfilter verschijnt een keuzemenu waarin de mogelijkheden voor het filteren 

aangegeven worden. Hier kan gefilterd worden op een exacte code zoals 2018MM07 (juli 2018), 

maar ook op alle cijfers van 2018, door te kiezen voor de codes die beginnen met 2018. 

 

 
 

In onderstaande voorbeeld is gekozen om alleen de jaarcijfers over de bevolkingsgroei in de query 

mee te nemen; de maandcijfers worden weggelaten. Omdat de codes van de jaren een de opbouw 

als ‘2018JJ00’ hebben, volstaat het om op te geven dat gefilterd moet worden op codes die de letters 

JJ bevatten. De codes van maanden bevatten de lettercombinatie MM en vallen weg.  

 

 
 

De dataset die in dit voorbeeld gebruikt wordt bevat twee indelingen, regio en periode. Andere 

datasets met meer dan 1 miljoen cellen hebben nogal eens vijf of meer indelingen. In dat geval kan 

het bij het verkleinen van de omvang handig zijn om bij een of twee indelingen alleen het totaal in de 

query op te nemen. De codes van een totaal zijn gemakkelijk te herkennen, omdat ze vrijwel altijd 

bovenaan de lijst staan en beginnen met een T.   

 

Nadat de omvang van de dataset is teruggebracht tot minder dan 1 miljoen cellen kunnen de data in 

Excel geladen worden met de optie ‘Sluiten en laden’, zoals beschreven in paragraaf 6. 
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11. Datasets met meer dan 1 miljoen cellen: het 

gegevensmodel 

Excel biedt ook de mogelijkheid om tabellen en grafieken te maken van datasets met meer dan 1 

miljoen cellen zonder eerst de dataset te verkleinen. Dit kan door de data niet in Excel in te lezen, 

maar door ze op te nemen in een gegevensmodel. Hierdoor wordt het ruimtebeslag van de file een 

stuk kleiner. In dat geval worden alleen de voor een tabel of grafiek benodigde gegevens in Excel 

geladen. 

 

Als voorbeeld kiezen we de dataset 37230ned, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand. De 

basislink voor odata 4 is https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/37230ned. Deze dataset telt meer 

dan 2 miljoen cellen. 

 

Na het invoeren van de odata link en het kiezen welke query’s we nodig hebben in de Navigator, 

kiezen we nu voor de optie Laden > Laden naar.  

 

 
 

 

 

 

https://beta.opendata.cbs.nl/OData4/CBS/37230ned
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Vervolgens komt een menu op waarin de wijze te kiezen is waarop de gegevens geladen worden. In 

dit menu kiezen we voor ‘Alleen verbinding maken’ en voor ‘Deze gegevens toevoegen aan het 

gegevensmodel’. De buttons hiervan staan als default al aangevinkt. 

 

 
 

Vervolgens gaat Excel de gegevens in het gegevensmodel laden. Bij datasets met meer dan 1 

miljoen cellen kan dat enige tijd duren. Daarna wordt de lijst met beschikbare query’s getoond. In de 

query Observations zijn nu alle ruim 2 miljoen cellen beschikbaar.  
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Door te dubbelklikken op de werkmapquery Observations wordt de Query editor geopend en is het 

mogelijk gegevens te combineren en andersoortige bewerkingen uit te voeren. Voor het maken van 

de draaitabel hebben we eerst een aantal handelingen met de Query editor uitgevoerd: 

 

 De kolommen met de naam van de MeasureCodes en de MeasureGroupID zijn toegevoegd 

aan de query Observations, door gegevens te combineren met de query MeasureCodes.  

 

 De kolom met de naam van de MeasureGroupID is toegevoegd aan de query Observations, 

door gegevens te combineren met de query MeasureGroups. 

 

 De namen van de toegevoegde kolommen met namen zijn veranderd in ‘Onderwerp’ voor de 

Measures en ‘Onderwerpmap’ voor de MeasureGroup. 

 

Na de bewerkingen kiezen we linksboven in het menu voor Laden en sluiten. De aangepaste query 

wordt dan in het gegevensmodel ingelezen. 

