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I. INLEIDING 

A) Wat Is Access ? 

Microsoft Access is een krachtig Relational Database Management 
System (RDBMS) specifiek ontworpen voor Windows 95 (waaronder deze 
cursus gemaakt is) en werkt tevens onder Windows NT. 

B) Waartoe Dient Access ? 

Access staat een snelle manipulatie en consultatie toe van gegevens uit 
één of meerdere tabellen (tables), met behulp van Queries. 

Access voorziet ook een weergave van de informatie op het scherm 
dankzij de formulieren (Forms) of op papier via de rapporten (Reports). 

Met Access kunnen de taken ook geautomatiseerd worden dankzij de 
macro’s. Bovendien kan men meer gesofisticeerde toepassingen maken 
met behulp van de Visual Basic for Applications programmeertaal. 

Access heeft heel wat Wizards (of assistenten) om de gebruiker te leiden 
bij de creatie van de verschillende objecten. 
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II. RELATIONEEL DATABASE MANAGEMENT SYSTEEM 
(RDBMS) 
In RDBMS herkent men het woord Database dat letterlijk vertaald 
gegevensbank betekent. Of anders gezegd een verzameling van 
gegevens. Dit kan vergeleken worden met een fichebak waarin men 
gegevens over het personeel bijhoudt. Voegt men hieraan het woord 
Relational toe dan spreekt men van een relationele gegevensbank. 
Concreet wil dit zeggen dat de gegevensbank wordt voorgesteld door 
tabellen waartussen bepaalde relaties bestaan. In het voorbeeld van 
een personeelsbestand (of personeelstabel) kan men een tabel 
toevoegen die gegevens verschaft over de verschillende 
departementen. Er kan een relatie worden gelegd tussen deze twee 
tabellen op basis van het veld “Departement” uit de tabel personeel en 
het veld “Departementnr” uit de tabel afdeling. 

PERSONEEL 

 

AFDELING 

 

Management System uiteindelijk wil zeggen dat men deze tabellen met 
hun gegevens en de bestaande relaties kan manipuleren. Dit kan men 
met behulp van het pakket ACCESS. 
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Omdat ACCESS geschreven is voor WINDOWS kan men ook nog gebruik 
maken van de voordelen van Windows. D.w.z. de grafische omgeving, 
de gebruiksvriendelijkheid, het klembord (clipboard), de iconen,... . 
Access kan dus zowel gebruikt worden door mensen die niet 
programmeren als door mensen die zich bezig houden met 
doorgedreven gegevensbankbeheer en meer ingewikkelde 
toepassingen schrijven. 

1. SYSTEEMVEREISTEN 

Het is niet de bedoeling om in deze cursus een theoretische 
uiteenzetting te geven over de eisen waaraan uw systeem moet 
voldoen. Toch is het interessant te weten dat de systeemvereisten voor 
Access voor Windows 95 de volgende zijn: 

• processor: 486 of hoger 

• 15-45 MB harde schijf 

• 12MB intern geheugen minimum (16MB of meer wordt aangeraden) 

• Windows 95 of Windows NT 

• Muis (of trackbal, pen…) 
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III. BASISTERMINOLOGIE 
Om gemakkelijker met een RDBMS te werken is het goed dat men 
vertrouwd is met bepaalde basistermen. 

A) Database 

De database is een geheel van verschillende objecten: tables, queries, 
forms, reports, macros en modules. 

B) Table 

Een table (tabel) is een verzameling met informatie over eenzelfde 
onderwerp. Deze informatie wordt weergegeven in rows (lijnen) voor de 
records en in columns (kolommen) voor de fields (velden).  

C) Query 

Een query is eigenlijk een vraag die men stelt op informatie uit één of 
meerdere tabellen. In Access bestaan er twee types queries, namelijk 
actie- en selectiequeries. 

D) Form 

Een form (Formulier) wordt gebruikt om informatie op het scherm te 
bekijken of aan te passen. 

E) Report 

Een report (rapport) laat toe informatie af te drukken. 
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F) Macro 

Een macro is een lijst met repititieve acties die men wil laten uitvoeren 
door Access. 

G) Module 

Een module is een geheel van Visual Basic for Applications procedures. 
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IV. WERKOMGEVING 

A) De Menubalk 

De menubalk van Access lijkt op die in de verschillende Microsoft 
toepassingen. 

 

B) De Toolbars  

De toolbars bestaan uit verschillende knoppen om het werk te versnellen 
met de muis. 

De verschillende toolbars komen te voorschijn in functie van het scherm 
waarin men werkt. 

Bijvoorbeeld: de database toolbar ziet eruit als volgt. 

 

New Database: nieuwe database 

Open Database: bestaande database openen 

Save: opslaan 

Print: afdrukken 

Print Preview: uitzicht vooraleer af te printen 

Spelling: spellingsverbeteraar 
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Cut: knippen 

Copy: kopiëren 

Paste: plakken 

Format Painter: opmaak elementen kopiëren en plakken 

Undo: de laatste operatie ongedaan maken 

Office Links: link met andere Microsoft Office toepassingen 

Analyse: analyseren van de database 

Large icons: weergave van de objecten in grote iconen 

Small icons: weergave van objecten in kleine iconen 

List: lijst met objecten uit het database venster 

Details: gedetailleerde lijst objecten  

Code: de macrocode tonen voor het geselecteerde 
formulier of rapport 

Properties: properties (of eigenschappen) tonen van het 
geselecteerde object 

Relationships: relaties tussen de tabellen tonen 

New Object: maken van nieuwe objecten (forms, reports, …) 

Help: helpfunctie 
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C) Database Window 

Het Database Window is de weergave op het scherm van de database 
met al haar objecten. Via dit venster kan men ook werken met deze 
verschillende objecten. 

Een groep objecten wordt geselecteerd door op het desbetreffende 
ruitertje te klikken. 

Rechts van het Database Window vindt men drie knoppen New (nieuw), 
Open (open) of Run (uitvoeren) en Design (wijzigen). Zij staan voor de 
mogelijke acties met het geselecteerde object. 

 

D) Status Bar 

Zoals elk Microsoft programma heeft ook Access een Status Bar 
(statusbalk) onderaan het scherm waarop de gebruiker informatie vindt 
onder de vorm van boodschappen of indicatoren. 
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V. DATABASE 

A) Bijzonderheden 

Men moet weten dat standaard alle objecten die de database vormen 
in één file zitten. Deze file heeft een extensie mdb.  
Het is bovendien mogelijk de tabellen in een andere file op te slaan dan 
alle andere objecten. Men kan een database opsplitsen in twee files via 
de menuoptie Tools  Add-ins  Database Splitter. 

B) Openen 

Om een bestaande database te openen klikt men op het tweede icoon 
op de database toolbar (van links te beginnen) of kiest men voor de 
optie Open Database van het File menu. Vervolgens kiest men de 
gewenste file. 

