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Inleiding
In deze handleiding zullen een aantal onderwerpen aan bod komen die u in staat stellen Access op een
meer optimale en meer effectieve wijze te gebruiken.
Nadat u deze handleiding heeft doorgewerkt, zult u in staat zijn gegevens te manipuleren met behulp
van queries, kunt u subformulieren in hoofdformulieren opnemen en kunt u allerlei handelingen in Access automatiseren met behulp van macro’s
De onderwerpen die in deze handleiding aan bod komen, vereisen een voorkennis aangaande een aantal basisvaardigheden en standaard technieken van Access. Deze worden behandeld in de handleiding
“Acces-basis”.
Het eerste hoofdstuk bestaat alleen uit een herhalingsoefening. Het is aan te raden deze ook daadwerkelijk te doen om weer even het Access gevoel te krijgen.

1. Herhalingsoefening
 Open de database Herh_Oef.mdb
 Zorg er voor dat in het ‘Navigatiedeelvenster’ [Navigation Pane]
alle objecten worden weergegeven.
 Bekijk de tabel “T_Personen” in zowel de gegevensbladeergave
als de ontwerpweergave.
 Sluit de tabel.
 Gebruik de optie ‘Externe gegevens – Importeren - Excel’ [Extern
data – Import – Excel] om het Excel werkblad “T_naw.xls” te importeren en aan de tabel “T_Personen” toe te voegen. (NB. De
Eerste rij bevat veldnamen.)
 Bekijk nogmaals de tabel “T-Personen”.
 Zorg dat het veld “Afdeling” van het type “Lange integer” is.
 Sluit de tabel
 Gebruik de optie ‘Hulpmiddelen voor databases – Relaties – Relaties’ voor het aanbrengen van een relatie tussen het veld “Afd_ID
van de tabel “T_Afdeling” en het veld “Afdeling” van het veld
“T_Personen”. Dwing hierbij de referentiële integriteit af.
 Sluit het venster “Relaties”.
 Maak met behulp van de optie ‘Maken – Formulieren – Wizard
formulier’ [Create – Forms – Wizard form] een formulier gebaseerd op de tabel “T_Personen” in kolomvorm.
 Verwijder het tekstvak “Afdeling” in de ontwerp-weergave en vervang dit door een keuzelijst met invoervak dat zijn waarden uit de
tabel “Tabel_Afdeling” haalt.
 Sluit het Formulier en bewaar het onder de naam “Personen”.
 Maak met de optie ‘Maken – Query – Wizard Query’ [Create –
Query – Wizard Query] een “Selectiequery” die op basis van de
tabel “T-Personen” personen uit een bepaalde plaats selecteert. De
plaats moet bij uitvoering eerst gevraagd worden.
 Sluit de query en geeft hem de naam “Q_Woonplaats”
 Maak een rapport waarmee u het resultaat van de query op papier
kan afdrukken.
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1

Extra opties bij tabellen

1.1

Veldeigenschappen

1.1.1

Invoermasker

Met een zogenaamd ‘Invoermasker’ [Input Mask] kunt u bij de invoer
van tekst een bepaalde syntax afdwingen. Het invoermasker bestaat
uit één of meerdere symbolen die ieder een bepaald type teken afdwingen.
Voor de meest voorkomende type getallen en tekst kent Access een
aantal standaard maskers.
 Selecteer het veld met de postcode.
 Klik op de drie puntjes achter het vak ‘Invoermasker’ [Input
Mask].

In het dialoogkader dat verschijnt, kunt u een van de standaard invoermaskers selecteren.
 Klik op “Postcode”
 Klik u op ‘Volgende’ [Next] .

Het masker wordt nu weergegeven en kan u desgewenst nog aanpassen.
 Klik u op ‘Volgende’ [Next].
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Tot slot vraagt Access hoe u het gegeven wilt hebben opgeslagen. Dit
is van belang bij export van de gegevens naar een andere applicatie.
 Klik op ‘Voltooien’ [Finish].
 Bekijk in de tabel het resultaat.
U kunt, onder gebruikmaking van deze symbolen ook zelf invoermaskter definiëren.
Symbool Invoer
0
Verplicht getal, plusteken (+) en minteken (-) niet toegestaan).
9
Niet verplicht getal of spatie ( geen plus- of mintekens toegestaan).
#
Niet verplicht getal of spatie (plus- en mintekens toegestaan).
L
Verplichte letter (A-Z).
?
Niet verplichte letter (A-Z).
A
Verplichte letter of getal.
a
Niet verplichte letter of getal.
&
Verplicht willekeurig teken of een spatie.
C
Niet verplicht willekeurig teken of een spatie.
.,:;-/
Scheidingstekens voor numerieke en datum- en tijds- gegevens.
<
Hierdoor worden alle volgende tekens geconverteerd naar kleine
letters.
>
Hierdoor worden alle volgende tekens geconverteerd naar
hoofdletters.
!
Hierdoor wordt het invoermasker van rechts naar links ingevuld,
niet van links naar rechts.
\
Hierdoor wordt het volgende teken weergegeven als het letterlijke teken (\A wordt bijvoorbeeld weergegeven als A).

Indien u problemen heeft bij het invoeren van gegevens met eventueel
verkeerd gedefinieerde invoermaskers of validatie- regels, drukt u
twee keer op ESC en dan kunt u weer naar de ontwerpweergave gaan
om het ontwerp aan te passen.
1.1.2

Validatieregel

Bij validatieregel kunt u een expressie invullen ter controle van de
veldwaarde:
 Vul bij het veld “Datum” de validatieregel in: >=Date().
Deze regel controleert of de datum die ingevuld wordt niet voor vandaag ligt.
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1.1.3

Validatietekst

Hier kunt u een tekst invoeren die getoond wordt indien de invoer van
het veld niet aan de validatieregel voldoet.
 Voer de tekst in “Datum kan niet voor vandaag ligggen”
 Bekijk in de tabel het resultaat. De validatieregel wordt toegepast
als u naar een volgend veld wil gaan.

1.2

Het zoeken van gegevens

1.2.1

Het filteren van gegevens

 Neem de tabel T-Personen voor u in de ontwerpweergave.
 Klik op de knop ‘Geavanceerde filteropties’ [Advanced Filter] en
kies ‘Geavanceerde filter-/sorteeropties’ [Advanced Filter/Sort].
Op het scherm ziet u een lijst met veldnamen, zoals deze in de tabel
voorkomen, en daaronder een tabel waar u de criteria kunt invullen. U
sleept veldnamen naar of selecteerd deze op de eerste regel van de tabel. Onder de veldnamen kiest u vervolgens de sorteervolgorde en
typt u waarden in waarin het veld moet voldoen.
 Selecteer de veldnaam “Plaats” boven de eerste kolom.
 Kies onder de veldnaam voor ‘Oplopend’ [Ascending].
 Vul daaronder het criterium: <> “Amsterdam” in.
 Klik op de knop ‘Filter toepassen’ [Apply Filter].
U ziet nu alleen de records van personen die niet in “Amsterdam”
wonen.
 Maak de selectie weer ongedaan met de knop ‘Filter verwijderen'
[Toggle Filter].
.
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1.3

Extra opties bij tabellen: oefeningen

Oefening 1.: Invoermasker
 Open de database “Autoverhuur-Basis – 1”.
 Pas de volgende veldeigenschappen aan in de tabel “T-Klanten”.
Veldnaam
[Field Name]
Klant Nr
Initialen
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Net Nr
Abonnee Nr
Geslacht
Datum
Opmerking

Invoermasker
[Input Mask]
??????????
>L<???????????
>L<???????????????????
>L<aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0000\ >LL
>L<????????????????????
00099
0000999

 Probeer het effect van de invoermaskers uit op het invoeren van
gegevens.

Oefening 2.: Validatieregels
 Pas de volgende veldeigenschappen aan in de tabel “T-Klanten”.
Veldnaam
[Field Name]
Klant Nr
Initialen
Tussenvoegsel

Validatie regel
[Validation rule]

Validatie tekst
[Validation Text]

>“1000 AA”

Voer een geldige postcode in.

1 Or 2 Or Is Null
> 1-1-05 and < Date()

Tik 1 (Man) of 2 (Vrouw)
Datum na 1 januari 2005 en
heden

Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Net Nr
Abonnee Nr
Geslacht
Datum
Opmerking

 Probeer het effect van de invoermaskers uit op het invoeren van gegevens.
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Oefening 3.: Gegevens filteren met geavanceerd filter
 Kies ‘Start – Sorteren en filteren – Geavanceerde filteropties - Geavanceerde filter-/sorteeropties’ [Home – Sort & filter – Advanced Filteroptions – Advanced filer-/sortoptions].
 Selecteer op de eerste rij van het criteriumvenster het veld “ Achternaam”
 Type daaronder het criterium >= “d” and <= “k”
 Laat het filter uitvoeren.
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2.
2.1

Extra opties bij Query’s
Rekenvelden maken

U kunt ook een query maken waarin gegevens berekend worden. Om
een veld met een berekende waarde toe te voegen typt u in de veldrij
van een nieuwe kolom een naam voor de nieuwe kolom, gevolgd door
een dubbele punt en daarachter de berekening. In de berekening kunt
u naar waarden in de andere velden verwijzen door de betreffende
veldnamen tussen rechte haken in de berekening op te nemen. Neemt
u geen nieuwe veldnaam op, dan plaatst Access zelf voor de dubbele
punt een voorlopige naam “Expr nr:”
 Open de database “Autoverhuur-Basis-4
 Maak een query gebaseerd op de tabel “T-Verhuurprijzen” met
onderstaande velden.

 Bewaar de query onder de naam “Q-Inclusief”.

2.2

Criteriawaarden opgeven bij uitvoering

Soms weet u niet van te voren op welke criteria-waarden u in de toekomst wilt gaan zoeken. Indien u bij Criteria een veldnaam opneemt
die tussen rechte haken staat, dan vraagt Acces u bij openen hier een
waard voor op te geven.
 Maak een query die personen selecteert uit de table “T-Klanten”
volgens onderstaand voorbeeld.

 Probeer de query uit.
Zodra Acces bij de uitvoering van een query een veldnaam tussen
haken tegekomt die onbekend is, verschijnt het dialoogkader dat
vraagt de waarde handmatig in te vullen.
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2.3

Creëren van een Equi-Join

De relatie die u tussen tabellen definieert is standaard van het type
equi-join. Dat wil zeggen dat alleen records die in de gekoppelde velden een zelfde waarde hebben staan, in de dynaset worden weergegeven.
Dit betekent dat, indien u een klant invoert die nog nooit een auto
heeft gehuurd en daarom niet voorkomt in de tabel T-verhuur Administratie, niet in het resultaat van een query uit deze tabellen zal worden getoond
 Maak een query o.b.v de tabellen “T-Autos“ en “T-Verhuur“.
 Neem de velden “Kenteken”, “Merk”, en “Type” op uit de tabel
“T-Autos“ en het veld “Einde Huur” uit de tabel “T-Verhuur”.
 Bewaar de query onder de naam Q-Join en voer de query uit.
Het resultaat van de query toont slechts vijf verschillende auto’s. Als
we in de tabel “T-Autos” kijken zien we echter dat er veel meer auto’s
zijn. Dit is het gevolg van de Equi-join die standaard door een query
wordt toegepast. Omdat er slechts een vijftal verschillende auto’s verhuurd zijn geweest, wordt er in de dynaset van de query ook slechts
dit vijftal getoond.
2.3.1

Creëren van een Outer-Join

 Neem de query in de ontwerpweergave voor u.
 Dubbelklik op de relatielijn tussen de velden “Kenteken”
Het volgende dialoogkader wordt dan getoond.

Het dialoogkader toont de verschillende mogelijkheden om een join
tussen twee tabellen in te stellen. Mogelijkheid 1) is de standaard instelling en wordt een equi-join genoemd. In de dynaset worden alleen
records opgenomen waarbij in de verwijzende velden de zelfde waarden voorkomen. De mogelijkheden 2) en 3) worden “Outer-joins” genoemd. Optie 2) is dan een “Left outer-join” en optie 3) is een “Right
outer-join”. Zie voor de betekenis hiervan, onderstaand schematische
weergave.
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Inner Join

Left-Outer Join

Right-Outer Join

Wanneer we kiezen voor de “Left Outer-Join” (optie 2) dan worden in
de dynaset van deze query alle auto’s uit de tabel T-Auto’s opgenomen ook al hebben ze niet een corresponderende waarde in de tabel Tverhuur.
Een “Right Outer Join” verschilt in dit voorbeeld niet van een “Inner
Join” omdat de referentiële integriteit er voor zorgdraagt dat alle records in de tabel “T-Verhuur” altijd gekoppeld zijn aan een auto uit
de tabel “T-Autos”.
 Kies optie 2 en klik op ‘OK’.
 Voer de query uit en bekijk het resultaat.
 Kies optie 3 en laat de query opieuw uitvoeren.
Deze laatste optie levert niet iets anders op dan de eerste optie.
 Kies tot slot weer voor de eerste optie.
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2.4

Extra opties bij query’s: oefeningen

Oefening 4.: Query met berekende velden
 Open de database “Autoverhuur-Basis-4”.
 Ontwerp onderstaande Query die de BTW berekend over de prijzen in de table “T-Verhuurprijzen”.

