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Voorwoord 

Voor het verkrijgen van gegevens wordt vaak gebruik gemaakt van een enquete. Om het 

overzicht over de op deze Manier verkregen informatie te behouden kan men gebruik 

maken van automatische gegevensverwerking. Dit speelde ook bij de opdrachtgeefster, 

mevrouw Smeets. Zij wil, ais redakteur van MESO samen met de Universiteit van 

Amsterdam, de markt voor adviesbureaus en bureaus voor interimmanagement in kaart 

brengen. Met name de bureaus gericht op het onderwijs. De bedoeling is dat er een 

jaarlijkse consumentengids uitkomt. Deze gids wordt voor de eerste keer gemaakt voor 

het jaar 1993. 

Om aan de benodigde gegevens te komen worden enquetes naar deze bureaus gestuurd. 

Gezien de omvang van de enquetes wil mevrouw Smeets de gegevens graag automatisch 

verwerken. 

Daar zij niet weet hoe ze zoiets moet aanpakken, heeft ze advies gevraagd aan de 

Bedrijfskundewinkel. De Bedrijfskundewinkel is een door studenten gerund adviesbureau, 

dat op niet commerciele basis onderzoek op beddjfskundig gebied verricht, voor mensen 

die niet over de middelen beschikken om een professioneel adviesbureau in te schakelen. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft in het kort de inhoud van de verschillende hoofdstukken. De 

eerste hoofdstukken gaan over de opbouw van het verslag (hoofdstuk 1), de probleemdefi

nitie (hoofdstuk 2) en de aanpak en uitvoering van onze opdracht (hoofdstuk 3). De 

hoofdstukken 4 en 5 en bijlage 3 beschrijven hoe met de documentatie en bestanden 

gewerkt kan worden. Bijlage 1 bevat de enquete zoals die verzonden is, in bijlage 2 wordt 

het jargon verduidelijkt. Tenslotte moeten de bijlagen 4 en 5 bijdragen aan een beter 

inzicht in de opbouw van de "MESO - databasell
• 

Hoofdstuk 2 behandelt de probleemdefinitie. Er wordt iets gezegd over de achtergrond 

van het probleem, wat de opdrachtgeefster wil en tenslotte wordt de uiteindelijke opdracht 

aangegeven, zoals die is geformuIeerd door de Bedrijfskundewinkel. 

In hoofdstuk 3 hebben we aangegeven hoe we de opdracht aangepakt hebben, wat voor 

problemen en vragen we zijn tegengekomen en hoe we deze hebben opgelost. 

Hoofdstuk 4 bevat dan de uiteindelijke handleiding die een beschrijving geeft hoe 

gegevens ingevoerd, gewijzigd, verwijderd en opgevraagd kunnen worden. Deze handlei

ding gaat uit van een nederlandse versie van dBASE IV. De handleiding behorende bij de 

engelse versie van dBASE IV vindt u in bijlage 3_ 

In bijlage 1 bevindt zich de enquete, zoals deze aan de adviesbureaus en bureaus voor 

interimmanagement is verzonden. 

In bijlage 2 worden een aantal begrippen uitgelegd die het gebruik van deze handleiding 

kunnen veraangenamen. 

Bijlage 3 bevat de handleiding voor een engelse versie van dBASE IV. 

Bijlage 4 geeft een overzicht van aIle bestanden uit de "MESO - database"_ Van deze 

bestanden zijn aIle velden met bijbehorende, essenti(~le informatie aangegeven. 

Bijlage 5, tenslotte, geeft aan waar men, met de enquete in de hand, de betreffende items 

in de verschillende bestanden van de database kan vinden. 
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Hoofdstuk 2. Probleemdefinitie 

'De beste externe adviseurs en interim-managers voor het onderwijs in Nederland zijn met 

een tantaarntje te zoeken'. Bestuurders, managers en beleidsmensen zijn deze mening 

toegedaan. Niet allemaal maar wei velen. Om een oplosing voor dit probleem te bieden, 

wit MESO in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een soort consumenten

gids uitbrengen. In deze consumentengids moeten adviesbureaus of bureaus voor interim

management komen te staan en dan met name bureaus gericht op het onderwijs. Om een 

beeld te krijgen van de kwaliteit en de ervaring van deze bureaus heeft mevrouw Smeets, 

redacteur van MESO, een enquete samengesteld. In deze enquete wordt bureaus onder 

andere gevraagd naar specialisaties binnen de eigen branche, naar de zwaartepunten van 

hun activiteiten binnen het onderwijs, contractvoorwaarden, bureaufilosofie en dergelijke. 

Mevrouw Smeets wit de resultaten van de enquete graag opslaan in een database. Het is 

in een database namelijk mogelijk om de ingevoerde gegevens eenvoudig te combineren 

en te wijzigen. Gegevens met een gemeenschappelijk kenmerk, bijvoorbeeld van eenzelfde 

jaartal, kunnen snel worden opgezocht. Behter mevrouw Smeets weet niet hoe ze zo'n 

database computer-technisch het beste kan opstellen, daarom heeft ze dit uitbesteed aan 

de Bedrijfskundewinkel. Deze heeft het probleem ais voIgt gedefineerd:'Maak een 

database voor de gegevens van de MESO-enquete. De database moet zodanig van opzet 

zijn dat het invoeren van gegevens eenvoudig en overzichtelijk kan plaatsvinden. Schrijf 

daarnaast een handleiding waarin staat hoe gegevens van de database gewijzigd, 

verwijderd en opgevraagd kunnen worden. Geef daarbij aan hoe onderzoeksvragen van 

verschillende orde beantwoord kunnen worden in relatie met de ontwikkelde systematiek 

in het D-base programma: 
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Hoofdstuk 3. Probleemanalyse 

Na bestudering van de door mevrouw Smeets opgestuurde (concept) enquete hebben wij 

contact met haar gezocht. We bespraken met haar wat problemen en vragen van techni

sche en praktische aard. In de concept-enquete zaten wat onduidelijkheden, die probIe

men kunnen geven bij verwerking van de gegevens. Zo staat in een vraag het verzoek om 

aan te geven of jaarverslagen e.d. beschikbaar zijn. Bij deze vraagstelling wordt er 

impliciet van uitgegaan dat als dergelijke stukken beschikbaar zijn, deze ook altijd worden 

meegestuurd. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In de uiteindelijke enquete is dit 

opgelost door in de enquete te vragen of genoemde stukken voor interne dan weI externe 

doeleinden beschikbaar zijn en door vervolgens te vragen of dit soort stukken meege

stuurd zijn. In de op te zetten database is dit laatste te zien aan het al dan niet aanwezig 

zijn van een archiefnummer. Dit archiefnummer geeft de plaats aan waar de meegestuur

de stukken zijn opgeslagen. 

Ben praktisch probleem is de vraag of mevrouw Smeets een voorkeur heeft voor het 

werken met kleuren. Met name als het gaat om het terugvinden van sleutelgegevens en 

het aangeven van invoerregels kunnen kleuren verhelderend werken. In het overleg zegt 

mevrouw Smeets dan ook graag de voordelen van kleuren te willen benutten. 

Ben ander probleem is het coderen van adviesbureaus die de enquete invullen en 

terugsturen. Ben codering moet namelijk een unieke identificatie zijn. Br bestaan grofweg 

twee manieren om te coderen: met en zonder kenmerk. Natuurlijk hebben beide manieren 

hun voor- en nadelen. 

Het grate voordeel van een codering met kenmerk boven een codering zonder, is dat men 

meteen aan de code kan zien tot welke categorie het bureau behoort. Aan dit voordeel 

kleeft weI meteen het graotste nadeel, want ais een bureau tot een andere categorie gaat 

behoren kan dat niet in de code worden opgenomen. Vaak lost men dit op door het 

bureau een nieuwe code te geven, maar daarmee verlies je weI aIle historische informatie 

over dat bureau (Bemelmans, 1991). 

Toch is er voor een codering met kenmerk gekozen, omdat mevrouw Smeets voor zichzelf 

at een indeling met kenmerk van adviesbureaus heeft gemaakt. 

Zoals hierboven al is vermeld, is het aantaI gegevens in een database vaak zeer groot. Om 

deze gegevens zo efficient mogelijk op te slaan, kan men gebruik maken van de techniek 

normaIiseren. Normaliseren komt er in grote lijnen op neer dat gegevens die al besloten 
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liggen in een sleutel-gegeven niet in hetzelfde bestand worden geschreven als dat sleutel

gegeven. AIleen het sleutel-gegeven wordt vermeld. In een ander bestand worden dan aIle 

gegevens opgenomen die door het sleutel-gegeven bepaald worden. Ben voorbeeld van 

normaliseren bij dit database bestand is het toekennen van een branche-nummer. Door 

zo'n nummer toe te kennen voorkom je dat je bij elk adviesbureau, naast aIle kemgege

Yens, het voledige adres van de brache-vereniging vermeIdt. In het bestand staat nu alleen 

een nummer. In een ander bestand staat per nummer de bijbehorende branche-vereniging. 

De normaliseertechniek maakt de bestanden overzichteIijk en niet onnodig lang. 

Bij het normaliseren moet je er weI op letten dat het middel niet erger is dan de kwaa!. 

Zo is het bij zeer grote adresbestanden een gewoonte om in het bestand, naast de naam, 

aIleen de postcode met het huisnummer te vermelden. Immen in de postcode ligt de 

woonplaats en de straatnaam al besloten. Het postcode bestand is op te vragen bij de 

P.T.T. Aangezien echter de enquete "slechts" uit zo'n 750 exemplaren bestaat, weegt de 

winst aan geheugenruimte (door het niet hoeven bewaren van adres en plaats) niet op 

tegen het verlies aan geheugenruimte (als gevolg van het postcode bestand van de P.T.T.). 

Met deze gedachtegang in het achterhoofd hebben we de gegevens van de enquete zo 

efficient mogeJijk in de database verwerkt. Een voorbeeld van deze wijze van normaliseren 

is de verwerking van de door adviesbureaus gehanteerde tarieven. In de concept-enquete 

wordt gevraagd aan te geven of het bureau gebruikt maakt van een basisuurtarief of van 

een percentage. Na overleg met mevrouw Smeets is besloten dit niet aileen in het 

algemeen te vragen, maar per specialisme (zoals fin ancien, huisvesting en opleidingen). Er 

zijn verschillende software-programma's bekend om de gegevens verkregen met een 

enquete te verwerken en analyseren. Voor het analyseren zijn statistische programma's als 

SSPSIPC uitermate geschikt. Ben nadeel van dit soort programma's is echter dat aIleen 

gegevens gemanipuleerd kunnen worden van een enquete, dat wil zeggen gegevens 

verkregen uit eerdere enquetes kunnen niet gelijktijdig bewerkt worden, zonder deze 

opnieuw in te geven. Aangezien de bedoeJing is om gegevens van meerdere jaren te 

vergaren vallen dit soort pakketten af. Een andere mogeJijkbeid is om de gegevens in een 

database op te slaan. De voordelen zijn dat er dan weI met historische gegevens gewerkt 

kan worden, het nadeel is dat de statistische bewerkingen beperkter zijn en moeilijker uit 

te voeren. Het bleek dat voor mevrouw Smeets het kunnen werken met eerder verkregen 

gegevens een vereiste was, zodat besloten is om voor een database te kiezen. De reden 

om voor dBase IV te kiezen is dat het eenvoudig te verkrijgen is, het een algemeen 
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bekend programma is en dat wij al enige ervaring in het werken met dBase IV hebben. 

Naarmate ons onderzoek vorderde kwamen we tot de conclusie dat onze handleiding een 

eerste stap diende te zijn om dBASE IV te leren kennen en gebruiken. Wij vinden dan 

ook dat onze opdracht niet afgerond is met het realiseren van deze handleiding. Er zal in 

onze ogen ook nog het nodige gedaan moeten worden aan "after sales" om een succesvol 

gebruik van de gemaakte "MESO - database" (met handleiding) mogelijk te maken. Een 

eerste begin van het een en ander kwam tot uitdrukking in het informeren naar het soort 

handboek dat mevrouw Smeets wou gaan gebruiken. Om de in gebruikname van dit 

handboek te vergemakkelijken is op een aantal plaatsen in de handleiding (hoofdstuk 4) 

verwezen naar dit handboek en is een apart hoofdstuk aan dit handboek gewijd. 
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Catalogus Diversen stop 
dBASE IV CONTROL CENTER 

CATALOGUS: A:\MESO.CAT 

Gegevens Query Formulier Rapport Etiket Toepassin 

<nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> 

AANGESLO IAANGESL UAANGESL 
BRANCHE I BRANCH UBRANCH 
KENGETAL IKENGTL UKENGTL 
KENMERK IKENMERA UKENMERA 
KENMERKA IKENMERK UKENMERK 
KENSCHBE IKENSBES UKENSBES 
KENSCHET IKENSCHE UKENSCHE 
KERNGEGE IKERNGEG UKERNGEG 

Bestand: Nieuw bestand 
Omschrijving:Kies <nieuw> met de toets RETURN om een nieuw bestand te maken 

Hulp:F1 openen:~ Gegevens:F2 Ontwerp:Shift-F2 Basisrapp:Shift-F9 Menu: 

figuur 4.1. Het control center 



Hoofdstuk 4. Handleiding 

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u de gegevens, verkregen via de enquete, kunt 

invoeren, verwerken, en onderhouden. In dit hoofdstuk is uitgegaan van een nederlands

talige versie van dBASE IV. Maakt u gebruik van een engels-talige versie van dBASE IV, 

dan vindt u dit zelfde hoofdstuk, maar uitgaande van de engels-talige versie, in bijlage 3. 

4.1. "Aan de slag I" 

Nadat dBASE IV op uw PC geinstalleerd is, dienen de bijgeleverde bestanden voor 

"MESO" nog op de harde schijf gezet te worden. Zet deze bestanden in een aparte 

subdirectory, bijv. "c:\MESO". Maak het gebruik van dBASE IV gemakkelijker door 

dBASE direkt oproepbaar te maken vanuit bijvoorbeeld Windows. Roep hiervoor, indien 

nodig, de hulp van anderen in. Nadat u dBASE opgestart hebt komt u op een gegeven 

moment in het zg. 'Control center'. Als dit 'Control center' niet gelijk is aan figuur 4.1., 

dient u de volgende stappen te doorlopen: 

1) Vanuit het 'Control center' kiest u het menu "Diversen", door: 

<ALT>-<D> 

opm. 1: D van Diversen. 

opm. 2: Het menu kan ook geactiveerd worden met behulp van <FlO>. 

2) Kies in dit menu met behulp van de cursortoetsen "DOS functies"; bevestig 

deze keuze met een druk op <RETURN>. 

3) Kies het menu "DOS", door: <ALT>-<D>. 

4) Kies in dit menu m.b.v. de cursortoetsen "Standaard station:bestandsindex "; 

bevestig deze keuze met <RETURN>. 

5) Typ in: c:\meso <RE111RN>. 

6) Kies het menu "Bestanden", door: <ALT>-<B>. 

7) Kies in dit menu wederom m.b.v. de cursortoetsen "Wijzigen station:be

standsindex "; bevestig deze keuze wederom met <RETURN>. 

8) Typ in: c:\meso <RETURN>. 

9) U verlaat het "DOS functies" - menu door <ALT>-<S> te typen en de 

keuze te bevestigen met <RETURN>. 

10) Als het goed is, hebt u nu het 'Control center', zoals weergegeven in figuur 
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Records Beheer Ga naar stop 

K ERN G E G EVE N S: MASKER: IKERNGEG 

Nummer bureau: 

Naam bureau: 

Bureauleiding berust bij: 

Werkadres: 
Posteode Plaats 

Postadres: 
Postcode Plaats 

Telefoon en fax: invoeren in masker ITELEFOO 

Aangesloten bij: invoeren in masker lAANGESL I DRUK OP 'PAGE DOWN' 

Edit II A: \KERNGEGE IIRee Geen IIBest II II Num 

figuur 4.2. Gereed voor invoer van gegevens 



4.1.~ op het scherm staan. 

4.1.1. dBASE IV verlaten 

U verlaat dBASE IV altijd vanuit het ~Control center'. Keer daarom, aIs u dBASE IV wilt 

verlaten, terug naar het Control center. Dit kan met behulp van de ItStop" - menu's. Als u 

zich in het Control center bevindt, verlaat u dBASE IV door de volgende twee stappen uit 

te voeren: 

1) Kies het "Stop" - menu, door: <ALT>-<S>. 

2) Typ nu <E> van "Einde en terug naar DOS", 

4.2. Invoeren van gegevens 

U heeft als het goed is nu het Control center op uw scherm staan. U vindt een afdruk van 

dit scherm in figuur 4.1. U ziet dat de kolommen onder 'Gegevens', 'Formulier' en 

'Rapport' bestanden bevatten. De betekenis van deze bestanden vindt u in bijIage 2. Met 

de cursortoetsen gaat u naar de kolom 'Formulier'. In deze kolom staan de invoerbestan

den in een vorm die overeenkomt met die op het enquete-formulier. Dit in tegenstelIing 

tot de kolom 'Gegevens' waar ze in database-structuur staan. 

Voor het invoeren van de gegevens doorloopt u de volgende stappen: 

1) Selecteer met de cursor-toetsen het gewenste bestand, bijv. IKERNGEG, en 

druk op <RETURN>. IKERNGEG wordt nu de actuele tabel. De actuele 

tabel is de tabel tussen u<nieuw>" en " ". In fig. 4.3. is KERN-

GEGE de actuele tabel. 