Als eindgebruiker kan men maar één database per keer openen. 

C) Sluiten 

Om de database te sluiten gebruikt men de optie Close uit het menu 
File. 

D) Creatie 

Om een nieuwe database te maken, kiest men de optie New Database 
van het menu File (of het eerste icoontje van de toolbar). In de dialoog 
kiest men het ruiterje General en men dubbelklikt het “Blank Database” 
icoon. Daarop wordt er een lege database klaargezet. Men moet enkel 
nog een naam opgeven voor deze nieuwe database. 
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In Access 7 bestaan er heel wat Wizards om een welbepaalde database 
te maken. De gebruiker kan een database maken voor persoonlijk 
gebruik of voor business doeleinden. Om met de Wizards te werken dient 
men enkel onder het ruitertje “Databases” een bepaald type te kiezen 
en de verschillende stappen te doorlopen. 

 

Als men op de knop OK klikt creëert Access vrijwel automatisch tabellen, 
formulieren, relaties tussen de tabellen en rapporten. 
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VI. TABELLEN 
Tabellen vormen de basis van een database omdat zij de gegevens 
bevatten. Queries, rapporten en formulieren daarentegen bevatten 
geen gegevens maar vormen een “zicht” op de gegevens uit een 
bepaalde tabel of query. In dit hoofdstuk wordt eerst een bestaande 
tabel van dichterbij bekeken en besproken wat men met de gegevens 
kan doen. Bij het maken van een database echter bestaan er nog geen 
tabellen in de nieuwe database. Hoe men een nieuwe tabel kan maken 
wordt verder in dit hoofdstuk besproken alsook hoe men deze achteraf 
nog kan wijzigen 

A) Manipulatie Van Tabellen 

Alvorens een nieuwe tabel te maken, is het interessant om eens na te 
gaan wat men met de tabellen kan doen. Veel van deze manipulaties 
kunnen ook op de andere objecten worden toegepast. 

B) Een Bestaande Tabel Bekijken 

• Selecteer de lijst van de tabellen (klik op het overeenkomstige ruitertje 
in het database venster). 

• Dubbelklik op de tabelnaam om deze te openen of selecteer hem en 
klik op de knop Open. 

De gegevens uit de tabel zullen in datasheet view of in de vorm van een 
tabel getoond worden. 
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Bijvoorbeeld: 

 

1. VERPLAATSING IN DE TABEL 

Men kan iets opzoeken in een tabel op twee manieren. Ofwel 
sequentieel ofwel direct als men een deel van de gezochte informatie 
kent. 

a) SEQUENTIEEL 
• Met de muis 

Een eerste manier om zich binnen de records te verplaatsen zijn de 
scroll bars (horizontaal en verticaal). Een tweede manier is door gebruik 
te maken van de record-selectors onderaan het scherm. 

v.b.  

Dit geeft volgende mogelijkheden: 

 en  om respectievelijk naar het vorige of het volgende record te 
gaan. 

 en  om zich te plaatsen op het eerste of op het laatste record. 
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 om zich achter het laatste record te plaatsen en een nieuw record 
te creëren. 

Daarnaast wordt ook nog het totaal aantal records aangegeven en ook 
welk het huidige record is. 

De eerste kolom in de tabel dient om een bepaald record te selecteren. 
Men kan dit doen door op het grijze blokje te klikken. Het eerst volgende 

nieuwe record daarentegen wordt aangeduid door het sterretje.  

 

• met het klavier 

Zie hier een lijst met verschillende toetsenbordcombinaties die gebruikt 
kunnen worden voor de verplaatsing in een tabel:  

• Edit toetsen: 

 Toets Functie 

 → De cursor verspringt een karakter naar rechts 

 Ctrl + → De cursor verspringt een woord naar rechts 

 End De cursor verspringt naar het einde van de lijn 

 Ctrl + End De cursor verspringt naar het laatste veld 

 ← De cursor verspringt een karakter naar links 

 Ctrl + ← De cursor verspringt een woord naar links 

 Home De cursor verspringt naar het begin van de lijn 
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 Ctrl + Home De cursor verspringt naar het begin van het veld 

 Backspace Het laatste karakter wordt verwijderd 

 Del Het karakter rechts van de cursor wordt verwijderd 

 Esc Wijzigingen worden ongedaan gemaakt 

• Selectie toetsen:  

 Toets Functie 

 Shift + → Selectie van een teken naar rechts 

 Ctrl + Shift + → Selectie van een woord naar rechts 

 Shift + ← Selectie van een teken naar links 

 Ctrl + Shift + ← Selectie van een woord naar links 

 Tab of Enter Volgende veld 

 ↓  Naar volgende record ( Ook Shift + spatie) 

 <F8> Uitbreidingsweergave 

 ← of → Naar het volgend veld ( Ook Ctrl + spatie) 

• Sneltoetsen: 

 Toets Functie 

 Ctrl + / De huidige datum wordt ingevoegd 

 Ctrl + : De huidige tijd wordt ingevoegd 

 Ctrl + ‘ De waarde van hetzelfde veld in het vorige record 

 Ctrl + + Een nieuw record wordt toegevoegd 
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 Ctrl + - Het huidige record wordt verwijderd 

De wijzigingen worden definitief als men naar het volgende record gaat 
of als op Shift + Enter drukt. 

2. GEGEVENS WISSEN 

Om gegevens te wissen moet men eerst het record selecteren. Men 
drukt daarna op de DELETE toets van het toetsenbord of neemt de 
menu-optie Edit Delete. Vooraleer het record gewist wordt krijgt men 
eerst nog een waarschuwing. 

Bij het toevoegen of wijzigen van gegevens wordt er automatisch 
rekening gehouden met eventuele validatieregels en de referentiële 
integriteit van de gegevens. Wat dit betekent wordt verder bij het 
maken van tabellen besproken. 

C) Gegevens Sorteren, Zoeken En Filteren 

1. SORTEREN 

Om gegevens binnen een tabel te sorteren selecteert men eerst het 
veld waarop men wil sorteren. Dit doet men door te klikken op de 
overeenkomstige veldnaam op het moment dat de cursor de vorm van 

zwarte pijl heeft aangenomen. Daarna klikt men op de iconen  
om respectievelijk in opklimmende of in dalende volgorde te sorteren. 
Wil men een tabel volgens meerdere velden sorteren dan kan dit enkel 
volgens deze methode als de volgorde van de velden dezelfde is als de 
sleutelvolgorde. Is dit niet het geval dan dient men gebruik te maken 
van de methode van het filteren. 
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2. OPZOEKING IN DE TABEL 

a) DIRECT 
Als men een deel van de op te zoeken informatie kent, kan men zich 
rechtstreeks op de gewenste lijn plaatsen. 

De opzoeking kan doorheen de ganse tabel gebeuren of enkel in een 
bepaalde kolom. 