 Verberg in de query het veld met de BTW.
 Bekijk het resultaat.
Oefening 5.: Join typen
 Maak een query o.b.v de tabellen “T-Autos“ en “T-Verhuur“.
 Neem de velden “Kenteken”, “Merk”, en “Type” op uit de tabel
“T-Autos“ en het veld “Einde Verhuur” uit de tabel “T-Verhuur”.
 Voer de query uit.
 Neem de ontwerpweergave [Design View] weer voor u.
 Dubbelklik op de verbindingslijn tussen de twee tabellen. Kies optie 2 (Left Outer-Join) en klik op ‘OK’.
 Voer de query uit en bekijk het resultaat.
 Pas de query aan, zodat de dynaset alleen de auto's weergeeft die
op 15 mei 2007niet verhuurd zijn.
 Voer de query uit.
 Sla de query “Q-Beschikbare auto's” op.
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3. Actiequery’s
Wanneer u tot nu toe een query ontwierp en bekeek werden de gegevens (of een subset van de gegevens) geselecteerd, maar de tabel
waarop de query werd uitgevoerd werd zelf niet veranderd. Actiequery’s stellen u in staat tabellen in een database te veranderen. U
kunt met behulp van actiequery’s:
Gegevens in tabellen wijzigen,
Nieuwe tabellen maken,
Gegevens uit tabellen verwijderen
Gegevens aan tabellen toevoegen.
Bij het maken van actiequery’s dient u twee zaken goed in het oog te
houden.
Maak altijd een kopie van de database waarin u op dat moment werkt.
Probeer de actiequery altijd eerst uit als een selectie query zodat u voor
uzelf kunt controleren welke gegevens u eventueel verandert.

3.1

De Bijwerkquery [Update query]

Met de bijwerkquery [Update query] kunt u in één keer alle (of een
subset van ) gegevens in alle records veranderen. U kan bijvoorbeeld
een bijwerkquery maken die, voor alle mensen die op een bepaalde
afdeling werken, een salarisverhoging doorvoert.
 Open de database “a_query.mdb”.
Als u onder het Lint een beveiligingswaarschuwing ziet verschijnen,
moet u voor ‘Inhoud inschakelen’ kiezen.
 Zorg er voor dat alle ‘Access objecten’ zichtbaar zijn in het ‘Navigatiedeelvenster’ [Naviagtion Pane].
 Open de query “Q_Salaris”. Let er op dat deze query alleen mensen selecteert die op afdeling 5 werken.
 Noteer het salaris van de eerste persoon.
 Activeer de ontwerpweergave van de query.
Onder ‘Afdeling’ staat als selectiecriterium een 5.
 Klik op de optie ‘Ontwerp – Querytype – Bijwerken’ [Design –
Query type – Update Query].
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Het ontwerp-raster van uw query verandert.In het onderste gedeelte
van het ontwerp-raster wordt de rij ‘Sorteren’ [Sort] vervangen door
de rij ‘Wijzigen in’ [Update to].
 Vul in de kolom Salaris in de rij ‘Wijzigen in’ [Update to] de expressie: [SALARIS] * 1,02 in.
 U kunt op dit moment de selectie van de query nogmaals controleren door de gegevensbladweergave van de query te bekijken. De
query wordt dan nog niet uitgevoerd.
 Schakel vervolgens weer terug naar de ontwerpweergave van de
query.
 Klik op de knop om de query te bewaren.
De Query wordt opgeslagen als een ‘Bijwerk query’ Merk op dat in
het navigatievenster het pictogram wordt aangepast.
 Klik op de knop ‘Uitvoeren’.
 Het volgende dialoogkader dat verschijnt stelt u op de hoogte van
de consequenties van uw commando.

Indien u de query nu uitvoert geeft u de mensen die op de afdeling 5
werken allemaal een salarisverhoging van 2%. Deze waarden worden
vervolgens daadwerkelijk in de tabel veranderd. U kunt dit resultaat
niet meer ongedaan maken. U kunt uiteraard wel met een andere
query de waarden weer terugzetten.
 Klik op ‘Ja’ [Yes].
 Ga naar de ‘Gegevensbladweergave’ [Datasheet View].
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 Open de tabel “T_Personen” en bekijk ook hier het resultaat. Vergelijk het salaris van de eerste persoon van afdeling 5, met de oorspronkelijke waarde.

3.2

De Tabelmaakquery [Make Tabel query]

Een tabelmaakquery [Make-table query] maakt een nieuwe tabel van
de resultaten van een andere query. U kunt op deze wijze kopieën maken van tabellen zowel in de huidige als in een andere database. Zo
kunt u tabellen bewaren die een overzicht geven van een afgesloten
periode.
De procedure voor het maken van een tabelmaakquery is nagenoeg
gelijk aan die van een normale selectiequery.
 Open de query “Q_ Amstelveen”.
Deze query toont alleen de mensen die in Amstelveen wonen.
 Activeer de ‘Ontwerpweergave’ [Design View] van de query.
 Kies de optie ‘Ontwerp - Querytype - Tabel maken’ [Design –
Query Type – Make-Table].
Access vraagt een naam voor de tabel en een eventueel andere database waar de tabel in moet worden opgeslagen.

 Type in het vak tabel naam “T_Gemaakte tabel” in.
De optie ‘Huidige database’ [Current Database] staat voorgeselecteerd. Laat dit zo staan.
 Bevestig het dialoog kader met ‘OK’.
 Klik op de knop ‘Bewaren’ [Save].
 U ziet dat de query met een ander pictogram wordt opgeslagen.
 Nu kunt u de query definitief uitvoeren door te klikken op de knop
‘Uitvoeren’ [Run].
Op het scherm verschijnt een waarschuwing
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 Klik op ‘Ja’ [Yes].
 Dubbelklik de nieuwe tabel “T_Gemaakte tabel” en bekijk het resultaat.

3.3

De verwijder query [Delete Query]

Met een ‘Verwijder query’ [Delete Query] kan u een aantal records
die aan een bepaald criterium voldoen, in een keer uit een tabel verwijderen..
 Open de query "Q_Eindhoven".
Deze Query selecteert alle personen die in “Eindhoven” wonen.
 Activeer de ontwerpweergave van de query.
 Kies de ‘Ontwerp – Querytype - Verwijderen’ [Design – Query
thpe - Delete].
 In het onderste gedeelte van het Query-venster wordt de rij ‘Sorteervolgorde’ [Sort] vervangen door de rij ‘Verwijderen’ [Delete].
 Sluit de query.
Access vraagt o u de wijzigingen in de query wilt opslaan.
 Klik op ‘Ja’ [Yes]
De query Q_Eindhoven wordt gewijzigd in een ‘Verwijder-query’. U
ziet dit aan het pictogram dat in het databasevenster voor de query
verschijnt.
 Dubbelklik de Verwijder-query.
 Op het scherm verschijnt een waarshuwing dat u op het punt staat
een verwijderquery uit te voeren.

 Klik op ‘Ja’ [Yes].
Op het scherm verschijnt weer een waarschuwing.
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 Klik op ‘Ja’ [Yes].
 Open de tabel “T_Personen”
 Maak een ‘Geavanceerd filter’ [Advanced Filter] voor alle personen die in “Eindhoven” wonen.
U ziet dat deze niet meer in de tabel voorkomen.
NB. Hoewel de query “Q_Verwijderquery” oorspronkelijk maar drie
uitvoervelden had, zijn er in de tabel “T_Personen” toch gehele records verwijderd.

3.4

De Toevoegquery [Append query]

Een ‘Toevoegquery’ [Append Query] kopieert records, die aan een
bepaald criterium voldoen, van de ene tabel de andere tabel. U kunt
een dergelijke query bijvoorbeeld gebruiken om regelmatig verouderde gegevens naar een historisch overzicht te verplaatsen.
Indien de bron- en doeltabel niet de zelfde velden bevatten, dan gelden de volgende regels:
Als de tabel waaruit gekopieerd wordt meer velden bevat als de tabel
waar naar toe gekopieerd wordt, worden de velden die teveel zijn in
de brontabel niet aan de doeltabel toegevoegd.
Als de tabel waaruit gekopieerd wordt minder velden bevat als de tabel
waar naar toe gekopieerd wordt, worden alle velden met de zelfde
namen toegevoegd en blijven de overblijvende velden in de doeltabel leeg
 Open de tabel "T_Eindhoven"
Deze tabel bevat alleen personen die in “Eindhoven” wonen.
 Bekijk ook het ontwerp van de tabel.
 Sluit de tabel “T_Eindhoven”.
 Open de query "Q_Rotterdam".
Deze query selecteert uit de table “T-Personen” alle personen die in
Rotterdam wonen.
 Activeer de ontwerpweergave van de query.
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 Kies de ‘Ontwerp – Querytype - Toevoegquery’ [Design – Query
type - Append].
 Op het scherm verschijnt een dialoogkader waarin u kunt opgeven
aan welke tabel de records moeten worden toegevoegd.

 Activeer de keuzelijst “Tabelnaam” en selecteer de tabel
“T_Eindhoven”
De optie “huidige database” staat aan. U kunt ook gegevens aan een
tabel toevoegen in een andere database door de optie “Andere database” te activeren. U dient dan wel het gehele pad en de naam van de
database op te geven.
 Klik ‘OK’.
 Bewaar de query.
In het ‘Navigatiedeelvenster’ [Navigation Pane] ziet u het pictogram
van de ‘toevoeg query’ verschijnen.
 Klik op de knop ‘Uitvoeren’.
Het volgende dialoogkader stelt u vervolgens op de hoogte van de
consequenties van uw commando.

 Klik op ‘Ja’ [Yes].
 Sluit de query.
 Open de tabel “T_Eindhoven” en bekijk het resultaat.
3.4.1 Records met een teller-veld toevoegen
Als de tabel waaraan gegevens toegevoegd worden een Autonummeringveld bevat, kunt u twee dingen doen:
U kunt Access de waarden laten invullen
U kunt de records toevoegen met de bestaande teller waarden.
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Als u wilt dat Access de waarden toekent aan het teller-veld in de
doeltabel, neem dan bij het maken van een toevoegquery dit veld niet
op in het query-raster.
Als u de bestaande teller-velden uit de brontabel wel wilt opnemen
moet u ook het teller-veld opnemen in het query-raster.
Indien het tellerveld in de doeltabel tevens de primaire sleutel is moeten de waarden uit de brontabel uniek zijn ten opzichte van de waarden uit de doeltabel.

3.5

Definitiequery [Defenition query]

Met een definitiequery kan u zelf een tabel maken of wijzigen, waarby u SQL (Structure Query Langyage).
 Kik op de optie ‘Definitiequery’ [Definition].
U krijgt nu een leeg scherm voor u waarin u met behulp van SQL instructies kan type om een table te maken.
 Type de volgende regels.
CREATE TABLE Personen (Naam TEXT(30), Geboortejaar
TEXT(4), Salaris CURRENCY)
 Klik op “Uitvoeren’ [Run].
In het navigatiedeelvenster ziet u een nieuwe table verschijnen.
 Bekijk de nieuw tabel “Personen”
U ziet dat de table de velden “Naam”, “Geboortejaar” en “Salaris”
bevat van opgegeven type en lengte.
Andere sleutelwoorden die u hier kunt gebruiken zijn:
Sleutelwoord

Gebruik

CREATE

Hiermee maakt u een index of tabel die nog niet bestaat

ALTER

Hiermee wijzigt u een bestaande tabel of kolom

DROP

Hiermee verwijdert u een bestaande tabel, kolom of beperking.

ADD

Hiermee voegt u een kolom of beperking toe aan een tabel.

COLUMN

Gebruik dit woord in combinatie met ADD, ALTER of DROP.

CONSTRAINT

Gebruik dit woord in combinatie met ADD, ALTER of DROP

INDEX

Gebruik dit woord in combinatie met CREATE.

TABLE

Gebruik dit woord in combinatie met ALTER, CREATE of DROP.

