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1 HANDLEIDING ROUTE-TO-PA platform
ROUTE-TO-PA (Raising Open and User-friendly Transparency-Enabling Technologies for Public
Administraton) is een driejarig Europees onderzoekstraject (2015-2017) naar transparantie en open
data. Naast het verkrijgen van onderzoek inzichten, ontwikkelt het project ook een online platform
voor open data in samenwerking met overheden en burgers. De universiteit Utrecht werkt voor de
ontwikkeling van het platform samen met de Gemeente Utrecht. Maar ook in andere Europese
landen vinden pilotstudies plaats. Meer informatie over het project kun je vinden op
www.routetopa.eu.
Het online platform bestaat uit:
1) een sociaal platform (SPOD) voor open data dat sociale interactie tussen open data
gebruikers en de overheid, evenals burgers onderling mogelijk maakt.
2) transparantie bevorderende tools (TET) is een verzameling tools die betere toegang tot
open data faciliteert. Deze data, beschikbaar op zogeheten CKAN platforms, kan in TET
worden opgezocht en geanalyseerd. TET verschaft vergaande inzichten van deze datasets
door rijkere metadata, gepersonaliseerde zoekfuncties, aanbevelingen voor relevante
datasets, linken van gerelateerde datasets en customised visualisaties. TET kun je gebruiken
voor data-analyse
De tools werken met de browsers Google Chrome, Safari en Microsoft Edge.
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2 SPOD
Op SPOD kun je:
1) Data visualisaties creëren: aan de slag met datasets. In Mijn Ruimte (MySpace) kan je vrijuit
spelen met visualisaties van datasets. De datalets die je maakt kan je bewaren in Mijn Ruimte en
vervolgens importeren naar publieke ruimtes. In Mijn ruimte is het verder mogelijk om
visualisaties van open datasets te maken en te bewaren, interessante links (URLs) te plaatsen en
aantekeningen te maken, die later in een discussie (her)gebruikt kunnen worden.
2) Discussies zijn georganiseerd in de Publieke Ruimtes (Public Rooms) te vinden in de Agora. Hier
kan je visualisaties aan anderen laten zien en erover discussiëren. Tevens kan je in de publieke
ruimte nieuwe visualisaties maken als reactie op anderen.
3) In de Co-Creatie Ruimte kan je gezamenlijk aan de slag. In de co-creatie ruimte wordt een
specifiek probleem of scenario ter discussie gesteld. Het is de bedoeling dat het co-creatie proces
in drie stappen gaat: van probleem naar ideeën naar oplossingen.
2.1 Inloggen
SPOD werkt met Google Chrome en Safari. Ga naar http://nl-spod.routetopa.eu/
Je kunt inloggen met een e-mail adres of via facebook

Na het inloggen kom je op de pagina What’s new. Hier kun je de meest recente ontwikkelen en posts
vinden. Ook vind je hier een tutorial over SPOD en een “help” functie. Zelf kun je hier ook een nieuw
post of blog plaatsen over open data
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2.2 Members
Als je op de tap Members boven aan het scherm klikt kun je zien wie er allemaal deelnemen aan
SPOD. Ook kun je daar zien wie er voor het laatst een bijdrage heeft geleverd.
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2.3 My Space
Ga nu naar My Space. Klik daarvoor weer boven aan het scherm op de juiste tap.
Dit is je persoonlijke ruimte. Niet toegankelijk voor anderen. Je kunt hier zelf grafieken [create
datalet] maken op basis van data, maar ook relevant links of documenten aanmaken en bewaren.
Ook is er de mogelijkheid van een “ ecision tree” Wat je hier creëert kunt je indien gewenst met
anderen delen via de agora.
Maak een grafiek door create datalet aan te klikken

Selecteer vervolgens een dataset. Momenteel bevat SPOD datasets van Dataplatform en Open State.
Dit zijn niet alleen datasets over Utrecht, maar ook andere providers.
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Selecteer Utrechtse dataset door bij de search functie Utrecht in te typen.

Je krijgt dan 75 datasets gerelateerd aan Utrecht te zien. Kies er een. Je zult zien dat niet alle
bestanden werken op SPOD. Daar moet nog iets aangedaan worden. Kies bijvoorbeeld het aantal
wobverzoeken.
Klik op de pijl in de rechterbovenhoek.