• Men plaatst zich indien nodig eerst in de kolom waar de zoektocht 
moet plaatsvinden. 

• Klik op het icoon  of kies de optie Find van het menu Edit. 

• Vul de verschillende zones in (cfr. dialoogvenster). 

• Klik op de knop Find First om de opzoeking te starten. 

Als de gevonden lijn niet de juiste is, gebruik dan de knop Find Next om 
de volgende overeenkomstige lijn te zoeken. 

Sluit anders het dialoogvenster door op Close te klikken. 

Het dialoogvenster ziet er uit als volgt: 

 

Find What: hetgeen opgezocht moet worden 

Search: de zoektocht uitvoeren vanaf de positie van de cursor naar 
beneden toe, naar boven toe of in beide richtingen 
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Where: voorwaarde van overeenkomen: 

• Match Whole Field: volledige veld moet overeenkomen 

• Any Part of Field: eender welk deel van het veld 

• Start of field: het begin van het veld 

Match case: al dan niet rekening houden met de hoofd- en kleine letters 

Search fields as formatted: al dan niet rekening houden met de 
gespecifieerde opmaak (b.v. in het geval van datums) 

Search only current field: enkel zoeken in het actieve veld of in alle 
velden 

3. FORMAT VERANDEREN 

Men kan de weergave van de tabel op het scherm wijzigen om een 
betere visualisatie van de gegevens te bekomen. 

Selecteer een van de volgende opties in het menu Format in de 
datasheet view (geopende tabel): 

Font: om het lettertype te veranderen 

Cells: om het uitzicht van cellen aanpassen zoals bijvoorbeeld Gridlines 
(al dan niet de lijnen tussen de cellen te tonen) 

Row Heigth: de hoogte van de lijnen veranderen (dit kan ook met de 
muis) 

Column width: de breedte van een of meerdere kolommen wijzigen (ook 
mogelijk met de muis). 

Hide Columns: een of meerdere kolommen verstoppen 

Unhide Columns: de verstopte kolom(men) terug tonen 
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Freeze Columns: de kolom(men) bevriezen, d.w.z. deze kolommen 
steeds tonen bij het scrollen 

Unfreeze All Columns: tegenovergestelde van het bevriezen. 

D) Tabel Updaten 

De gegevens in een tabel kunnen gewijzigd worden, als de tabel niet 
beveiligd is natuurlijk. Men kan gegevens toevoegen, wissen of 
veranderen. 

Wijzigingen aan de gegevens worden automatisch aangebracht vanaf 
het ogenblik dat men de recordlijn verlaat. Het is dus niet nodig om de 
tabel te saven na wijzigingen. 

Er bestaat in het menu File trouwens geen enkele optie om de 
tabelgegevens op te slaan. 

Pas daarom op voor het wissen van lijnen… 

E) Gegevens Toevoegen 

Een nieuw record toevoegen gebeurt steeds sequentieel, d.w.z. steeds 
op het einde van een tabel. Men kan geen lijn tussenvoegen in een 
bestaande tabel. 

Een record toe voegen kan met de knop New . 

Om de toevoeging van het laatste nieuwe record ongedaan te maken 
kan men, zelfs als men de lijn verlaten heeft klikken op het icoon  of 
kiezen voor de optie Undo uit het menu Edit. 

F) Gegevens Wissen 

Het wissen van gegevens wordt definitief als men een bevestiging geeft 
op de waarschuwing. Er bestaat geen annulatie mogelijkheid. 
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Selecteer eerst hetgeen gewist moet worden en gebruik dan de Delete-

toets van het klavier of klik op de knop . Antwoord dan OK op de 
confirmatieboodschap. 

Opmerking: om een record te selecteren klikt men in de zone links van 
een lijn. Om verschillende opeenvolgende lijnen te 
selecteren houdt men de vinger op de muisknop en trekt 
men naar boven of beneden. 

G) Gegevens Wijzigen 

De eenvoudigste manier om gegevens te veranderen is door gewoon 
de cursor te plaatsen en de nieuwe waarde in te geven. 

Men kan de laatste wijziging ongedaan maken, zelfs als men de lijn 
verlaten heeft door te klikken op het icoon  of te kiezen voor de optie 
Undo uit het menu Edit. 
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VII. EEN TABEL MAKEN 

A) Het Ontwerp-Venster 

In de design mode of in het ontwerp-venster vindt men vier vakken die 
men voor ieder veld kan invullen of wijzigen. Een vijfde vak  (rechter 
onderhoek) geeft commentaar. 

1. VELDNAAM 

Ten eerste kan men een veldnaam ingeven. Deze naam moet uniek zijn 
binnen eenzelfde tabel. De maximumlengte is 64 karakters. Bepaalde 
karakters mogen niet gebruikt worden in de naamgeving zoals . ! ‘[ 
],alsook leidende blanco’s. Daarenboven bestaat er voor elke data type 
een begrenzing van de grootte van de gegevens. 

2. DATA TYPE 

In Access 7.0 onderscheidt men 9 gegevenstypes. Deze kunnen 
eventueel een sub-type hebben. De keuze van het sub-type wordt 
gemaakt bij de Field properties. De Field properties zijn de kenmerken 
waaraan een bepaald veld moet voldoen. Daar deze verschillen al 
naargelang het Data Type worden de properties per type besproken. De 
gewone types kan men selecteren uit volgende dropdown lijst: 
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Text: in een tekstveld mag men maximum 255 karakters plaatsen. De 
standaardafmeting is 50 karakters. In dit type veld worden zowel letters 
als cijfers opgeslagen. Met deze cijfers worden dan wel geen 
berekeningen gemaakt (bijvoorbeeld: telefoonnummers, B.T.W.-
nummers, postcodes,…). 

Memo: dit veld kan een tekst bevatten van maximum 64.000 karakters. 
Het wordt bijvoorbeeld gebruikt om nota’s bij te houden of om een 
beschrijving van een produkt te geven. 

Number: de grootte van een numeriek veld hangt af van het subtype 
(dat men in de properties meegeeft). Dit veld is zeer interessant als de 
gebruiker er berekeningen wil mee maken. Er bestaan verschillende 
subtypes die men in de properties moet ingeven. 
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Sub-Type Waardemogelijkheden 
(bereik) 

Bytes 

BYTE  0 tot 255 1 
INTEGER -32768 tot 32767 2 
LONG INTEGER -2147483648 tot 2147483647 4 
DOUBLE -1,79769313486232E308 tot 

1,79769313486232E308 
8 

SINGLE -3,402823E38 tot 3,402823E38 4 

Date/Time: met dit type kan men de verschillende datum en uur 
weergaven bekomen. Het gebruikt 8 bytes. Er kunnen berekeningen 
mee gemaakt worden. 