Om een tabel te wijzigen is de syntax
ALTER tabelnaam ADD/ALTER/DROP COLUMN/CONTRAINT
veldnaam/constraint
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3.6

Pass Through queries

Tot slot zijn er nog ‘Pass Through queries’ die rechtstreeks op een database server worden uitgevoerd. Dit valt buiten het bestek van deze
handleidingen.
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Oefening 6.: Query bijwerken
 Open de database “A_Query”. Maak een query gebaseerd op de
tabel "T_Personen" die alle personen die in Veendam wonen en
die op afdeling nummer drie werken een salarisverhoging van 1%.

Oefening 7.: Tabelmaakquery
 Maak met behulp van een query gebaseerd op een tabel
"T_Personen" een tabel, genaamd “T_buffer”, met alleen mensen
waarvan de achternaam met de letter “K” begint.

Oefening 8.: Verwijderquery
 Verwijder uit de tabel "T_Personen" alle mensen waarvan de achternaam met de letter “K” begint.

Oefening 9.: Toevoegquery
 Voeg nu uit de tabel “T_Buffer” alle mensen toe aan de tabel “Tabel_personen”.
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4. Hoofd/subformulier
Indien u de informatie uit gerelateerde tabellen, die een “één-op-veel
relatie” hebben, op een overzichtelijke manier wilt kunnen bewerken,
kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een subformulier binnen een hoofdformulier op te nemen.
 Open de database "School.mdb".
 Kies ‘Hulpmiddelen voor databases – Relaties – Relaties’ [Tools –
Relations – Relations].

De figuur toont de relaties tussen twee tabellen. Één tabel waarin alle
leerlingen zijn opgenomen (de één-zijde) en een tabel waarin alle cijfers die deze leerlingen voor de verschillende vakken hebben gehaald
(de veel-zijde).
Wanneer we deze informatie gecombineerd zouden willen opnemen
in één formulier dan kunnen we dat doen met behulp van een
hoofd/sub formulier. Een voorbeeld wordt getoond in de volgende figuur.
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Zoals te zien is in bovenstaand hoofdformulier "Studenten" een subformulier "Cijfers" opgenomen. De records uit het subformulier zijn
gekoppeld aan de gegevens in het hoofdformulier, zo dat er per student de bijbehorende cijfers te zien zijn. Met de navigatieknoppen
voor het hoofdformulier kan men de verschillende studenten bekijken.
Met de navigatieknoppen voor het subformulier kan men de cijfers
per student bekijken.
 Sluit het venster dat de relaties weergeeft.

4.1

Een Hoofd/subformulier maken met de
knop ‘Formulier.

‘Met behulp van de opties in het Lint kunt u snel een standaard
Hoofd/subformullier maken.
 Selecteer de tabel “T-Studenten”.
 Klik de optie ‘Maken – Formulieren – Formulier’ [Create – Forms
– Form].
Indien een tabel een één-op-veel relaties heeft met een andere tabel
dan wordt automatisch een Hoofd/subformulier aangemaakt met in
beide formulieren alle velden opgenomen.
 Sluit het formulier weer zonder dit te bewaren.
Voor he maken van een Hoofd/subformulier dat geheel aan uw eigen
wensen is aangepast, gebruikt u de andere opties uit dit groepsvak.

4.2

Een Hoofd/subformulier maken met behulp
van de wizard.

 Kies de optie ‘Maken – Formulieren – Wizard formulier’ [Create –
Forms – Wizard Form].
 Op het scherm verschijnt volgend dialoogkader.
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 Kies in de keuzelijst de tabel die aan de één-zijde van de relatie
staat. In dit geval is dat de tabel “T_Studenten”.
 Selecteer uit de tabel T-Studenten de velden: “Voornaam”, “Achternaam”, “Adres” en “Plaats” voor opname in het formulier.
 Selecteer vervolgens in de keuzelijst de tabel T_Cijfers
 Selecteer uit deze tabel de velden: “Vak” en “Cijfer” voor opnamen in het formulier.
 Klik op de knop ‘Volgende’ [Next].

 Kies in het volgende dialoogkader voor de optie ‘Formulier met
subformulier(en)’ [Form with subform(s)] en bevestig deze keuze
met ‘Volgende’ [Next]

 Laat in het dialoogkader de optie ‘In tabelvorm’ [Tabular] staan en
klik op ‘Volgende’ [Next].
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 Bekijk in dit laatste dialoogkader de opties, Wijzig de voorgestelde
namen in “F_Studenten” en “FS_Cijfers Subformulier”.
 Klik op ‘Voltooien’ [Finish].

4.3

Een Hoofd/subformulier maken zonder de
hulp van de wizard.

U kunt natuurlijk ook zonder een wizard een hoofd/subformulier maken. U heeft dan meer vrijheid in het ontwerp. U dint dan de volgende
stappen uit te voeren:
Maak een subformulier gebaseerd op de veel-zijde van een relatie en sla
het formulier op.
Maak vervolgens een hoofdformulier gebaseerd op de tabel aan de één©CTS/advies
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zijde van de relatie. (NB. Laat genoeg ruimte over voor het subformulier. Bewaar het hoofdformulier.
Voeg vervolgens het subformulier aan het hoofdformulier toe.
Definieer de koppeling tussen het hoofd- en subformulier.
Het maken van een subformulier verschilt niet van het maken van een
normaal formulier.
 Selecteer in het navigatievenster de tabel “T-Studenten”.
 Kies de menu-optie ‘Maken – Formulieren– Wizard formulier’
[Create – Forms – Wizard Form].
 Maak een formulier gebaseerd op de tabel "T_cijfer’s” dat alleen
de velden “Vak” en “Cijfer” bevat, in kolomvorm en geef het de
naam “FS_Cijfers”.
Ook het maken van een hoofdformulier verschilt niet van het maken
van een normaal formulier. U moet wel rekening houden met extra
ruimte op het formulier voor het subformulier.
 Maak een formulier gebaseerd op de tabel "T_studenten" die alle
velden van de tabel bevat en geeft het de naam “F-Studenten”.
 Maak onder in het formulier wat extra ruimt voor opnamen van het
subformulier
4.3.1 Een subformulier aan een hoofdformulier toevoegen
Om een subformulier aan een hoofdformulier toe te voegen moet u
eerst het hoofdformulier openen in de ontwerpweergave. Vervolgens
kunt u het subformulier met de muis naar de plaats slepen waar u het
in het hoofdformulier wilt hebben.
 Neem het formulier ”F_Studenten” in de ontwerpweergave voor u.
 Zorg dat onder op het formulier ruimte is voor een subformulier.
 Sleep vanuit het ‘Navigatiedeelvenster’; [Navigation Pane] het
subformulier “FS_Cijfers” naar het hoofdformulier “F-Studenten”.
Vervolgens moet u er voor zorgen dat in het subformulier de gegevens
getoond worden die horen bij het record dat in het hoofdformulier gettond wordt.
 Kies ‘Ontwerpen – Extra – Eigenschappenvenster’ [Design –
Tools – Properties].
Aan de rechterzijde van het scherm verschijnt het eigenschappenvenster.
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 Selecteer het Subformulier. U kunt dat zowel doen door het subformulier in het hoofdformulier aan te klikken als wel door in de
keuzelijst bovenin het eigenschappenvenster het object
“FS_Cijfers” te selecteren.
De koppeling kan alleen tot stand worden gebracht indien de te koppelen velden of besturingselementen van het zelfde soort zijn en even
lang zijn. Een veld van het type Teller is compatibel met een veld van
het type Numeriek waarvan de eigenschap Veldlengte is ingesteld op
"Lange integer".
Een koppeling tussen sub- en hoofdformulier kan door Access herkend worden indien:
Het hoofdformulier en het subformulier zijn gebaseerd op tabellen
waarvoor een relatie is gedefinieerd.
Het hoofdformulier is gebaseerd op een tabel met een primaire sleutel
en het subformulier is gebaseerd op een tabel of query die een veld
bevat dat dezelfde naam heeft als de primaire sleutel in de tabel van
het hoofdformulier en dat hetzelfde gegevenstype heeft.
De te koppelen velden hoeven niet te worden opgenomen in het
hoofdformulier of in het subformulier als u de velden opneemt in de
onderliggende tabellen of query's.
 Stel de eigenschap 'Subvelden koppelen’ [Link Child Fields] in op
het veld “Student_ID” indien Access dit niet al automatisch gedaan heeft.
 Stel de eigenschap ‘Hoofdvelden koppelen’ [Link Master Fields]
in op het veld “Student_ID” indien Access dit niet al automatisch
gedaan heeft.
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 Activeer de formulierweergave en controleer de koppeling.
4.3.2 De weergave bepalen van het subformulier.
Het subformulier kan in een hoofdformulier op verschillende wijzen
worden getoond.
 Neem het document in de ‘Ontwerpweergave’ Design view]
 Klik op het vierkantje in de linker bovenhoek van het subformulier.
U ziet dat het subformulier geselecteerd is, doordat er een klein zwart
blokje in de linker bovenhoek verschijnt. In de keuzelijst boven het
eigenschappenvenster ziet u het onderdeel “Formulier” geselecteerd.
 Klik op de eigenschap ‘Standaardweergave’.
Voor het subformulier kan u de volgende weergavevormen kiezen:
Instelling
Enkelvoudig formulier.
[Single Forn]r
Doorlopend formulier.
[Continuous Forms]

Gegevensblad.
[Datasheet]
Draaitabel.
[Pivot Table]
Draaigrafiek
[Pivot Graph]
Gesplitst formulier
[Split Form]

Beschrijving
Geeft één record tegelijk weer.
(Standaard) Geeft meerdere records weer (zoveel
als er in het actieve venster passen), waarbij elke
record in een afzonderlijke kopie van de detailsectie van het formulier wordt weergegeven.
Geeft de velden van het formulier weer net als in
een werkblad in rijen en kolommen.
Weergave in de vorm van een draaitabel. U moet
het subformulier openen om velden aan de draaitabel te kunnen toevoegen.
Weergave in de vorm van een draaigrafiek. U moet
het subformulier openen om velden aan de draaigarfiek te kunnen toevoegen.
Het bovenste deel van het scherm geeft de records
als een tabel weer en in het onderste deel van het
scherm ziet u het geselecteerde record als enkelvoudig formulier.

De volgende Figuur geeft een overzicht van hetzelfde formulier in
verschillende weergaven.
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 Kies de optie ‘Gegevensblad.’
 Bekijk het effect in de formulierweergave.
Bij de eigenschappen kunnen de toegestane weergavevormen beperkt
worden. De gebruiker kan dan via de menu-opties van het menu
‘Beeld’[View] niet naar een uitgeschakelde weergavevorm overschakelen.
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Oefening 10. Standaard hoofd/subformulier
 Open de database “Hoofdsub.mdb”.
 Bekijk de tabellen “T_Clubs”, "T_spelers" en "T_Soort speler"
zowel in de gegevensbladweergave als de ontwerpweergave.
 Bekijk vervolgens ook de tussen de tabellen gedefinieerde relaties
in het relatie venster.
 Selecteer de tabel “T-Clubs”.
 Klik de optie ‘Maken – Formulieren – Formulier’ [Create – Forms
– Form].
Op het scherm verschijnt een hoofd/subformulier waarin per “Club”
alle spelers getoond worden.
 Sluit het formulier zonder dit te bewaren.
 Selecteer de tabel “T-Soort spelers”.
 Klik werderom op de knop voor het maken van een formulier.
Op het scherm verschijnt een hoofd/subformulier waarin per “Soort
speler” alle spelers getoond worden.
 Sluit het formulier zonder dit te bewaren.

Oefening 11. Hoofd/subformulier maken met de Wizard
 Klik de optie ‘Maken – Formulieren - Wizard Formulier’ [Create –
Forms - Wizard Forms].
 Selecteer de tabel “T_Clubs”.
 Selecteer “Clubnaam” en “Plaats” als velden voor het formulier.
 Selecteer de tabel “T_Spelers”.
 Selecteer “Voornaam” en “Achternaam” als velden voor het formulier.
 Klik op ‘Volgende’ [Next].
 Kies voor ‘Formulier met subformulier(en)’ [Form with subforms]
en klik op ‘Volgende’ [Next].
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 Kies voor ‘Als gegevensblad’ [Datasheet] en klik op ‘Volgende’
[Next].
 Geeft hood- en subformulier respectievelijk de namen “FH-Clubs”
en “FS –Spelers”.
 Klik op ‘Voltooien’[Finish].
 Bekijk het resultaat.
 Sluit het hoofd/subformulier zonder dit te bewaren.

