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Inleiding 
 

CBS StatLine is een onderdeel van CBS Open Data oplossing. Het is o.a. een voorbeeld webapp 

om aan te geven wat de mogelijkheden zijn van CBS Open Data voor app-bouwers. 

 

In deze handleiding is in het kort beschreven wat de mogelijkheden zijn van CBS StatLine. 

Hoewel het geen uitputtende handleiding is, komen alle aspecten van CBS StatLine aan bod.  

 

Omdat de app grondig is herzien, is ook deze handleiding aangepast. 

 

CBS StatLine is te bereiken met url: http://opendata.cbs.nl/portaal/index.html 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://opendata.cbs.nl/portaal/index.html
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Wat is CBS StatLine 
 
StatLine is de elektronische databank van CBS. Deze databank bevat tabellen die door CBS zijn 
gepubliceerd. StatLine bevat bijna 4000 Nederlandse en Engelse tabellen met meer dan 10 
miljard cijfers. De databank wordt vrijwel dagelijks geüpdatet. CBS StatLine presenteert deze 
tabellen in de vorm van kaarten, lijn- en staafgrafieken en tabellen. U kunt zelf deze 
presentaties wijzigen en downloaden. 
 
Om een tabel te vinden heeft CBS StatLine drie ingangen: 

1. Etalage 
2. Themaboom 
3. Zoeken 

Deze ingangen worden in het volgende hoofdstuk besproken. 
 
Een CBS StatLine tabel is opgebouwd volgens een standaard structuur bestaande uit: 

1. Eén of meer onderwerpen 
2. Tussen de één en zeven indelingen (dimensies) 
3. Informatie over de tabel 

De gezamenlijke onderwerpen kunnen als een achtste dimensie gezien worden. 
 
Een grafiek of kaart kan niet alle indelingen uitgesplitst presenteren. Daarom is het mogelijk de 
presentaties aan te passen door te kiezen voor een ander onderwerp of andere items uit de 
indelingen. 
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Ingangen van CBS StatLine naar tabellen 
 

CBS StatLine heeft als functie informatie over gepubliceerde tabellen te tonen. De App heeft 

drie verschillende mogelijkheden om bij een tabel te komen. Ieder van die mogelijkheden heeft 

een ingang via het startscherm.  

 

Figuur 1 Startscherm met ingangen naar tabellen in het zwarte kader 

 
 

Hieronder volgt een overzicht van de drie verschillende ingangen om bij de tabellen te 

navigeren. Ook wordt het wisselen van schermen toegelicht. 

Etalage 
 

In CBS StatLine zijn zes hoofdgroepen samengesteld van tabellen met actuele cijfers over de 

belangrijkste onderwerpen. Deze tabellen zijn hier in de “Etalage” bij elkaar geplaatst en 

vertegenwoordigen een dwarsdoorsnede van de belangrijkste informatie in StatLine.  

Deze hoofdgroepen wordt bereikt door het kiezen voor “Etalage” op het startscherm.  

 

Wanneer op het startscherm gekozen is voor etalage, komen de zes hoofdgroepen meteen op 

het scherm. Wordt er voor een hoofdgroep gekozen, dan worden daaronder de bij de 

hoofdgroep horende tabellen met de beschikbare weergaven van die tabellen gepresenteerd. 

De beschikbare presentatievormen van de tabel worden door icoontjes voor de tabelnaam 

weergegeven. Zodra voor een icoontje gekozen is, wordt deze presentatievorm van de tabel 

getoond. 

  

Het aantal tabellen in de etalage is beperkt. De overige tabellen zijn te bereiken via zoeken op 

thema of zoeken op trefwoord. 

 



 

CBS StatLine voor Open Data  7 

Figuur 2. Etalage met de tabellen van de hoofdgroep “Bedrijven” 

 

 

Zoeken op thema 
Alle tabellen zijn door CBS naar thema’s ingedeeld. Deze thema’s kunnen weer onderverdeeld 

zijn in subthema’s. De weergave hiervan is gelijk aan een mappenstructuur, waar de 

(sub)thema’s gelijk zijn aan de mappen en de thema’s gelijk aan de bestanden. 

Via het startscherm is te kiezen voor van “Zoeken op thema”:  

Door voor een thema te kiezen klapt deze open naar sub-thema’s en of tabellen.  