Currency: het type munteenheid heeft een grootte van 8 bytes, en er 
kunnen ook berekeningen mee gemaakt worden. Het is een speciale 
notatie voor numerieke velden waarbij vier decimalen gebruikt worden 
om afrondingsfouten te voorkomen. 

Autonumber: of teller is een veld dat automatisch per nieuw record een 
andere waarde geeft. De grootte ervan is 4 bytes of 16 bytes voor het 
Replication Id. 

Yes/No: of logisch veld die enkel de waarden -1 of 0 kunnen bevatten. 
Het kan ook onder de vorm van True/False (waar/onwaar) of On/Off 
(aan/uit) opgeslagen worden. De grootte ervan is 1 byte. Deze velden 
kunnen geen sleutel- of indexvelden zijn. 

Ole Object: om OLE objecten in op te slaan zoals foto’s, 
bitmapafbeeldingen, Excel werkbladen, geluidsbanden, …). De 
maximale grootte ervan mag 1 gigabyte zijn. Ze kunnen wel niet als 
sleutel- of indexveld gebruikt worden. De inhoud ervan krijgt men ook 
niet rechtstreeks in de tabel te zien. 

Lookup Wizard: dit type veld is een van de nieuwigheden in Access 7 en 
het heeft een grootte van 4 bytes. De Lookup Wizard geeft de 
mogelijkheid gegevens op te halen in een andere tabel. Het veld geeft 
een afrolmenu in de Datasheet View. 



Access 97  
Praktische cursus 23.  

  15/03/2006 

   

B) Field Properties 

Een aantal properties of eigenschappen vindt men terug voor alle data 
types. Ze laten toe de gegevens in de tabel uniform te maken. 

Andere properties zijn niet beschikbaar voor elk type van informatie. 

 

Ziehier de lijst met de karakteristieken van de verschillende properties: 

Field Size: om de grootte van het veld aan te geven. Het is zeer 
belangrijk om hier een goede keuze te maken en de grootte van de 
database niet onnodig te vergroten. 

Format: men kan uit een aantal voorgedefinieerde formats de manier 
kiezen waarop de gegevens moeten worden afgebeeld. Dit verandert 
echter niets aan de waarde van de gegevens zelf. 
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Voor datum- en tijdnotaties bestaan volgende formaten: 

General Date: 25/06/96 15:00 

Long Date: Dinsdag 25Juni 1996 

Medium Date: 25-Jun-96 

Short Date: 19/03/96 

Long Time: 15:00:00 

Medium Time: 3:00 PM 

Short Time: 15:00 

Voor numerieke velden heeft men volgende mogelijkheden: 

General Number 1234,987 

Currency Bef 1.234,987 

Fixed 1234,98 

Standard 1.234,98 

Percent 123,00% 

Scientific 1,23E + 03 

Daarenboven kan men zelf formats samenstellen. Hieronder staan 
enkele codes met hun betekenis 

Enkele voorbeelden voor tekst- en memovelden: 

@ geeft een karakter weer dat men moet invullen 
B.v.b. een rekeningnummer: @@@-@@@@@@@-@@ 

& geeft een karakter weer dat men mag invullen 

> verandert de ingegeven letters in hoofdletters 

< verandert de ingegeven letters in kleine letters 

“ ” de tekst tussen de haakjes zal voor elke record 
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getoond worden 

Enkele voorbeelden voor tijd- en datumvelden: 

y zoveelste dag van het jaar (getal tussen 1- 366) 

yy laatste twee cijfers van het jaar 

yyyy volledig jaar 

c format van de General Date 

w weekdag in cijfers (1-7) 

ww weeknummer (1-52) 

hh uur in twee cijfers 

dd dag van de maand in twee cijfers 

ddd drie eerste letters van de dag (Zon -Zat) 

dddd volledige naam van de dag (Zondag -Zaterdag) 

mm maand in twee cijfers 

mmm drie eerste karakters van de maand (jan-dec) 

mmmm volledige naam van de maand (januari - december) 

Enkele voorbeelden voor velden van het type Currency en 
Number: 

0 als er geen cijfer ingetikt wordt verschijnt er een 0 

# een cijfer verschijnt pas als het ingetikt is 

% toont in percentage 

Decimal Places: preciseren van het aantal decimalen na de komma (0-
15). 

Input Mask: hulp om de gegevens in te geven in een tabel. Men kan 
bijvoorbeeld verplichten om enkel cijfers te gebruiken. Hiervoor heeft 
men de volgende codes ter beschikking: 
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0 Cijfer (0-9) of teken(+/-) vereist 

9  Cijfer (0-9) optioneel 

# Cijfer (0-9) of spatie optioneel 

L Letter (A z) vereist 

? Letter (A-z) niet vereist 

A Letter (A-z) of cijfer (0-9) vereist 

a Letter (A-z) of cijfer (0-9) optioneel 

& Willekeurig teken of spatie vereist 

C Willekeurig teken of spatie optioneel 

, . : ; - / () Scheidingstekens voor decimalen, duizendtallen, datum, tijd 
en speciale tekens 

> Alle tekens rechts van > in hoofdletters 

< Alle tekens rechts van < in kleine letters 

! Masker van rechts naar links opvullen 

\ letterlijke teken wordt in notatiereeks opgenomen 

Bijvoorbeeld: (000) 009/00/00 als simulatie van een telefoonnummer. 

Om een Input Mask te maken kan men gebruik maken van de Input 
Mask Wizard. Om deze te gebruiken klikt men op . Dan selecteert men 
een bestaand masker en klikt men op next. Zo komt men op het 
volgende scherm terecht waar men dan een eigen input masker kan 
ingeven. 
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Caption: laat toe een andere kolomhoofding in te vullen in plaats van 
de veldnaam. Deze tekst of naam wordt dan ook gebruikt in o.a. forms. 

Default Value: opdat een eventuele standaard waarde in een blanco 
record wordt ingevuld. Bijvoorbeeld de datum van vandaag voor een 
datumveld. 

Validation Rule: om vereisten op te geven waaraan de inhoud van een 
bepaald veld moet voldoen. Bijvoorbeeld een getal tussen 10 en 100. 
De criteria worden opgegeven in een Access-expressie. Men kan deze 
rechtstreeks ingeven of gebruik maken van de expression-builder (zie 
laatste hoofdstuk). Deze kan men opstarten door op  te klikken. Men 
bekomt dan volgend dialoogkader. 
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Validation Text: met de tekst die in een dialoogkader getoond moet 
worden als men een waarde ingeeft die niet overeenkomt met de 
Validation Rule. 

Required: men is verplicht een waarde in te geven voor dit veld als deze 
waarde op Yes staat.  

Allow Zero Length: om dit veld al of niet blanco te laten. Deze 
zogenaamde NULL waarde is vooral nuttig om een onderscheid te 
maken tussen een echte 0 of het feit dat er niets ingegeven werd in een 
numeriek veld. 

Indexed: staat er een index op dit veld en zo ja is het er een met een 
unieke sleutel. 