Oefening 12. Zelf een hoofd- en een subformulier maken
 Maak met behulp van de wizard een formuler dat uit de tabel
“T_Clubs” de velden “Clubnaam” en “Plaats” weergeven.
 Neem het formulier in de ontwerpweergaven.
 Maak onder in het formulier extra ruimten voor een subformulier.
 Selecteer in het navigatievenster de tabel “T-Spelers”.
 Maak met de knop voor het maken van een formulier een standaardformulier dat de velden van de tabel “T_Spelers” weergeeft.
Bewaar het formulier onder de naam “FS_Spelers”.
 Sleep het formulier “FS_Spelers” naar de ruimte onderin het formulier “T_Clubs” dat u nog in de ontwerpweergave op het scherm
heeft staan.
 Bekijk het resultaat in de ‘Formulierweergave’ [Form View].
 Bewaar het formulier “T_Clubs”.

Oefening 13. Eigenschappen van subformulier aanpassen
 Neem het formulier “T_Clubs” weer in de ontwerpweergave voor
u.
 Kies ‘Ontwerp – Extra – Eigenschappenvenster’ [Desing – Tools –
Properties].
Op het scherm verschijnt het eigenschappenvenster.
 Pas het ontwerp van het subformulier “ als volgt aan:
- Standaardweergave: gegevensbladweergave
- Systeemmenu: nee
- Min- en max knop: geen
- Geen Maximaliseer knop
- Schuifbalken: Alleen verticaal
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- Recordkiezers: Nee
- Navigatieknoppen: Nee
 Bekijk het resultaat
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5. Macro’s
Met macro's kunt u veel voorkomende handelingen automatiseren.
De macro kan rechtstreeks vanuit het databasevenster worden uitgevoerd of de macro kan worden uitgevoerd als gevolg van bepaalde
handelingen en gebeurtenissen in een formulier. Bijvoorbeeld als er
op een knop wordt gedrukt of indien er een bepaalde menukeuze
wordt gemaakt. Ook kunnen macro’s worden uitgevoerd indien bepaalde velden of records in een formulier geactiveerd worden of veranderen. Zo kunt u een macro laten uitvoeren vlak voordat een record
wordt bijgewerkt.
U kunt macro’s voor allerlei doeleinden gebruiken.
U kunt macro’s gebruiken om gegevens te bekijken of op te vragen.
Zodat een gebruiker met niet zoveel verstand van computers zelf
geen query’s hoeft te maken.
U kunt macro’s gebruiken om bijvoorbeeld een rapport af te drukken
van alleen de gegevens in het huidige record.
Indien u veelvuldig gegevens im- of exporteert kunt u deze handelingen
automatiseren met behulp van macro’s. Ditzelfde geld natuurlijk
voor het regelmatig en in een bepaalde volgorde uitvoeren van bepaalde actiequery’s.
Verder kunt u het gebruik van de database voor anderen (en voor uzelf)
vereenvoudigen door het ontwerpen van een hoofdscherm van waaruit allerlei taken gestart kunnen worden. Wij nomen die een “schakelformulier”.

5.1

Een macro maken

Een macro is een reeks acties die u utomatisch kan laten uitvoeren.
Elke actie heeft betrekking op een object van Access. Binnen Acces
onderscheidt wij de objecten: Tabellen, Query’s, Formulieren, Rapporten, Marco’s en gegevens in records en velden.
Access kent geen macrorecorder zoals deze in andere Microsoft applicaties voorkomen, maar macro moet handmatig actie voor actie
worden opgebouw.
Wij beginnen als voorbeeld met een macro die slecht één actie kent.
 Open de database “Macros”
 Selecteer in het ‘Navigatiedeelvenster’[Navigation Pane] de groep
'Macros'.
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 Kies ‘Maken – Macro en code – Macro’ [Create – Macro and code
– Macro].
Op het scherm verschijnt het venser voor het maken van een macro. In
het Lint is bij het dialoogkader de tab ‘Ontwerp’ [Design] verschenen

De ontwerpweergave van een macro bestaat uit twee vensters In het
linkervenster wroden de acties onder elkaar ingevoegd. Rechts kiest u
de acties of objecten waar
 Klik in het rechter venster op ‘Gebruikersinterfaceopdrachten’Berichtvak’ [Msgbox]
Ín het linkervenster wordt de gekozenactie ingevoerd. Vrijwel elke actie ken één of meerdere acties. Het ‘Berichtvak’ [Msgbox] kent er
vier:

Onherstelbare fout
Waarschuwing?

Actieargument
Bericht
[Message]
Pieptoon
[Beep]
Type
[Type]

Waarschuwing!
Informatie

Titel
[Title]

Beschrijving
De tekst in het berichtvenster.
Bepaalt of uit de luidspreker van de computer een geluidssignaal weerklinkt wanneer het bericht wordt weergegeven.
Het type berichtvenster. Elk type heeft een ander pictogram
Selecteer "Geen", "Kritieke fout", "Waarschuwing?",
"Waarschuwing!" of "Informatie". De standaardwaarde is
"Geen".
De tekst die wordt weergegeven op de titelbalk van het berichtvenster. Als u dit argument leeg laat, wordt de tekst
"Microsoft Access" weergegeven.

 Type achter ‘Bericht’ [Messaage]; Jopieeee
 Type achter ‘Titel’ [Title]: “Actie berichtvak uittesten“.
 Sla de macro op door op de knop ‘Bewaren’ [Save] te klikken en
geef de macro de naam “Berichtvak”
 Klik op de knop ‘Uitvoeren’ [Run] om het resultaat van de macro
te zien.
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Zoals u ziet hebben we een macro gemaakt die een berichtvak toont
met de opgegeven tekst.
 Sluit het macrovenster.
5.1.1 Macro’s met meerdere acties
We gaan nu een macro maken die uit drie acties bestaat.
Het openen van het formulier "F_Muziek". In de gegevensbladweergave.
Het activeren van de opgeslagen macro “Berichtvenster”.
Het sluiten van het formulier " F_Muziek ".
De instelling van de argumenten in een macro gaan vaak vóór de instellingen van de eigenschappen van het formulier. BV Een formulier
dat als weergave alleen de formulierweergave toestaat kan door een
macro toch in de gegevensbladweergave worden geopend
 Kies ‘Databaseobject – Formulier Openen’ [Database object –
Form Open]
In het onderste gedeelte worden weer de argumenten die bij deze actie
horen getoond.
Actie-argument
Formuliernaam
[Form Name]
Beeld
[View]

Filternaam
[Filter Name]
WHERE-voorwaarde
[Where Condition]
Gegevensmodus
[Data Mode]

Venstermodus
[Window Mode]
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Beschrijving
De naam van het formulier dat u wilt openen. Dit
is een verplicht argument.
De weergave waarin het formulier wordt geopend.
‘Formulier’[Form], ‘Ontwerp’ [Design], ‘Afdrukvoorbeeld’ [Print Priview], ‘Gegevensblad’ [Data
sheet], ‘Draaitabel’ [Pivot Table], ‘Draaigrafiek’
[Table Graph], ‘Opmaak’ [Format]. De standaardwaarde is ‘Formulier’ [Form].
Een filter waarmee de records van een formulier
worden beperkt of gesorteerd. U kunt de naam van
een bestaande query opgeven.
Een geldige SQL WHERE-voorwaarde.
BV [Plaats] = “Amsterdam”
De gegevensinvoermodus van het formulier:
‘Toevoegen’ [Add] : de gebruiker kan alleen
nieuwe records toevoegen.
‘Bewerken’ [Edit]: de gebruiker kan bestaande
records wijzigen en nieuwe records toevoegen
‘Alleen-lezen’ [Read only]: de gebruiker kan alleen records bekijken.
De standaardwaarde is "Bewerken".
De venstermodus waarin het formulier wordt geopend:
‘Standaard’ [Standard] de modus die is ingesteld
in de eigenschappen van het formulier.
‘Verborgen’ [Hide]; Het formulier is verborgen
‘Geminimaliseerd’ [Minimize] het formulier wordt
geopend als een pictogram .
‘Dialoogvenster’ [Dialog box] de eigenschappen
Modaal en Voorgrond van het formulier zijn beide
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ingesteld op "Ja".
De standaardwaarde is "Normaal".

 Selecteer achter ‘Formuliernaam’ [Form Name] voor: F_Muziek.
 Selecteer achter ‘Beeld’ [View] voor: ‘Gegevensblad’ [Datasheet].
 Sla de macro op onder de naam “Reeks acties”.
 Voer de macro uit.
 Bekijk het resultaat.
 Sluit het formulier “F_Muziek”.
 Kies ‘In deze database – Macro’s – Berichtvak’ [This database –
Macro’s –Berichtvak]
 Klik in het linker venster op de ingevoegde actie ‘MacroStarten’
[Start Macro].
U ziet de volgende argumenten.
Actie argument
Macronaam
[Macro Name]
Aantal herhalingen
[Repeat Count]
Herhalingsexpressie
[Repeat Expression]

Beschrijving
De naam van de macro die u wilt uitvoeren. Dit
argument is verplicht.
Het maximumaantal keren dat de macro wordt
uitgevoerd. Als u dit argument leeg laat, wordt de
macro maar één keer uitgevoerd.
De expressie wordt geëvalueerd telkens wanneer
de macro wordt uitgevoerd. De uitvoering van de
macro stopt als de uitkomst van de evaluatie Onwaar is.

 Klik op de plus voor het vak’Nieuwe actie toevoegen[Add New
action].
 Kies de actie VensterSluiten’ [Close]
De actie kent de volgende argumenten.
Actieargument
Objecttype
[Object Type]

Objectnaam
[Object Name]
Opslaan
[Save]

Beschrijving
Het type object waarvan u het venster wilt sluiten.:
‘Tabel’ [Table], ‘Query’, ‘Formulier’[Form], ‘Rapport’ [Report, ‘Macro’ of ‘Module’ [Module]. Als het
actieve venster wil sluiten, laat u dit argument leeg.
De naam van het object dat u wilt sluiten.
Kies ‘Ja’ [Yes] als wijzigingen in het formulier moeten worden opgeslagen. Kies ‘Nee’ [No] als u dat niet
wilt. Kies ‘Met bevestiging’ [Confirm] als u wilt dat
dit eerst gevraagd wordt.

 Kies achter het objecttype voor ‘Formulier’ [Form].
 Type achter Objectnaam: F_Muziek
 Sla de macro op en sluit het macrovenster.
©CTS/advies

27-05-11

pag.nr.46/99

Macro’s

 Dubbelklik in het databasevenster op de macro “Reeks acties”.
 Bekijk het resultaat.

5.2

Een macro koppelen aan een gebeurtenis
in een formulier

Tot nu toe hebben we de macro’s gestart door op de knop ‘Uitvoeren’
[Run] te klikken of door de macro te dubbelkikken in het ‘Naviagatiedeelvenster’ [Navigation Pane]. Het is echter ook mogelijk om een
macro te activeren als gevolg van bepaalde gebeurtenis [Event] in een
formulier. Bijvoorbeeld wanneer er op een opdrachtknop wordt geklikt of wanneer de waarde in een veld verandert.
Telkens als er op de Tab-toets gedrukt wordt krijgt een volgend besturingselement de focus. Een macro kan ook geactiveerd worden n.a.v.
een toetsenbordactiviteit die betrekking heeft op het besturingselement dat de focus heeft.
Wij onderscheiden de volgende categorien ‘Gebeurtenissen’ [Events]:
Categorie gebeurtenissen
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in vensters
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in gegevens
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in de focus
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in het toetsenbord
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in de muis
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in afdrukken
Gebeurtenissen n.a.v
wijziging in fouten en
de interne klok

Macro wordt uitgevoerd
Bijvoorbeeld indien een formulier wordt geopend
of wordt gesloten
Bijvoorbeeld wanneer de gegevens in een veld of
record worden bijgewerkt
Wanneer een object de focus krijgt of kwijtraakt of
wanneer een object wordt geselecteerd.
Wanneer u op een toets drukt of wanneer toetsaanslagen worden verstuurd met de actie ToetsenZenden
Wanneer u een bewerking uitvoert met de muis,
bijvoorbeeld klikken of dubbelklikken.
Wanneer een rapport wordt afgedrukt of opgemaakt alvorens te worden afgedrukt.
Wanneer een fout wordt veroorzaakt of wanneer
een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken.