Selecteer nu de velden die relevant zijn voor de grafiek die je wilt maken.
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Klik vervolgens weer op de pijl en selecteer nu de grafiek die je wilt maken. In het geval van de
wobverzoeken kan dit een columnchart zijn. Maar als je naar beneden scrolled dan zie je dat je
afhankelijk van de dataset allerlei soorten visualisaties kunt maken: van tabellen, bar charts tot
scatter plots en kaarten.

Vul nu de velden in: geef je grafiek een titel en vul bij columns bijvoorbeeld in het geval van de
wobverzoeken, kies je voor de x-as “maand” en voor de y-as verzoeken okt 2015-maart 2016 en
verzoeken oktober 2016-maart 2017. Vervolgens druk je op “add” en de grafiek wordt aan je eigen
ruimte toegevoegd.
Herhaal deze stappen en probeer nu een plattegrond te maken. Dat kan bijvoorbeeld met de dataset
“Havengebied” van Utrecht.
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Ook is er de mogelijkheid om een beslisboom te maken.

Meer informatie over hoe je dit kunt doen is te vinden op

https://github.com/SilverDecisions/SilverDecisions/wiki
Je kunt ook databestanden van andere sites gebruiken indien de API link (bijvoorbeeld van het CBS)
beschikbaar is. Open Data wordt doorgaans beschikbaar gemaakt via een Application Programming
Interface (API) en fungeert als drager van data. Websites van bijvoorbeeld CBS stellen data via API
beschikbaar: https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS

Wanneer je vervolgens op API (voor Apps) klikt, krijg je het volgende scherm. Hierbij dien je
vervolgens de link van de “TypedDataSet” te kopiëren. Dit is de volledige dataset inclusief labels.
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Om de dataset vervolgens in SPOD te importeren, kopieer je de link in ‘Selected URL’:

Op dit moment werken echter nog niet alle url’s van het CBS. Maar het streven is om dit voor de
data expeditie op orde te hebben.
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2.4 AGORA
De Agora is de ruimte waar met elkaar gediscussieerd kan worden. In de agora bevinden zich diverse
ruimtes. Deze ruimtes zijn toegankelijk voor iedereen. Je vindt hier nog ruimtes die zijn aangemaakt
tijdens de accountability Hack van de tweede Kamer. Maar ook is er een testruimte aangemaakt voor
Utrecht. Je kunt hier de e-mail notification aanzetten. Dan krijg je een bericht op je e-mail adres zodra
iemand iets in deze ruimte heeft geplaatst

In de Utrecht Agora ziet je

dat Jochem een visualisatie heeft geplaatst en dat Erna hier op

gereageerd heeft. Probeer hier ook een reactie achter te laten. Of plaats hier de visualisatie die je
zojuist hebt gemaakt in je persoonlijke ruimte.
Je kunt de visualisatie ook delen via social media. Klick dan op het icoon.
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2.5 CO-CREATON ROOM
De co-creation room is de ruimte waar je als groep een “product” maakt. Dit kan zijn een document
met daarin oplossingen dan wel inzichten in een maatschappelijke vraagstuk maar ook een nieuwe
dataset. Deze ruimte is alleen zichtbaar voor de uitgenodigde deelnemers in die ruimte.
In de ruimte waar een document geproduceerd wordt zouden hier de relevante grafieken centraal
kunnen staan die helpen bij het oplossen van het vraagstuk. Zo zouden jullie eerst als groep in de
agora over de door individuele groepsleden gemaakte datalets kunnen discussiëren en gezamenlijk
besluiten welke datalets nu uiteindelijk het meest relevant zijn voor het oplossen van het vraagstuk.
Maar je kunt als groep ook starten in de co-creatie ruimte. Als oefening zou je in de ruimte waar je
voor uitgenodigd bent kunnen reageren op de vraag die er gesteld is in de zgn. Knowledge room over
scenario’s
Net als in de persoonlijke ruimte kun je hier op eenzelfde manier visualisaties maken.

Als je een datalet of visualisatie gemaakt hebt kun je ook split screen aan zetten. Zo kun je in het
document werken en tegelijkertijd de visualisatie zien.
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Ook kun je in de co-creation room chatten met je andere groepsgenoten.
Daarnaast tref je in de co-creation room drie tabs aan: “Explore”, ”Ideas”, ”Outcome” In de “Explore”
ruimte kunnen jullie het probleem of de vraag nader definiëren op basis van jullie scenario. In de
“Ideas” ruimte kunnen jullie ideeën aangeven met betrekking tot de vraag. En ten slotte kunnen jullie
in de “Outcome” ruimte oplossingen aangeven.