C) Creatie 

Er bestaan heel wat wizards om tabellen te creëren. 

1. MET DE WIZARD 

• Selecteer eerst de lijst met tabellen (in het database venster) 
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• Klik op de knop New. 

• Klik op de Table Wizard zodat het dialoogvenster New Table op het 
scherm verschijnt. 

 

1. Datasheet View: Access biedt op het scherm een blad aan met 
blanco lijnen en kolommen. Het volstaat hier gegevens in te geven en 
Access zal dan automatisch het goede data type met properties aan 
de verschillende velden toekennen ! 

2. Design View: Access toont een scherm waarin men de verschillende 
velden van de tabel kan definiëren. 

3. Table Wizard: een assistent verschijnt om te helpen bij de creatie van 
verschillende voorgedefinieerde tabellen. Men dient enkel de 
instructies op het scherm te volgen. Access stelt twee types van 
tabellen voor: tabellen voor beroepsdoeleinden en tabellen voor 
privégebruik. 
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4. Import Table: laat toe tabellen in andere files te halen. Access neemt 
dan een kopij van de tabel en zet deze tabel in een bestaande 
database. 

5. Link Table: Access koppelt dan tabellen uit verschillende databases 
aan elkaar. Elke wijziging die in een zo’n gelinkte tabel wordt 
aangebracht in één van de files wordt ook in de andere tabel 
aangebracht. De verbonden tabellen worden als icoon op de 
volgende manier voorgesteld: . 

2. ZONDER WIZARD 

• Selecteer de lijst met de tabellen. 

• Klik op de knop New. 

• Kies Design View. 
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1. Field Name: geef hier een naam in (maximum 255 karakters) 

2. Data type: bepaal het data type 

3. Description: geef een beschrijving voor het veld die dan later in de 
statusbalk zal getoond worden bij het invullen van dat veld. 

D) Opslaan 

Vooraleer men een tabel kan gebruiken moet de structuur ervan 
gesaved zijn. Access zal in ieder geval vragen het object te saven 
alvorens een andere bewerking op de tabel toe te laten. 

Kies de optie Save of Save as van het menu File of klik op het icoon  
van de Toolbar. 

Geef een naam van maximum 64 karakters aan de tabel. 
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Opmerking : Access zal een boodschap zenden om de gebruiker ervan 
te verwittigen dat er nog geen primaire sleutel gedefinieerd 
werd. Access zal ook voorstellen een sleutel te creëren. 
(Meer informatie hierover in het volgende hoofdstuk). 

Eens de tabelstructuur gemaakt is kan men er gegevens inzetten. 

E) Index 

Met indexen kan men sneller gegevens in een tabel terugvinden. Men 
kan meerdere indexen bepalen voor een tabel, maar men is niet 
verplicht een index te definiëren. 

 Als er te veel indexen gedefinieerd werden kan dit echter de 
bewerkingen op de tabel aanzienlijk vertragen. 

Het opslaan van de index gebeurt tijdens het saven van de structuur van 
de tabel. 

Volgende punten kan men in overweging te nemen bij het kiezen van 
velden die als index moeten dienen: 

• De types van informatie die voor indexatie in aanmerking komen 
zijn: Text, Number, Currency en Date/Time. 

• Moeten de gegevens uit deze kolom regelmatig gesorteerd 
worden of is moet er regelmatig een opzoeking op gedaan worden 
? 

• Zal de kolom veel verschillende waarden bevatten ? 

F) Primaire Sleutel 

Bij het opslaan van de structuur van een tabel analyseert Access de 
aanwezigheid van een primaire sleutel. In geval dat er nog geen sleutel 
bestaat stelt Access zelf een sleutel voor. Men is echter niet verplicht 
hierop in te gaan en kan er later nog altijd een definiëren. 
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Per default is de primaire sleutel een index met unieke waarden. De 
primaire sleutel kan zowel enkelvoudig als samengesteld of meervoudig 
zijn (in dit laatste geval dus op meerdere velden als een geheel). 

a) FUNCTIE 
• Automatische indexatie van de tabel op deze primaire sleutel. 

• Verhoging van de betrouwbaarheid van de links (relaties) tussen de 
tabellen. 

• Minder kans op fouten bij het gebruik van bepaalde Wizards. 

• Beter beheer van verdubbeling van informatie. 

• Versnelling van de opzoekingen en selecties. 

b) CREATIE 
De enkelvoudige en samengestelde sleutels bepaalt men als volgt: 

• Selecteer de tabel uit de lijst en open ze in Design mode. 

• Selecteer het(de) veld(en) dat(die) als primaire sleutel moet(en) 
dienen. 

• Klik op het icoon  van de Toolbar. 

Opmerking: een sleuteltje verschijnt voor het(de) veld(en). 
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VIII. RELATIES TUSSEN DE TABELLEN 
Het maken van relaties tussen de verschillende tabellen is zeer belangrijk 
voor een relationele database. De relaties laten immers toe de 
toepassing beter te beheren. 

De relaties tussen de verschillende tabellen kunnen op een permanente 
wijze gelegd worden voor de ganse database of tijdelijk voor een query 
bijvoorbeeld. 

In dit deel wordt uitgelegd hoe men permanente links legt. De andere 
mogelijkheden worden in de andere hoofdstukken besproken. 

Om een relatie te kunnen maken tussen twee tabellen moet men over 
een veld beschikken dat gemeenschappelijk is aan beide tabellen. Dit 
veld moet niet noodzakelijkerwijze dezelfde naam hebben, maar het 
moet identieke informatie bevatten (hetzelfde datatype). 

 Als men een primair sleutelveld van het type Autonumber (teller) wil 
gebruiken als gemeenschappelijk veld moet het in de tweede tabel van 
het type Number zijn met property Long Integer. 

A) Relaties Tussen Tabellen 

Er bestaan verschillende types van relaties tussen de tabellen. 

Eén-op-één-relaties: met elke rij uit de eerste tabel komt precies één rij 
uit de tweede tabel overeen. Tabellen met een één-op-één-relatie 
worden nogal eens vaak samengevoegd tot één tabel. 

Eén-op-veel-relaties: elke rij uit de basistabel (deze met de primaire 
sleutel) kan overeenkomen met meerdere gegevens uit de gerelateerde 
tabel (deze met de vreemde sleutel). 

Veel-op-één-relaties: het omgekeerde van een één-op-veel-relatie. 
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Veel-op-veel-relaties: een rij uit de basistabel kan overeenkomen met 
meerdere rijen uit de gerelateerde tabel. Daarenboven kan een 
gegeven uit de gerelateerde tabel overeenkomen met meerdere 
gegevens uit de basistabel. Deze tabellen worden niet gebruikt in een 
relationele database omdat ze niet eenduidig zijn. 