Alle objecten binnen het formulier en ook het formulier zelf kennen
gebeurtenis-eigenschappen die corresponderen met de hierboven beschreven gebeurtenissen. Gebeurtenis-eigenschappen stelt u bij een
object, in met het eigenschappen venster. Niet alle objecten en besturingselementen hebben overeenkomende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld Een label in een formulier mist gebeurtenissen met betrekking
tot gegevens.
 Open de database ”Macros.mdb”.
 Open het formulier “F_Verkoop” in de ontwerpweergave
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 Schakel de Wizard voor besturingselementen die u vindt in het
groepsvak ‘Ontwerp – Besturingselementen - Besturingselementen’ [Design – Controls - Controls] eerst uit.
 Plaats een “Knop” [Command Button] op het formulier.
 Wijzig de tekst op de knop in “Opdrachtknop”
 Activeer het eigenschappenvenster [Properties].
 Zorg dat de opdrachtknop geselecteerd is.
 Zoek bij ‘Gebeurtenis’ [Event] de eigenschap “Bij Klikken” [On
Click] en klik in het bijbehorende tekstvak.

Zoals te zien is, verschijnt er in het tekstvak een pijltje voor een keuzelijst en een knop met drie puntjes.
 Kijk in de keuzelijst.
Alle in de database beschikbare macro’s worden getoond.
 Selecteer de macro “Berichtenvak”.
 Sla het formulier op.
 Activeer de formulierweergave van het formulier en druk op de
knop “Opdrachtknop”.
 Bekijk het resultaat.
U kunt een macro ook direct koppelen aan knop in een formulier door
een macro van uit he navigatiedeelvenstser naar een formulier in de
ontwerpweergave te slepen.
 Neem het formulier weer in de ontwerpweergave.
 Verwijder de knop zie u zojuist gemaakt hebt.
 Sleep vanuit het ‘Navigatiedeelvenster’ [Navigation Pane] de macro “Berichtvak” naar het ontwerpvenster.
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5.3

Het gebruik van submacro’s

Door bij het ontwerpen van macro’s gebruik te maken van submacronamen kunt u macro’s die bij elkaar horen, op een macroblad
plaatsen.
 Open de macro “Formulier_macro” in de ontwerpweergave [Design View].
 U ziet dat het macroblad 2 submacro’s bevat. Deze kunnen allebei
afzonderlijk worden uitgevoerd. U plaats een nieuwe submacro op
een macroblad met de knop “Submacro” uit de ‘Actiecatalogus’
[Action catalogy]
 Sluit de macro zonder hem op te slaan.
 Open het formulier “F_verkoop” in de ontwerpweergave.
 Activeer het venster ‘Eigenschappen’ [Properties] en selecteer het
formulier.
 Zoek de eigenschap “Bij Openen” [On Open] op in het venster
‘Eigenschappen’ [Properties].
 Klik in het bijbehorende tekstvak en selecteer de deelmacro “Formulier_Macro.Openen”.

De macro "Formulier_Macro.Openen" zal nu worden uitgevoerd zodra het formulier wordt geopend
 Zoek op dezelfde wijze de eigenschap “Bij Sluiten” [On Close] op
in het venster ‘Eigenschappen’ [Properties].
 Klik in het bijbehorende tekstvak en selecteer de deelmacro “Formulier_Macro.Sluiten”.
De macro "Formulier_Macro.Sluiten" zal nu worden uitgevoerd zodra
het formulier wordt afgesloten.
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 Sluit het formulier en sla de veranderingen op.
 Open vervolgens het formulier in de formulier-weergave.
 Bekijk het resultaat.
 Sluit het formulier.
5.3.1 Voorwaardelijke uitvoering
U kan ook voorwaarden opgeven, waaraan voldaan moet worden
voordat instructies worden uitgevoerd.
 Sleep de ‘Als’ [If] conditie naar de regel boven het berichtvak in
de submacro “sluiten”
 Type als voorwaade [artikel]=”Beethoven”

5.3.2 De Autoexec macro
Een macro met de naam “AutoExec”, wordt automatisch uitgevoerd
als de database wordt geopend. U kunt op deze manier, bij opening
een aantal handelingen laten uitvoeren. Bijvoorbeeld:
Het exporteren van tabellen naar een backup-database
Of het automatisch openen van een menuvenster en het verbergen van
het navigatievenster zodat de gebruiker niet afgeleid wordt door informatie die niet direct noodzakelijk is.

5.4

Problemen oplossen bij macro’s

Wanneer er een fout in een macro optreedt, zal er een melding komen
die aangeeft dat en wat er fout is gegaan. De volgende figuur toont
hier een voorbeeld van.

Het bovenstaande dialoogkader geeft een boodschap omtrent de fout
die is opgetreden. U kunt dit dialoogkader bevestigen door op de knop
‘OK’ te klikken.
Vervolgens verschijnt een venster met meer gedetailleerdere informatie omtrent de specifieke actie en de bijbehorende argumenten die de
fout veroorzaken.
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Bovenstaand venster toont respectievelijk de “Macronaam”, de
“Voorwaarde”, de “Actienaam” en de bij de actie behorende “Argumenten” van de macro die de fout heeft veroorzaakt. In de bovenstaande melding wordt de fout veroorzaakt door de actie “FormulierOpenen”. Deze actie mislukt omdat de naam van het formulier (“Verkooooooop”) dat moet worden geopend niet bestaat. Bij een dergelijke fout heeft u geen andere mogelijkheden dan op de knop “stoppen”
te klikken.
Fouten binnen macro’s kennen globaal twee oorzaken:
De macro wordt uitgevoerd in een verkeerde context. Bijvoorbeeld de
macro die een filter op een formulier moet toepassen wordt gestart,
terwijl het formulier niet is geopend.
Er zitten ontwerp- of tikfouten in de macro’s.
Fouten van de eerste soort zijn eenvoudig te voorkomen door er voor
te zorgen dat de macro in de juiste context wordt aangeroepen. Maak
bijvoorbeeld een opdrachtknop op een formulier om de macro in de
juiste context uit te voeren.
Indien het bij het uitvoeren van een macro niet meteen duidelijk is
wat de oorzaak is van het optreden van een dergelijke fout dan kunt u
de macro stapsgewijs uitvoeren. Op die manier kunt u alle acties die
in de macro zijn opgenomen één voor één doorlopen terwijl de macro
wordt uitgevoerd. Daardoor kunt u beter volgen wat de effecten zijn
van de opeenvolgende acties in de macro.
 Open de database “Macros.mdb”.
 Open de macro met de naam “Foute_macro” in de ontwerpweergave.
 Zet de optie ‘Ontwerp – Extra – Macrostap’ [Design – Tools –
Step] aan.
 Sla de macro op en voer de macro uit!
Indien u de commando "Start" heeft gegeven zal het volgende venster
tevoorschijn komen.
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Het venster toont de eigenschappen van de eerste actie in de geactiveerde macro U kunt door op de knop ‘Stap’ [Step] te klikken de macro stap voor stap uitvoeren. U kunt de macro stoppen door op de
knop ‘Stoppen’ [Halt] te klikken en u kunt de macro hervatten door
op de knop ‘Doorgaan’ [Continue] te klikken.
 Doorloop de stappen van de macro.
 Sluit de macro.
Ook indien u tijdens het uitvoeren van de macro op de toetscombinatie "CTRL+Break" drukt wordt dit stappenvenster getoond. En kunt u
vervolgens vanaf dat punt stapsgewijs door de macro lopen. Deze
toetsen combinatie is onontbeerlijk voor die gevallen dat de macro als
gevolg van een ontwerp-fout herhaaldelijk hetzelfde commando blijft
uitvoeren.

5.5

Zoekmacro

Voor het invoeren, wijzigen of verwijderen van records in een tabel,
maakt u veelal gebruik van een formulier. Alvorens een record te wijzigen of te verwijderen, zal u deze eerst moeten opzoeken. Hiervoor
kunt u een zogenaamde zoekmacro schrijven.
 Bekijk het formulier “F-Muziek”.
In het formulier gaan wij een knop maken om een record te zoeken.
 Neem het formulier in de ontwerpweergave.
 Klik op het tekstvak dat de “artikel omschrijving” weergeeft.
 Zie in het eigenschappenvenster dat dit tekstvak de naam “Artikel”
heeft.
 Plaats in de voettekst een `Tekstvak` [Label] en een ‘Invoervak’
[Text Box] volgens onderstaand voorbeeld.

©CTS/advies

27-05-11

pag.nr.52/99

Macro’s

 Type in het tekstvak: “CD?”.
 Neem de eigenschappen van het invoervak voor u.
 Geef op het tabblad ‘Overigen’ [Other] het invoervak de naam:
zoeknaam.
 Ga naar het tabblad ‘Gebeurtenissen’ [Event].
 Klik in het vak ‘Na bijwerken’ [After Update] en klik op de knop
voor de ‘Opbouwfuncties’. Dat is de knop met de drie puntjes.
 Kies in het dialoogkader dat verschijnt voor de ‘Opbouwfunctie
voor macro’s’.[Macro Builder] en klik ‘OK’.
 Kies als eerste actie ‘Naar besturingselementGaan’ [GoToControl]
en geef als argument de besturingslementnaam: [Artikel] op.
 Kies als tweede actie ‘Recordzoeken’ [FindRecord] en geef als argument voor ‘zoeken naar’ [Find What] een verwijzing naar de
waarde van het invoervak op: =[zoeknaam].
 Kies als argument bij ‘Waar’ [Where] de optie ‘Deel van veld’
[Part of Field].
 Sluit het macrovenster en bewaar dit.
 Neem het formulier in de ‘Formulierweergave’ [Form View] en
probeer het nieuwe control uit door hier de naam “Beethoven” te
typen en vervolgens op ‘tab’ te drukken.
 Type vervolgens alleen “Billie” en druk op ‘Tab’.
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Macro’s: oefeningen

Opgaven 14.: Macro maken
 Open de database “A_query.mdb”.
 Maak met behulp van een actiequery een kopie van de tabel
“T_personen”.
 Ontwerp een macro, die eerst de tabel “T_Personen” opent en vervolgens de actiequery "Q_Salaris" uitvoert. Deze query verhoogd
de salarissen van het personeel van afdeling 5” met 5%. Gebruik
voor uitvoering van de query de actie “QueryOpenen”.
 Bewaar de macro onder de naam “Uitvoeren Q_Salaris”.
 Test de macro uit.
 Vervang de table “T_Personen” weer door de kopie die u eerder
had gemaakt.

Opgaven 15.: Autoexec macro
 Maak een macro die het ‘navigatiedeelvenster’ minimaliseert. Gebruik hiervoor de actie “VensterMinimaliseren”.
 Voeg vervolgens de actie “Berichtvenster” toe, waarin de boodschap “Het navigatiedeelvenster is geminimaliseerd” komt te
staan.
 Sluit de macro en geef de macro de naam: autoexec.
 Sluit de database.
 Open nu de database om de macro te controleren.

Opgaven 16.: Zoekmacro
 Maak een formulier voor de tabel “T_Personen”.
 Neem het formulier in de ontwerpweergave.
 Plaats in de koptekst een ‘Label’ en een ‘Tekstvak’ [Tekst Box].
Het ‘Label’ bevat de tekst “Type hier de gezochte achternaam”.
 Neem de eigenschappen van het ‘Tekstvak’ [Tekst Box] voor u.
 Geef op het tabblad ‘Overigen’ [Other] het ‘Tekstvak’ [Tekst Box]
de naam: zoeknaam.
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 Ga naar het tabblad ‘Gebeurtenissen’ [Event].
 Klik in het vak ‘Na bijwerken’ [After Update] en klik op de knop
voor de ‘Opbouwfuncties’.
 Kies in het dialoogkader dat vershijnt voor de ‘Opbouwfunctie
voor macro’s’.[Macro Builder] en klik ‘OK’.
 Kies als eerste actie ‘Naar besturingselementGaan’ [GoToControl]
en geef als argument de besturingslementnaam: [Achternaam] op.
 Kies als tweede actie ‘Recordzoeken’ [FindRecord] en geef als argument voor ‘zoeken naar’ [Find What] een verwijzing naar de
waarde van het invoervak op: =[zoeknaam].
 Kies bij het Actieargument ‘Waar’ [Where] de optie ‘Begin van
veld’ [Start of field].
 Sluit het macrovenster en bewaar dit.
 Neem het formulier in de ‘Formulierweergave’ [Form View] en
probeer het nieuwe control uit door hier de letter “G” te typen en
vervolgens op de ‘Tab-toets’ te drukken.
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6. Hoofdschakelformulier
Een programma begint veelal met een hoofdscherm van waaruit de
overige delen van het programma worden aangeroepen. Dit hoofdscherm kan een venster zijn met alleen maar knoppen om andere formulieren of rapporten te tonen of af te drukken, maar het kan.ook een
van de bestaande invulformulieren zijn.

6.1

Een standaardhoofdschakelbord instellen

 Open de datbase “Autoverhuur-VBA”.
 Selecteer de tab ‘Hulpmiddelen voor databases’ en vervolgens in
het groepsvak ‘Beheren’ de knop ‘Schakelbordbeheer’ [Tools for
databases – Management – Swith board].
Als er nog geen schakelbord is zal Access vragen of u er een wilt
aanmaken.