Om gezamenlijk een dataset te maken ga je naar de Dataset voor Utrecht ruimte. Net als in de
knowledge room kun je ook hier werken aan een databastand en tegelijkertijd chatten met je
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groepsgenoten.
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TET
Het doel van Transparantie Bevorderende Toolsets (TET) is om technologische tools te ontwikkelen
die burgers in staat stellen om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Te zoeken naar datasets
Verkennen van datasets
Analyseren van datasets
Het indicatoren ‘dashboard’ te gebruiken
Combineren van datasets en het analyseren van de gecombineerde datasets als één dataset
Bewaren van data analyses of visualisaties in de privé ruimte van de gebruiker in het systeem

Het beschikbaar maken van bovenstaande tools zal burgers in staat stellen om meer te begrijpen van
open (overheids- of andersoortige) datasets, meer te leren over de informatie die zij bevatten en hun
bevindingen te gebruiken binnen het ROUTE-TO-PA systeem (bijvoorbeeld in discussies in SPOD) of
ergens anders buiten het ROUTE-TO-PA Systeem. Het uiteindelijke doel is dat burgers voldoende
data-gedreven feiten en informatie verkrijgen die hen in staat stelt om bij te dragen aan het maken
van beleid of het belichten van onderwerpen die voor hen van belang zijn binnen hun gemeenschap
in de richting van het lokale bestuur.
Open de TET interface op het ROUTE-TO-PA PLATFORM: typ http://groningen-tet.routetopa.eu in je
browser.
Test Datasets: Dit zijn datasets die je zult gebruiken om de functionaliteiten van TET te testen. Zij zijn
voorzien door Dublinked en zijn gelinkt aan het ROUTE-TO-PA platform. Sommige van de datasets zijn
slechts experimentele datasets.

ONDERDEEl 1: Het ZOEKEN NAAR DATASETS
1. Start op de home page (http://groningen-tet.routetopa.eu); type een zoekterm of zin in het
zoekveld. Je mag alle woorden gebruiken. Suggesties: Utrecht; Dublin City; of anders
selecteer een ‘rol’ door bv. ‘statisticus’, ‘ontwikkelaar’, of ‘hulpbehoevend persoon’ te typen
in het zoekveld. Gebruik auto-suggesties waar mogelijk en wanneer je klaar bent, druk op de
zoek knop.
2. Observeer het scherm: Observeer de weergegeven zoekresultaten op je scherm. Onder
‘Refine Results’ zie je de ‘refine result knoppen’ zoals Locatie, periode, thema etc.
(linkerkant); dataset namen met beschrijven (in het midden onder Results: met een nummer
om het aantal gevonden datasets aan te geven) en sorteer mogelijkheden (in stijgende of
dalende volgorde) bv. Relevantie of inhoud van zoektermen. Ga met je muis over alle iconen
en knoppen op het scherm.
3. Specificeer de resultaten door de vakjes naast de waardes aan te klikken, die worden
weergegeven onder de specificatie categorie. Observeer en noteer de veranderingen in de
waarde van ‘Resultaten’ dat weergegeven wordt op de top van je scherm als het totale
aantal datasets wat de zoekopdracht op basis van jouw steekwoorden heeft opgeleverd.
4. Sorteer je resultaten door de sorteer tools te gebruiken: Relevantie, naam en datum.
Observeer en noteer de veranderingen op je scherm.
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5. Probeer een data set te downloaden als een bepaald file type door de weergegeven knoppen
te gebruiken, bv. CSV, XSL, etc. aan de rechter kant onder de beschrijving van elke dataset in
de resultaten lijst.

Het verkennen van datasets
Autograph, BESCHRIJVINGEN EN metadata overzicht

1. Start op de zoekresultaten pagina; selecteer een dataset uit de lijst, klik op de naam van de
data set of het icoon om de details van de dataset weer te geven.
2. Scroll op en neer over het scherm, en ga met je muis over de grafiek (als die er is), iconen en
knoppen.
3. Autograph van Dataset: Als een automatische grafiek weergegeven wordt voor de
geselecteerde dataset, speel dan met deze dataset. Ga er met je muis over heen, scroll naar
links en rechts etc. De grafiek zou de frequenties van de variabelen en waarden in de dataset
weer moeten geven.
4. Het delen van een dataset: In het ’Deel deze pagina’ kader, gebruik één of alle van de sociale
media tools (één per keer) om de pagina te delen. LET OP: Je kunt er je eigen tekst aan
toevoegen om te introduceren wat je deelt.
5. Aanbevelen van gerelateerde datasets: Onder het kopje Related datasets, rechtermuisklik
en blijf op de ‘slide’ button, slide dan naar rechts en links terwijl je de grootte van de items in
de lijst bekijkt. Naar rechts sliden vermindert de criteria, terwijl naar links sliden de criteria
strenger maakt voor het vinden van gerelateerde datasets. (Figure 1):

Figure 1: Data relatedness adjustment slider

6.