Bij het vastleggen van relaties tussen de verschillende tabellen kan men 
ook nog referentiële integriteit afdwingen. D.w.z. dat men voorkomt dat 
er waarden gewist of verwijdert worden in een record van de primaire 
tabel waarvan records afhangen in de gerelateerde tabel. Omgekeerd 
krijgt men ook een waarschuwing als men een vreemde sleutel toevoegt 
in de gerelateerde tabel die geen overeenkomstige primaire sleutel 
heeft in de basistabel. 

Als een relatie gebruikt wordt met de opties van referentiële integriteit, 
moet het veld dat als link dient voor de tabel vanwaar de relatie vertrekt 
de primaire sleutel zijn van deze tabel. 

B) Bekijken Van Bestaande Relaties 

Kies de optie RelationShips van het Menu Tools of klik op . 
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C) Creatie 

• Kies de optie RelationShips van het Menu Tools of klik op . 

• Voeg de te linken tabel(len) toe:  

 

• Selecteer de gewenste tabellen en klik op . 

• Sluit bovenstaand venster. 

• Plaats de cursor (klik met de muis) daarna op de kolom van de ene 
tabel en trek een lijn (linkermuisknop ingedrukt houden) naar het 
overeenkomstige veld van de te linken tabel. 

• : bij één op veel relaties zal de relatie steeds van één naar veel 
gaan in Access. 

Verifieer de opties uit het venster RelationShips en vul ze aan indien 
nodig. 
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• Klik op OK om de link te bevestigen. 

Opmerking: deze link wordt getoond onder de vorm van een lijn tussen 
beide tabellen. 

D) Referentiële Integriteit 

De activatie van de referentiële integriteit versterkt de relatie en laat 
toegang tot andere opties toe. Vanaf deze activatie gaat Access na of 
de informatie in beide tabellen cohereert. 

Bijvoorbeeld: 

Men linkt een tabel met klanten aan een tabel met bestellingen. Beide 
tabellen staan met elkaar in relatie door het veld klantnummer. (relatie 
één klant, verschillende bestellingen). 

Als men in de tabel met bestellingen een klantnummer gebruikt dat nog 
niet bestaat in de tabel met de klanten, dan zal door de referentiële 
integriteit het toevoegen van een nieuwe bestelling geweigerd worden. 
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E) Trapsgewijze Bijwerking (Update) En Verwijdering 

Door te kiezen voor referentiële integriteit kan men ook Cascade opties 
instellen. Zo kan men bekomen dat Acces automatisch de gerelateerde 
velden aanpast of wist (in de child tables) als de primaire sleutel (de 
sleutel in de parent table) aangepast of gewist wordt. Dit in plaats van 
de operatie te weigeren. Voor het wissen krijgt de gebruiker wel eerst 
een waarschuwing. 

Bijvoorbeeld: 

Men wijzigt een klantnummer van de tabel met klanten. Automatisch 
zullen alle bestellingen van deze klant in de tabel met bestellingen het 
nieuwe klantnummer overnemen. 

F) Join Type 

Als standaardwaarde werkt Access met een relatie van het type Equi-
Join (ook soms Inner Join of Natural Join genoemd). 

a) JOIN TYPES 
Equi-Join 

Meestal laat men deze standaardoptie (optie 1). Dit wil zeggen dat 
Access als resultaat van een samenvoeging van gegevens uit beide 
tabellen alleen die records toont waarvoor het gemeenschappelijk veld 
dezelfde waarde heeft in beide tabellen.  

Bijvoorbeeld: 

Informatie over de klanten die nog nooit iets besteld hebben zullen niet 
in het resultaat opgenomen worden (Query, Report,...). 

Left-Outer-Join 

Access zendt als resultaat alle records van de tabel waaruit de relatie 
vertrekt, zelfs als er geen overeenkomstig record bestaat in de tweede 
tabel. 
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Bijvoorbeeld: 

Alle gegevens over de klanten vindt men terug in het resultaat. Ook 
informatie over klanten die nog nooit iets besteld hebben. 

Rigth-Outer-Join 

Access zendt als resultaat alle records van de tabel waarin de relatie 
aankomt, zelfs als er geen overeenkomstig record bestaat in de tabel 
waar de relatie vertrekt. 

Bijvoorbeeld: 

Alle informatie over de uitgevoerde bestellingen wordt teruggevonden 
voor alle klanten, zelf als de bestelling niet verbonden is aan een klant, 
met daarenboven alle klanten die besteld hebben. 

b) WIJZIGEN VAN JOIN TYPES 

Als men klikt op de opdrachtknop  kan men het join type 
veranderen. Men krijgt dan volgend keuzescherm: 
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IX. FORMS 
In Access kan men een Form of formulier gebruiken om informatie te 
visualiseren, te wijzigen of af te drukken uit één of meerdere tabellen. 

In plaats van de gegevens in een tabel te tonen, kan men zelf een 
gebruikersvriendelijk scherm maken. 

De Form wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van een toepassing en 
de creatie van menu’s of dialoogvensters. 

A) Gebruik Van Bestaande Forms 

1. OPENEN 

• Selecteer Forms in het database venster. 

• Dubbelklik op de naam van de Form (formulier) om het te openen 
of selecteer de naam van de Form en klik op Open. 

2. VERPLAATSINGEN 

Opzoekingen kan men op twee verschillende manieren uitvoeren. Ofwel 
sequentieel, ofwel direct als men een deel van de te zoeken informatie 
kent (cfr. Find in Field in een vorig hoofdstuk). 

Men kan zich verplaatsen met de navigatieknoppen onderaan links van 
het scherm (cfr. verplaatsingen in een tabel): 

. 

Om zich rechtstreeks op een bepaalde lijn te plaatsen kan men ook de 
menuoptie Go to gebruiken.  

De klaviercombinaties zijn dezelfde als die voor de verplaatsingen 
rechtstreeks in de tabel (datasheet view). 
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FUNCTIETOETSEN ACTIES 

↓ Een veld naar onder toe 

↑ Een veld naar boven 

PAGE UP Vorige record of venster 

PAGE DOWN Volgend record of venster 

CTRL + END Laatste lijn en laatste veld 

CTRL + HOME Eerste lijn en eerste veld 

CTRL + PAGE UP Vorig record (in een formulier met meerdere 
bladzijden) 

CTRL + PAGE 
DOWN 

Volgend record (in een formulier met meerdere 
bladzijden) 

 

3. WIJZIGEN 

Men kan de gegevens van een tabel wijzigen op dezelfde manier als 
rechtstreeks in de tabel. 

B) Creatie 

Later zullen in apart hoofdstuk de verschillende manipulaties in de editor 
bekeken worden aangezien ze gemeenschappelijk zijn voor de Forms en 
de Reports. 

1. MET DE WIZARD 

• Selecteer de Forms. 
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• Klik op de knop New. 

 

• Selecteer de tabel waarop de form gebaseerd moet zijn. 