Figuur 3 Themaboom met uitgeklapte thema’s 
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Wanneer uiteindelijk voor een tabel wordt gekozen, dan wordt die tabel gepresenteerd in de 

standaardvoorselectie die CBS bepaald heeft. 

 

Zoeken op trefwoord 
Het zoeken binnen CBS StatLine is een krachtige mogelijkheid voor het direct vinden van 

tabellen met de gewenste informatie. Het zoeken vindt plaats op alles wat binnen open data is 

opgeslagen.  

Via het startscherm van CBS StatLine wordt het zoeken bereikt door te kiezen voor “Zoeken op 

trefwoord”. Zoeken we naar bijvoorbeeld inflatie, geeft dit het volgende resultaat: 

 

Figuur 4. Zoeken naar inflatie via de zoekfunctie 

 

 

Na het ingeven van het trefwoord en het kiezen voor zoeken, wordt het aantal zoekresultaten 

weergegeven. De beschikbare presentatievormen van de tabel worden door icoontjes voor de 

tabelnaam weergegeven. Zodra voor een icoontje gekozen is, wordt deze presentatievorm van 

de tabel getoond.  

Wisselen schermen 
Wanneer het startscherm verlaten wordt, verschijnt achter de tekst “CBS StatLine” het 

StatLine Navigatie icoontje. Wanneer voor het StatLine Navigatie icoontje wordt gekozen 

wordt gewisseld met het voorgaande scherm. Hierbij onderscheiden we het startscherm, het 

navigatiescherm met de etalage, zoeken op thema en zoeken op trefwoord en het 

gegevensscherm van de tabel zelf. 

 

Wanneer in het gegevensscherm voor het StatLine Navigatie icoontje wordt gekozen, 

verschijnt het navigatiescherm. Wordt dan weer voor het StatLine Navigatie icoontje gekozen, 

wordt het gegevensscherm weer zichtbaar. De situatie op het navigatiescherm wordt bewaard 
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zodat bijvoorbeeld  dezelfde zoekresultaten beschikbaar zijn als voordat het gegevensscherm 

geopend is. 

 

Figuur 5 StatLine Navigatie icoontje achter CBS StatLine 
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Presentatievormen 
 

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd in welke vorm de in StatLine aangetroffen tabellen worden 

gepresenteerd. Wanneer een tabel geopend wordt, zijn er maximaal vier presentatievormen 

mogelijk: 

1. Kaart 

2. Lijngrafiek 

3. Staafgrafiek 

4. Tabel 

Iedere presentatievorm wordt door een icoon aangeduid. In Figuur 6 is de icoon van de kaart 

blauw dat wil zeggen dat de kaartpresentatie actief is. 

 

Figuur 6 Icoontjes van de presentatievormen van een tabel in CBS StatLine 

  
 

Welke presentatievormen binnen een tabel worden gebruikt, is afhankelijk van de inhoud van 

een tabel. Om een kaart te kunnen tonen, moet bijvoorbeeld een geografische indeling binnen 

de tabel voorkomen. 

 

CBS StatLine is grafisch georiënteerd, wat betekent dat waar mogelijk gekozen is voor een 

grafiek of kaart als eerste presentatie. Bij sommige gegevens is een grafiek echter niet 

relevant. Daarom worden alleen de icoontjes van de presentatievormen die mogelijk zijn ook 

binnen CBS StatLine getoond. De presentatievorm tabel is echter altijd beschikbaar. 

Onderstaande figuren tonen afbeeldingen van de verschillende presentatievormen die binnen 

één tabel voorkomen. 
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Figuur 7. Presentatievorm kaart 

 
 

Figuur 8. Presentatievorm lijngrafiek 
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Figuur 9. Presentatievorm staafgrafiek 

 
 

Figuur 10. Presentatievorm tabel 

 
 

De meeste tabellen bevatten meer informatie dan binnen CBS StatLine getoond kan worden. 