2) Kies "Gegevens weergeven ll 
• 

3) Druk op <FlO> om de menu's te activeren. Deze menu's staan geheel 

bovenaan het scherm. 

4) Kies in het menu "Records" : "Records toevoegenll en bevestig deze keuze 

met <RETURN>. 

U treft nu figuur 4.2. op het scherm aan. U kunt nu beginnen met de invoer van gege

vens. 

Sommige invoer-bestanden bestaan uit meerdere schermen. Indien dit het geval is staat 

rechtsonder op het scherm "DRUK OP PAGE DOWN'. Deze toets kan samen met 
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Catalogus Diversen stop 9:46:1 
dBASE IV CONTROL CENTER 

CATALOGUS: A:\MESO.CAT 

Gegevens Query Formulier Rapport Etiket Toepassin 

<nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> <nieuw> 
KERNGEGE IKERNGEG UKERNGEG 

AANGESLO IAANGESL UAANGESL 
BRANCHE I BRANCH UBRANCH 
KENGETAL IKENGTL UKENGTL 
KENMERK IKENMERA UKENMERA 
KENMERKA IKENMERK UKENMERK 
KENSCHBE IKENSBES UKENSBES 
KENSCHET IKENSCHE UKENSCHE 

Bestand: KERNGEGE.DBF 
Omschrijving:kerngegevens buro, onderdeel 1 

Hulp:Fl Openen:~ Gegevens:F2 Ontwerp:Shift-F2 Basisrapp:Shift-F9 Menu: 

figuur 4.3. KERNGEGE is de actuele tabel 



"PAGE UPIi gebruikt worden om tussen twee schermen te "springen". Bij het invullen van 

het laatste gegeven op een scherm, springt de computer automatisch naar het volgende 

scherm. U hoeft dan dus niet op "PAGE DOWN" te drukken. 

5) Indien u klaar bent met het invullen van de kemgegevens drukt u op <FlO>. 

6) Kies in het menu "Beheer" : "Records volgens index ordenen". Het bestand 

wordt nu geindexeerd. Dit houdt in dat het bestand "gesorteerd" wordt op ren 

kenmerk, dat van te voren aangegeven is. Het voordeel van indexeren boven 

sorteren is dat bij indexeren dBASE IV een zoekprocedure inschakelt die het 

zoeken van een record versnelt. 

7) Rechtsboven op het scherm kunt u nu het te indexeren veld kiezen. U kunt 

kiezen uit "Nat. volgorde" en uit een of meerdere velden waarop geindexeerd 

kan worden. Of een veld in deze lijst staat is atbankeJijk van het feit of dit 

aangegeven is in de structuur van het betreffende bestand. Het is aan te 

raden op alle in de lijst getoonde velden te indexeren. Hiervoor kan het 

noodzakelijk zijn de stappen 6 en 7 een aantal malen te doorlopen. Zou u 

onverhoopt toch kiezen voor "Nat. volgorde" dan indexeert dBASE IV op de 

volgorde van invoer. 

8) Kies in het menu "Stop" : "Stop" en bevestig deze keuze met <RETURN>. 

De ingevoerde gegevens worden nu automatisch opgeslagen. U hoeft daar

voor dus geen apart commando te geven. 

9) Kies een ander invoerbestand (ook wei masker genoemd), bijvoorbeeld 

ITELEFOO. Bevestig deze keuze weer met <RETURN>. 

10) Kies "Gegevens weergeven" . 

11) Kies nu niet "Actieve visie", maar het bestand, in dit geval TELEFOON.DBF. 

Indien "Actieve visie" gekozen wordt is dBASE IV niet in staat de opdracht 

uit te voeren, aangezien de veldnamen in de visie niet overeenstemmen met 

de veldnamen in het invoerbestand. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

12) Controleer of de naam van het masker rechtsboven op het scherm overeen

komt met het door u gekozen masker. 

Voor het invullen van dit masker kunt u weer de stappen 3) tot en met 8) doorlopen. 
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4.3. Wijzigen van gegevens 

N adat het Control center wederom op u scherm staat, kunt u beginnen met het wijzigen 

van ingevoerde gegevens. 

1) Kies het formulier, in de kolom 'Formulier', waarvan u de gegevens wilt wijzi

gen. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

2) Kies "Gegevens weergeven". 

3) Indien u nu moet kiezen tussen "Actieve visie" en het bestand, kies dan niet 

"Actieve visie", maar het bestand. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

4) Controleer of de naam van het masker rechtsboven op het scherm overeen

komt met het door u gekozen masker. 

5) Kies met <FlO> het menu "Ga naar". 

Nu zijn er een aantal manieren am bij het juiste record te komen: 

a) U kiest "Berste record", als u het eerste record uit het bestand wilt wijzigen. 

b) U kiest "Laatste record", am het laatste record te wijzigen. 

c) U kiest "Recordnummer", als u het recordnummer van het te wijzigen record 

weet. (U voert het recordnummer in en bevestigt met <RETURN». 

d) "Overslaan" wordt hier niet uitgelegd, omdat de toepassingen in dit geval 

beperkt zijn. 

e) U kiest "Indexsleutel zoeken", als u op een geindexeerd kenmerk wilt zoeken. 

Typ de waarde van het betreffende kenmerk voor het te wijzigen record in. 

Bijvoorbeeld 100-100 (de waarde) voor BURONUM (het betreffende ken

merk) voor het adviesbureau met bureaunummer 100-100 (het te wijzigen 

record). Het kan noodzakelijk zijn dat u bij bepaalde bestanden, eerst moet 

indexeren op het gewenste kenmerk. Dit is het geval als er op meerdere 

kenmerken geindexeerd kan worden. 

f) Het principe van "Voorwaarts zoeken" en "Achterwaarts zoeken" is hetzelfde: 

I) Ga uit het menu m.b.v. <ESC>. 

II) Plaats de cursor bij dat ingevoerde gegeven dat u voor de zoekopdracht 

wilt gebruiken. 

III)Druk op <FlO>, kies in het menu IIGa naar" : "Voorwaarts zoeken" of 

"Achterwaarts zoeken". 

IV) Typ de zoekreeks en druk op <RETURN>. 
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Bijvoorbeeld: U wilt het eerst volgende record met de bureaunaam "Jansen" 

zoeken: Nu zijn er twee mogelijkheden: 

a) U typt: Jansen, zoals ingevoerd in het bestand. 

b) U typt voor de plaatsen waarvan u met zeker bent van de ingevoer-

de karakters een * (een zg. joker): Jan*en* 

Nu zoekt dBASE IV het eerst volgende record, waarvan de bureau

naam begint met "Jan" en in de rest van de bureaunaam de letter

combinatie "en" voorkomt. Nu wordt onder andere gezocht naar 

Jansen, Janssen, Jansens en Janssens. 

NB: lndien u zich in een bepaald record bevindt, kunt u van dit record naar eehet 

voorafgaande record gaan door op <PAGE DOWN> te drukken. U kunt naar het 

volgende record gaan met behulp van <PAGE UP>. 

Hoofdletters en kleine letters 

Als u bij het zoeken naar gegevens geen rekening wilt houden met hoofdletters, geeft u 

NEE op voor de optie "Hoofdletterslldeine letters" in het menu "Ga naar" (door ''Hoofd

letterslldeine letters" te kiezen en op <RETURN> te drukken) voordat u voorwaarts of 

achterwaarts gaat zoeken. Als voor "Hoofdletterslldeine letters" NEE is ingesteld, wordt 

met de zoekreeks vervoort gezocht naar VerVoort, VERVOORT of Vervoort. Als u JA hebt 

opgegeven voor "Hoofdletterslldeine letters", wordt met de zoekreeks Kelpen-Oler niet 

gezocht naar kelpenoler of KELPENOLER. In dit geval moet de zoekreeks precies 

overeenkomen met het record. 

6) U staat nu in het te wijzigen record. Met de cursor-toetsen kunt u naar aUe 

te wijzigen gegevens gaan en deze veranderen. 

7) Indien u klaar bent met het wijzigen van de gegevens drukt u op <FlO>. 

8) Kies in het menu "Beheer" : "Records volgens index ordenen". Het bestand 

wordt nu gei·ndexeerd. 

9) Rechtsboven op het scherm kunt u nu het te indexeren veld kiezen. U kunt 

kiezen uit "Nat. volgorde" en uit een of meerdere velden waarop geindexeerd 

kan worden. Of een veld in deze lijst staat is afhankelijk van het feit of dit 

aangegeven is in de structuur van het betreffende hestand. Het is aan te 

raden op aUe in de lijst getoonde velden te indexeren. Hiervoor kan het 
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noodzakelijk zijn de stap 8 een aantal malen te doorlopen. Zou u onverhoopt 

toch Iciezen voor liN at. volgorde" dan indexeert dBASE IV op de volgorde van 

invoer. 

10) Kies in het menu "Stop" : "Stop" en bevestig deze keuze met <RETURN>. 

De ingevoerde gegevens worden nu automatisch opgeslagen. 

4.4. Het verwijderen van records 

1) Zoek het te verwijderen record op, zoals beschreven in par. 4.3. IIWijzigen van 

gegevensll
• 

2) Oa naar het menu "Records" met behulp van <FlO>. Nu heeft u twee moge

lijkheden: 

a) Met ''Leegmaken recordll maakt u het record leeg, maar verwijdert het 

niet. Met IIWijzigingen in record annulerenll (in het menu IIRecords") 

kunt u dit commando opheffen. 

b) Markeer het te verwijderen record m.b.v. IIAanbrengen wismarkeringenll
, 

deze markering kan ongedaan worden gemaakt m.b.v. "Wismarkering 

verwijderen" in het IIRecords" • menu. De gemarkeerde records worden 

verwijdert als u in het menu IIBeheerll 
: IIWissen gemarkeerde recordsll 

Iciest. Daarna Iciest u voor JA op de vraag of u zeker van uw zaak bent. 

4.5. Uitdraai maken van gegevens 

Als u zich weer in het Control center bevindt gaat u met de cursor-toetsen naar de kolom 

'Rapport'. In deze kolom staan de uitdraai bestanden. Voor het uitdraaien van de gege

yens doorloopt u de volgende stappen: 

1) Selecteer met de cursor-toetsen het gewenste bestand, bijv. UKERNOEO, en 

druk op <RETURN>. 

2) Kies "Rapport afdrukken". 

3) Indien gevraagd kies dan niet flActieve visiell
, maar het bestand. In dit geval 

KERNGEOE.DBF. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

4) Er verschijnt nu een keuzemenu in beeld. Kies in dit menu, ter controle, 

"Weergeven op scherm", Op het scherm ziet u nu het bestand met gegevens 

dat afgedrukt gaat worden. Indien dit niet het gewenste bestand is druk op 
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opmaak Velden Met voorwaarde Bijwerken stop 1: 31: ( 

Toevoegen bestand aan query 
Bestand verwijderen uit query 

Koppeling Ieggen door aanwijzen 

Visie wegschrijven als database-bestand 
Omschrijving van query wijzigen 
Query opslaan 

Query IIA:\<HIEUW> II II II Hum 

Een database-bestand aan de definitie van deze query toevoegen 

figuur 4.4. Het 'Query' scherm 



<ESC> en ga terug naar stap 1). 

5) Als u de getoonde gegevens wilt uitprinten druk dan op <ESC>. U komt nu 

weer in het Control center. Kies het gewenste uitdraai-bestand, "Rapport 

afdrukken" en "Afdruk beginnen". Het bestand wordt nu uitgeprint; aIs dit 

gebeurd is bevindt u zich weer in het Contol center. 

Er bestaat ook de mogelijkheid zelf rapporten te ontwerpen, met aIs basis een bestand uit 

de kolom 'Gegevens' of een zogenaamde 'Query' (par. 4.6.). Hoe dit in z'n werk gaat kunt 

u lezen in het deel IIMenu's van dBASE Nil (van de dBASE IV handleiding) in hoofdstuk 

10. 

4.6. Specifiek informatie opvragen in bestand( en) 

Het combineren van gegevens is in dBASE IV mogelijk met behulp van een zogenaamde 

'Query'. Met zo'n 'Query' kunt u bijvoorbeeld aIle adviesbureaus die in Amsterdam 

gevestigd zijn opvragen. Deze paragraaf is opgesplitst in drie delen, te weten een: een 

voorbeeld om gegevens te verkrijgen van een specifiek bureau, twee: een voorbeeld om 

een lijst met adviesbureaus te krijgen die allemaal een of meerdere gegevens gemeen 

hebben. En tenslotte wordt in het derde deel gepoogd van de hoofdstukken, die over dit 

onderwerp in de handleiding staan, een overzicht met korte uitleg te geven. 

4.6.1. Wat is het telefoonnummer van bureau "Wolstro" ? 

Stel u wilt het telefoonnummer van het adviesbureau "Wolstro" weten. We gaan er van uit 

dat u verder niets van dit bureau weet, dus geen bureaunummer e.d. Doorloop nu de 

volgende stappen: 

1) Kijk of het Control center (op uw scherm) gelijk is aan figuur 4.1. Als dit niet 

het geval is, dan kunt u dit bereiken, door: 

a) In de kolom 'Gegevens' de actuele tabel kiezen. De actuele tabel is de 

tabel tussen lI<nieuw>" en " II. In fig. 4.3. is KERNGEGE de 

actuele tabel. 

b) Kies nu "Bestand sluiten" 

2) Kies in het Control center in de kolom 'Query': 

<nieuw> 
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Opmaak Velden Met voorwaarde Bijwerken 
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figuur 4.5. Het 'Query' scherm na stap 5 



3) U krijgt nu fig. 4.4. op het scherm. Kies in dit menu voor ''Toevoegen bestand 

aan query". 

4) Rechts op het scherm verschijnt nu een keuzelijst met gegevensbestanden. 

Aangezien de bureaunaam in het bestand KERNGEGE.DBF zit (zie bijlage 

2), kiest u hier voor KERNGEGE.DBF. 

5) De telefoonnummers van de adviesbureaus bevinden zich in een ander 

bestand, TELEFOON.DBF. Ook dit bestand moet u opvragen, dit kunt u 

doen door de stappen a) tot en met c) te doorlopen. 

a) Activeer het menu "Opmaak" met behulp van <FlO>. 

b) Kies voor "Toevoegen bestand aan query". 

c) Kies uit de keuzelijst TELEFOON.DBF. 

6) In fig. 4.5. ziet u hoe het scherm er nu uit behoort te zien. Om de gegevens 

op het scherm te krijgen moet u eerst een zogenaamde 'Visie' maken. Oit 

doet u door de stapp en a) tot en met f) te doorlopen. 

a) U wilt de velden BURONAAM en TELEFOON gepresenteerd zien. 

Ga daarom onder de kolom TELEFOON staan door cen aantal keren 

op <TAB> te drukken. 

b) Activeer het menu "Velden" met behulp van <FlO>. 

c) Kies ''Toevoegen veld aan visie". 

d) Ga met <F3> en daarna <TAB> naar BURONAAM. 

e) Activcer het menu "Velden" met behulp van <ALT>-<V>. 

f) Kies ''Toevoegen veld aan visie". 

7) Om van KERNGEGE.DBF naar TELEFOON.DBF of de onder aan het 

scherm verschenen 'Visie' te springen gebruikt u <F3> of <F4>. Binnen 

KERNGEGE.DBF kunt u van BURONAAM naar BUROLEID springen 

m.b.v. <TAB> of <SHIFT>-<TAB>. 

8) In de onderaan verschenen 'Visie' kunt u zien dat eerst het telefoonnummer 

wordt vermeld en daama de bureaunaam. Dit kan omgedraaid worden door 

de stappen a) tot en met d) te doorlopen. 

a) Ga met behulp van <F3> naar de kolom 'Telefoon-+TELEFOON' in 

de 'Visie'. 

b) Selecteer deze kolom m.b.v. <F6> en bevestig met <REfVRN>. 

c) Verplaats de kolom met <F7> en de cursortoetsen een positie naar 
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rechts. Bevestig met <RETURN>. 

d) NB: De stappen b) en c) staan ook onder in beeld in de zwarte balk 

weergegeven. 

9) U weet dat de naam van het bureau "Wolstroll is. Dit geeft u aan door onder 

BURONAAM het volgende in te tikken: 

$ "Wolstro" 

10) Aangezien het bUreaUDummer het verband aanleeft tussen de twee bestan

den, typt u zowe) in de regel van KERNGEGE.DBF als in de regel van 

TELEFOON.DBF onder IUJRONUM: 

link! 

11) Met <F2> krijgt u nu het antwoord op uw vraag gepresenteerd. 

12) U kunt dit resultaat op twee manieren op het scherm krijgen, namelijk in de 

'browse' mode en de 'edit' mode. Switchen tussen deze twee modes gebeurt 

d.m.v. <F2>. U kunt links onder op het scherm zien in welke mode u zich 

bevindt. Bij deze toepassing is de 'browse' mode aan te bevelen. U gaat weer 

terurg naar het 'Query' mode ais u op <SHIFT>-<F2> drukt. 

Het is mogeJijk om de 'Query' te bewaren. Dit is handig indien u op korte termijn het 

telefoonnummer van (bijvoorbeeld) adviesbureau "Janeell wilt weten. Ga daarvoor verder 

met de volgende stappen. 

13) Activeer het menu "Stopll (in de 'Query' mode) m.b.v. <FlO> en kies "Wijzi

gingen opslaan en stopll. 

14) Voer een logische naam in van maximaal acht karakters, bijvoorbeeld: 

BUROTELE en druk op <RETURN>. De Query wordt nu gesaved en het 

Control center verschijnt in beeld. 