• Klik op het gewenste type van formulier en volg de instructies 
van de Wizard. 

De volgende form wizards zijn voorhanden in Access 7: 

1. Design View: dient om manueel een formulier te maken. 

2. Form Wizard: creatie van een formulier met hulp van de Wizard. 
Laat toe zelf te bepalen welke informatie men wenst in het 
formulier. 

3. Autoform Columnar: automatische aanmaak van een formulier 
waarbij elk record op een verschillend scherm verschijnt. 

4. Autoform Tabular: automatische aanmaak van een formulier 
waarbij elk record op een andere lijn verschijnt. 

5. Autoform Datasheet automatische aanmaak van een formulier 
waarbij alle records getoond worden in een scherm met lijnen 
en kolommen, gelijkend op de datasheet view (cfr. tabellen). 
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6. Chart Wizard: aanmaak van grafieken op basis van gegevens in 
een tabel. 

7. Pivot Table Wizard: aanmaak van een kruistabel in Excel (een 
zogenaamde pivot table) op basis van de gegevens in een 
tabel. 

2. OPSLAAN 

• Klik op het icoon . 

• Geef een naam in van maximum 64 karakters om het formulier 
te identificeren in het databasevenster. 
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X. QUERIES 
De queries worden in Access gebruikt bij het maken van selecties, 
wijzigingen, statistieken,… 

Ze staan toe de database te ondervragen en bieden tevens de 
mogelijkheid om berekeningen op de gegevens te maken. 

In Access onderscheidt men twee types van queries, namelijk actie- en 
selectiequeries. 

De formulieren en rapporten kunnen gebruik maken van de queries. 

A) Gebruik Van Bestaande Queries 

• Selecteer de lijst met queries in het databasevenster. 

• Dubbelklik op de naam van de gewenste query of selecteer de 
naam en klik dan op Open. 

B) Het Query Ontwerp-Venster 

In dit venster kan men een query maken of wijzigen. Het bestaat uit twee 
grote delen. Het bovenste deel toont de geselecteerde tabellen (of 
queries) met hun bijbehorende velden en het onderste deel is een 
ontwerp-raster waarin de eigenschappen en voorwaarden kunnen 
worden meegegeven. 
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C) Verschillende Stappen Voor Het Maken Van Een Query 

Bij het maken van een Query gaat men in het algemeen als volgt te 
werk: 

• Men kiest eerst het soort query dat men wenst door op NEW te 
klikken. Dan krijgt men een aantal Wizards te zien die kunnen 
helpen bij de creatie van bepaalde queries. 

 

1. Design View: om zelf een query te maken 
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2. Simple Query Wizard: om een query te maken met de wizard 

3. Crosstab Query Wizard: om een query te maken met een resultaat in 
de vorm van een werkblad 

4. Find Duplicates Query Wizard: om dubbele waarden in een tabel op 
te sporen 

5. Find Unmatched Query wizard: om een query te maken die gegevens 
opzoekt van een tabel die geen correspondentie hebben in de 
andere tabel 

D) Selectiequeries 

1. SELECTIE VAN DE VELDEN 

In een selectiequery moet men minstens één veld selecteren om een 
resultaat te bekomen. 

De selectie gebeurt meestal vanuit een lijst met de velden van de 
tabel(len) waarop een query dient uitgevoerd te worden. De tabel met 
velden vindt men in het bovenste deel van het queryvenster. 

 

a) SELECTEREN VAN ALLE VELDEN 

1. Dubbelklik op het sterretje (*) bovenaan in de lijst met beschikbare 
velden.  
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Op deze manier worden alle velden geselecteerd. Het voordeel van 
deze werkwijze is dat bij eventuele wijziging van de veldnamen in de 
tabel deze query niet moet aangepast worden. 

Het is echter onmogelijk op deze kolom criteria te bepalen. Om een 
selectiecriterium te definiëren moet men één of meerdere extra 
selecteren. 

Door deze velden toe te voegen gaat men de informatie in het 
resultaat verdubbelen. Vandaar dat men voor die velden vraagt ze 
geen tweede maal te tonen. 

OF 

2. Dubbelklik op de naam van de tabel (titelbalkje). Glijdt met de muis 
daarna gans de geselecteerde lijst naar de lijn Field in het onderste 
gedeelte van het ontwerp-raster. 

Elk veld zal daardoor in een kolom geplaatst worden. Het maximum 
aantal kolommen dat men kan selecteren is beperkt tot 255. 

 

b) SELECTIE VAN EEN DEEL VAN DE  VELDEN 

1. Dubbelklik op de velden die men wil selecteren. 

De velden zullen in de volgorde van de selectie getoond worden. 

OF 
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2. Selecteer in een lijst de velden die men wil toevoegen. Glijdt deze 
velden dan met de muis naar de naar de lijn Field in het onderste 
gedeelte van het ontwerp-raster. 

Ook hier zullen de velden in de volgorde van de selectie getoond 
worden. 

2. VERWIJDEREN VAN EEN OF MEERDERE VELDEN 

• Selecteer het veld of de velden en druk op de DELETE-toets. 

3. VERPLAATSEN VAN EEN OF MEERDERE VELDEN 

• Selecteer het veld of de velden. 

• Plaats de muisaanwijzer juist boven het geselecteerde totdat men 
een witte pijl ziet. 

• Glijdt nu de selectie tot waar men de velden wil invoegen. 

4. NIET TONEN VAN EEN VELD 

Als men de informatie van een bepaald veld gebruikt om een 
selectiecriterium toe te voegen kan men kiezen om de informatie zelf 
van die kolom niet te tonen. Hiervoor moet men in de lijn Show van het 
ontwerp-raster de visualisatie desactiveren door in de Check Box te 
klikken. 

5. SORTERING VAN HET RESULTAAT 

Per default wordt het resultaat van de Query getoond rekening 
houdend met de primaire index of de sequentiële volgorde van de 
tabel. 

Als men dat wenst kan men de volgorde van de gegevens veranderen. 



Access 97  
Praktische cursus 49.  

  15/03/2006 

   

In het ontwerp-raster vindt men hiervoor de lijn Sort waarbij men kan 
kiezen tussen het sorteren in stijgende (Ascending) of dalende 
(Descending) volgorde. 

Als men op meerdere velden wil sorteren dan wordt er eerst gesorteerd 
op de kolom die het meest links staat ten opzichte van de anderen. 

6. VISUALISATIE VAN HET RESULTAAT 

Het resultaat van een selectiequery wordt getoond in een tijdelijke tabel. 
De oorspronkelijke tabel(len) blijven intact. 

Om het resultaat te zien klikt men op de pijl naast het icoon 

 en neemt men de Datasheet View. 