CBS bepaalt daarom niet alleen welke presentatievorm aangeboden worden, maar ook welke 

selectie in eerste instantie wordt getoond.  
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Wijzigen presentaties 
Daar de selectie van de presentatievormen beperkt is, kunnen deze worden aangepast. Zoals in 

de afbeeldingen van de presentatievormen (Figuur 7, Figuur 8, Figuur 9 en Figuur 10) te zien is, 

wordt voor het wijzigen van de presentaties de linker kolom onder de titel van de tabel 

gebruikt. Het grootste deel van de opties voor wijzigen geldt voor alle presentatievormen, een 

kleiner deel is afhankelijk van de presentatievorm. Hieronder wordt eerste de presentatievorm 

onafhankelijke wijzigingen besproken, daarna de wijzigingen die afhankelijk zijn van de 

presentatievorm. 

Wijzigingen mogelijk bij alle presentatievormen 
In Figuur 11 staan onder de titel van de tabel de verschillende indelingen opgesomd. Van de in 

de legenda opgenomen indeling kunnen meerdere items worden geselecteerd. Voor de 

lijngrafiek, staafgrafiek en de tabel zijn dat maximaal 8 items, voor de kaart zijn dat maximaal 3 

items. De legenda staat in de linker kolom onder het symbool en kan zowel een 

dimensie als de onderwerpen bevatten. Door gebruik te maken van het symbool kan 

een andere indeling in de legenda worden opgenomen. 

 

Figuur 11 Linker kolom voor wijzigen presentatie 
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Wijzigen onderwerp in de legenda 

Door in de legenda naast “Onderwerp” voor het bewerken-icoontje te kiezen, worden in de 

kolom ernaast alle onderwerpen getoond (zie Figuur 12). In de getoonde kolom met 

onderwerpen wordt een onderscheid gemaakt tussen niet te selecteren onderwerpgroepen en 

te selecteren onderwerpen. Achter ieder onderwerp staat een eenheid. Voor ieder onderwerp 

en onderwerpgroep staan checkboxen. Wanneer een onderwerp geselecteerd wordt, komt in 

de checkbox voor het onderwerp een vinkje ( ) te staan. De checkboxen voor de 

onderwerpgroepen die door deze selectie geraakt worden kleuren lichtblauw ( ). 

Alle geselecteerde onderwerpen hebben dezelfde eenheid. Wordt voor een onderwerp met 

een andere eenheid gekozen, dan wordt de bestaande selectie gedeselecteerd. Is het 

toegestane aantal onderwerpen bereikt, dan kan er niets anders meer geselecteerd worden 

totdat een ander onderwerp is gedeselecteerd. 

 

Deze tweede kolom met de selectie blokkeert de rest van het scherm. Deze kolom is te sluiten 

door het kiezen voor het sluit-kruisje ( ) achter “Onderwerp”. Hiermee worden de 

wijzigingen die zijn aangebracht in de selectie meteen gebruikt in de afbeelding. In de linker 

kolom worden de nieuwe onderwerpen, inclusief de onderwerpgroepen, met een kleurcode 

getoond.  

Annuleren van de in de legenda aangebrachte wijzigingen kan door in de linker kolom te kiezen 

voor het vak legenda. Het selectiegedeelte sluit zonder wijzigingen in de legenda aan te 

brengen. 

Bij veel onderwerpen en onderwerpgroepen kan door achter de onderwerpgroepen te kiezen 

voor inklappen ( ) of uitklappen ( ) van onderwerpgroepen de lijst korter of langer 

gemaakt worden. 

 

Figuur 12 Selectiescherm onderwerpen in de legenda 

 
 

Wijzigen indeling (dimensie) in de legenda 

Meestal staat niet het onderwerp maar een andere indeling in de legenda.  
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Door in de legenda naast de titel van de indeling voor het bewerken-icoontje te kiezen, worden 

in de kolom ernaast een lijst met alle items uit deze indeling getoond (zie Figuur 13). In dit 

overzicht van items kunnen meerdere items worden geselecteerd die gemarkeerd worden door 

blauwgekleurde vinkjes ( ). Is het toegestane aantal items bereikt, dan kan er niets anders 

meer geselecteerd worden totdat een ander item  is gedeselecteerd. 

 

Deze tweede kolom met de selectie blokkeert de rest van het scherm. Deze kolom is te sluiten 

door het kiezen voor het sluit-kruisje ( ) achter de titel van de indeling. Hiermee worden de 

wijzigingen die zijn aangebracht in de selectie meteen gebruikt in de afbeelding. In de linker 

kolom wordt de nieuwe items met een kleurcode getoond.  