15) Aangezien het bij de naamgeving vaak moeilijk is een duidelijke, logische 

naam te bedenken, biedt dBASE IV de mogelijkheid om een omschrijving te 

geven aan een bestand. Dit houdt in dat als men in een lijst een bepaald 

bestand zoekt, men tevens per bestand de omschrijvingen te zien krijgt. Deze 

omschrijvingen kunt u zelf bepalen; daarmee kunt u dus duidelijker aangeven 

waarvoor een bestand dient. Het toekennen van een omschrijving aan een 

bestand gaat op de voIgende manier: 
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a) Ga in het Control center naar het bestand, waaraan u een omschrijving 

wilt toekennen. 

b) Activeer het "Catalogus" menu m.b.v. <ALT>-<C>. 

c) Kies "Omschrijving van geselecteerd bestand wijzigen", door <0> in te 

toetsen. 

d) Tik de omschrijving in en bevestig met <RETURN>. 

De gegevens kunt u weer op het scherm krijgen door in het Control center onder de 

kolom Query voor BUROTELE "Gegevens weergeven" te kiezen. 

4.6.2. Welke adviesbureaus hebben "kwaliteW' in hun bureaufilosofie staan. hielden zich 

ook al voor 1983 bezil: met het onderwijs en hebben meer dan 10 adviseurs in 

dienst? 

Bij zo'n vraag dient u zich op de eerste plaats af te vragen welke velden uit welke 

bestanden u nodig heeft. Nadat deze vraag naast bijlage 2 gelegd is, trekt u de conclusie, 

dat u het veld FILOSOFIE uit het bestand KWALITEI, het veld STARIONDER uit het 

bestand KERNGEGE en de velden ADVIAM en AOVIA V uit het bestand KENGETAL 

nodig heeft. Alhoewel niet expliciet in de vraag vermeldt, zal het naar aIle waarschijnlijk

heid de bedoeHng zijn, dat u een Iijst krijgt met adviesbureaus die aan aile drie de 

voorwaarden voldoen. En niet een lijst van bedrijven die aan een of meerdere voorwaar

den voldoen. Uitgaande van het eerste dient er een verband tussen de bestanden gelegd 

te worden. Dit gebeurt met behulp van het veld BURONUM, aanwezig in aIle drie de 

bestanden. Dit wetende kan gestart worden met het maken van de Query. Doorloop nu 

de volgende stappen: 

1) Kijk of het Control center (op uw scherm) gelijk is aan figuur 4.1. Als dit niet 

het geval is, dan kunt u dit bereiken, door: 

a) In de kolom 'Gegevens' de actuele tabel kiezen. De actuele tabel is de 

tabel tussen "<nieuw>" en " ". In fig. 4.3. is KERNGEGE 

de actuele tabel. 

b) Kies nu "Bestand sluitenll 

2) Kies in het Control center (uit fig. 4.1.) in de kolom Query: 

<nieuw> 

3) U krijgt nu figuur 4.4. op het scherm. Kies in dit menu voor "Toevoegen 
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Opmaak Velden Met voorwaarde Bijwerken stop 1:46:03 
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bestand aan queryll. 

4) Rechts op het scherm verschijnt nu een keuzelijst met gegevensbestanden. 

Kies uit deze lijst op de eerste plaats KW ALITEI.DBF. 

5) De ander twee bestanden kunt u toevoegen aan de Query door de stappen a) 

tot en met c) voor beide bestanden uit te voeren: 

a) Activeer het menu "Opmaakll met behulp van <ALT>-<O>. 

b) Kies voor "Toevoegen bestand aan query". 

c) Kies uit de keuzelijst KERNGEGE.DBF resp. KENGETAL.DBF. 

6) In fig. 4.6. ziet u hoe het scherm er nu uit behoort te zien. Om de gegevens 

op het scherm te krijgen, moet u eerst een zogenaamde 'Visie' maken. Dit 

doet u door de stappen a) tot en met e) te doorlopen. 

a) Nu dient u zich de vraag te stellen: "welke informatie wil ik van de 

adviesbureaus die voldoen aan de door mij gestelde voorwaarden?" 

Deze vraag is atbankelijk van wat u met de lijst wilt gaan doen. Wilt u 

deze bureaus een brief met extra vragen gaan sturen, wilt u deze 

bureaus telefonisch gaan benaderen of wilt u alleen een lijst voor het 

een of ander ? Onatbankelijk van wat u met de verkregen informatie 

gaat doen, lijkt het ons zinvol om op z'n mimt de bureaunaam, de 

bedrijfsfilosofie, het startjaar van de adviesaktiviteiten in het onderwijs 

en het aantal adviseurs ais informatie te eisen. Conclusie: BURO

NAAM en STARTONDER uit KERNGEGE, FILOSOFIE uit KWALI

TEl en ADVIAM en ADVIA V uit KENGETAL worden in de Visie 

gezet. 

b) Om tussen de bestanden KERNGEGE.DBF, KW ALITEI.DBF, KEN

GETAL.DBF en de Visie te "springen", gebruikt u <F3> of <F4>. 

Binnen een gegevensbestand (KERNGEGE, KWALITEI, KENGE

TAL) of de Visie "springt" u naar een andere kolom met behulp van 

<TAB> of <SHIFf>-<TAB>. 

c) Om nu de velden aan de Visie toe te voegen, moet u eerst onder de 

kolom van het betreffende veld gaan staan (m.b.v. <F3>, <F4>, 

<TAB> en/of <SHIFT>-<TAB». 

d) Als dit gebeurt is activeert u het menu "Velden" met behulp van 

<FlO> en kiest u "Toevoegen veld aan visie". 
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e) De stappen c) en d) doorloopt u voor aIle benodigde velden. 

7) U wilt kijken of het woord "kwaliteit" in de bureaufilosofie voorkomt. Aange

zien het veld FILQSOFIE een memoveld is (bijlage 2), moet gebruik gemaakt 

worden van een zg. 'Voorwaardenkader'. Hoe dit opgeroepen en ingevuld 

wordt leest u in de stappen a) tot en met c): 

a) Activeer het "Met voorwaardell menu m.b.v. <ALT>-<M> en kies 

''Toevoegen voorwaardenkader". 

b) Rechts onder op het scherm, net boven de Visie verschijnt nu het 

"Voorwaardenkader". Typ in dit kader: 

"kwaliteitlt $ filosofie 

c) U springt van en naar het "Voorwaardenkader" met behulp van <F3> 

en <F4>. 

8) U wilt ook, dat de betreffende bedrijven voldoen aan de voorwaarde dat zij 

zich voor 1983 al bezig hielden met het onderwijs. Dit geeft u aan door onder 

de kolom STARTONDER in de rij KERNGEGE.DBF het volgende in te 

tikken: 

< 1983 

9) Tenslotte wilt u dat het totaal aantal adviseurs meer dan 10 bedraagt. Hier

voor dienen de kolommen ADVIAM en ADVIA V uit de rij 

KENGETALDBF gesommeerd te worden. Als dit gebeurt is dienen aIleen 

die bedrijven getoond te worden, waarvan deze som groter dan 10 is. Voor

noemde wordt gerealiseerd door de stappen a) tot en met t) te doorlopen: 

a) Activeer het menu "Velden" m.b.v. <ALT>-<V>. 

b) Kies "Rekenveld maken". 

c) Er verschijnt tussen de laatste rij met een gegevensbestand en de Visie 

een rij voor "Rekenveldenlt
• 

d) Typ in de kolom, waar de cursor nu staat, de berekening in: 

adviam + adviav 

e) Voeg nu dit rekenveld toe aan de Visie, door: 

I) Activeer het menu "Velden" en kies ''Toevoegen veld aan visiell
• 

II) Kies als veldnaam een naam van maximaal 10 karakters, die de 

inhoud van het veld voldoende duidelijk weergeeft, bijvoorbeeld: 

totadvis (van: TOTaal aantal ADVISeurs) 
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f) Ga m.b.v. de cursortoetsen onder het rekenveld TOTADVIS staan:en 

typ de voorwaarde in: > 10 

10) Nu moet er nog een verband geJegd worden tussen de drie bestanden (KWA

LITEI.DBF, KERNGEGE.DBF, KENGETALDBF). Dit gebeurt door in aile 

drie de rijen (waar de gegevensbestanden staan) onder de kolom BURONUM 

te typen: linkl 

11) Met <F2> krijgt u nu het antwoord op uw vraag gepresenteerd. 

12) U knnt dit resultaat op twee manieren op het scherm krijgen, namelijk in de 

'browse' mode en de 'edit' mode. Switchen tussen deze twee modes gebeurt 

d.m.v. <F2>. U knnt links onder op het scherm zien in welke mode u zieh 

bevindt. Bij deze toepassing is de 'browse' mode aan te bevelen. U gaat weer 

terug naar het Query mode als u op <SHIFT>-<F2> drukt. 

Het is mogelijk om de Query te bewaren. Ga daarvoor verder met de volgende stappen. 

13) Aetiveer het menu "Stop" (in de Query mode) m.b.v. <FlO> en kies IlWijzi

gingen opslaan en stop". 

14) Voer een "logisehe" naam in van maximaal aeht karakters (in dit geval bijna 

onmogelijk, maar daarover dadelijk meer I), bijvoorbeeld: KWFSONTA 

(KWaliteit aanwezig in de bureauFilosofie en voorwaarden gesteld aan het 

Startjaar van de Onderwijsaktiviteiten en het Totaal aantal Adviseurs) en druk 

op <RETURN>. De Query wordt nu gesaved en het Control center ver

schijnt in beeld. 

15) Zoals beloofd komen we nu op de naamgeving terug: dBASE IV biedt de 

mogelijkheid om een omschrijving te geven aan een bestand. Dit houdt in dat 

als men in een lijst een bepaald bestand zoekt, men tevens per bestand de 

omschrijvingen te zien krijgt. Deze omschrijvingen kunt u zelf bepalen; 

daarmee kunt u dus duidelijker aangeven waarvoor een bestand dient. Het 

toekennen van een omschrijving aan een bestand gaat op de volgende manier: 

a) Ga in het Control center naar het bestand, waaraan u een omschrijving 

wilt toekennen. 

b) Activeer het IICatalogus" menu m.b.v. <ALT>-<C>. 

c) Kies "Omschrijving van geselecteerd bestand wijzigen", door <0>. 
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d) Tik de omschrijving in en bevestig met <RETURN>. 

De gegevens kunt u weer op het scherm krijgen door in het Control center onder de 

kolom Query voor KWFSONTA IIGegevens weergeven" te kiezen. 

4.6.3. Hoofdstukken over 'Queries' in de handleiding 

Zoals u misschien reeds bekend is, bestaat de handleiding van dBASE IV uit een aantal 

delen. Het deel met de hoofdstukken over het opvragen van specifieke informatie met 

behulp van 'Queries' is het deel met als titel"Menu's van dBASE IV". De bedoelde 

hoofdstukken in dit deel zijn "Queries: een visie maken" (hoofdstuk 6) en "Queries: 

gegevens filteren" (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 6 handelt over de structuur van een Query, 

o.a. hoe deze gemaakt en aangepast dient te worden. Hoofdstuk 7 beschrijft welke 

voorwaarden gesteld en gebruikt kunnen worden. In de handleiding is dus bij de uitleg van 

deze materie een strikte scheiding gemaakt tussen "structuur" en "voorwaarden". Bij het 

uitleggen van dit onderwerp aan de hand van de eerder genoemde twee voorbeelden 

(paragraaf 4.6.1. en 4.6.2.) is deze scheiding veel Minder strikt. Als u de hoofdstukken 6 

en 7 gaat bekijken, zult u tot de conc1usie komen dat een deel van wat in deze hoofdstuk

ken staat reeds in de voorbeelden (par. 4.6.1. en 4.6.2.) aan de orde is geweest. Maar om 

een goed en volledig overzicht te verkrijgen, is het bekijken van deze hoofdstukken zeer 

zinvol. Nu voIgt een Iijst met opmerkingen n.a.v. zaken die ons zijn opgevallen bij de 

bestudering van deze twee hoofdstukken en ons inziens een toelichting behoeven. Wij 

wijzen er echter met nadruk op dat deze lijst niet pretendeert volledig te zijn. 

op •• 1: (pag. 6-5; tabel 6-1; 3e regel) 

INSTRUcr staat standaard op ON. 

opm. 2: (pag. 6-15; "De visie omschrijven"; Laatste 2 regels) 

De bestanden van deze database zijn allemaal ondergebracht in een catalogus 

(naam catalogus: MESO.CAT). 

opm. 3: (pag. 6-17; tabel 6-3; afkorting: Dsc<nummer>; 5e zin) 

Deze zin maakt niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt, daarom vervangen 

door: "Bijvoorbeeld: aardbei komt voor Zebra." 

op •• 4: (pag. 7-5 tIm 7-7; "Informatie selecteren op basis van een datumveldll en 

"Informatie selecteren op basis van een logisch veld") 

Zoals in bijlage 2 (van deze handleiding) is te zien, zijn er in de "MESO-databa-
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Opmaak Velden Met voorwaarde Bijwerken stop 1:43:3" 

Ipersonel.dbfl~INVOEG ~AFDELING ~TOESLAG ~SALARIS ~FUNCTIE ~DIENSTJR ~1 

max group by 

Inhoud------~--------------~--------------~--------------~------------~ 
<NIEUW> Personel-> 

ACHTERNAAM 

Query I\A:\<NIEUW> 
Ander veld:Shift-Tab/Tab 

Personel-> 
VOORNAAM 

Personel-> 
INVOEG 

"veld 8/9 " 
Gegevens:F2 Grootte:Shift-F7 

figuur 4.7. Nieuwe afbeelding 7-26 

Personel-> 
AFDELING 

II Num 
Andere structuur:F3; 



sen geen tabeUen met datumvelden of Iogische velden. 

opm. 5: (pag. 7-11; OPMERKING) 

Om dit soort vragen (aUe werknemers waarvan het salaris minder is dan het 

gemiddelde salaris) te beantwoorden, dient men dus eerst het gemiddelde salaris 

te berekenen. Vervolgens moet de uitkomst van deze berekening (in een Query) 

in een voorwaarde opgenomen worden. 

opm.6: (pag. 7-23; afbeelding 7-26) 

Dit is de verkeerde afbeelding. De juiste afbeelding is weergegeven in fig. 4.7. 

4.7. Bestanden splitsen en samenvoegen 

Op een gegeven moment kunnen bestanden te groot worden. U merkt dit aan de lange 

zoektijd naar het antwoord op relatief eenvoudige vragen. Dit kan bijvoorbeeld voorko

men bij het bestand KENMERK. Dit bestand geeft voor elk bedrijf voor de jaren 1989-

1993 per soort onderwijs aan in welke mate op een bepaald gebied opdrachten worden 

uitgevoerd. Indien u een database hebt met daarin 350 adviesbureaus, dan bevat dit 

bestand voor deze reeks van jaren reeds 2100 (350 bureaus maa16 "onderwijssoorten") 

records. Het kan dan zinvol zijn om de records per onderwijssoort op te gaan slaan. We 

leggen hieronder (par. 4.7.1.) uit, hoe dit bestand gesplitst kan worden per onderwijssoort 

in 6 afzonderlijke bestanden. Wij wijzen er, wellicht ten overvloede, op dat voor elk 

willekeurig item een splitsing gemaakt kan worden en dat een splitsing niet definitief 

behoeft te zijn. Daarom wordt in paragraaf 4.7.2. uitgelegd hoe gesplitste bestanden 

kunnen worden samengevoegd tot een bestand. 

4.7.1. Bestanden splitsen 

Voor het splitsen van het bestand KENMERK. in 6 afzonderlijke bestanden, gesplitst per 

onderwijssoort, dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 
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1) U hebt zes bestanden met dezelfde struktuur nodig; deze 6 bestanden moeten 

een verschillende naam hebben, een mogelijk naamgeving zou kunnen zijn: 

WO/HBO 

MBON.E. 

LBO/AVONWO 

basis/spec.onderwijs incl. VSO 

overheid, koepelorganisaties 

overige aktiviteiten buiten onderwijs 

KENMEHBO 

KENMEMBO 

KENMEMO 

KENMESPC 

KENMEOVH 

KENMEBUI 

2) Om deze bestanden te krijgen, moet u allereerst het Control center verlaten 

m.b.v. <ESC> en vervolgens deze keuze bevestigen door <J>. 

3) U werkt nu vanaf de zg. commandostip. Er zijn namelijk twee manieren om 

dBASE IV te besturen: vanuit het menu en vanaf de stip. Berst moet u van 

de tabel KENMERK de actuele tabel maken, door: 

· use kenmerk <RETURN> 

4) Om te zorgen dat de 6 bestanden dezelfde structuur krijgen, moet u de 

structuur van KENMERK kopieren naar de zes bestanden: 

· copy stru to kenmehbo <RETURN> 

· copy stru to kenmembo <RETURN> 

· copy stru to kenmemo <RETURN> 

· copy stru to kenmespc <RETURN> 

· copy stm to kenmeovh <RETURN> 

· copy stm to kenmebui <RETURN> 

5) Nu hebt u weI de zes bestanden, maar deze bestanden bevatten nog geen 

records. Daarvoor moet u de volgende 2 stappen voor elk van de zes bestan

den afzonderlijk uitvoeren. 

a) Maak de tabel KENMEHBO tot de actuele tabel, door: 

. use kenmehbo <RETURN> 

b) Voeg de records van KENMERK waarvan de onderwijssoort gelijk is 

aan "HBO" (WO/HBO) toe aan KENMEHBO: 

. appe from kenemrk for soort=IfHBOIf <RETURN> 

OPMERKINO: Waar het onderstreepte gedeelte in bovenstaande com

mandoregel aan moet voldoen en wat voor dit gedeelte van het comman

do de mogelijkheden zijn, kum u vinden in het deel "Naslaghandboek van 
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dBASE IV" (De rode Idapper van de handleiding) op de pagina's 1~16, 1-

17 en 1-18. Verder kunt u ook nog de pagina's 7-13 tot en met 7-20 

beldjken in het deel''Menu's van dBASE IV". 