Bekijken van discussies over de dataset: Onder het kopje ‘Discussies op SPOD’, zou je de
voorgaande discussies op de SPOD interface over de geselecteerde dataset moeten zien, als
deze er is. Als deze er niet is, start er eentje door te klikken op ‘start een discussie’. Als er al
discussies bezig zijn, lees en klik ‘join the discussion’ om aan de discussie van jouw interesse
deel te nemen. In beide situaties, zou je soepel naar de SPOD interface moeten switchen
waar je gevraagd wordt om in te loggen. LET OP: De uiteindelijke discussie is niet het doel
van deze TET test. Gebruik de ‘terug’ knop van je browser om terug te keren naar TET.
7. Files kader: De bestanden die in dit kader verschijnen zijn downloadbaar in het type wat
wordt aangegeven. Klik op een bestand om het te downloaden.

Bekijk de samenvatting van Waarden en tabellen

Een dataset kan geanalyseerd worden via drie tabs: Data Explorer, Pivot Table en SQL Query tabs.
NOTE: Het gebruik van de SQL Query tabs is gepland voor komende releases.
1. Start op de zoekresultaten pagina (na een zoekactie)
2. Note: niet alle datasets beschikken over tabellen, dus zorg ervoor dat de dataset die je
selecteert om te analyseren een beschikbare tabel heeft. Hint: Als een dataset een tabel
heeft, is het tabel icoon blauw in plaats van grijs.
ROUTE-TO-PA

www.routetopa.eu

16

Data Explorer tab:
1. Start op de zoekresultaten pagina (na een zoekactie), of ga verder op het scherm waar je de
autograph hebt.
2. Bekijk de box plot en correlatie matrix: Om meer dataset overzicht waardes en informatie
te bekijken klik op het icoon . Hier kun je meer leren over de details van de dataset door
bijvoorbeeld de informatie over de box plot en de correlatie matrix. Als je meer wilt weten
over hoe je de informatie over de box plot moet lezen, klik op ‘Hoe kan ik dit begrijpen?’.
Hiervoor wordt je naar een andere website geleidt. Om terug te gaan, klik op de TET tab in je
browser.
3. De samenvatting en detail kaders: In het samenvatting kader, kun je de kolom kopjes en de
tekstuele uitleg van de waardes zien. In het details kader, zie je de statistische metingen van
de waardes in de kolommen.
4. Grid en data tabel: Vanaf je scherm bij stap drie, gebruik de return knop in je browser om
terug te keren naar het vorige scherm of selecteer een dataset met tabel van een
zoekopdracht door te klikken op de naam of het icoon
om details over de dataset te laten
zien, en ga dan verder naar het tabel icoon . Of ga direct naar de tabel door te klikken op
.
5. Kolommen uitbreiden; kolommen herpositioneren. Als je in de tabular stand komt
(automatisch als je onder Grid komt) in de Data Explorer tab
a. Kun je de kolommen van de table uitbreiden of verkleinen zoals je in een MS Excel
sheet zou doen: Plaats de muis in het midden van twee kolom koppen. Zodra je een
kruis teken ziet, linkermuisknop, houd vast en sleep in de gewenste richting.
b. Klik en hou vast op een kolom naam, sleep en laat los op een andere positie tussen
de kolom namen om van positie te wisselen.

ONDERDEEL 3: Het analyseren van Datasets
Creëer een grafiek en bekijken een ruimtelijke kaart
Voor het bouwen van een grafiek: Bestudeer eerst de data en probeer de data tabel voor de grafiek te
begrijpen. Vanaf het scherm op stap 5 hierboven (onder Data Explorer), klik op de grafiek knop of vanaf het
zoekresultaten scherm of als een dataset al geopend is, klik op het tabel icoon

om de tabel van de dataset te

openen. Je kunt elke dataset kiezen die tabellen met figuren bevat, bijvoorbeeld Populatie. In dit voorbeeld
selecteren we de dataset: Dublin City Council Spending & Revenue Budget for 2014 (CSV) zie Figure 2.