Annuleren van de in de legenda aangebrachte wijzigingen kan door in de linker kolom te kiezen 

voor het vak legenda. Het selectiegedeelte sluit zonder wijzigingen in de legenda aan te 

brengen. 

 

 

Figuur 13 Selectiescherm indeling (dimensie) in de legenda 

 
 

Wijzigen onderwerp buiten legenda 

Wanneer, als “Onderwerp” niet in de legenda staat, naast “Onderwerp” voor het bewerken-

icoontje is gekozen, worden in de kolom ernaast alle onderwerpen getoond (zie Figuur 14). 

Door het blauwe vinkje ( ) achter een onderwerp, hier achter Immigratie, is te zien dat dit 

onderwerp is geselecteerd. De onderwerpen kunnen variëren tussen één onderwerp, een lijst 

met onderwerpen of een lijst waarin behalve de onderwerpen ook de onderwerpgroepen zijn 

opgenomen. Een onderwerpgroep is niet te selecteren, alleen een onderwerp. 

Deze tweede kolom blokkeert de rest van het scherm. Deze kolom is te sluiten door het kiezen 

van een ander onderwerp, of het kiezen voor het sluit-kruisje ( ) achter “Onderwerp”. Door 
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te kiezen voor het sluit-kruisje blijft het onderwerp ongewijzigd. Hetzelfde effect wordt bereikt 

door voor het “onderwerp”-vak te kiezen.  

Wanneer voor een ander onderwerp gekozen is, wordt deze meteen in de presentatie 

opgenomen. In de linker kolom wordt het nieuwe onderwerp, inclusief de onderwerpgroepen, 

getoond.  

Bij veel onderwerpen en onderwerpgroepen kan door achter de onderwerpgroepen te kiezen 

voor inklappen ( ) of uitklappen ( ) van onderwerpgroepen de lijst korter of langer 

gemaakt worden. 

 

Figuur 14 Selectiescherm onderwerpen buiten legenda 

 
 

Wijzigen indeling (dimensie) buiten legenda 

De overige indelingen hebben geen vaste naam, maar staan met hun titel in de linker kolom. 

Wanneer naast de titel van de indeling voor het bewerken-icoontje is gekozen, worden in de 

kolom ernaast alle items van de indeling getoond (zie Figuur 15). Door het grijze vinkje achter 

een item, hier achter Totaal geboorteland, is te zien dat dit item is geselecteerd. De indeling 

kan gevuld zijn met één item of een lijst met items.  

Deze tweede kolom blokkeert de rest van het scherm. Deze kolom is te sluiten door het kiezen 

van een ander item, of het kiezen voor het sluit-kruisje ( ) achter de titel van de indeling. 

Wanneer voor een ander item gekozen is, wordt deze meteen in de presentatie opgenomen. In 

de linker kolom wordt het nieuwe item getoond.  
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Figuur 15 Selectiescherm indeling (dimensie) buiten legenda 

 
 

 

Horizontale as 

De indelingen die bij de grafieken op de horizontale as zijn opgenomen, kunnen in dit rijtje 

worden aangepast. Ook de indelingen van de kaart zijn niet in dit rijtje aan te passen. Hiervoor 

zijn wijzigingen nodig die afhankelijk zijn van de presentatievorm. Deze worden hieronder 

uiteengezet. 

 

Wijzigingen afhankelijk van de presentatievorm  
Door het karakter van de verschillende presentatievormen zijn er ook wijzigingen mogelijk die 

alleen bij de specifieke presentatievorm horen.  

 

Kaart 

 

Wanneer bij presentatievorm kaart meerdere regio-indelingen aanwezig zijn, kan onder de 

legenda worden gekozen voor een andere indeling. 
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Figuur 16 Beschikbare regio-indelingen 

 

Wanneer hier voor Landsdeel wordt gekozen, verschijnt de kaart met de indeling op 

landsdelen. 