Voor de andere vier bestanden moet u in bovenstaande "a-de stap" de be

standsnaam KENMEHBO vervangen door de gew-enste bestandsnaam. 

Verder dient bij de lib-de stap" in 

appe from keDDlerk for soort="HBO" 

datgene wat tussen de aanhalingstekens staat vervangen te worden door de 

bijbehorende onderwijssoort. 

6) Als dit gelukt is komt u weer in het Control center door: 

. assist <RETURN> 

4.7.2. Het samenvoegen van gesplitste bestanden 

Om de in paragraaf 4.7.1. gesplitste bestanden weer samen te voegen dient u de volgende 

stappen te doorlopen: 

1) Op de eerste plaats dient u te zorgen voor een leeg bestand KENMERK. 

Indien het bestand KENMERK weI aanwezig is, maar Diet leeg, moet u aile 

aanwezige records verwijderen (par. 4.4.). Indien het bestand KENMERK Diet 

meer aanwezig is, kunt u dit bestand maken door de stappen a) tot en met c) 

te doorlopen: 

a) Verlaat het Control center m.b.v. <ESC> en bevestig deze keuze door 

<J>. 

b) U werkt nu vanaf de zg. commandostip. Het is nu zaak een bestand 

KENMERK te krijgen, dat dezelfde structuUf heeft als de zes gesplitste 

bestanden. Daarvoor is het noodzakeJijk dat u van een van deze zes 

bestanden het actule bestand maakt (bijv. KENMEHBO): 

. use kenmehbo <REIVRN> 

c) Vervolgens dient u de structuur van dit bestand te kopieren naar 

KENMERK: 

. copy siro to kenmerk < REIVRN > 

2) Nu hebt u een leeg bestand, KENMERK genaamd. Indien u nog Diet vanaf 

de zg. commandostip werki, dient u het Control center te verlaten m.b.v. 

<ESC> en deze keuze te bevestigen door <J>. 
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3) U kunt nu de gegevens van de zes gesplitste bestanden gaan toevoegen aan 

het bestand KENMERK. Allereerst dient u van de tabel KENMERK de 

actuele tabel te maken: 

• use kenmerk <RETURN> 

4) De gegevens toevoegen: 

• appe from kenmellbo <RETURN> 

• appe from kenmembo <RETURN> 

• appe from kenmemo <RETURN> 

• appe from kenmespc <RETURN> 

• appe from kenmeovll <RETURN> 

• appe from kenmebui <RETURN> 

5) Als dit gelukt is, komt u weer in het Control center, door: 

• assist <RETURN> 
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Hoofdstuk S. De dBASE IV handleiding 

De dBASE IV handleiding bestaat uit een 10-tal boeken, boekjes, blaadjes en een map, te 

weten: 

I) Applause IT: Uw prestatie is de beste prestatie waard 

IT) Technotes/dBASE IV; Nieuwsbrief met technische informatie voor de 

dBASE IV - gebruiker 

ITI) Aan de slag met dBASE IV 

IV) dBASE IV voor beginners 

V) Menu's van dBASE IV 

VI) InIeiding tot de stip 

Vll) Werken met de dBASE IV applicatie-generator 

vm)dBASE IV voor gevorderden 

IX) Naslaghandboek van dBASE IV (de rode map) 

X) Uitbreidingen en wijzigingen in dBASE IV 

XI) Naslaggids dBASE IV 

Xll) dBASE IV installeren in een netwerk 

Deel I is min of meer een reclamefolder en daarom niet van belang. 

Deel II is in wezen een aanvulling op de rest van de handleiding, naar ons idee soms zeer 

technisch en diepgaand. Daarom raden wij aan dit deel in eerste instantie op zij te leggen 

en pas te bekijken ais u vragen hebt, waarin u in de rest van de handieiding geen 

antwoord op vindt. 

In deel ITI leest u wat in elk van de andere delen staat en voor wie ze bestemd zijn. Nadat 

de eerste pagina's van dit deel gelezen zijn, kunt u de rest doorbladeren en bekijken. 

Deel IV bevat dan de werkelijk belangrijke informatie voor een beginner om aan de slag 

te kunnen met dBASE IV. 

Deel V zal gedeeltelijk parallel te gebruiken zijn met deel IV. Samen met deze handlei

ding zullen deze delen de basis vormen om dBASE IV te leren kennen en gebruiken. 

De andere delen kunnen in het begin incidenteel gebruikt worden, maar in principe 

komen deze pas in beeld nadat enige ervaring is opgedaan met de toepassingen uit de 

delen IV en V. 
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Il'iir 
U wordt verzocht zoveel mogelUk vragen te beantwoorden. 
Vragen welke uwerztids op onoverkomeltike bezwaren stuiten kunt u 
de vermelding 'onder embargo' meegeven danwel overslaan. 
Aangenomen wordt dat u in principe aile vragen kunt beantwoorder1: 

1. KERNGEGEVENS 

S.v.p. met blokletters lnvullen: 

Naamlmau 

TOOoon 

&:roepICode 

CpOChtingsjaar IlJleau 

Huk1ige rechlsvolrn 

t: >>> u hebt beschikbare srukKen en/of gegevens( *) 
~ (1eVens! als bijlaQe bijgevoegd: ~ ja / nee 
~ (zet op deze Sn.Jklren een: I I 

»:;. u hebt een vlsitekaarye van de direclie en adviseurs j2 / ........ 

~~: .~ .
>>> u hebt een duidelijk zwart-wlt logo 
van LNV bureau bijgewegd • ja I nee 

BUREAUGEGEVENS 

Odrs R.M.C. Smeet5 
ok~1992 

z. KENGETALLEN 
S.v.p. aantal vaste bureau-medevverkers m/v Invullen 
plus het totaal van de gem. weekbelastlng uitgedrukt in fte: 

I 1 990 I 1 99 1 I 1 992 I 
m v n"' v rn v 

T I I 

NtIiA~ I I I I---.--t----- i-----T---- ----,----
IOI3aI CII'fftIiIIQ ., lie I I I 

I I 
NtIiA iI!MseulS 11m I I I 

(riet directieledenl ----t----- I-----T---- ----,----
toIili 0I'IMJlQ iI lie " I I I 

I I I 
NtIiA ovet'Ige medew. I I I ----r---- 1:-----1---- ----j----
IIIIaaI oar;q il lie I I I 

2: u geeft toellchtlng of overzlcht In een bUlage: ja I nee 
(zet op deze stukl<en een: 2 I 

3. KENSCHETSEN 
'vtx>r interne 

S. v.p. omcirl<elen welke recente SlUkken doetelnden 
OD uw bureau lef inzaae beschikbaar liin: beschlkbaar: 

Jaarverslagl en) Ja nee 
jaarrel<ening(enl ja nee 
Brochure(s) ja nee 
Eigen publikatiels) Ja nee 

Ujst opdrachtgevers ondel"N la nee 

Free Dubllcitv I<ninsellsl Ja nee 

ja nee 

Voorexteme 
doeleinden 
Ib.v. klantenl 
beschikbaar: 

Ja nee 

Ja nee 

ja nee 

ja nee 
ja nee 

ja nee 

ja nee 

OIt sooft srukken 
hebt u als bljlage 
(ev. kopiel 
meegezonden: 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

Ja nee 

Izet op deze stukken 
een: 3 J 



4. KENMERKEN 

lina. fusie 

~----~ ~ ~ 
~----1 finandm b:!lastina 

~---1 autDmatiserina informalise!inq 

~---1 II'II'hnt lINen. terreinen 

1-----\ facilitaire diensten 

1--__ -\~I~~r~~o~~~I--------~ 
,...--________ -, 1-__ --1 ooleidino. training, scholing 

5.. REALI SATI E I-----------i onderwijsontwikkeling 
kwaltteitszorg 

~---
let per kolom een krulsje marketing, PR 
In het vak van elk Jar '----- '----='------------' 

waar.n u een of 
meerdere opdrachten 
hebt ullgevoerd. 
U kunt ook het werkeliJk 
uncal opdrachten per 
jaar aangeven: 

A-ONDERlOEK 
© drs R.M.C. Smeets 

oktober 1992 

~ 5: u hebt beschlkbaar materiaal en/of gegevens 
tevens als bijlage bljgevoeqd .. ja I nee 
(zet op deze stukken een: '\ enlof 51 

MARKTGEGEVENS 



6. KWALITEIT EIGEN BUREAU: 
(s.v.p.lnvuUen met tioklener.;l) 

BUREAUFILOSOFIE: 

I BUREAUMOlTO: 

BURfAUSPEClAUTEIT: 

6. s.\I.p, omciltelen: u hebt l:lesd'1Iktlaar matfIiaaI 
enlaf gegevens I~ ills btjlage bijgevoegd: -----__.. ja I nee 
lzetopdezew.mneen: b I 

1000000p: M R H Pinas. voonge-;ing Iay-out R Me Smeetsl 

5 
A-ONDERZOEK 

7. KWALITEIT ALGEMEEN: 
Is.v.p. invullen met bloklettersll 

Aan welke kwaliteitscriteria moet een 
adviseurlinterim-manager in WI branche 
ten minste voldoen om tot de beste 
adviseursllM \JOer het enderwijs van Nederland 
te behoren? Geef WI bondige toelichting in 
trefwoorden of telegramstijl: . 

~ 
1. s,v.p, omdO:elen: u hebt beschikbaar materiaal 
entor gegevens !tevensl als bjjlage bijgevoegd: ---... ja I nee 
(let op deze stukt.en een: 11 

(bIokJetters s.v.P.1 ~ 

C) drs R.M.C. Smeets 
oldober 1992 

8. KWALITEITSBEWAKING: 
(s.v.p.lnvullen met blOklettersl1 

Geef aan met trefwoorden 
welke vormen van kwaliteitsbewaking 
binnen uw bureau van roepassing zUn: 

B. S.II.p. omdrkelen: u hebt beschikbaar mateflaal 
entof gegevens aIs b!jtage biJgevoegcI: ... ja I nee 
(zet op deze stukken een: 8 I 

9. RETOUR 

~ 
CDntroleert U oog eervnaal of u zoveeI mogeIUk vragen 
op <lit responsformulier hebt beantwoord en waar 
mogeIIjk b!jtagen hebt toeaeIIOeQ1 
llet op de aanwIJs-hanqJes 10 de Iekslll 

U WOItItverzocl"t om aile bescheIden %0 spoedIg mogeIljk 
voIdoende gefranteerd te verzenden: 
ulIerIljk voor IS december 1992 aan: 
MESO-UvA-onderzoe!<. 
drs RM.C. Smeets. pIa Faculteltder 
Pedagoglsche en Onderw!jskundlge Wetenchappen 
Vakgroep onderwijskunde. 
Grote Blckersstraat 72. 1 0 13 KS IVnsterdam . ./'\ 

-'" "" _,d \-

Dlt formuller Is inge.tUld door: .................................. . 

Uw funcde Is: ............................................................ .. BUREAUKWALITEIT fN. bereikbaar op teI.nummer. .................................. . ja/nee? 



Bijlage 2. Begrippen 

In deze bijlage worden enkele begrippen uitgelegd die behulpzaam kunnen zijn bij het 

lezen van dit verslag in het bijzonder en het werken met databases in het algemeen. 

Control center: Het regiecentrum van dBASE IV. Vanuit dit centrum zijn de belangrijkst 

bewerkingen menugestuurd te bereiken en uit te voeren. 

Database: Ben verzameling tabellen die bijelkaar horen, zo vormen aIle tabellen van 

t1MESQ" (alle tabellen uit bijlage 2) een database. (Zie ook het begrip "Veld") 

Masker: Ben mogelijkbeid van dBASE IV om gegevens op een overzichtelijke manier op 

papier of op scherm te presenteren. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 

kleuren, Iijnen, etc. Van deze mogelijkheid hebben wij gebruik gemaakt om de 

invoer te vergemakkelijken en de uitvoer overzichtelijker te maken. 

Record: Een regel in een tabel. Bijvoorbeeld aile kemgegevens van het adviesbureau 

"Wolstro", zoals adres, postcode, plaats, maar ook het archiefnummer van het 

meegezonden materiaal over de rechtsvorm van het bureau. (Zie ook het begrip 

"Veld") 

Tabel: Ben bestand met specifieke gegevens als onderdeel van een database. Bijvoorbeeld 

het bestand KERNGEGE.DBF waarin de kemgegevens van aIle adviesbureaus 

zijn opgenomen. (Zie ook het begrip "Veld") 

Veld: Een kolom (item) in een tabel. Bijvoorbeeld het item bureaunaam in de tabel met 

kemgegevens. 

De begrippen Database, Tabel, Record en Veld kunnen als voigt duidelijk gemaakt 

worden: Een database bestaat uit cen of meerdere tabellen, een tabel bestaat uit 

een of meerder records en een record bestaat uit een of meerdere velden. 
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Catalog Tools Exit 
dBASE IV CONTROL CENTER 

10: 12d 
i 

CATALOG: A: \MESO. CAT 

Data Queries Forms Reports Labels Applicatic 

<create> <create> <create> <create> <create> <create 

AANGESLO lAANGESL UAANGESL 
BRANCHE I BRANCH UBRANCH 
KENGETAL IKENGTL UKENGTL 
KENMERK IKENMERA UKENMERA 
KENMERKA IKENMERK UKENMERK 
KENSCHBE IKENSBES UKENSBES 
KENSCHET IKENSCHE UKENSCHE 
KERNGEGE IKERNGEG UKERNGEG 

File: New file 
Description: Press ENTER on <create> to create a new file 

Help:F1 Use:~ Data:F2 Design:Shift-F2 Quick Report:Shift-F9 Menus:F 

figuur 3.1. Het control center 



Bijlage 3. Handleiding voor engelse versie dBASE IV 

In deze bijlage kunt u lezen hoe u de gegevens, verkregen via de enquete, kunt invoeren, 

verwerken, en onderhouden. In deze bijlage is uitgegaan van een engels-talige versie van 

dBASE IV. Maakt u gebruik van een nederlands-talige versie van dBASE IV, dan vindt u 

deze tekst maar uitgaande van de nederlands-talige versie, in hoofdstuk 4. 

3.1. "Aan de slag 1" 

Nadat dBASE IV op uw PC geinstalleerd is, dienen de bijgeleverde bestanden voor 

"MESO" nog op de harde schijf gezet te worden. Zet deze bestanden in een aparte 

subdirectory, bijv. "c:\MESO". Maak het gebruik van dBASE IV gemakkelijker door 

dBASE direkt oproepbaar te maken vanuit bijvoorbeeld Windows. Roep hiervoor, indien 

nodig, de hulp van anderen in. Nadat u dBASE opgestart hebt komt u op een gegeven 

moment in het zg. 'Control center'. Als dit 'Control center' niet gelijk is aan figuur 3.1., 

dient u de volgende stappen te doorlopen: 

1) Vanuit het 'Control center' kiest u het menu ''Tools'', door: 

<ALT>-<T> 

opm. 1: I van Iools. 

opm. 2: Het menu kan ook geactiveerd worden met behulp van <FlO>. 

2) Kies in dit menu met behulp van de cursortoetsen liDOS utilities"; bevestig 

deze keuze met een druk op <RETURN>. 

3) Kies het menu liDOS'., door: <ALT>-<D>. 

4) Kies in dit menu m.b.v. de cursortoetsen IISet default drive: directory "; 

bevestig deze keuze met <RETURN>. 

5) Typ in: c:\meso <RETURN>. 

6) Kies het menu "Files", door: <ALT>-<F>. 

7) Kies in dit menu (wederom m.b.v. de cursortoetsen) "Change drive: directory"; 

bevestig deze keuze wederom met <RETURN>. 

8) Typ in: c:\meso <RETURN>. 

9) U verlaat het "DOS utilitiesll 
- menu door <ALT>-<E> te typen en de 

keuze te bevestigen met < REl'VRN > . 

10) Als het goed is, hebt u nu het 'Control center', zoals weergegeven in figuur 
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Records Organize Go To Exit 

K ERN G E G EVE N S: MASKER: IKERNGEG 

Nummer bureau: 

Naam bureau: 

Bureauleiding berust bij: 

Werkadres: 
Postcode Plaats 

Postadres: 
Postcode Plaats 

Telefoon en fax: invoeren in masker ITELEFOO ! 

Aangesloten bij: invoeren in masker lAANGESL! I DRUK OP 'PAGE DOWN' 

Edit IIA:\KERNGEGE IIRec None IIFile II II Num 

figuur 3.2. Gereed voor invoer van gegevens 



3.1., op het scherm staan. 

3.1.1. dBASE IV verlaten 

U verIaat dBASE IV altijd vanuit het 'Control center'. Keer daarom, als u dBASE N wilt 

verlaten, terug naar het Control center. Dit kan met behulp van de ''Exit'' - menu's. Als u 

zich in het Control center bevindt, verlaat u dBASE N door de volgende twee stappen uit 

te voeren: 

1) Kies het IIExit" - menu, door: <ALT>-<E>. 

2) Typ nu <Q> van "Quit to dos". 