 Klik ‘Ja’ [Yes].
Een database kan meerder hoofdschakeborden bevatten. Op het
scherm verschijnt een dialoogkader met in ieder geval één hoofdschakelbord, dat tevens als standaard geldt. Merk op dat er bij de tabellen
een nieuwe tabel met de naam ‘Switchboard Items’ is bijgekomen. Dit
is een tabel die de objecten bevat die op het schakelbord moeten worden weergegeven. Verder is er een extra formulier bij gekomen met
de naam Schakelbord [Switchboard], dat de objecten zal gaan weergeven.

 Klik op de knop ‘Bewerken’ [Edit].
Vervolgens moet u de onderdelen van het schakelbord gaan benoemen.
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 Klik op de knop ‘Nieuw’ [New]

.
 Geef het object bij “Tekst” de naam “Klant toevoegen”.
 Kies bij “Opdracht” voor het openen van een formulier in de “toevoegmodus” en kies bij “Formulier” voor het formulier “FKlanten-Invoer”.
 Klik ‘OK’
 Plaats een tweede object op het schakelbord om de verhuuradministratie te kunnen bijwerken.
 Sluit de scherm om het schakelbord te bewerken.
 Sluit het dialoogkader voor het schakelbordbeheer.
 Dubbelklik in het navigatievesnster op het formulier ‘Schakelbord”.
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 Probeer de twee knoppen uit.
U wilt natuurlijk dat, als de gebruiker de database opent, hij alleen het
hoofdschakelbord krijgt te zien en niet het navigatievenster.
 Klik op de tab ‘Bestand’ [File].
 Klik op ‘Opties’ [Options].
 Neem de groep ‘Huidige database’ voor u.
 Kies onder de kop ‘Toepassingsopties’ bij ‘Formulier weergeven’
voor het formulier “Schakelbord”.
 Schakel onder de kop ‘Navigatie’ het ‘Navigatiedeelvenster weergeven’ uit.
 Klik ‘OK’
Access komt met een melding dat de database eerst heropend moet
worden, alvorens de wijzigingen effect hebben.
 Klik ‘OK’, sluit de database en open de database weer.
Afhankelijk van de beveiliginsinstellingen kan Acces eerst met een
waarschuwing komen, die u moet bevestigen.
U ziet nu alleen het hoofdschakelbord op het scherm.
 Schakel de gekozen opties weer uit om de volgende keer de database weer op de bekende wijze op het scherm te krijgen.

6.2

Een formulier als hoofdschakelformulier.

 Open de database “Autoverhuur”.
 Klik op de tab ‘Bestand’ [File].
 Klik op ‘Opties’ [Options].
 Kies bij ‘Formulier weergeven’ voor het formulier “F-Verhuur
administratie”.
 Schakel ‘Navigatiedeelvenster weergeven’ uit.
 Klik ‘OK’
Access komt met een melding dat de database eerste heropend moet
worden, alvorens de wijzigingen effect hebben.
 Sluit de database.
 Open de database weer.
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U ziet dat het formulier “F-Verhuur administratie” direct op het
scherm verschijnt en het databasevenster verborgen blijft.
Wij willen natuurlijk voorkomen dat de gebruiker het hoofschakelbord gaat wijzigen
 Wijzig de opties zodat het ‘Navigatiedeelvenster’ [Navigation Pane] weer zichtbaar wordt bij opening van de database.
 Neem het hoofdschakelbord in de ‘Ontwerpweergave’ [Design
view].
 Zorg dat het eigenschappenvenster op het scherm is.
 Selecteer het gehele formulier zodat u eigenschappen van het formulier ziet.
 Kies het tabblad ‘Opmaak’.
 Stel de volgende eigenschappen in.
Schuifbalk
Autocentreren
Systeemmenu
Min.- en Max.- knop
Randstijl

alleen verticaal
Ja
Nee
geen
geen

 Ga terug naar de formulierweergave en probeer het formulier uit.
U ziet dat u nog alleen maar verticaal het formulier kunt verschuiven.
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Hoofschakelformulier: oefeningen

Oefening 17.: Standaardhoofdschakelbord instellen
 Open de database autoverhuur.
 Kies ‘Hulpmiddelen voor databases – Beheren – Schakelbordbeheer’ [Tools for databases – Management – Swith board].
Als er nog geen schakelbord is zal Access vragen of u er een wilt
aanmaken.
 Klik ‘Ja’ [Yes].
Op het scherm verschijnt een dialoogkader.
 Klik op de knop ‘Bewerken’ [Edit].
Vervolgens moet u de onderdelen van het schakelbord gaan benoemen.
 Klik op de knop ‘Nieuw’ [New].
 Geef het object de naam “Klant toevoegen”. Kies bij “Opdracht”
voor het openen van een formulier in de “toevoegmodus” en kies
bij “Formulier” voor het formulier “F-Klanten-Invoer”.
 Klik ‘OK’
 Maak een formulier om de tabel met auto’s te kunnen bewerken.
 Plaats een tweede object op het schakelbord om een auto te kunnen
toevoegen.
 Plaats een derde object op het schakelbord om de verhuuradministratie te kunnen bijwerken.
 Maak tot slot een knop met de tekst “Database Afsluiten” en de
Opdracht “Toepassing afsluiten”.
 Sluit de scherm om het schakelbord te bewerken.
 Sluit het dialoogkader voor het schakelbordbeheer.
 Klik op de tab ‘Bestand’ [File].
 Klik op ‘Opties’ [Options].
 Kies in de groep ‘Huidige database’ [This Database] onder ‘Toepassingsopties' bij ‘Formulier weergeven’ voor het formulier
“Schakelbord”.
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 Schakel ‘Navigatiedeelvenster weergeven’ [Show Navigation Pane] uit.
 Klik ‘OK’
 Sluit de database.
 Open de database weer.
 U ziet nu alleen het hoofdschakelbord op het scherm
 Probeer de knoppen uit.

Oefening 18. Formulier als schakelbord
 Open de database “Autoverhuur”.
 Klik op de tab ‘Bestand’ [File].
 Klik op ‘Opties’ [Options].
 Kies bij ‘Formulier weergeven’ voor het formulier “F-Verhuur
administratie”.
 Schakel ‘Navigatiedeelvenster weergeven’ [Show Navigation Pane] uit.
 Klik ‘OK’
 Sluit de database.
 Open de database weer.
U ziet dat het formulier “F-Verhuur administratie” direct op het
scherm verschijnt en het databasevenster verborgen blijft.
 Loop met de pijltjes door de records
 Klik op de knop om een nieuw record aan te maken.
 Geef als begintijd heden ochtend om 8:00 uur op en geef als eindtijd heden avond om 18:00 op.
 Kies als auto de “Fiat Croma”
 Kies als huurder “A. Molenaar”

Oefening 19. Het hoofdschakelbord fixeren.
 Neem het hoofdschakelbord in de ‘Ontwerpweergave’ [Desing
view].
 Zorg dat het eigenschappenvenster op het scherm is.
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 Selecteer het gehele formulier zodat u eigenschappen van het formulier ziet.
 Kies het tabblad ‘Opmaak’ [Format].
 Stel de volgende eigenschappen één voor één in en bekijk telkens
het effect in de formulierweergave.
Schuifbalk
Autocentreren
Recordkiezers
Systeemmenu
Min.- en Max.- knop
Randstijl
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7. Inleiding Visual Basic
Macro’s kunnen in Access ook geschreven worden in de programmeertaal Visual Baic. De Visual Basic code kan gekoppeld worden
aan een ‘Gebeurtenis’ [Event] in een formulier, zoals het klikken op
een knop of het bijwerken van een veld, of kan op een los moduleblad
geplaats worden en door de gebuiker naar keuze gestart worden.

7.1

Een knop met Visual Basic code

In het vorige hoofdstuk hebben wij het formulier voor het bijwerken
van de autoverhuuradministratie als hoofdschakelbord ingesteld. Indien zich een klant meldt, die niet eerder een auto heeft gehuurd, dan
moet men deze eerst aan de lijst met klanten toevoegen. Hiervoor
plaatsen wij een knop op het formulier “F-Verhuur Administratie”.
 Neem het formulier “F-Verhuur administratie” in de ‘Ontwerpweergave’ voor u.
In het Lint wordt automatisch de tab ‘Ontwerp’ [Design] geactiveerd.
 Schakel de “Wizard voor besturingselementen’ uit.
 Plaats op het formulier achter het vak met het klantnummer een
knop.
 Kies de ‘Eigenschappen’ van de knop en geef deze zowel de naam
als het bijschrift “Invoer klant”.
 Klik op het tabblad ‘Gebeurtenis’ [Event] en kies hier de regel ‘Bij
klikken’ [On Click].
 Kies voor de ‘Opbouwfunctie voor programmacode’.
Het dialoogkader voor het bewerken van de Visual Basic-code verschijnt.

Links boven kunt u het object uit een lijst kiezen waarvan u de code
wilt gaan bewerken. Omdat u het dialoogkader opende bij de knop
“Invoerklant” staat deze al geselecteerd. Rechtsboven kiest u daarbij
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de ‘Gebeurtenis’ [‘Event’] waarop de code moet reageren. Omdat u
bij de Eigenschappen voor de gebeurtenis ‘Bij klikken’ heeft gekozen,
staat ook deze al voorgeselecteerd.
Indien er op het moduleblad nog geen procedure aanwezig is voor het
gekozen object en de daarbij behorende gebeurtenis, dan wordt deze
alsnog aangemaakt. Elke procedure staat tussen de regels ‘Sub’, gevolgd door de naam van de procedure en twee haken, en het woordje
‘End sub’.
Het woord ‘Private’ betekent dat deze procedure alleen op dit moduleblad, dat hoort bij het formulier “F-Verhuur-Administratie” is aan te
roepen.
 Voeg de volgende instructies toe aan de module.
DoCmd.OpenForm "F-Klanten-Invoer"
Terwijl u aan het typen bent, verschijnt er een aanwijzing hoe u verder kan gaan.
 Sluit de Visual Basi Editor en probeert de knop uit.

7.2 VBA Syntax
Wij gaan de Visual Basic Editor opnieuw openen, om de instructie die
wij zojuist getypt hebben, nader te bekijken.
 Klik te tab ‘Hulpmiddelen voor databases’
 Klik op ‘Maken – Macro’s en Code - Visual Basic’ [Make - Macros and Code – Visual Basic].
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Aan de linkerzijde ziet u in het venster van de Visual Basic Editor een
overzicht van de objecten van de database waar een blad met modulen
bijgevoegd zijn.
 Klik op het object “Form_F_Verhuur administratie”.
 Op het blad, dat rechts verschijnt, ziet u de module staan die wij
eerder typte voor bij het aanklikken van de knop “Invoer klant”.
7.2.1