 

Let op: het combineren van query’s kan bij grote datasets langere tijd duren, omdat iedere keer weer 

alle data in het gegevensmodel opgehaald moeten worden.  Wanneer er veel bewerkingen in de 

Query editor nodig zijn, is het doorgaans sneller om de dataset te verkleinen dan om met een 

gegevensmodel te werken. 

 

Via de menu-optie Invoegen > Draaitabel kunnen we nu een tabel in Excel maken. Wanneer een 

gegevensmodel gedefinieerd is, wordt standaard aangeboden om dit te gebruiken voor de tabel en 

deze in een bestaand werkblad neer te zetten.  
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De volgende afbeelding toont de voltooide draaitabel. Hierbij zijn de onderwerpen in de rijen 

opgenomen. Door eerst de Onderwerpmap in de rijen te tonen en daarna de onderwerpen wordt de 

mappenstructuur in de dataset correct weergegeven.   

 

 
 

In de draaitabel zijn nog enkele andere handmatige aanpassingen gedaan. Iedere variabele heeft een 

drop down menu waarmee de variabele verplaatst of verwijderd kan worden. Ook is er een optie 

‘Veldinstellingen’. Deze hebben we gebruikt om de subtotalen weg te laten, die Excel anders 

automatisch toevoegt. 

 

Ook is het eindtotaal verwijderd, dat Excel automatisch onderaan een draaitabel toevoegt. Optellen 

van de onderwerpen heeft in deze draaitabel echter geen betekenis. Wat overblijft zijn de cijfers 

zoals die in de dataset staan: alle onderwerpen over de bevolkingsgroei per provincie in het jaar 

2018.  
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12. Combineren van twee verschillende datasets 

 

Het is mogelijk de gegevens uit twee verschillende datasets te combineren met behulp van de Query 

editor. Ze kunnen dan samen in één Excel werkblad ingelezen worden om een tabel of grafiek te 

maken. Voorwaarde is dat ze een gemeenschappelijke indeling hebben, bijvoorbeeld periode of de 

indeling naar economische activiteit (de SBI-indeling), die gebruikt kan worden om de datasets aan 

elkaar te koppelen. 

 

Wanneer in de Query editor een aantal query’s gedefinieerd zijn op een bepaalde dataset, is het 

mogelijk een nieuwe OData query aan te roepen. Dit kan via de menu-optie ‘Nieuwe bron’. 

 

 
 

Er verschijnen dan de submenu’s voor het aanroepen van een nieuwe OData 4 query:  

Nieuwe bron > Andere bronnen > OData-Feed  

 

 



 

CBS OData 4 en Excel 2016        November 2019       28 

Wanneer gekozen is voor de OData-Feed kun je de URL van een nieuwe basisquery invoeren. De 

query’s die dit oplevert worden dan aan de lijst met query’s in de kolom links toegevoegd. 

 

 
 

Door gebruik te maken van de menu-optie Combineren kunnen daarna de twee datasets 

samengevoegd worden, dat wil zeggen de query’s Observations van de twee datasets kunnen aan 

elkaar gekoppeld worden via een gemeenschappelijke indeling, zoals in paragraaf 5 beschreven.  

 

Vaak zullen van een dataset de benodigde gegevens in de query Observations staan, waar eventueel 

labels en toelichtingen uit andere query’s aan toegevoegd zijn. Wanneer de query Observations alle 

benodigde informatie bevat, kunnen de andere query’s verwijderd worden. 

  

Het kan voorkomen dat de gemeenschappelijke indeling niet precies hetzelfde is, bijvoorbeeld 

wanneer een dataset gegevens over de periode 2014-2019 bevat en de andere over de periode 2010-

2018. De Query editor biedt dan verscheidene mogelijkheden voor de koppeling: alle perioden 

opnemen (met lege cellen voor ontbrekende gegevens), alleen de perioden behouden van een van 

de query’s, of alleen de perioden opnemen die in beide query’s voorkomen. 