3.2. Invoeren van gegevens 

U heeft als het goed is nu het Control center op uw scherm staan. U vindt een afdruk van 

dit scherm in figuur 3.1. U ziet dat de kolommen onder 'Data', 'Forms' en 'Reports' 

bestanden bevatten. De betekenis van deze bestanden vindt u in bijlage 2. Met de cursor

toetsen gaat u naar de kolom 'Forms'. In deze kolom staan de invoerbestanden in een 

vorm die overeenkomt met die op het enquete formulier. Dit in tegenstelling tot de kolom 

'Data' waar ze in database-structuur staan. 

Voor het invoeren van de gegevens doorloopt u de volgende stappen: 

1) Selecteer met de cursor-toetsen het gewenste best and, bijv. lKERNGEG, en 

druk op <RETURN>. IKERNGEG wordt nu de actuele tabel. De actuele 

tabel is de tabel tussen "<create>" en 11 ____ ". In fig. 3.3. is KERN-

GEGE de actuele tabel. 

2) Kies "Display data" . 

3) Druk op <FlO> om de menu's te activeren. Deze menu's staan geheel 

bovenaan het scherm. 

4) Kies in het menu "Records" : "Add new records" en bevestig deze keuze met 

<RETURN>. 

U treft nu figuur 3.2. op het scherm aan. U kunt nu beginnen met de invoer van gege

yens. 

Sommige invoer-bestanden bestaan uit meerdere schermen. Indien dit het geval is staat 

rechtsonder op het scherm "DR UK OP PAGE DOWN", Deze toets kan samen met 
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Catalog 

Data 

<create> 
KERNGEGE 

AANGESLO 
BRANCHE 
KENGETAL 
KENMERK 
KENMERKA 
KENSCHBE 
KENSCHET 

Tools Exit 

Queries 

<create> 

File: KERNGEGE.DBF 

dBASE IV CONTROL CENTER 

CATALOG: A:\MESO.CAT 

Forms 

<create> 
IKERNGEG 

IAANGESL 
I BRANCH 
IKENGTL 
IKENMERA 
IKENMERK 
IKENSBES 
IKENSCHE 

Reports 

<create> 
UKERNGEG 

UAANGESL 
UBRANCH 
UKENGTL 
UKENMERA 
UKENMERK 
UKENSBES 
UKENSCHE 

Description: kerngegevens buro, onderdeel 1 

10:13: 

Labels Applicati( 

<create> <create 

Help:F1 Use:-1 Data:F2 Design:Shift-F2 Quick Report:Shift-F9 Menus:Fl 

figuur 3.3. KERNGEGE is de actuele tabel 



"PAGE UP" gebruikt worden om tussen twee schermen te "springenfl, Bij het invullen van 

het laatste gegeven op een scherm, springt de computer automatisch naar het volgende 

scherm. U hoeft dan dus niet op "PAGE DOWN" te drukken. 

5) Indien u klaar bent met het invullen van de kemgegevens drukt u op <FlO>. 

6) Kies in het menu "Organize" : "Order records by index". Het bestand wordt nu 

geindexeerd. Dit houdt in dat het bestand "gesorteerd" wordt op een ken

merk, dat van te voren aangegeven is. Het voordeel van indexeren boven 

sorteren is dat bij indexeren dBASE IV een zoekprocedure inschakelt die het 

zoeken van een record versnelt. 

7) Rechtsboven op het scherm kunt u nu het te indexeren veld kiezen. U kunt 

kiezen uit liN atural order" en uit een of meerdere velden waarop geindexeerd 

kan worden. Of een veld in deze lijst staat is afhankeIijk van het feit of dit 

aangegeven is in de structuur van het betreffende bestand. Het is aan te 

raden op aile in de lijst getoonde velden te indexeren. Hiervoor kan het 

noodzakelijk zijn de stappen 6 en 7 een aantal malen te doorlopen. Zou u 

onverhoopt toch kiezen voor ''Natural order" dan indexeert dBASE IV op de 

volgorde van invoer. 

8) Kies in het menu "Exit" : "Exit" en bevestig deze keuze met <RETURN>. De 

ingevoerde gegevens worden nu automatisch opgeslagen. U hoeft daarvoor 

dus geen apart commando te geven. 

9) Kies een ander invoerbestand (ook wei masker genoemd), bijvoorbeeld 

ITELEFOO. Bevestig deze keuze weer met <RETURN>. 

10) Kies "Display data" . 

11) Kies nu niet "Current view", maar het bestand, in dit gevaI TELEFOON.DBF. 

Indien "Current view" gekozen wordt is dBASE IV niet in staat de opdracht 

uit te voeren, aangezien de veldnamen in de "Current view" niet overeenstem

men met de veldnamen in het invoerbestand. Bevestig deze keuze met 

<RETURN>. 

12) Controleer of de naam van het masker rechtsboven op het scherm overeen

komt met het door u gekozen masker. 

Voor het invuHen van dit masker kunt u weer de stappen 3) tot en met 8) doorlopen. 
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3.3. WijzigeD vaD gegeveDs 

Nadat het Control center wederom op u scherm staat, kunt u beginnen met het wijzigen 

van ingevoerde gegevens. 

1) Kies het formulier, in de kolom "Forms", waarvan u de gegevens wilt wijzigen. 

Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

2) Kies "Display data". 

3) Indien u nu moet kiezen tussen "Current view" en het bestand, kies dan Diet 

"Current view", maar het bestand. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

4) Controleer of de naam van het masker rechtsboven op het scherm overeen

komt met het door u gekozen masker. 

5) Kies met <FlO> het menu "Go to", 

Nu zijn er een aantal manieren om bij het juiste record te komen: 

a) U kiest ''Top record", ais u het eerste record uit het bestand wilt wijzigen. 

b) U kiest "Last record", om het laatste record te wijzigen. 

c) U kiest "Record number", aIs u het recordnummer van het te wijzigen record 

weet. (U voert het recordnummer in en bevestigt met <RETURN». 

d) "Skip" wordt hier niet uitgelegd, omdat de toepassingen in dit geval beperkt 

zijn. 

e) U kiest "Index key search", ais u op een geindexeerd kenmerk wilt zoeken. 

Typ de waarde van het betreffende kenmerk voor het te wijzigen record in. 

Bijvoorbeeld 100-100 (de waarde) voor BURONUM (het betreffende ken

merk) voor het adviesbureau met bureaunummer 100-100 (het te wijzigen 

record). Het kan noodzakelijk zijn dat u bij bepaalde bestanden, eerst moet 

indexeren op het gewenste kenmerk. Dit is het geval ais er op meerdere 

kenmerken geindexeerd kan worden. 

f) Het principe van "Forward search" (voorwaarts zoeken) en "Backward search" 

(achterwaarts zoeken) is hetzeIfde: 

I) Ga uit het menu m.b.v. <ESC>. 

II) Plaats de cursor bij dat ingevoerde gegeven dat u voor de zoekopdracht 

wilt gebruiken. 

llI)Druk op <FlO>, kies in het menu "Go to" : "Forward search" of "Back

ward search". 
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IV) Typ de zoekreeks en druk op <RETURN>. 

Bijvoorbeeld: U wilt het eerst volgende record met de bureaunaam 1'Jansenll 

zoeken: Nu zijn er twee mogelijkheden: 

a) U typt: Jansen, zoals ingevoerd in het bestand. 

b) U typt voor de plaatsen waalVan u niet zeker bent van de ingevoer-

de karakters een II< (een zg. joker): Janll<en* 

Nu zoekt dBASE IV het eerst volgende record, waalVan de bureau

naam begint met "Jan" en in de rest van de bureaunaam de letter

combinatie "en" voorkomt. Nu wordt onder andere gezocht naar 

Jansen, Janssen, Jansens en Janssens. 

NB: Indien u zich in een bepaald record bevindt, kunt u van dit record naar eehet 

voorafgaande record gaan door op <PAGE DOWN> te drukken. U kunt naar het 

volgende record gaan met behulp van <PAGE UP>. 

Hoofdletters en kIeine letters 

Als u bij het zoeken naar gegevens geen rekening wilt houden met hoofdletters, geeft u 

NO op voor de optie "Match capitalization" in het menu "Go to" (door "Match capitaliza

tion" te kiezen en op <RETURN> te drukken) voordat u voorwaarts of achterwaarts gaat 

zoeken. Als voor IIMatch capitalization" NO is ingesteld, wordt met de zoekreeks vervoort 

gezocht naar VerVoort, VERVOORT of Vervoolt. Als u YES hebt opgegeven voor "Match 

capitalization", wordt met de zoekreeks Kelpen-Oler niet gezocht naar kelpenoler of 

KELPENOLER. In dit geval moet de zoekreeks precies overeenkomen met het record. 

6) U staat nu in het te wijzigen record. Met de cursor-toetsen kunt u naar aile 

te wijzigen gegevens gaan en deze veranderen. 

7) Indien u kIaar bent met het wijzigen van de gegevens drukt u op <FlO>. 

8) Kies in het menu "Organize" : "Order records by index", Het bestand wordt nu 

gerndexeerd. 

9) Rechtsboven op het scherm kunt u nu het te indexeren veld kiezen. U kunt 

kiezen uit "Natural order" en uit een of meerdere velden waarop gerndexeerd 

kan worden. Of een veld in deze lijst staat is afbankelijk van het feit of dit 

aangegeven is in de structuur van het betreffende bestand. Het is aan te 

raden op aUe in de lijst getoonde velden te indexeren. HielVoor kan het 
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noodzakelijk zijn de stap 8 een aantal malen te doorlopen. Zou u onverhoopt 

toch kiezen voor "Natural order" dan indexeert dBASE IV op de volgorde van 

invoer. 

10) Kies in het menu "Exit" : ''Exit'' en bevestig deze keuze met <RETURN>. De 

ingevoerde gegevens worden nu automatisch opgeslagen. 

3.4. Het verwijderen van records 

1) Zoek het te verwijderen record op, zoals beschreven in par. 3.3. "Wijzigen van 

gegevens". 

2) Ga naar het menu "Records" met behulp van <FlO>. Nu heeft u twee moge

lijkheden: 

a) Met "Blank record" maakt u het record Ieeg, maar verwijdert het niet. 

Met "Undo change to record" (in het menu "Records") kunt u dit com

mando opheffen. 

b) Markeer het te verwijderen record m.b.v. "Mark record for deletion", 

deze markering kan ongedaan worden gemaakt m.b.v. "Clear deletion 

mark" in het "Records" - menu. De gemarkeerde records worden verwij

dert ais u in het menu "Organize" : "Erase marked records" kiest. 

Daama kiest u voor YES op de vraag of u zeker van uw zaak bent. 

3.5. Uitdraai maken van gegevens 

Als u zich weer in het Control center bevindt gaat u met de cursor-toetsen naar de kolom 

'Reports'. In deze kolom staan de uitdraai bestanden. Voor het uitdraaien van de gege

vens doorloopt u de volgende stappen: 

1) Selecteer met de cursor-toetsen het gewenste best and, bijv. UKERNGEG, en 

druk op <RETURN>. 

2) Kies "Print Report", 

3) Indien gevraagd Ides dan niet "Current view", maar het bestand. In dit geval 

KERNGEGE.DBF. Bevestig deze keuze met <RETURN>. 

4) Er verschijnt nu een keuzemenu in beeld. Kies in dit menu, ter controle, 

"View report on screen". Op het scherm ziet u nu het bestand met gegevens 

dat afgedrukt gaat worden. Indien illt niet het gewenste bestand is druk op 

<ESC> en ga terug naar stap 1). 
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Layout Fields Condition Update Exit 2:20:3 

Add file to query 
Remove file from query 

Create link by pointing 

Write view as database file 
Edit description of query 
Save this query 

Query IIA:\<NEW> II II II Num 

Add a database file to this query definition 

figuur 3.4. Het 'Query' scherm 



5) Als u de getoonde gegevens wilt uitprinten druk dan op <ESC>. U komt nu 

weer in het Control center. Kies het gewenste uitdraai-bestand, ''Print Reportll 

en "Begin Printing". Het bestand wordt nu uitgeprint; als dit gebeurd is 

bevindt u zich weer in het Contol center. 

Er bestaat ook de mogelijkbeid zelf rapporten te ontwerpen, met ais basis een bestand nit 

de kolom 'Data' of een zogenaamde 'Query' (par. 3.6.). Hoe dit in z'n werk gaat kunt u 

lezen in het deel "Menu's van dBASE IVII (van de dBASE IV handleiding) in hoofdstuk 

10. 

3.6. Specifiek informatie opvragen in bestand(en) 

Het combineren van gegevens is in dBASE IV mogelijk met behulp van een zogenaamde 

'Query'. Met zo'n 'Query' kunt u bijvoorbeeld aIle adviesbureaus die in Amsterdam 

gevestigd zijn opvragen. Deze paragraaf is opgesplitst in drie delen, te weten een: een 

voorbeeld om gegevens te verkrijgen van een specifiek bureau, twee: een voorbeeld om 

een Hjst met adviesbureaus te krijgen die allemaal een of meerdere gegevens gemeen 

hebben. En tenslotte wordt in het derde deel gepoogd van de hoofdstukken, die over dit 

onderwerp in de handleiding staan, een overzicht met korte uitleg te geven. 

3.6.1. Wat is het telefoonnummer van bureau "Wolstro" ? 

Stet u wilt het telefoonnummer van het adviesbureau "Wolstro" weten. We gaan er van uit 

dat u verder niets van dit bureau weet, dus geen bureaunummer e.d. Doorloop nu de 

volgende stappen: 

1) Kijk of het Control center (op uw scherm) gelijk is aan figuur 3.1. Als dit niet 

het geval is, dan kunt u dit bereiken, door: 

a) In de kolom 'Data' de actuele tabel kiezen. De actuele tabel is de tabel 

tussen lI<create>" en " II. In fig. 3.3. is KERNGEGE de 

actuele tabel. 

b) Kies nu "Close filell 

2) Kies in het Control center in de kolom 'Query': 

<create> 

3) U krijgt nu fig. 3.4. op het scherm. Kies in dit menu voor "Toevoegen bestand 
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Layout Fields Condition Update Exit 2:21:41 

!Kerngege.dbf BURONUM BURONAAM BUROLEID WADRES WPOST WPLAATS PA 

!Telefoon.dbf BURONUM TELEFOON NAAM 

Query IIA:\<NEW> IIFile 2/2 
Next field:Tab Add/Remove all fields:F5 

II II Num 
Zoom:F9 Prev/Next skeleton:F3/F4 

figuur 3.5. Het 'Query' scherm na stap 5 



aan query", 

4) Rechts op het scherm verscbijnt nu een keuzelijst met gegevensbestanden. 

Aangezien de bureaunaam in het bestand KERNGEGE.DBF zit (zie bijlage 

2), kiest u bier voor KERNGEGE.DBF. 

5) De telefoonnummers van de adviesbureaus bevinden zich in een ander 

bestand, TELEFOON.DBF. Ook dit bestand moet u opvragen, dit kunt u 

doen door de stappen a) tot en met c) te doorlopen. 

a) Activeer het menu "Layout" met behulp van <ALT>-<L>. 

b) Kies voor "Add file to query". 

c) Kies uit de keuzelijst TELEFOON.DBF. 

6) In fig. 3.5. ziet u hoe het scherm er nu uit behoort te zien. Om de gegevens 

op het scherm te krijgen moet u eerst een zogenaamde 'View' maken. Dit 

doet u door de stappen a) tot en met f) te doorlopen. 

a) U wilt de velden BURONAAM en TELEFOON gepresenteerd zien. 

Ga daarom onder de kolom TELEFOON staan door een aantal keren 

op <TAB> te drukken. 

b) Activeer bet menu "Fields" met bebulp van <FlO>. 

c) Kies "Add field to view". 

d) Ga met <F3> en daarna <TAB> naar BURONAAM. 

e) Activeer bet menu "Fields" met bebulp van <ALT>-<F>. 

f) Kies "Add fields to view". 

7) Om van KERNGEGE.DBF naar TELEFOON.DBF of de onder aan bet 

scherm verscbenen 'View' te springen gebruikt u <F3> of <F4>. Binnen 

KERNGEGE.DBF kunt u van BURONAAM naar BUROLEID springen 

m.b.v. <TAB> of <SHIFr>-<TAB>. 

8) In de onderaan verschenen 'View' kunt u zien dat eerst het telefoonnummer 

wordt vermeld en daarna de bureaunaam. Dit kan omgedraaid worden door 

de stappen a) tot en met d) te doorlopen. 

a) Ga met behuIp van <F3> naar de kolom 'Telefoon-+TELEFOON' in 

de 'View'. 

b) Selecteer deze kolom m.b.v. <F6> en bevestig met <RETURN>. 

c) Verplaats de kolom met <F7> en de cursortoetsen een positie naar 

rechts. Bevestig met <RETURN>. 
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d) NB: De stappen b) en c) staan ook onder in beeld in de zwarte balk 

weergegeven. 

9) U weet dat de naam van het bureau "Wolstro" is. Dit geeft u aan door onder 

BURONMM het volgende in te tikken: 

$ "Wolstro" 

10) Aangezien het bureaunummer het verband aanKeeft tussen de twee bestan

den, typt u zowel in de regel van KERNGEGE.DBF als in de regel van 

TELEFOON.DBF onder BURONUM: 

linkl 

11) Met <F2> krijgt u nu het antwoord op uw vraag gepresenteerd. 

12) U kunt dit resultaat op twee manieren op het scherm krijgen, namelijk in de 

'browse' mode en de 'edit' mode. Switchen tussen deze twee modes gebeurt 

d.m.v. <F2>. U kunt links onder op het scherm zien in welke mode u zich 

bevindt. Bij deze toepassing is de 'browse' mode aan te bevelen. U gaat weer 

terurg naar het 'Query' mode ais u op <SHIFf>-<F2> drukt. 