Instructie

 Voeg de volgende instructie toe:
Invoerklant.ForeColor = RGB(255, 0, 0)
Msgbox “het formulier is geoepend en de tekst van de knop is rood”
Nummer=”020”
Forms![F-Klanten-Invoer]![Net nr] = nummer
 Probeer de knop nogmaals uit
Een regel in de code wordt een ‘instructie’ genoemd. Een instructie
bestaat uit een object gevolgd door een ‘Aktie’ [Method] die daarop
wordt uitgevoerd of een ‘Eigenschap’ [Property] die wordt ingesteld.
7.2.2 Objecten
Objecten zijn in de eerste plaats de onderdelen waaruit de database is
opgebouwd, zoals ‘Tabellen’ [Tables], ‘Formulieren’ [Forms], ‘Rapporten’ [Reports], maar ook onderdelen hiervan zoals ‘Records’,
‘Knoppen’ [Buttons], ‘Invoervakken’ [Tekst Boxes] of ‘Tekstvakken’ [Labels]. Het object op het hoogste niveau is de database applicatie als geheel.
Naar een object kan ook verwezen worden als zijnde een element uit
een ‘Verzameling’ [Collection] van gelijksoortige objecten. Zo kan
naar het object “F-Klanten-Invoer” verwezen worden als element uit
de verzameling formulieren. Het invoervak “Net nr” wordt dan aangeduidt als het object:
Forms![“F-Klanten-Invoer”]![Net nr]
U kunt zelf een nieuw verzameling van objecten definiëren met de instructie:
Dim naamcollection As New Collection
Een eigenschap van een object kan op zichzelf ook weer een object
zijn. Een eigenschap van een knop is bijvoorbeeld dat het; een ‘Lettertype’ [Font] heeft. Het letterype heeft echter weer de eigenschap
‘Kleur’ [Color].
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7.2.3 Methods
Bekende “Methods” zijn ‘Kopiëren’ [Copy] of ’Knippen’ [Cut] of
‘Opslaan’ [Save]. Deze worden uitgevoerd op objecten zoals ‘Records’ of ‘Formulieren’ [Forms] als geheel.
Een ‘Aktie’ [Method] kan argumenten hebben. Dit zijn aanwijzingen
hoe de ‘Aktie’ [Method] moet worden uitgevoerd. Zo heeft de ‘Aktie’
[Method] “OpenForm” van het object “DoCmd” het argument “FKlanten-Invoer” waarmee bepaald wordt welk formulier geopend
moet worden. De argumenten staan achter de methode, onderling gescheiden door komma’s.
Als u op de knop “Invoerklant” heeft gedrukt wilt u natuurlijk onmiddellijk een nieuwe klant gaan invoeren.
 Selecteer de knop “Invoer klant” en klik in het eigenschappenvenster bij de gebeurtenis ‘Bij Klikken’ [On Click] op de knop voor
de opbouwfunctie.
Het vijfde argument is een aanwijzing dat na openen een nieuw record
geselecteerd moet worden (zodat de gebruiker gelijk een nieuwe klant
kan gaan invoeren).
 Type achter de instructive vier keer een komma
De overige argumenten zijn leeg. U ziet wel de komma’s maar er staat
niets tussen.
 Kies na de vierde komma voor het argument: AcFormAdd
 Probeer de knop opnieuw uit in de formulierweergave
7.2.4 Properties
De ‘Eigenschappen’[Properties] krijgen d.m.v. het =teken een waarde
toegekend. Zo krijgt de ‘Eigenschap’ [Property] “Forecolor” van het
object “Invoerklant” de waarde”RGB(255,0,0)” toegekend.
Moet bij een object voor meerdere “Properties’ [Eigenschappen] een
waarde worden ingesteld. Dan doet u dat met de instructie With en
‘end with’
With Forms![“F-Klanten-Invoer”]![Net nr]
.Font = Times
.Fontitalic = True
.FontBold = True
End.With.
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7.2.5 Variabelen
Variabelen worden gedefinieerd op het moment dat deze gebruikt
worden. Zo kent het programma de variabele “nummer” op het moment dat hier een waarde aan wordt toegekend met de instructie
Nummer = “020”
Deze variabelen behoudt zijn waarde echter slechts binnen de routine
waarin hij gedefinïeerd werd. Wilt u de waarde van een variabele
overal op het moduleblad kunnen gebruiken, dan moet u deze op de
eerste regels van het moduleblad definiëren met de instructie:
DIM variabelenaam [AS type]
Met het niet verplichte deel [As type] kunt u geheugenruimte reserveren voor de waarden van de variabele. Achter het woord AS kan
staan:
Byte
Boolean
Integer
Long
Currency
Single
Double

Decimal
Variant

Getal 0 t/m 255
True of False
Geheel getal tot +/- 32.768
Getallen tussen -2.147.483.648 en 2.147.483.648. Geen decimalen (lengte 4 bytes).
Getal met maximaal 4 cijfers achter de komma tussen 922,337,203,685,477.5808 en 922,337,203,685,477.5807
Getallen met een precisie van 6 decimalen van -3,402823 E38
tot 3,402823 E38 (lengte 4 bytes)
Getallen met een precisie van 10 decimalen van
-1,79769313486232 E308 tot 1,79769313486232 E308 (lengte
8 bytes)
Getallen tussen -10^28-1 en 10^28-1met precisie van 10 decimalen. (lengte 12 bytes).
Iedere mogelijke waarde zoals in deze tabel vermeld.

Wordt de toevoeging [As type] weggelaten dat is de variabele van het
type ‘Variant’.
7.2.1 Constanten
Constanten zijn vooraf gedefinieerde variabelen met een vaste waarde. Deze worden gebruikt om uw programma leesbaarder te maken.
Access Bevat al een groot aantal vooraf gedefinieerde variabelen,
maar u kan ze ook zelf bij aanvang van het programma definiëren.
7.2.2 Zelf gedefinieerde constanten
U kunt bijvoorbeeld een constante met de naam PI definieren die staat
voor de waarde van het getal pi. Dit doet u met de instructie:
Const PI = 3,14159265
In onderstaand voorbeeld wordt de constante “Applicatienaam” gedefinieerd, welke voor de naam van de applicatie komt te staan. Het
derde argument van de functie MsgBox is de titel van het berichtenvenster. Door gebruik te maken van de constante komt hier de applicatienaam te staan.
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 Probeer onderstaand voorbeeld uit.

7.2.3 Voor gedefinieerde constanten
Visual Basic kent een groot aantal voorgedefinïeerde constanten,
Hiermee kan u bijvoorbeeld de layout van objecten instlellen. Een
voorbeeld is de constante vbOKonly die u als argument van de functie
MsgBox kunt opnemen en waarmee je instelt dat alleen de knop ‘OK’
in een msgbox zal verschijnen. Voorbeeld:
MsgBox "Waarschuwing", vbOKOnly
De constante vbExclamation doet een uitroepteken verschijnen. U
kunt constanten combineren door deze bij elkaar op te tellen. De
waarden van constanten zijn zo gekozen dat de som van constanten altijd maar voor één unieke combinate van constanten kan staan.
 Probeer onderstaand voorbeeld uit.

In de bijlage vindt u een volledig overzicht van alle constanten die u
voor de opmaak van de MsgBox kunt gebruiken.
Als u de argmenten van een functie, zoals MsgBox, tussen ronden haken plaatst, dan genereert de functie een resultaatwaarde die u aan een
variabele kunt koppelen en verderop in het programma opnieuw kunt
gebruiken. Zo genereert het klikken op een “Ja” knop de waarde “6”
en het klikken op een “Nee” knop de waarde “7”.
 Probeer onderstaand voorbeeld uit.
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In de bijlage vindt u een eveneens een overzicht van resultaatwaarden.
De letters VB duiden er op dat de constantie in de verschillende varianten van Visual Basic te gebruiken zijn. Daarnaast ken je de Accessconstanten waarvan de namen met “ac” beginnen of bijvoorbeeld de
Excel-constanten waarvan de namen met letter “xl” beginnen. Deze
zijn alleen in de betreffende varianten van Visula Basic te gebruiken.

7.3

Het moduleblad

 Klik in het Lint op de optie ‘Maken – Macro’s en Code - Module’
[Create –Others – Macro - Module]
De Visual Basic editor wordt geopend en er wordt een leeg nieuw
moduleblad aangemaakt, dat niet aan een van de objecten van de database is gekoppeld. Op dit moduleblad schrijft u procedures die op
de gehele database betrekking hebben.
7.3.1 Sub-procedure
Op een moduleblad staand sub-procedures die beginnen met de instructie:
Sub naam()
En eindigt met de instructie:
End Sub
 Kies de optie ‘Invoegen-Procedure’ [Insert – Procedure].
U ziet onderstaand dialoogkader verschijnen.

Er zijn Sub-procedures en Functies. Door de eerste worden een aantal
handelingen achter elkaar uitgevoerd. De tweede levert een waarde
op. Verder kan een procedure ‘Public’ of ‘Private’ zijn. ‘Public houdt
in dat de procedure overal kan worden aangeroepen, ook vanaf een
ander moduleblad dus.
 Geeft in het dialoogkader dat verschijnt, de naam “Bericht_tonen”.
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 Klik op de opties ‘Sub’ en ‘Public’
 Klik ‘OK’.
 Voeg de instructieregels toe zoals in onderstaand voorbeeld.

De eerste regel zorgt er voor dat bij eventueel sorteren de Accessmethode gehanteerd wordt. Dit houdt in dat niet naar –hoofd- en kleine letters wordt gekeken.
De tweede regels zorgt er voor dat u alleen variabele namen kunt gebruiken die vooraf gedeclareerd zijn met de instructie DIM.
De vierde regel is de startregel van de procedure. Het woord Public
zorgt er dus voor dat de procedure overal in iedere module kan worden aangeroepen. Vervolgens vindt u op deze regel de naam van de
proceduren en tussen haken eventuele variabelen die in de procedure
gebruikt gaan worden.
 Klik op de knop ‘Sub/Userform uitvoeren’ om de procedure te laten uitvoeren.

7.4

Voorwaardelijke uitvoer

7.4.1 De IF=functie
Met de IF-instructie kunt u het vervolg van een programma laten afhangen van bepaalde condities.
 Neem de database ‘Autoverhuur-VBA’ voor u.
 Neem het formulier “F-klanten-invoer” in de ontwerpweergave op
het scherm.
Bij wijziging van de woonplaats kan het netnummer ook gewijzigd
worden.
 Selecteer het invoervak voor de woonplaats en kies bij de ‘Eigenschappen-‘Na bijwerken’ [After Update] de ‘Opbouwfunctie voor
programmacode’.
 Type onderstaand voorbeeld over.
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 Probeer de macro uit door in het veld voor de woonplaats de waarde te wijzigen in “Utrecht”, vervolgens in “Amsterdam” en tot slot
in “Groningen”.
7.4.2 De Case-functie
Indien u grote aantallen verschillende waarden wilt kunnen definiëren
voor een variabelen, dan kunt u beter gebruik maken van de Casefunctie.
 Neem het formulier “F-klanten-invoer” voor u in de ontwerpweergave.
 Klik op de knop om de code bij het veld “Woonplaats” te bekijken.
 Wijzig deze als volgt.

 Probeer de procedure uit, door in het formulier de woonplaats te
wijzingen.
7.4.3 De Dlookup-functie
Indien u regelmatig de waarden van een variabele wilt kunnen wijzigen of uitbreiden, dan kun u deze beter in een tabel zetten. Met behulp
van de Dlookup-functie kunt u vervolgens de waarde van de variabele
uit de tabel ophalen.
 Neem uw database “Autoverhuur-VBA” voor u.
 Maak een nieuwe tabel met de velden “Woonplaats”, en “Netnummer”.
 Bewaar de tabel onder de naam: “T-WplNnr”
 Vul nevenstaande gegevens in de tabel in.
 Neem de Visual Basic Editor voor u.
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 Wijzig de code voor na het bijwerken van het object “Woonplaats”
als onderstaand.

 Probeer de procedure uit.
De functie “Dlookup” heeft drie argumenten: Het eerste argument is
de naam van het veld waar het antwoord in staat. Het tweede argument is de naam van de tabel waarin gezocht moet worden. Het derde
argument is het veld waar de gezochte waarde in staat. In bovenstaand
voorbeeld wordt hiervoor verwezen naar de waarde in de ‘Text box’
‘Woonplaats’. De argumenten staan tussen ronde haken omdat de
waarde van de functie toegekend moet worden als waarde van het object ‘Net nr’.

7.5

Het gebruik van een matrix

U kunt een variabele als een matrix definiëren door bij de declaratie,
achter de naam van de variabele, de dimensie van de matrix tussen
haken op te geven.
Voorbeeld:
Dim Stad(10, 10)
Bovenstaand ziet u het voorbeeld van een 11 bij 11 matrix, want de
waarde 0 telt ook mee.
U definieert vervolgens de waarde van één element uit de matrix door
bij het definiëren opnieuw de dimensie van het element op te geven.
Voorbeeld:
Stad (0, 0) = "Amsterdam”
Stad (0, 1) = "020"
Indien u in uw programma nu een functie gebruikt die een geheel getal oplevert. Dan kunt u deze waarde gebruiken om de waarde van het
element uit de matrix op te halen.
 Neem opnieuw de code van het formulier “F-Klanten-Invoer” uit
de database “Autoverhuur-VBA” voor u.
 Type onderstaand voorbeeld over.
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Indien u nu in het formulier in het vak ‘Woonplaats’ het getal 0, 1 of
2 typt dan worden automatisch zowel woonplaats als netnummer ingevuld.
 Probeer de procedure uit.

7.6

Objectenoverzicht

 Om een overzicht te krijgen van de beschikbare objecten klikt u op
de knop voor het objectenoverzicht.

Objecten zijn verzameld in zogenaamde bibliotheken. Er is een bibliotheek van alle objecten die in Visual Basic voorkomen of van alle objecten die alleen in Access voorkomen. Een door u gemaakt formulier
vormt in feite een nieuwe bibliotheek van objecten:
 Selecteer de objectenbibliotheek van uw eigen applicatie
U ziet bij ‘Klassen’ de ‘Formulieren’ en ‘Rapporten’ waar code bij
geschreven zijn en de globale modulen die op het tabblad modules
staan.
 Selecteer het formulier ‘F-Klanten-Invoer’
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Rechts ziet u nu de leden van deze klasse. Deze bestaan uit de controls, en procedures die bij dit formulier geschreven zijn.
 Bekijk de leden van de klasse die u zelf geschreven heeft. Onder in
het scherm verschijnt een korte beschrijving.