 

Figuur 17 Presentatievorm kaart met indeling op landsdelen 

 

 

De meest voorkomende indelingen op basis van de kaart van Nederland zijn: 

1. Landsdelen 

2. Provincies 

3. Corop-gebieden 

4. Gemeenten 

 

Per gemeente is een indeling op wijken en buurten beschikbaar. Behalve dat er een keuze is 

tussen indelingen van wijken en buurten, kan hier ook gekozen worden welke gemeente 

getoond wordt. 
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Figuur 18 Buurten van Amsterdam naar particuliere huishoudens 

 
 

 

Wanneer sprake is van absolute aantallen worden deze door CBS StatLine vertaald in een 

stippenkaart (Zie Figuur 19).  

 

Figuur 19 Presentatie van een stippenkaart 
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Wanneer met relatieve cijfers (zoals percentages) wordt gewerkt, toont CBS StatLine deze als 

kleurenkaart (zie Figuur 20).  

 

Figuur 20 Presentatie van een kleurenkaart  

 
 

 

Lijn- en Staafgrafiek 

 

Wanneer een lijn- en staafgrafiek beide mogelijk zijn, is de tijd op de horizontale as geplaatst. 

 

Zijn meerdere tijdsindelingen beschikbaar, dan kunnen deze zichtbaar gemaakt worden door 

te kiezen voor bewerken “Horizontale as”. Deze optie is alleen zichtbaar als meerdere periode-

indelingen beschikbaar zijn. In dat geval kan gekozen worden voor een andere indeling. In het 

voorbeeld hieronder zijn zowel jaren, maanden als kwartalen beschikbaar. De selectie staat op 

maanden. Onder de titel “Periode” kan voor deze grafiek andere periode-indeling gekozen 

worden. 

 

Figuur 21 Presentatievorm lijngrafiek met meerdere periode-indelingen 

 
 

Omdat er meer maanden beschikbaar zijn dan in de grafiek getoond kunnen worden, kan op de 

horizontale as met de pijltjes links en rechts (rood omcirkeld in Figuur 22)gekozen worden om 

een eerder of later deel van de gegevens te bekijken. 
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Figuur 22 Presentatievorm staafgrafiek met meerdere periode-indelingen 

 

 

 

Staafgrafiek zonder lijngrafiek 

 

In sommige tabellen wordt een staafgrafiek aangeboden zonder dat ook voor een lijngrafiek 

kan worden gekozen. Een oorzaak kan zijn dat er geen aparte periode-indeling voorkomt, 

bijvoorbeeld omdat alle gegevens betrekking hebben op één enkel jaar. In dat geval kan bij de 

presentatievorm staafgrafiek de horizontale as met de legenda omgewisseld worden met de 

knop “Verwisselen horizontale as en legenda”. 

 

Figuur 23 Staafgrafiek met de indeling geslacht op de horizontale as 

  
 

In Figuur 23 staat geslacht op de horizontale as. Wanneer voor wisselen gekozen wordt en 

mannen en vrouwen wordt geselecteerd komt de leeftijd op de horizontale as. Zie Figuur 24. 
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Figuur 24 Staafgrafiek met de indeling leeftijd op de horizontale as 

 

 

Wanneer zoals in Figuur 25 het onderwerp in de legenda staat is het wisselen tussen de 

horizontale as en de legenda niet mogelijk. 

 

Figuur 25 Staafdiagram met onderwerp in de legenda 

 
In deze situatie is de indeling op de horizontale as op dezelfde manier aan te passen als bij 

Wijzigen indeling (dimensie) in de legenda. Het verschil met de legenda is dat de wijzigingen 

meteen onder de horizontale as worden gezet en dat er niet met kleuren wordt gewerkt. 

Kleuren zijn alleen voor de legenda beschikbaar. 

 

Tabel 

 

De presentatievorm tabel heeft geen presentatievorm afhankelijke wijzigingsmogelijkheden.  

 

Exacte informatie grafische weergave 

 

Voor zowel de lijn- en staafgrafiek als de kaart geldt dat de waarde van een punt in een grafiek 

zichtbaar is te maken door voor die locatie te kiezen. Er verschijnt dan een informatiebox met 

de omschrijving en waarde van dat punt.  
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Download 
De gepresenteerde data kan worden gedownload. We onderscheiden hier de download van de 

tabel en de download van de grafische weergave.  