Het is mogelijk om de 'Query' te bewaren. Dit is handig indien u op korte termijn het 

telefoonnummer van (bijvoorbeeId) adviesbureau "Janee" wilt weten. Ga daarvoor verder 

met de voJgende stappen. 

13) Activeer het menu "Exit" (in de 'Query' mode) m.b.v. <ALT>-<E> en kies 

"Save changes and exit". 

14) Voer een logische naam in van maximaal acht karakters, bijvoorbeeld: 

BUROTELE en druk op <RETURN>. De Query wordt nu gesaved en het 

Control center verschijnt in beeid. 

15) Aangezien het bij de naamgeving vaak moeilijk is een duidelijke, logische 

naam te bedenken, biedt dBASE IV de mogelijkheid om een omschrijving te 

geven aan een bestand. Dit houdt in dat ais men in een Iijst een bepaald 

best and zoekt, men tevens per bestand de omschrijvingen te zien krijgt. Deze 

omschrijvingen kunt u zelf bepaJen; daarmee kunt u dus duideIijker aangeven 

waarvoor een hestand dient. Het toekennen van een omschrijving aan een 

bestand gaat op de volgende manier: 

a) Ga in het Control center naar het hestand, waaraan u een omschrijving 
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wilt toekennen. 

b) Activeer het "Catalogll menu m.b.v. <ALT>-<C>. 

c) Kies "Change discription of highligted file", door <C> in te toetsen. 

d) Tik de omschrijving in en bevestig met <RETURN>. 

De gegevens kunt u weer op het scherm krijgen door in het Control center onder de 

kolom Query voor BUROTELE "Display data" te kiezen. 

3.6.2. Welke adviesbureaus hebben "kwaliteit" in hun bureaufilosofie staan. hielden zich 

ook al voor 1983 bezig met het onderwijs en hebben meer dan 10 adviseurs in 

dienst? 

Bij zo'n vraag dient u zich op de eerste plaats af te vragen welke veld en uit welke 

bestanden u nodig heeft. Nadat deze vraag langs bijlage 2 gelegd is, trekt u de conclusie, 

dat u het veld FILOSOFIE uit het bestand KWALITEI, het veld STARTONDER uit het 

bestand KERNGEGE en de velden ADVIAM en ADVIA V uit het bestand KENGETAL 

nodig heeft. Alhoewel niet expliciet in de vraag vermeldt. zal het naar aIle waarschijnlijk

heid de bedoeling zijn, dat u een lijst krijgt met adviesbureaus die aan aIle drie de 

voorwaarden voldoen. En Diet een lijst van bedrijven die aan een of meerdere voorwaar

den voldoen. Uitgaande van het eerste dient er een verband tussen de bestanden gelegd 

te worden. Dit gebeurt met behulp van het veld BURONUM, aanwezig in aIle drie de 

bestanden. Dit wetende kan gestart worden met het maken van de Query. Doorloop nu 

de volgende stappen: 

1) Kijk of het Control center (op uw scherm) gelijk is aan figuur 3.1. Als dit niet 

het geval is, dan kunt u dit bereiken, door: 

a) In de kolom 'Data' de actuele tabel kiezen. De actuele tabel is de tabel 

tussen u<create>" en " fl. In fig. 3.3. is KERNGEGE de 

actuele tabel. 

b) Kies nu "Close file" 

2) Kies in bet Control center (uit fig. 3.1.) in de kolom Query: 

<create> 

3) U krijgt nu figuur 3.4. op het scherm. Kies in dit menu voor "Add file to 

query", 

4) Rechts op het scherm verschijnt nu een keuzelijst met gegevensbestanden. 
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Layout Fields Condition Update Exit 2:22:3~ 

!Kwalitei.dbf BURONUM BJAAR EJAAR FILOSOFIE MATFILOSOF MOTTO MA~ 

/Kerngegeodbf BURONUM BURONAAM BUROLEID· W~DRES WPOST WPLAATS PAr 

IKengetalodbf BURONUM JAAR DIREAM DIREAV DIREUM DIREUV ADVIAM 

Query IIA:\<NEW> 11File 3/3 
Next field:Tab Add/Remove all fields:F5 

II II Num 
Zoom:F9 Prev/Next skeleton:F3/F~ 

figuur 3.6. Het 'Query' scherm na stap 5 



Kies nit deze lijst op de eerste plaats KWALITEI.DBF. 

S) De ander twee bestanden kunt u toevoegen aan de Query door de stappen a) 

tot en met c) voor beide bestanden uit te voeren. 

a) Activeer het menu "Layout" met behulp van <ALT>-<L>. 

b) Kies voor "Add file to query". 

c) Kies uit de keuzelijst KERNGEGE.DBF resp. KENGETALDBF. 

6) In fig. 3.6. ziet u hoe het scherm er nu nit behoort te zien. Om de gegevens 

op het scherm te krijgen, moet u eerst een zogenaamde 'View' maken. Oit 

doet u door de stappen a) tot en met e) te doorlopen. 

a) Nu dient u zich de vraag te stell en: "welke informatie wil ik van de 

adviesbureaus die voldoen aan de door mij gestelde voorwaarden?" 

Deze vraag is afbankelijk van wat u met de lijst wilt gaan doen. Wilt u 

deze bureaus een brief met extra vragen gaan sturen, wilt u deze 

bureaus telefonisch gaan benaderen of wilt u aileen een lijst voor het 

een of ander ? Onafhankelijk van wat u met de verkregen informatie 

gaat doen, lijkt het ons zinvol om op z'n minst de bureaunaam, de 

bedrijfsfilosofie, het startjaar van de adviesaktiviteiten in het onderwijs 

en het aantal adviseurs ais informatie te eisen. Conclusie: BURO· 

NAAM en STARTONDER uit KERNGEGE, FILOSOFIE uit KWALI

TEl en ADVIAM en ADVIAV uit KENGETAL worden in de View 

gezet. 

b) Om tussen de bestanden KERNGEGE.DBF, KW ALITEI.DBF, KEN

GETALDBF en de View te "springen", gebruikt u <F3> of <F4>. 

Binnen een gegevensbestand (KERNGEGE, KWALITEI, KENGE

TAL) of de View IIspringt" u naar een andere kolom met behulp van 

<TAB> of <SHIFT>-<TAB>. 

c) Om nu de velden aan de View toe te voegen, moet u eerst onder de 

kolom van het betreffende veld gaan staan (m.b.v. <F3>, <F4>. 

<TAB> en/of <SHIFT>-<TAB». 

d) AIs dit gebeurt is activeert u het menu "Fields" met behulp van <FlO> 

en kiest u "Add field to view". 

e) De stappen c) en d) doorloopt u voor aUe benodigde veld en. 

7) U wilt kijken of het woord "kwaliteittl in de bureaufilosofie voorkomt. Aange-
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zien het veld FILOSOFIE een memoveld is (bijlage 2), moet gebruik gemaakt 

worden van een zg. 'Condition box'. Hoe deze opgeroepen en ingevuld moet 

worden leest u in de stappen a) tot en met c): 

a) Activeer het "Condition" menu m.b.v. <ALT>-<C> en kies "Add 

condition box", 

b) Rechts onder op het scherm, net boven de View verschijnt nu de 

"Condition box", Typ in deze box: 

"kwaliteit" $ filosofie 

c) U springt van en naar de "condition boxl1 met behulp van <F3> en 

<F4>. 

8) U wilt ook, dat de betreffende bedrijven voldoen aan de voorwaarde dat zij 

zich voor 1983 al bezig hielden met het onderwijs. Dit geeft u aan door onder 

de kolom STARTONDER in de rij KERNGEGE.DBF het volgende in te 

tikken: 

< 1983 

9) Tenslotte wilt u dat het totaal aantal adviseurs meer dan 10 bedraagt. Hier

voor dienen de kolommen ADVIAM en ADVIA V uit de rij 

KENGETALDBF gesommeerd te worden. Als dit gebeurt is dienen aIleen 

die bedrijven getoond te worden, waarvan deze som groter dan 10 is. Voor

noemde wordt gerealiseerd door de stappen a) tot en met t) te doorlopen: 

a) Activeer het menu "Fields" m.b.v. <ALT>-<F>. 

b) Kies "Create calculated field". 

c) Er verschijnt tussen de laatste rij met een gegevensbestand en de View 

een rij voor "Calc'd Flds" (Rekenvelden). 

d) Typ in de kolom, waar de cursor nu staat, de berekening in: 

adviam + adviav 

e) Voeg nu dit rekenveld toe aan de View, door: 

I) Activeer het menu "Fields" en kies "Add field to view". 

II) Kies als veldnaam een naam van maximaal 10 karakters, die de 

inhoud van het veld voldoende duidelijk weergeeft, bijvoorbeeld: 

totadvis (van: TOTaal aantal ADViSeurs) 

f) Ga m.b.v. de cursortoetsen onder het rekenveld TOTADVIS staan en 

typ de voorwaarde in: > 10 
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10) Nu moet er nog een verband gelegd worden tussen de drie bestanden (KWA

llTEI.DBF, KERNGEGE.DBF, KENGETAL.DBF). Dit gebeurt door in alle 

drie de rijen (waar de gegevensbestanden staan) onder de kolom BURONUM 

te typen: 

link! 

11) Met <F2> krijgt u nu het antwoord op uw vraag gepresenteerd. 

12) U kunt dit resultaat op twee manieren op het scherm krijgen, namelijk in de 

'browse' mode en de 'edit' mode. Switchen tussen deze twee modes gebeurt 

d.m.v. <F2>. U kunt links onder op het scherm zien in welke mode u zich 

bevindt. Bij deze toepassing is de 'browse' mode aan te bevelen. U gaat weer 

terug naar het Query mode ais u op <SHIFf>-<F2> drukt. 

Het is mogelijk om de Query te bewaren. Ga daarvoor verder met de volgende stappen. 

13) Activeer het menu "Exit" (in de Query mode) m.b.v. <FlO> en kies "Save 

changes and exit", 

14) Voer een "logischet' naam in van maximaal acht karakters (in dit geval bijna 

onmogelijk, maar daarover dadeUjk meer f), bijvoorbeeld: KWFSONTA 

(KWaliteit aanwezig in de bureauFilosofie en voorwaarden gesteld aan het 

Startjaar van de Onderwijsaktiviteiten en het Totaal aanta} Adviseurs) en druk 

op <RETURN>. De Query wordt nu gesaved en het Control center ver

schijnt in beeld. 

15) Zoals beloofd komen we nu op de naamgeving terug: dBASE IV biedt de 

mogeJijkheid om een omschrijving te geven aan een bestand. Dit houdt in dat 

als men in een lijst een bepaald bestand zoekt, men tevens per bestand de 

omschrijvingen te zien krijgt. Deze omschrijvingen kunt u zelf bepalen; 

daarmee kunt u dus duideUjker aangeven waarvoor een bestand dient. Het 

toekennen van een omschrijving aan een bestand gaat op de volgende Manier: 

a) Ga in het Control center naar het bestand, waaraan u een omschrijving 

wilt toekennen. 

b) Activeer het "Catalog" menu m.b.v. <ALT>-<C>. 

c) Kies "Change discription of highligted file", door <C>. 

d) Tik de omschrijving in en bevestig met <RETURN>. 
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De gegevens kunt u weer op het scherm krijgen door in het Control center onder de 

kolom Query voor KWFSONT A IIDisplay data" te kiezen. 

3.6.3. Hoofdstukken over 'Oueries' in de handleiding 

Zoals u misschien reeds bekend is, bestaat de handleiding van dBASE N uit een aantal 

delen. Het deel met de hoofdstukken over het opvragen van specifieke informatie met 

behulp van 'Queries' is het dee1 met ais titel"Menu's van dBASE IV'. De bedoelde 

hoofdstukken in dit deel zijn "Queries: een visie maken" (hoofdstuk 6) en "Queries: 

gegevens filteren" (hoofdstuk 7). Hoofdstuk 6 handelt over de structuur van een Query, 

o.a. hoe deze gemaakt en aangepast dient te worden. Hoofdstuk 7 beschrijft welke 

voorwaarden gesteld en gebruikt kunnen worden. In de handleiding is dus bij de uitleg van 

deze materie een strikte scheiding gemaakt tussen "structuur" en "voorwaardent!. Bij het 

uitleggen van dit onderwerp aan de hand van eerdergenoemde twee voorbeelden 

(paragraaf 3.6.1. en 3.6.2.) is deze scheiding vee1 minder strikt. Als u de hoofdstukken 6 

en 7 gaat bekijken, zult u tot de conclusie komen dat een deel van wat in deze hoofdstuk

ken staat reeds in de voorbeelden (par. 3.6.1. en 3.6.2.) aan de orde is geweest. Maar om 

een goed en volledig overzicht te verkrijgen, is het bekijken van deze hoofdstukken zeer 

zinvol. Nu voigt een lijst met opmerkingen n.a.v. zaken die ons zijn opgevallen bij de 

bestudering van deze twee hoofdstukken en ons inziens een toelichting behoeven. Wij 

wijzen er echter met nadruk op dat deze lijst niet pretendeert volledig te zijn. 

opm. 1: (pag. 6-5; tabel 6-1; 3e regel) 

INSTRUcr staat standaard op ON. 

opm.2: (pag. 6-15; IIDe visie omschrijvent!; Laatste 2 regets) 

De bestanden van de "MESO - database" zijn allemaal ondergebracht in een 

catalogus (naam catalogus: MESO.CAT). 

opm.3: (pag. 6-17; tabel 6-3; afkorting: Dsc<nummer>; 5e zin) 

Deze zin maakt niet helemaal duidelijk wat bedoeld wordt, daarom vervangen 

door: tlBijvoorbeeld: aardbei komt voor Zebra." 

opm.4: (pag. 7-5 tim 7-7; "Informatie selecteren op basis van een datumveld" en 

"Informatie selecteren op basis van een logisch veldt!) 

Zoals in bijlage 2 (van deze handleiding) is te zien, zijn er in de ''MESO-databa

se" geen tabellen met datumvelden of logische velden. 

opm.5: (pag. 7-11; OPMERKlNG) 
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Layout Fields Condition Update Exit 2:23:2 

IperSOnel.dbfl~INVOEG ~AFDELING ~TOESLAG ~SALARIS ~FUNCTIE ~DIENSTJR ~ 

max group by 

View--------~--------------~--------------~--------------~----------~ 
<NEW> Personel-> 

ACHTERNAAM 

Query II A: \ <NEW> 

Personel-> 
VOORNAAM 

Personel-> 
INVOEG 

Prev/Next field:Shift-Tab/Tab 
~Field 8/9 ~ 
Data:F2 Size:Shift-F7 

figuur 3.7. Nieuwe afbeelding 7-26 

Personel-> 
AFDELING 

II Num 
Prev/Next skel:F3/F 



Om dit soort vragen (aIle werknemers waarvan het salaris minder is dan het 

gemiddelde salaris) te beantwoorden, dient men dus eerst het gemiddelde salaris 

te berekenen. Vervolgens moet de uitkomst van deze berekening (in een Query) 

in een voorwaarde opgenomen worden. 

opm.6: (pag. 7~23; afbeelding 7-26) 

Dit is de verkeerde afbeelding. De juiste afbeelding is weergegeven in fig. 3.7. 

3.7. Bestanden splitsen en samenvoegen 

Op een gegeven moment kunnen bestanden te groot worden. U merkt dit aan de lange 

zoektijd naar het antwoord op relatief eenvoudige vragen. Dit kan bijvoorbeeld voorko

men bij het hestand KENMERK. Dit bestand geeft voor elk bedrijf voor de jaren 1989-

1993 per soort onderwijs aan in welke mate op een bepaald gebied opdrachten worden 

uitgevoerd. Indien u een database hebt met daarin 350 adviesbureaus, dan bevat dit 

bestand voor deze reeks van jaren reeds 2100 (350 bureaus maal 6 "onderwijssoorten") 

records. Het kan dan zinvol zijn om de records per onderwijssoort op te gaan slaan. We 

leggen hieronder (par. 3.7.1.) uit, hoe dit bestand gesplitst kan worden per onderwijssoort 

in 6 afzonderlijke bestanden. Wij wijzen er, wellicht ten overvloede, op dat voor elk 

willekeurig item een splitsing gemaakt kan worden en dat een splitsing niet definitief 

behoeft te zijn. Daarom wordt in paragraaf 3.7.2. uitgelegd hoe gesplitste bestanden 

kunnen worden samengevoegd tot een bestand. 

3.7.1. Bestanden splitsen 

Voor het splitsen van het bestand KENMERK in 6 afzonderlijke bestanden. gesplitst per 

onderwijssoort, dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 
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1) U hebt zes bestanden met dezelfde struktuur nodig; deze 6 bestanden mooten 

een verschillende naam hebben, een mogelijk naamgeving zou kunnenzijn: 

WO/HBO KENMEHBO 

MBON.E. 

U30/AVONWO 

KENMEMBO 

KENMEMO 

basis/spec.onderwij& incl. VSO KENMESPC 

overheid, koepelorganisaties KENMEOVH 

overige aktiviteiten buiten onderwijs KENMEBUI 

2) Om deze bestanden te krijgen, moet u allereerst het Control center verlaten 

m.b.v. <ESC> en vervolgens deze keuze bevestigen door <Y>. 