Figure 2: Dataset tabel die in-dataset zoek en filter tools laat zien

1. Bestudeer de data tabel, noteer de waarden voor elke kolom – wat kan er geplot worden op
de x-as en wat op de y-as.
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2. Doorzoek de dataset: bekijk beschikbare namen en parameters in de dataset tabel die van
toepassing kunnen zijn. In ons voorbeeld is “Service Cost” interessant. Type je keuze (bv.
Service) om te zoeken in de dataset in het zoekveld wat hier voor bedoeld is. (Figure 2) en
klik Go – zie Figure 3

Figure 3: Alle service kosten gezocht in de dataset

3. Stel je voor dat ik geïnteresseerd ben in alleen ‘service support’ kosten. Dan kan ik de ID28
soort services uitfilteren door de filter tool te gebruiken. Klik op Filter, dan add filter,
selecteer corresponderende waardes e.g. id klik Add en tot slot type de waarde van de filter
naam, e.g. 28, en klik Update (Figure 4). Je resultaten zouden moeten worden geupdate door
de niet gewenste warden te verwijderen.

Figure 4: In-dataset zoek tools

Figure 5: Grafiek tools

4. Note: Om een filter te verwijderen klik op de X zoals aangegeven in Figure 4 en je kunt meer
filters toevoegen via je dae Add filter knop.
5. Bouw een grafiek: Klik op de graph knop, lees het bericht dat naar voren komt in het
belichte kader, en ga verder met het bouwen van de grafiek door de grafiek tools te
gebruiken
(Figure 5). Denk aan je notities over welke waardes op de x en welke op de y-as gebruikt
kunnen worden:
a. Voor het type grafiek, selecteer je keuze – naamkolom
b. Voor de groep kolom, selecteer je keuze- waardes kolom
c. Gebruik de Add Series knop om meer series toe te voegen en een andere waarde
kolom te selecteren.
d. De grafiek bouwt zich interactief op (Figure 6). Scroll op en neer in de grafiek om
deze te bekijken en vorm je mening en eventuele suggesties. Je kunt elke waarde
verwijderen.
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Figure 6: Geconstrueerde grafiek vanuit een dataset

NOTE: (i) Je kunt de filter tools gebruiken nadat je de grafiek hebt gebouwd.
(ii) Observeer je grafiek, scroll naar boven en beneden. Denk na over intuïtief, simpelheid van
het bouwen van een grafiek en de begrijpbaarheid van hoe de tools te gebruiken.
6. Bekijk de kaart: Let er op dat de kaart knop alleen data laat zien voor kaart-gerelateerde
datasets. Suggestie: In het huidige scherm, zoek naar een dataset met als zoekterm:
Netwerk/network. Klik vervolgens op het icoon
naast de dataset: Locaties
Zorgboerderijen of Luas_Network_2012_Stops_ITM en vervolgens de Map knop. Bekijk de
weergegeven Zorgboerderijen locaties op de kaart.
Pivot Table:

In deze sectie kun je als overzicht van data van een grotere dataset, een tabel of specifieke parameter
creëren en deze exporteren naar SPOD discussies of voor ander gebruik buiten de TET interface.
‘Pivot activititeiten’ stellen je ook in staat om extreme waardes (hoog/laag/nul) in de dataset te
bekijken. Wat je uiteindelijk bereikt met het analyseren van een dataset met behulp van de pivot
table hang af van de kennis van pivot table’s van de gebruiker.
NOTE:

 Niet alle datasets werken hier; je moet een dataset selecteren met een tabel of figuren.
 Het is op dit moment nog niet mogelijk om het gemaakte data overzicht te exporteren.
1. Start door te kiezen voor Census en selecteer dan de dataset Populatie (alleen een
suggestie). Je mag ook andere datasets kiezen.
2. Ga naar het scherm waar je de tabel kunt bekijken door te klikken op: . Bestudeer de
natuur van de tabel om zijn waarden te begrijpen. Klik vervolgens op Pivot Table tab knop. Je
moet vervolgens iets zien zoals in figuur 7.