7.7

Een procedure testen

Als Acces in de uitvoering van een programma een fout tegenkomt,
dan verschijnt een melding op het scherm.

Het is soms moeilijk te achterhalen wat de oorzaak van een fout is.
Daarvoor kunt u de procedure beter stapsgewijs utvoeren.
 Neem het moduleblad voor u met de routine die vraag of het formulier “F-sub-klanten” moet worden geopend.
 Druk op “F8”.
De instructie die Access gaat uitvoeren wordt geel gemarkeerd. Iedere
keer dat u opnieuw op F8 drukt, wordt de volgende instructie gemarkeerd en uitgevoerd.
 Druk net zoveel keer op F8 tot de gehele procedure is uitgevoerd.
Als de procedure erg veel stappen bevat dan neemt bovenstaande methode wel erg veel tijd in beslag. U kunt daarom een stoppunt in de
procedure plaatsen. De procedure wordt dan tot het stoppunt uitgevoerd, waarna u de rest van de procedure weer verder stapsgewijs met
F8 kunt doorlopen.
 Klik in de linker kantlijn voor de regel met het IF-statement
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 De geselecteerde regel wordt als stoppunt gemakeerd.
 Voor de procedure opnieuw uit.
U ziet dat de Sub-procedure wordt uitgevoerd tot het stoppunt. Daarna
kunt u weer met F8, stapsgewijs verder. Met F5 kunt u de uitvoering
van de procedure laten hervatten.
 Druk éénmaal op F8.
 Druk op F5
 Verwijder het stoppunt weer door nogmaals op de zelfde regel in
de kantlijn te klikken.

7.8

Een procedure aanroepen

U kunt vanuit elk moduleblad een procedure aanroepen. Omdat u niet
iedere procedure altijd op dezelfde manier uitgevoerd wilt zien, kunt u
hier een aantal variabelen aan meegeven.
 Wijzig de procedure “Bericht_tonen” als volgt

De mededeling die in het berichtenvenster verschijnt is nu vervangen
door de variabele “teksbericht”. Bij het aanroepen van de procedure
wordt de waard van de variabele meegegeven.
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Oefening 20. : Een knop met Visual Basic code
 Open de database “Autoverhuur-VBA”
 Neem het formulier “F-Verhuur administratie” in de ontwerpweergave voor u.
 Schakel de “Wizard voor besturingselementen’ uit.
 Plaats op het formulier achter het vak met het klantnummer een
knop.
 Kies de ‘Eigenschappen’ van de knop en geef deze zowel de naam
als het bijschrift “Invoer klant”.
 Klik op het tabblad ‘Gebeurtenis’ [Event] en kies hier de regel ‘Bij
klikken’ [On Click].
 Kies voor de ‘Opbouwfunctie voor programmacode’.
 Voeg de volgende instructies toe aan de module.
DoCmd.OpenForm "F-Klanten-Invoer",,,, acFormAdd
 Probeer de knop uit.
 Sluit het formulier

Oefening 21. : Het moduleblad
 Klik in het Lint op de optie ‘Maken – Macro’s en Code - Module’
[Create – Macro’s & Code – Module]
 Kies de menu-optie ‘Invoegen-Procedure’.
 Geeft in het dialoogkader dat verschijnt, de naam “Bericht_tonen”.
 Klik op de opties ‘Sub’ en ‘Public’
 Klik ‘OK’.
 Voeg de instructieregels toe zoals in onderstaand voorbeeld.
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 Klik op de knop ‘Sub/Userform uitvoeren’ om de procedure te laten uitvoeren.

Oefening 22. :IF-conditie
 Neem het formulier “F-klanten-invoer” in de ontwerpweergave op
het scherm.
 Selecteer het invoervak voor de woonplaats en kies bij de ‘Eigenschappen - Na bijwerken’ [Properties - After Update] de ‘Opbouwfunctie voor programmacode’.
 Type onderstaand voorbeeld over.

 Probeer de macro uit door in het veld voor de woonplaats de waarde te wijzigen in “Utrecht” en vervolgens op ‘Tab’ te drukken.
 Probeer ook de woonplaatsen “Amsterdam” en tot slot “Groningen” in te voeren.

Oefening 23. : De Case-functie
 Neem het formulier “F-klanten-invoer” voor u in de ‘Ontwerpweergave’ [Design view].
 Klik op de knop om de code bij het veld “Woonplaats” te bekijken.
 Wijzig deze als volgt.

 Probeer de procedure uit, door in het formulier de woonplaats te
wijzingen.

Oefening 24. : De Case-functie
 Neem uw database “Autoverhuur-VBA” voor u.

©CTS/advies

27-05-11

pag.nr.80/99

Inleiding Visual Basic: oefeningen

 Maak een nieuwe tabel met de velden “Woonplaats”, en “Netnummer”.
 Bewaar de tabel onder de naam: “T-WplNnr”
 Vul nevenstaande gegevens in de tabel in.
 Neem de Visual Basic editor voor u.
 Wijzig de code voor na het bijwerken van het object “Woonplaats”
als onderstaand..

 Probeer de proceduren uit.

Oefening 25. : Het gebruik van een matrix
 Neem opnieuw de code van het formulier “F-Klanten-Invoer” uit
de database “Autoverhuur-VBA” voor u.
 Type onderstaand voorbeeld over.

Indien u nu in het formulier in het vak ‘Woonplaats’ het getal 0, 1 of
2 typt dan worden automatisch zowel woonplaats als netnummer ingevuld.
 Probeer de procedure uit.

Oefening 26. : Constanten
 Probeer onderstaand voorbeeld uit.
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Oefening 27. : VB-constanten

 Probeer onderstaand voorbeeld uit.
 Probeer onderstaand voorbeeld uit.

Oefening 28. : Testen
 Neem het moduleblad voor u met de routine die vraag of het formulier “F-sub-klanten” moet worden geopend.
 Druk net zoveel keer op F8 tot de gehele procedure is uitgevoerd.
 Klik in de linker kantlijn voor de regel met het IF-statement
De geselecteerde regel wordt als stoppunt gemakeerd.
 Voor de procedure opnieuw uit.
U ziet dat de Sub-procedure wordt uitgevoerd tot het stoppunt.
 Druk éénmaal op F8.
 Druk op F5
 Verwijder het stoppunt weer door nogmaals op de zelfde regel in
de kantlijn te klikken.

Oefening 29. : Procedure aanroepen
 Wijzig de procedure Bericht_tonen als volgt en probeert deze uit.
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8. Bijlagen

8.1

Macro acties

Categorie

Beschrijving

Actie

Gegevens in
formulieren en
rapporten

Selectie maken

FilterToepassen

Navigeren door gegevens

VolgendeZoeken
RecordZoeken
NaarBesturingselementGaa
n
NaarPaginaGaan
NaarRecordGaan
MenuopdrachtInstellen
QueryOpenen
ProcedureUitvoeren
Macro Starten
SQLUitvoeren
ToepassingUitvoeren
GebeurtenisAnnuleren
Afsluiten
AlleMacrosStoppen
MacroStoppen
UitvoerenNaar
ObjectVerzenden
DatabaseOverbrengen
WerkbladOverbrengen
TekstOverbrengen
TabelOpenen
FormulierOpenen
ModuleOpenen
QueryOpenen
RapportOpenen
Sluiten
ObjectKopiëren
NaamWijzigen
Maximaliseren
Minimaliseren
FormaatVerplaatsen
VorigFormaat
Afdrukken
ObjectSelecteren
WaardeInstellen

Uitvoering

Een opdracht uitvoeren
Een macro, query of procedure
uitvoeren

Een andere toepassing starten
Uitvoering stoppen

Importeren/
exporteren

Objecten bewerken

Objecten van Microsoft Access
naar andere toepassingen sturen
Gegevens uitwisselen tussen
Microsoft Access en andere
toepassingen
Een object openen of sluiten

Een object kopiëren of een
nieuwe naam geven
Een venster verplaatsen of het
formaat van een venster
wijzigen
Een object afdrukken
Een object selecteren

De waarde van een veld, een
besturingselement of een
eigenschap instellen
Gegevens of het scherm
bijwerken

Diverse taken
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Een aangepaste menubalk
maken voor een formulier
Informatie op scherm
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SchermBijwerken
QueryOpnieuwUitvoeren
AlleRecordsWeergeven
MenuToevoegen
Echo
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Macro acties
Categorie

Beschrijving

Actie

weergeven

Zandloper
Berichtvenster
BerichtenInstellen
ToetsenVerzenden
WerkbalkWeergeven

Toetsaanslagen genereren
Werkbalk weergeven of
verbergen
Pieptoon laten horen
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Pieptoon
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8.2

VBA-Gebeurtenissen

Categorie
gebeurtenissen
Gebeurtenissen met
betrekking
tot vensters
Gebeurtenissen met
betrekking
tot gegevens

Gebeurtenissen met
betrekking
tot de focus

Gebeurtenissen met
betrekking
tot het toetsenbord
Gebeurtenissen met
betrekking
tot de muis

Eigenschappen van gebeurtenissen

Macro wordt uitgevoerd

Bij Openen
Bij Laden
Bij Uit Geheugen
Bij Sluiten
Bij Wijzigen Formaat
Bij Aanwijzen
Voor Invoegen
Na Invoegen
Bij Verwijderen
Bevestigen Voor Verwijderen
Bevestigen Na Verwijderen
Voor Bijwerken
Na Bijwerken
Bij Wijzigen
Bij Bijgewerkt
Bij Niet In Lijst
Bij Activeren
Bij Uitschakelen
Bij Focus
Bij Verlies Focus
Bij Kiezen
Bij Verlaten
Bij Toets Omlaag
Bij Toets Omhoog
Bij Toets

Wanneer u een actie uitvoert
in een formulier of rapport.
Bijvoorbeeld indien een
formulier wordt geopend of
wordt gesloten
Wanneer wijzigingen worden aangebracht in gegevens
in een record. Bijvoorbeeld
wanneer de gegevens in een
veld of record worden bijgewerkt

Bij Klikken
Bij Dubbelklikken
Bij Muis Omlaag
Bij Muis Omhoog
Bij Verplaatsen Muis
Gebeurtenis- Bij Opmaken
Bij Terugtrekken
sen met
betrekking Bij Afdrukken
tot afdrukken
Gebeurtenis- Bij Fout
Bij Klok
sen met
betrekking
tot fouten en
de interne
klok
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Wanneer een object de focus
krijgt of kwijtraakt of wanneer een object wordt geselecteerd.

Wanneer u op een toets
drukt of wanneer toetsaanslagen worden verstuurd met
de actie ToetsenZenden.
Wanneer u een bewerking
uitvoert met de muis, bijvoorbeeld klikken of dubbelklikken.
Wanneer een rapport wordt
afgedrukt of opgemaakt
alvorens te worden afgedrukt.
Wanneer een fout wordt
veroorzaakt of wanneer een
bepaalde hoeveelheid tijd is
verstreken.
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8.3

VBA-Constanten
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9. Evaluatieformulier
Gegevens cursus:
Cursusnummer:

............................................................................

Cursusnaam:

............................................................................

Naam docent:

............................................................................

Datum:

............................................................................

Gegevens voor deelname certificaat:
Naam cursist zoals te vermelden op certificaat

dhr./mw ..............................................................

Geboortedatum

……………………………………..………………

Geboorteplaats

……………………………………..………………

Evaluatie
Omcirkel het door u gewenste antwoord en geef daaronder eventueel een toelichting. Vergeet niet de
achterkant van dit formulier ook in te vullen.
Vindt u dat er tijdens de cursus voldoende op uw situatie is ingegaan?
slecht

matig

voldoende

goed

uitstekend

goed

uitstekend

goed

uitstekend

Commentaar:
Wat is uw oordeel over de inhoud van de cursus?
slecht

matig

voldoende

Commentaar:
Wat is uw oordeel over het gebruikte lesmateriaal?
slecht

matig

voldoende

Commentaar:
Wat is uw oordeel over de didactische vaardigheden en presentatie van de docent?
slecht

matig

voldoende

goed

uitstekend

Commentaar:
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Evaluatieformulier
Vervolg op volgende pagina
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Evaluatieformulier

Wat vond u van de organisatie van de cursus?
slecht

matig

voldoende

goed

uitstekend

goed

uitstekend

Commentaar:

Wat vond u van de sfeer tijdens de cursus?
slecht

matig

voldoende

Commentaar:

Wat is uw eindcijfer voor de gehele cursus?.
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Overige suggesties?
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10. Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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