3) U werkt nu vanaf de zg. commandostip. Er zijn nameIijk twee manieren om 

dBASE IV te besturen: vanuit het menu en vanaf de stip. Eerst moet u van 

de tabel KENMERK de actuele tabel maken, door: 

· use kenmerk <RETURN> 

4) Om te zorgen dat de 6 bestanden dezelfde structuur krijgen, moet u de 

structuur van KENMERK kopieren naar de zes bestanden: 

· copy stru to kenmehbo <RETURN> 

· copy stru to kenmembo 

· copy stru to kenmemo 

· copy stru to kenmespc 

· copy stru to kenmeovh 

· copy stru to kenmebui 

<RETURN> 

<RETURN> 

<RETURN> 

<RETURN> 

<RETURN> 

5) Nu hebt u weI de zes bestanden, maar deze bestanden bevatten nog geen 

records. Daarvoor moet u de volgende 2 stappen voor elk van de zes bestan~ 

den afzonderlijk uitvoeren. 

a) Maak de tabel KENMEHBO tot de actuele tabel, door: 

. use kenmehbo <RETURN> 

b) Voeg de records van KENMERK waarvan de onderwijssoort gelijk is 

aan "HBO" (WOIHBO) toe aan KENMEHBO: 

. appe from kenemrk for soort="HBO" <RETURN> 

OPMERKING: Waar het onderstreepte gedeelte in bovenstaande com

mandoregel aan moet voldoen en wat voor dit gedeelte van het comman

do de mogelijkheden zijn, kunt u vinden in het deel"Naslaghandboek van 
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dBASE WI (De rode /dapper van de handleiding) op de pagina's 1-16, 1-

17 en 1-18. Verder kunt u ook nog de pagina's 7-13 tot en met 7-20 

beldjken in het deel "Menu's van dBASE WI. 

Voor de andere vier bestanden moet u in bovenstaande "a-de stap" de be

standsnaam KENMEHBO vervangen door de gewenste bestandsnaam. 

Verder dient bij de lib-de stap" in 

appe from kenmerk for soort= "HBO" 

datgene wat tussen de aanhalingstekens staat vervangen te worden door de 

bijbehorende onderwijssoort. 

6) Als dit gelukt is komt u weer in het Control center door: 

. assist <RETURN> 

l.7.2. Het samenvoegen van gesplitste bestanden 

Om de in paragraaf 3.7.1. gesplitste bestanden weer samen te voegen dient u de volgende 

stappen te doorlopen: 

1) Op de eerste plaats dient u te zorgen voor een leel bestand KENMERK.. 

Indien het bestand KENMERK weI aanwezig is, maar niet Ieeg, moet u aIle 

aanwezige records verwijderen (par. 3.4.). Indien het bestand KENMERK niet 

meer aanwezig is. kunt u dit bestand maken door de stappen a) tot en met c) 

te doorlopen: 

a) Verlaat het Control center m.b.v. <ESC> en bevestig deze keuze door 

<V>. 

b) U werkt nu vanaf de zg. commandostip. Het is nu zaak een bestand 

KENMERK te krijgen. dat dezelfde structuur heeft als de zes gesplitste 

bestanden. Daarvoor is het noodzakelijk dat u van een van deze zes 

bestanden het actule bestand maakt (bijv. KENMEHBO): 

. use kenmehbo <RETURN> 

c) Vervolgens dient u de structuur van dit bestand te kopieren naar 

KENMERK: 

. copy stn to kenmerk <RETURN> 

2) Nu hebt u een Jeeg bestand, KENMERK genaamd. Indien u nog niet vanaf 

de zg. commandostip werkt, dient u het Control center te verlaten m.b.v. 

<ESC> en deze keuze te bevestigen door <V>. 
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3) U !runt nu de gegevens van de zes gesplitste bestanden gaan toevoegen aan 

het bestand KENMERK. Allereerst dient u van de tabel KENMERK de 

actuele tabel te maken: 

• use kenmerk <RETURN> 

4) De gegevens toevoegen: 

• appe from kenmehbo <RETURN> 

• appe from kenmembo <RETURN> 

• appe from kenmemo <RETURN> 

• appe from kenmespc <RETURN> 

• appe from kenmeovh <RETURN> 

• appe from kenmebui <RETURN> 

5) Als dit gelukt is, komt u weer in het Control center, door: 

• assist <RETURN> 
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Bijlage 4. Betekenis bestandsnamen en veldnamen 

Deze bijlage be vat een lijst met aIle bestandsnamen en veldnamen, met daarbij vermeld 

waar deze namen voor staan. Wat betreft de bestandsnamen het volgende: Bestandsna

men die beginnen met een ITI zijn invoerbestanden (bestanden uit de kolom IIFormulierll), 

bestandsnamen die beginnen met een '1]11 zijn uitvoerbestanden (bestanden nit de kolom 

IlRapportll). Achter iedere veldnaam staat tussen haakjes het type en de breedte van het 

betreffende veld vermeld. 

Het type van de veldnaam geeft aan welk soort karakters gebruikt mogen worden voor 

het opslaan van het betreffende item. Dit type kan zijn: 

C Character (Alle karakters zijn toegestaan) 

N Numeric 

M Memo 

(Alleen cijfers zijn toegestaan; hierbij betekent 6.2 : 6-2=4 

cijfers voor het decimaalteken en 2 cijfers achter het deci

maalteken) 

(Een memo-veld wordt gebruikt voor velden met een varia

beJe grootte, zoals bijv. de bureaufilosofie; Een memo-veld 

wordt "geopend" door <CI'RL>-<HOME> te gebruiken, 

een memo-veld wordt "geslotenll m.b.v. de toetscombinatie 

< CI'RL>-< END > ) 

In onderstaande lijst zijn de bestandsnamen vet gedrukt en de veldnamen onderstroopt. 

AANGESLO,IAANGESL,UAANGESL: Dit bestand gooft aan bij welke branche-organisatie 

een bedrijf is aangesloten. 

BURONUM (C,7) Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

BRANCHNR (N,4) 

MATBRANCHI (C,5) 

Het nummer van de branche-organisatie waarbij het bedrijf is 

aangesloten. De gegevens van deze branche-organisatie zijn 

te vinden in het bestand BRANCHE. 

Indien materiaal betreffende "het aangesloten zijn bij een 

branche-organisatie" is toegevoegd, wat is dan het archief-
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nummer van dit materiaal ? 

BRANCHE,mRANCH,UBRANCH: Dit hestand bevat informatie over brache-organisa

ties. 

13RANCHNR 

B;RNAAM 

(NA) 

(C,30) 

Het nummer van de branche-organisatie. 

De naam van de branche-organisatie. 

KENGETAL,IKENGTL,UKENGTL: Dit bestand bevat de kengetallen, zoals die bij 

onderdeel 2 zijn gevraagd. 

BURONUM (C,?) Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk 800rt categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

JAAR 

DIREAM 

DIREAV 

DlREUM 

DIREUV 

ADVIAM 

ADVIAV 

ADVIUM 

ADVIUV 

OVERAM 

OVERAV 

OVERUM 

OVERUV 

MATKENG2 

(NA) 

(N,3) 

(N,3) 

(N,6.2) 

(N,6.2) 

(N,3) 

(N,3) 

(N,6.2) 

(N,6.2) 

(N,3) 

(N,3) 

(N,6.2) 

Het jaar waarvoor deze kengetallen gelden. 

Aantal mannelijke direktieleden. 

Aantal vrouwelijke direktieleden. 

Weekbelasting in uren/week voor mannelijke direktieleden. 

Weekbelasting in uren/week voor vrouwelijke direktieleden. 

AantaI mannelijke adviseurs. 

Aantal vrouweIijke adviseurs. 

Weekbelasting in uren/week voor mannelijke adviseurs. 

Weekbelasting in uren/week voor vrouwelijke adviseurs. 

Aantal overige mannelijke medewerkers. 

Aantal overige vrouwelijke medewerkers. 

Weekbelasting in uren/week voor mannelijke "overige" mede

werkers. 

(N,6.2) Weekbelasting in uren/week voor vrouwelijke "overige" mede-

(C,5) 

werkers. 

Indien materiaal betreffende deze kengetallen is toegevoegd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 
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KENMERK,IKENMERK,UKENMERK.: Dit bestand geeft voor elk: bedrijf voor de jaren 

1989-1993 per soort onderwijs aan in welke mate op een bepaald gebied opdrach

ten worden uitgevoerd (onderdeel 4 "Kenmerken") 

BURONUM (C,7) Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

SOORT (C,3) 

ALGEMEEN (C,l) 

ORGANISAT (C,l) 

INTERIM (C,l) 

FINANCIEN (C,t) 

AUTOMATI (C,l) 

GEBOUW (C,l) 

FACILIT (C,l) 

PERSON EEL (C,l) 

Het soort onderwijs waarop de gegevens van deze tabel 

betrekking hebben. U kunt bij het invullen van dit veld 

kiezen uit onderstaande lijst: 

HBO 

MBO 

MO 

SPC 

OVH 

BUI 

WO/HBO 

MBON.E. 

LBO/AVONWO 

basis/spec. onderwijs inci. VSO 

overheid, koepelorganisaties 

Overige aktiviteiten buiten het 

onderwijs 

Algemeen beleid. (Kiezen uit a=1 tim 5 opdrachten, b=5 tim 

15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Organisatie-ontwikkeling, fusie. (Kiezen uit a = 1 tIm 5 op~ 

drachten, b=5 tIm 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Interim-management. (Kiezen uit a=l tIm 5 opdrachten, b=5 

tIm 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Financien, belasting. (Kiezen uit a=1 tIm 5 opdrachten, b=5 

tIm 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Automatisering. (Kiezen uit a=1 tim 5 opdrachten, b=5 tIm 

15 opdrachten, c= 15 of meer opdrachten) 

Gebouwen, terreinen. (Kiezen uit a=l tim 5 opdrachten, 

b=5 tIm 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Facilitaire diensten. (Kiezen uit a=1 tim 5 opdrachten, b=5 

tIm 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Personeel. (Kiezen uit a=l tIm 5 opdrachten, b=5 tIm 15 op-
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OPLEIDING 

ONDERWIJS 

KWALITEIT 

MARKETING 

MNTALLEN 

MATKENM4 

(C,I) 

(C,l) 

(C,l) 

(C,l) 

(C,l) 

(C,5) 

drachten, c=15 of meer opdrachten) 

Opleiding, training, scholing. (Kiezen uit a = 1 tim 5 opdrach

ten, b=5 tim 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Onderwijsontwikkeling. (Kiezen uit a = 1 tim 5 opdrachten, 

b=5 tim 15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Kwaliteitszorg. (Kiezen uit a=1 tim 5 opdrachten, b=5 tim 

15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Marketing, PRo (Kiezen uit a=l tim 5 opdrachten, b=5 tIm 

15 opdrachten, c=15 of meer opdrachten) 

Zijn er aantallen ingevuld ? (Zo ja, deze invoeren in KEN

MERKA) 

Indien er materiaal over "kenmerk" is toegevoegd, wat is dan 

het archiefnummer van dit materiaal ? 

KENMERKA, IKENMERA, UKENMERA: Dit bestand geeft voor elk bedrijf voor de 

jaren 1989-1993 per soort onderwijs aan in welke aantallen op een bepaald gebied 

opdrachten zijn uitgevoerd (onderdeel 4 "kenmerken") 

BURONUM (C,7) 

SOORT (C,3) 

ALGEMEEN (N,3) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

vies bureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

Het soort onderwijs waarop de gegevens van deze tabel 

betrekking hebben. U kunt bij het invullen van dit veld 

kiezen uit onderstaande lijst: 

HBO 

MBO 

MO 

SPC 

OVH 

BUI 

WO/HBO 

MBON.E. 

LBO/AVONWO 

basis/spec. onderwijs incl. VSO 

overheid, koepelorganisaties 

Overige aktiviteiten buiten het 

onderwijs 

Algemeen beleid. (Aantal opdrachten) 
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ORGANISAT (N,3) Organisatie-ontwikkeling, fusie. (Aantal opdrachten) 

INTERIM (N,3) Interim-management. (Aantal opdrachten) 

FINANCIEN (N,3) Financien, be!asting. (Aantal opdrachten) 

AUTOMATI (N,3) Automatisering. (Aantal opdrachten) 

QEBOUW (N,3) Gebouwen, terreinen. (Aantal opdrachten) 

EACILIT (N,3) Facilitaire diensten. (Aantal opdrachten) 

fERSONEEL (N,3) Personeel. (Aantal opdrachten) 

OPLEIDING (N,3) Opleiding. training, scholing. (Aanta! opdrachten) 

ONDERWIJS (N,3) Onderwijsontwikkeling. (Aantal opdrachten) 

KWAUTEIT (N,3) Kwaliteitszorg. (Aantal opdrachten) 

MARKETING (N,3) Marketing, PR. (Aantal opdrachten) 

KENSCHBE,IKENSBES,UKENSBES: Dit bestand geeft, in vervolg op KENSCHET, aan 

wat de archiefnummers zijn van het meegezonden materiaal. 

BURONUM (C,7) Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

JAAR (N,4) 

JRVERS3 (C,5) 

JRREKEN3 (C,5) 

BROCHU3 (C,5) 

PUBLlKA3 (C,5) 

lSTOPDR3 (C,5) 

FREEPUB3 (C,5) 

Het jaar waarvan de kenmerken zijn meegestuurd. 

Indien het jaarverslag is meegestuurd, wat is dan het archief

nummer van dit jaarverslag ? 

Indien de jaarrekening is meegestuurd, wat is dan het ar

chiefnummer van deze jaarrekening ? 

Indien brochures zijn meegestuurd, wat is dan het archief

nummer van deze brochures ? 

Indien eigen publikaties zijn meegestuurd, wat is dan het ar

chiefnummer van deze eigen publikaties ? 

Indien een lijst met klanten is meegestuurd, wat is dan het 

archiefnummer van deze lijst ? 

Indien free publicity knipsels zijn meegestuurd, wat is dan het 

archiefnummer van deze knipsels ? 
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KENSCHET,IKENSCHE,UKENSCHE: In dit bestand staat aangegeven of de kenschetsen 

(onderdeel 3) voor interne en/of externe doeleinden beschikbaar zijn. Of deze 

kenschetsen ook zijn meegestuurd kunt u zien aan het al dan niet aanwezig zijn 

van een archiefnummer in het bestand KENSCHBE. • 

BURONUM (C,7) 

BJAAR (N,4) 

EJAAR (N,4) 

JRVERSINT (C,l) 

JRVERSEXT (C,l) 

JRREKENINT (C,l) 

JRREKENEXT (C,l) 

BROCHUINT (C,l) 

BROCHUEXT (C,l) 

PUBUKAINT (C,l) 

PUBLIKAEXT (C,l) 

LSTOPDRINT (C,l) 

LSTOPDREXT (C,l) 

FREEPUBINT (C,l) 

FREEPUBEXT (C,l) 

DIVERSEN (M,.) 

DlVERSINT (C,l) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

Eerste jaar waarvoor deze gegevens gelden. 

Laatste jaar waarvoor deze gegevens gelden. 

Zijn de jaarverslagen voor interne doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de jaarverslagen voor externe doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de jaarrekeningen voor interne doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de jaarrekeningen voor externe doeleinden beschikbaar? 

Zijn de brochures voor interne doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de brochures voor externe doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de eigen publikaties voor interne doeleinden beschik

baar? 

Zijn de eigen publikaties voor externe doeleinden beschik

baar? 

Is de lijst met opdrachtgevers (uit het onderwijs) voor interne 

doeleinden beschikbaar ? 

Is de lijst met opdrachtgevers (uit het onderwijs) voor externe 

doeleinden beschikbaar ? 

Zijn de free publicity knipsel( s) voor interne doeleinden 

beschikbaar ? 

Zijn de free publicity knipsel( s) voor externe doeleinden 

beschikbaar ? 

In dit memoveld kunnen eventueel nog andere beschikbare 

kenschetsen ingegeven worden. 

Zijn deze andere beschikbare kenschetsen voor interne 

doeleinden beschikbaar ? 
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DIVERSEXT (C,l) 

MATDlVERS3 (C,S) 

Zijn deze andere beschikbare kenschetsen voor exteme 

doeleinden beschikbaar ? 

Indien andere beschikbare kenschetsen zijn meegestuurd, wat 

is dan het archiefnummer van deze kenschetsen ? 

KERNGEGE,IKERNGEG,UKERNGEG: Dit bestand bevat de kemgegevens, zoals die 

bij onderdeel 1 van de enquete zijn gevraagd. Niet in dit bestand opgenomen zijn: 

het telefoonnummer en het fax-nummer (te vinden in TELEFOON), "aangesloten 

bit (te vinden in AANGESLO) en "andere bureaus waarmee regelmatig wordt 

samengewerkt" (te vinden in SAMENW). 

BURONUM (C,7) 

BURONMM (C,30) 

BUROLEID (C,2S) 

WADRES (C,25) 

WPOST (C,7) 

WPIAATS (C,20) 

fADRES (C,2S) 

PPOST (C,7) 

PflAATS (C,20) 

BEROEfCODE (C,l) 

MATBERCODI (C,S) 

CONTRACVW (C,l) 

MATCONTVWl (C,S) 

STARTONDER (N,4) 

QPRICHTJR (N,4) 

RECHTSVORM (C,S) 

JAARRECHTS (N,4) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

De naam van het bureau. 

Bij wie berust de bureauleiding ? 

Het werkadres. 

De postcode van het werkadres. 

De plaats behorende bij het werkadres. 

Het postadres. 

De postcode van het postadres. 

De plaats behorende bij het postadres. 

Maakt het bedrijf al dan niet gebruikt van een beroepscode. 