Figure 7: Eerste kijk op de pivot table
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3. Voor het bouwen van een overzichtstabel voor een specifieke parameter, kun je kiezen uit
het format wat je prefereert (Table, TableBarchart, Heatmap, etc.) zoals weergegeven in het
dropdown menu linksboven. De geprefereerde waardes kun je kiezen in het tweede
dropdown menu, bijv. Count, count unique values, sum, etc. Kies een waarde zoals
Census_2006, drag & drop deze parameter e.g. Census_2006 in de daarvoor bedoelde box.
Het resultaat is de som van de waardes in de kolom Census_2011. Je zou een tabel moeten
krijgen zoals in figuur 8:

Figure 8: Data summary using a PV selection to extract the sum of Census_2011 values

4. Door table te vervangen voor Heatmap, kun je de tabel uit stap 3 veranderen in een
heatmap, om extreme waarden uit te lichten – de hoge en de lage. Waardes in dezelfde
kleur zijn ofwel hetzelfde of liggen dicht bij elkaar (Figure 9).

Figure 9: Heatmap view laat de verschillende rangschikking van waardes zien

5. Vervolgens, als je geïnteresseerd ben in het laten zien van twee of meer Census jaar waardes
(oftewel meerdere kolommen), verander de waarde in het drop down menu van
Census_2011 naar leeg en sleep & plaats Census_2011 en Census_2006 of meer in de
verticale box. (Figure 10)

Figure 10: Overzicht van meerdere kolommen

Note – het exporteren van de tabel is nog niet geïmplementeerd in deze versie.
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6. Creëer een Bar Chart van de geselecteerde waarden: Maak (Figure 11) na door de opties in
de cirkels te selecteren. Je zut hier moeten klikken op het dropdown menu voor de namen
van het veld, en dan de Select none button. Daarna, op de lijst van namen, neem 4 of 5.
Scroll naar beneden in het pop-window en klik op OK (zie Figure 11).

Figure 11: Bar Chart van Census_2011

7. Ga naar de google survey, en vul vragen 22-26 in over het Pivot table onder Analyseren van
datasets Baseer je antwoorden op je observaties en notities.

ONDERDEEL 4: HET COMBINEREN VAN DATASETS EN ANALYSEREN ALS ÉÉn DATASET
1. Om datasets te combineren, voer eerst een dataset zoekopdracht uit met een zoekterm naar
keuze. Suggestie: “Election” of wanneer je op de homepage bent, klik op het zoek icoon
zonder een zoekterm in te voeren. Het systeem produceert zoekresultaten gebaseerd op
populaire zoektermen.
2. In dit voorbeeld gebruiken we de zoekterm “Election”
3. Klik op Combine datasets tab, selecteer veel datasets van de resultaten lijst (bijvoorbeeld
alle resultaten van het eerste scherm) of ze nu tabellen hebben of niet.
4. Klik op de combineer datasets knop (blauw). Het systeem zou datasets moeten groeperen in
twee groepen: compatible en incompatible datasets. Binnen de compatible datasets kan het
systeem verder segregeren in groepen of verschillende comptabiliteiten. Figure 12 laat een
groep van incompatible datasets zien en twee groepen van compatible datasets. Wat betreft
de incompatible groep, daar is verder geen actie mogelijk. De compatible groepen kunnen
ook geanalyseerd worden aan de hand van hun sub-groep.
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Figure 12: Compatible en incompatible groeperen van datasets geselecteerd voor gecombineerde analyse

5. Voor de compatible groep, tik de datasets aan – die in dezelfde groep van compatibiliteit
zitten – zodat je deze kunt combineren in één analyse. Zie de twee die geselecteerd zijn in
Figure 12
6. Selecteer uit de opties van tools view as table om de geselecteerde datasets te analyseren
als één dataset. Antwoord OK op elke pop-up.
7. Als de gecombineerde dataset erg groot is, kun je een tabel krijgen met verschillende rijen
die meerdere pagina’s schermen in beslag nemen. Gebruik de entry tool om het aantal rijen
per scherm vast te zetten.
8. Gebruik de terug knop in je browser om terug te keren naar het vorige scherm en een
andere analyse tool te kiezen, bijvoorbeeld explore as chart.
9. Je kunt een pivot table bouwen door de instructive voor Pivot table te gebruiken zoals in
sectie 0. Je wordt aangemoedigd om er een te bouwen of de PV tabel na te maken van
Figure 13.
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Figure 13: PV analyse via Bar chart met Sum total of Mayor’s Travel [expenses] gegroepeerd op naam

10. Interacteer met de visualisatie door te klikken op de null values in de legenda onder de
grafiek.
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