De download van de tabel is altijd CSV. Hierbij geldt dat wat getoond wordt ook zo in het CSV-

bestand wordt weergegeven. 

Figuur 26 Download CSV van de tabel 

 
 

Bij de grafische weergave wordt zowel een SVG vector afbeelding als een CSV voor grafische 

verwerking aangeboden. In de CSV-download voor grafische verwerking komen geen speciale 

tekens voor. Zo wordt het teken voor geheim, een punt (.), helemaal weggelaten en wordt het 

streepje (-) voor een onafgeronde nul-waarde vervangen door een nul(0).  
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Figuur 27 Download voor grafische weergave 

 
 

Bij de SVG vector afbeelding wordt alle relevante informatie getoond. In Figuur 28 is de SVG-

afbeelding te zien zoals deze in een browser wordt weergegeven. Deze afbeelding wordt 

alsnog in een bestand opgeslagen. 

 

Figuur 28 Weergave van de SVG vector afbeelding download 
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LET OP: wanneer de SVG-afbeelding te groot is voor het scherm wordt deze door verschillende 

browsers niet goed weergegeven. De informatie staat wel in het te downloaden document, 

maar is er dan alleen met tools voor SVG zichtbaar te maken. 
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Informatie over een tabel 
Er is meer informatie over een tabel beschikbaar dan in de besproken presentatievormen naar 

voren komt. Om dit zichtbaar te maken is voor het rijtje van presentatievormen ook het 

icoontje met een “i” beschikbaar. 

 

Figuur 29 De “i” geselecteerd om voor meer tabelinformatie 

 
Na het kiezen voor de “i” wordt de tabelinformatie getoond. Deze is opgesplitst in vier 

onderdelen: 

1. Toelichting (op de tabel) 

2. Onderwerp 

3. Dimensies 

4. Open Data 

 

Als eerste wordt de toelichting getoond. 

 

Figuur 30 Tabelinformatie: toelichting 

 
 

De tweede optie is onderwerp. Hier wordt het geselecteerde onderwerp of onderwerpen 

inclusief alle bijbehorende onderwerpgroepen toegelicht. In “Figuur 31 Tabelinformatie: 

geselecteerde onderwerp” is “Geboorte, relatief” het onderwerp en zijn “Bevolking”, 

“Bevolkingsontwikkeling” en “Geboorte en sterfte” de onderwerpgroepen. 
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Figuur 31 Tabelinformatie: geselecteerde onderwerp 

  

 

Alle indelingen worden toegelicht in de derde optie Dimensies.  

 

Figuur 32 Tabelinformatie, beschrijving van alle in de tabel voorkomende indelingen (hier 

aangeduid als dimensies) 

 

 

 

De vierde optie heet Open Data. Hier wordt een link van de tabel gepresenteerd naar het open 

dataportaal, waar de tabel met alle metadata beschikbaar is voor o.a. download en 

geautomatiseerde verwerking. 
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Figuur 33 Tabelinformatie, Open Data met een link naar het Dataportaal voor deze tabel 
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Overig 
Rechtsboven op het startscherm worden meer opties aangeboden (zie “Figuur 34 Overige 

opties”) 

 

Figuur 34 Overige opties 

 
 

De eerste is de taalswitch. Default worden de Nederlandstalige tabellen met Nederlandstalige 

tekst gepresenteerd. Binnen CBS StatLine zijn echter ook Engelstalige tabellen beschikbaar. 

Wanneer voor de Engelstalige gekozen wordt, zal de hele presentatie van de App in de Engelse 

taal worden aangeboden. 

Figuur 35 Taalswitch 

 
 

Via “Reageren” wordt de gebruiker doorgestuurd naar de infoservice pagina op CBS website. 

“Cbs.nl” verwijst naar de hoofdpagina van CBS website. 

 

“Help” verwijst naar de StatLine app pagina op de website. Behalve deze toelichting is hier ook 

een Quick Reference Guide beschikbaar 

 

Links boven staat CBS -logo met daaronder CBS StatLine. Deze blijven altijd op het scherm en 

door voor een van beide te kiezen geeft het de gebruiker de mogelijkheid naar het startscherm 

terug te keren. 

 

Figuur 36 CBS-logo en CBS StatLine 

 
 

 

 

 

 

 