Indien materiaal betreffende de beroepscode is toegevoegd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Heeft het adviesbureau vaste contractvoorwaarden ? 

Indien materiaal betreffende vaste contractvoorwaarden is 

toegevoegd, wat is dan het archiefnummer van dit materiaal? 

Startjaar van de adviesaktiviteiten in het onderwijs. 

Oprichtingsjaar bureau. 

Rechtsvorm bureau. 

Vanaf welk jaar heeft het bureau deze rechtsvorm ? 
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MATRECHTSI (C,S) 

MATYISITEK (C,S) 

MATLOGO (C,S) 

Indien materiaal betreffende de rechtsvorm is toegevoegd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Indien een visitekaartje is toegevoegd, wat is dan het archief

nummer van dit visitekaartje ? 

Indien een logo is toegevoegd, wat is dan het archiefnummer 

van dit logo ? 

KWALITEI,IKWAUTE,UKWALITE: In dit bestand zijn onderdelen 6, 7 en 8 ("Kwaliteit 

eigen bureaul
" IIKwaliteit algemeen" en "Kwaliteitsbewakingll

) uit de enquete 

opgenomen. 

BURONUM (C,7) 

BJAAR (N,4) 

EJAAR (N,4) 

EILOSOFIE (M,.) 

MATFlLOS06 (C,5) 

MOrrO (M,.) 

MATMQ'IT06 (C,5) 

SPECIALISM (M,.) 

MATSPECI6 (C,5) 

ALGEMEEN (M,.) 

MATALGEM7 (C,5) 

BE WAKING (M,.) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

vies bureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

Eerste jaar waarvoor betreffende gegevens gelden. 

Laatste jaar waarvoor betreffende gegevens gelden. 

De bureaufilosofie van het adviesbureau. 

Indien materiaal over de bureaufilosofie is meegestuurd, wat 

is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Het bureaumotto van het adviesbureau. 

Indien materiaal over het bureaumotto is meegestuurd, wat is 

dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Het specialisme van het adviesbureau. 

Indien materiaal over het bureauspecialisme is meegestuurd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Aan welke kwaliteitscriteria moet een adviseurlinterim-mana

ger in uw branche ten minste voldoen om tot de (100) beste 

adviseurs voor het onderwijs van Nederland te behoren ? 

(Onderdeel 7 IIKwaliteit algemeentl
) 

Indien materiaal over deze kwaliteitscriteria is meegestuurd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

Welke vormen van kwaliteitsbewaking zijn binnen dit bedrijf 
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MATBEWAK8 (C,5) 

van toepassing ? 

Indien materiaal over deze kwaliteitsbewaking is toegevoegd, 

wat is dan het archiefnummer van dit materiaal ? 

PLAATS,IPLAATS,UPLAATS: Oit bestand bevat onderdee19 CVermelding") van de en· 

quete. 

BDRONUM (C,7) Het bureaunummer bestaat uit !wee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad· 

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

JAAR 

PLAATSING 

(N,4) 

(C,l) 

ADVERTENTI (C,l) 

INVULLER (C,25) 

Jaar waarvoor de "plaatsing" geldt. 

Gaat het bedrijf aceoord met de plaatsing in het MESO-

vademecum van dit jaar ? 

Het bedrijf wil dat een advertentie van het bureau in het 

MESO-vademeeum van dit jaar geplaatst wordt ? 

De naam van de persoon die de enquete ingevuld heeft. 

REALISA,IREALISA,UREALISA: Dit bestand geeft voor elk adviesbureau per jaar en per 

werkterrein aan of er opdrachten zijn uitgevoerd en indien bekend het aantal 

uitgevoerde opdraehten (onderdeel 5 "Realisatie"). 

BURONUM (C,7) Het bureaunummer bestaat uit !wee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

SOORT (C,3) Het soort onderwijs waarop de gegevens van deze tabel 

betrekking hebben. U kunt bij het invullen van dit veld 

kiezen uit onderstaande lijst: 

HBO WO/HBO 

MBO 

MO 

SPC 

MBON.E. 

LBO/AVONWO 

basis/spec. onderwijs incl. VSO 
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JAAR 

OPDRACHT 

AANTAL 

MATREAUS5 

(N,4) 

(C,l) 

(N,3) 

(C,5) 

OVH 

BUI 

overheid, koepelorganisaties 

Overige aktiviteiten buiten het 

onderwijs 

Jaar, waarop de gegevens betrekking hebben. 

Zijn er opdrachten uitgevoerd ? 

Wat is het aantat opdrachten, dat is uitgevoerd ? 

Indien materiaal over "realisatie" is meegestuurd, wat is dan 

het archiefnummer van dit materiaal ? 

SAMENW,ISAMENW,USAMENW: Dit bestand vermeldt met welke andere bureaus 

regelmatig samengewerkt wordt. 

BURONUM (C,7) 

SAMENBURO (C,30) 

MATSAMENI (C,5) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maaI drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

De naam van het bureau waarmee samengewerkt wordt. 

Indien materiaal over deze samenwerking is toegevoegd, wat 

is dan bet arcbiefnummer van dit materiaaI ? 

TARIEF,ITARIEF,UTARIEF: In deze tabel wordt de waarde van het uurtarief dan weI de 

waarde van het gebruikte percentage aangegeven. 

BURONUM (C,7) 

JAAR (N,4) 

ALGEMEENU (N,7.2) 

ALGEMEENP (N,7.2) 

ORGANISATU (N,7.2) 

ORGANISATP (N,7.2) 

INTERIMU (N,7.2) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

viesbureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

J aar waarvoor de tarieven gelden. 

AIgemeen beleid. (Uurtarief) 

AIgemeen beleid. (Percentage) 

Organisatie-ontwikkeling, fusie. (Uurtarief) 

Organisatie-ontwikkeling, fusie. (Percentage) 

Interim-management. (Uurtarief) 
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INTERIMP (N,7.2) 

FINANCIENU (N,7.2) 

FINANCIENP (N,7.2) 

AUTOMATIU (N,7.2) 

AUTOMATIP (N,7.2) 

GEBOUWU (N,7.2) 

GEBOUWP (N,7.2) 

EACILITIJ (N,7.2) 

EACILITP (N,7.2) 

~ERSONEELU (N,7.2) 

~ERSONEELP (N,7.2) 

OPLEIDINGU (N,7.2) 

OPLEIDINGP (N,7.2) 

ONDERWIJSU (N,7.2) 

ONDERWIJSP (N,7.2) 

KWALITEITU (N,7.2) 

KWAUTEIT~ (N,7.2) 

MARK,ETINGU (N,7.2) 

MARKETINGP (N,7.2) 

MATIARIEF4 (C,5) 

Interim-management. (Percentage) 

Financien, belasting. (Uurtarief) 

Financien, belasting. (Percentage) 

Automatisering. (Uurtarief) 

Automatisering. (Percentage) 

Gebouwen, terreinen. (Uurtarief) 

Gebouwen, terreinen. (Percentage) 

Facilitaire diensten. (Uurtarief) 

Facilitaire diensten. (Percentage) 

Personeel. (Uurtarief) 

Personeel. (Percentage) 

Opleiding, training, scholing. (Uurtarief) 

Opleiding, training, scholing. (Percentage) 

Onderwijsontwikkeling. (Uurtarief) 

Onderwijsontwikkeling. (Percentage) 

Kwaliteitszorg. (Uurtarief) 

Kwaliteitszorg. (Percentage) 

Marketing, PRo (Uurtarief) 

Marketing, PRo (Percentage) 

Indien materiaaI over deze tarieven is toegevoegd, wat is dan 

het archiefnummer van dit materiaal ? 

TELEFOON,ITELEFOO,UTELEFOO: Dit bestand bevat de telefoon- en/of faxnummer(s) 

van een bedrijf en de naam en funktie van de kontaktpersoon, die bij het betref

fende nummer hoort. 

BURONUM 

TELEFOON 

NAAM 

FUNKTIE 

(C,7) 

(C,1S) 

(C,25) 

(C,20) 

Het bureaunummer bestaat uit twee maal drie cijfers. De 

eerste drie cijfers geven aan tot welk soort categorie een ad

vies bureau behoort. De volgende drie cijfers zorgen voor het 

unieke. 

Het telefoon- of faxnummer. 

Naam van de persoon, die bij dit nummer hoort. 

Funktie van de betreffende persoon. 
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Bijlage S. "Waar vind ik wat ?" 

In de onderstaande tabellen kunt u opzoeken onder welke naam en in welke tabel van de 

database, de items uit uw enquete te vinden zijn. Er is zoveel mogelijk geprobeerd om de 

voJgorde van de enquete aan te houden. 

Tabel 1. KERNGEGEVENS 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

Naam Bureau KERNGEGE BURONAAM 

Bureauleiding berust bij KERNGEGE BUROLEID 

Werkadres!pc! KERNGEGE WADRES 
plaats WPOST 

WPLAATS 

Postadres/pc! KERNGEGE PADRES 
plaats PPOST 

PPLAATS 

Telefoon TELEFOON TELEFOON 
NAAM 
FUNKTIE 

Fax TELEFOON TELEFOON 
NAAM 
FUNKTIE 

Aangesloten bij AANGESW BRANCHNR 
(plus materiaal) BRNCHE MATBRANCHl 

BRNAAM 

Beroepscode KERNGEGE BEROEPCODE 
(plus materiaal) MATBERCODl 

Vaste contractvoorwaarden KERNGEGE CONTRACVW 
(plus materiaal) MATCONTVWl 

Oprichtingsjaar bureau KERNGEGE OPRICHTJR 

Startjaar adviesactiviteiten thv het onderwijs KERNGEGE STARTONDER 

Huidige rechtsvorm KERNGEGE RECHTSVORM 
(plus materiaal) MATRECHTSI 

vanaf welk jaar KERNGEGE JAARRECHTS 
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ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

Andere bureaus waarmee regelmatig wordt SAMENW SAMENBURO 
samengewerkt MATSAMENI 
(plus materiaal) 

Visitekaartje en logo KERNGEGE MATVISITEI 
MATLOGOI 

Tabel 2. KENGETALLEN 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

Aantal directieleden (MN) KENGETAL DIREAM 
DIREAV 

Gemiddelde weekbelasting in fte KENGETAL DIREUM 
DIREUV 

Aantal adviseurs (MN) KENGETAL ADVIAM 
ADVlAV 

Gemiddelde weekbelasting in fie KENGETAL ADVIUM 
ADVIUV 

Aantal overige medewerkers (MN) KENGETAL OVERAM 
OVERAV 

Gemiddelde weekbelasting in fte KENGETAL OVERUM 
OVERUV 

Toelichting KENGETAL MATKENG2 
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Tabel 3. KENSCHETSEN 

ITEMS TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

J aarversiagen 
- intern KENSCHET JRVERSINT 
-extern KENSCHET JRVERSEXT 
- meegezonden KENSCHBE JRVERS3 

J aarrekeningen 
- intern KENSCHET JRREKENINT 
- extern KENSCHET JRREKENEXT 
- meegezonden KENSCHBE JRREKEN3 

Brochures 
- intern KENSCHET BROCHUINT 
- extern KENSCHET BROCHUEXT 
- meegezonden KENSCHBE BROCHU3 

Eigen publikaties 
- intern KENSCHET PUBUKAINT 
- extern KENSCHET PUBLIKAEXT 
- meegezonden KENSCHBE PUBLIKA3 

lijst opdrachtgevers onderwijs 
- intern KENSCHET LSTOPDRINT 
-extern KENSCHET LSTOPDREXT 
- meegezonden KENSCHBE LSTOPDR3 

Free publicity knipsels 
- intern KENSCHET FREEPUBINT 
- extern KENSCHET FREEPUBEXT 
- meegezonden KENSCHBE FREEBUB3 

Diversen KENSCHET DIVERSEN 
- intern KENSCHET DIVERSINT 
-extern KENSCHET DIVERSEXT 
- meegezonden KENSCHET MATDIVERS3 
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Tabel 4.1. TARIEVEN 

Dit onderdeel is zodanig gestructureerd dat voor ieder werkterrein (WOIHBO, 
MBON.E., LBO/A VONWO, basis/spec.ond. inel. VSO, overheid koepelorg., overige 
buiten onderwijs) een apart record gemaakt kan worden. Welk werkterrein het 
betreft, wordt dan ingegeven in het veld SOORT. Zie voor verdere informatie ook 
bijlage 2 de tabellen TARIEF. 

ITEM TABEL~ VELD-
NAAM NAAM 

algemeen beleid TARIEF ALGEMEENU 1) 
ALGEMEENP 1) 

organisatie-ontwikkeling, fusie TARIEF ORGANISATU 
ORGANISATP 

interim-management TARIEF INTERIMU 
INTER IMP 

finaneien, belasting TARIEF FINANCIENU 
FINANCIENP 

automatisering, informatisering TARIEF AUTOMATIU 
AUTOMATIP 

gebouwen, terreinen TARIEF GEBOUWU 
GEBOUWP 

facilitaire diensten TARIEF FACILITU 
FACILITP 

personeel TARIEF PERSONEELU 
PERSONEELP 

opleiding, training, scholing TARIEF OPLEIDINGU 
OPLEIDINGP 

onderwijsontwikkeling TARIEF ONDERWIJSU 
ONDERWIJSP 

. kwaliteitszorg TARIEF KWALlTEITU 
KWALITEITP 

marketing, PR TARIEF MARKETINGU 
MARKETINGP 

arehiefnummer van het (eventueel) bijge- TARIEF MATTARIEF4 
voegde materiaal; materiaal genummerd met 
een 4 

OPM.: 1) de laatste "U" en "P" staan respectievelijk voor 
uurtarief en percentage 
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Tabel 4.2. KENMERKEN 
Dit onderdeel is zodanig gestructureerd dat voor ieder werkterrein (WOIHBO, 
MBON.E., LBO/AVONWO, basis/spec.ond. incl. VSO, overheid koepelorg., overige 
buiten onderwijs) een apart record gemaakt kan worden. Welk werkterrein het betreft, 
wordt dan ingegeven in het veld SOORT. Zie voor verdere informatie ook bijlage 2 de 
tabellen KENNER!{, KENMERKA. 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

algemeen beleid KENMERK ALGEMEEN 
KENMERKA ALGEMEEN 

organisatie-ontwikkeling, fusie KENMERK ORGANISAT 
KENMERKA ORGANISAT 

interim-management KENMERK INTERIM 
KENMERKA INTERIM 

financien, belasting KENMERK FINANCIEN 
KENMERKA FINANCIEN 

automatisering, informatisering KENMERK AUTOMATI 
KENMERKA AUTOMATI 

gebouwen, terreinen KENMERK GEBOUW 
KENMERKA GEBOUW 

facilitaire diensten KENMERK FACIUT 
KENMERKA FACILIT 

personeel KENMERK PERSONEEL 
KENMERKA PERSONEEL 

opleiding, training, scholing KENMERK OPLEIDING 
KENMERKA OPLEIDING 

onderwijsontwikkeling KENMERK ONDERWlJS 
KENMERKA ONDERWlJS 

kwaliteitszorg KENMERK KWALITEIT 
KENMERKA KWALITEIT 

marketing, PR KENMERK MARKETING 
KENMERKA MARKETING 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KENMERK MATKENM4 
materiaal; materiaal genummerd met een 4 
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Tabel 5. REALISATIE 

Dit onderdeel is zodanig gestructureerd dat voor iedere combinatie werkterrein 
(WOIHBO, MEON.E., LBOIA VONWO, basis/spec.ond. incl. VSO, overheid 
koepelorg., overige buiten onderwijs) en jaar een apart record gemaakt kan worden. 
Welke combinatie van werkterrein en jaar het betreft, wordt dan ingegeven in de 
velden SOORT en JAAR. Zie voor verdere informatie ook bijlage 2 de tabel REALI· 
SA. 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

een of meerder opdrachten uitgevoerd ? REALISA OPDRACHT 

werkelijk aantal opdrachten REALISA AANTAL 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde REALISA MATREALIS5 
materiaal; materiaal genummerd met een 5 

Tabel6. KWALITEIT EIGEN BUREAU 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

bureaufilosofie KWALITEI FILOSOFIE 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KWALITEI MATFILOS06 
materiaal; materiaal genummerd met een 6 

bureaumotto KWALITEI MOTTO 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KWALITEI MATMOTT06 
materiaal; materiaal genummerd met een 6 

bureauspecialisatie KWALITEI SPECIALISM 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KWALITEI MATSPECI6 
materiaal; materiaal genummerd met een 6 

Tabel 7. KWALITEIT ALGEMEEN 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

kwali teitscriteria KWALITEI ALGEMEEN 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KWALITEI MATALGEM7 
materiaal; materiaal genummerd met een 7 
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Tabel8. KWALITEITSBEWAKING 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

kwaliteitsbewaking binnen u ondememing KWAUTEI BEWAKING 

archiefnummer van het (eventueel) bijgevoegde KWAUTEI MATBEWAK8 
materiaal; materiaal genummerd met een 8 

Tabel 9. NAAM, FUNKTIE EN TELEFOONNUMMER INVULLER 

ITEM TABEL- VELD-
NAAM NAAM 

! ~ 

Formulier ingevuld door PLAATS INVULLER 

Funktie van invuller TELEFOON FUNK TIE 

ev. bereikbaar op telefoonnummer TELEFOON TELEFOON 

Tabel 10. PLAATSING PROFIELSCHETS EN PLAATSING 
ADVERTENTIE 

ITEM TAB E L- VELD-
NAAM NAAM 

Akkoord met plaatsing profielschets PLAATS PLAATSING 

Wit advertentie PLAATS ADVERTENT! 
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