7. OPSLAAN 

Klik op  en geef de query een naam (maximum. 64 karakters) 

8. CRITERIA 

Om de juiste gegevens te bekomen dient men de selectiecriteria goed 
op te bouwen. 

a) DE SYNTAX 
Bij het opbouwen van een criterium is het zeer belangrijk de juiste syntax 
te gebruiken. 
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WAARDE SYNTAX 

Tekst veld "Tekst" 

Numeriek veld 123 

Naam van de kolom [Adres] (dus tussen rechte 
haakjes) 

Naam van de tabel [Klant] !  

Parameter [Naam van de parameter] 

Datum veld #01/01/94# of "01/01/94" 

b) VERGELIJKINGSOPERATOREN 
Als er geen enkele operator vermeld staat beschouwd Access dit als 
gelijk aan het gevraagde criterium. 

OPERATOR BETEKENIS 

> Groter dan 

< Kleiner dan 

>= Groter of gelijk 

<= Kleiner of gelijk 

<> Verschillend van 

c) STERRETJE EN OPERATOR LIKE 
Elke optie kan gebruikt worden voor het samenstellen van criteria op 
velden van het type Text, Date of Memo. 

Als men de waarde niet helemaal kent kan men een sterretje gebruiken 
om een deel van het ongekende te vervangen. 
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Access zal automatisch de operator Like toevoegen in het criterium. 

STERRETJE LIKE (zoals) RESULTAAT 

A* Like "A*" Beginnende met A 

*A Like "*A" Eindigend op A 

*A* Like "*A*" A bevattend 

d) MEERVOUDIGE CRITERIA 
Om meer complexe selecties te maken in een query kan men 
verschillende criteria combineren. 

(1) And 
Als men wil dat de informatie voldoet aan beide criteria tegelijkertijd 
gebruikt men And (en) 

Criteria in verschillende kolommen 

Men kan criteria toevoegen in andere kolommen. Zolang men op 
dezelfde lijn blijft beschouwd Access dit als EN. 

Voorbeeld: 

 

Verschillende criteria in dezelfde kolom 

Het volstaat het ganse criterium in te geven voor de bepaalde kolom. 

Voorbeeld: 
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(2) Between 
De operator Between is een vervanging van ‘> … And <…’. Het enige 
verschil is dat de grenswaarden inbegrepen zijn in de selectie. 

Bijvoorbeeld: 

 

(3) Or 
Als men echter wenst dat de informatie voldoet aan één van beide 
criteria, dan gebruikt men Or (of). Ook criteria die men op verschillende 
lijnen ingeeft zijn verbonden door de term of. 

Bijvoorbeeld: 
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9. PARAMETERS 

Bij het maken van queries merkt men vaak dat dezelfde basisstructuren 
steeds terugkomen en dat er slechts een bepaalde waarde in het 
criterium wijzigt. 

Om te vermijden dat men te veel queries moet maken, kan men gebruik 
maken van geparametriseerde queries. Dit wil zeggen dat bij het 
uitvoeren van de query een parameter moet ingegeven worden. 

Om deze parameter te creëren moet men een naam ingeven  
(maximum 64 karakters lang) tussen rechte haakjes ([naam van de 
parameter]). 

Men kan ook meerdere parameters definiëren voor dezelfde query. 

Bijvoorbeeld: 

 

In dit voorbeeld kan de gebruiker de contactpersoon ingeven waarover 
hij meer informatie wil. 

Bij het uitvoeren van deze query geeft Access een dialoogvenster met 
de naam van de parameter als boodschap. (Vandaar dat een korte 
vraag vaak als parameternaam gebruikt wordt). De gebruiker dient 
enkel de gewenste waarde in te geven. 
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Het is aangeraden om het type van gegevens dat achter de parameter 
schuilt in te geven. Dit om bij het uitvoeren van de query fouten te 
vermijden. Men geeft dit type in via het menu Query waar men kiest 
voor de optie Parameters. 

 

In de linkerkolom geeft men dan de naam van de parameter in en in de 
rechtse kolom specificeert men het data type (de standaardwaarde is 
het data type tekst). 

10.BEREKENDE VELDEN 

Men kan in een query velden toevoegen die gebaseerd zijn op 
berekeningen van velden uit de tabellen. Dit kan voor velden die 
getallen, tekst of datums bevatten. 

Bovendien kunnen deze queries ook gecombineerd worden met 
parameters. 

Selecteer een lege kolom en tik hier de berekening in op de Field lijn. 
Automatisch geeft Access een naam aan dit veld. Men kan die echter 
zelf bepalen door voor de berekening een naam in te geven, 
gescheiden door een dubbelpunt. 
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Bijvoorbeeld: 

 

11.QUERY OP VERSCHILLENDE TABELLEN 

Als men informatie wil over verschillende tabellen is men verplicht te 
werken met join queries. 

Als men op het niveau van de tabellen reeds relaties gelegd tussen de 
verschillende tabellen, zullen deze ook automatisch geactiveerd worden 
in de query. Men kan echter ook opteren om enkel links te leggen tijdens 
het werken met queries. 

Indien er geen enkele relatie bestaat tussen de tabellen kan men die 
leggen in de query zelf. 

OPGELET: als men vergeet links te leggen tussen twee tabellen, dan zal 
Access een resultaat geven waarbij elk record van de eerste tabel 
verbonden wordt met elke lijn van de tweede tabel. Op die manier kan 
men een enorm resultaat bekomen dat geen enkele logische betekenis 
heeft. 

Alle overige mogelijkheden met queries zijn ook toepasbaar op dit type 
van query. 

a) TOEVOEGING VAN EEN TABEL 

• Klik op het icoon  of kies in het menu Query de optie Show Table. 
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• Selecteer de nodig tabel(len) en klik op  . 

b) LINK VASTLEGGEN 
• Glijdt met de muis van het veld vanwaar de relatie vertrekt naar het 

overeenkomstige veld van de andere tabel. 

c) JOIN TYPE 
Men kan het join type wijzigen door een dubbele klik te doen op de lijn 
die beide tabellen met elkaar verbindt. 

 Het dialoogvenster is identiek aan dat voor de relaties die op een 
permanente manier gedefinieerd werden. Maar deze wijziging zal 
enkel gelden voor de query. 
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E) Actiequeries 

Bij het maken van een actiequery vertrekt men steeds van een 
selectiequery. Het doel van actiequeries is echter het aanbrengen van 
wijzigingen in tabellen of het maken van nieuwe tabellen. Vandaar het 
onderscheid tussen een uitvoering van de query en het visualiseren 
(datasheet view) van de query alvorens deze uit te voeren. 

Het resultaat van de actie kan gevisualiseerd worden in een tijdelijke 
tabel die dient om de actie te controleren. Deze tabel toont immers de 
records die gewijzigd zullen worden. 

Om het resultaat te visualiseren klikt men op de pijl naast het icoon 

 en kiest men voor het datasheet view . 

Voor het eigenlijke uitvoeren van de query klikt men op het icoon  of 
kiest men de optie Run van het Query-menu. 

Access zal een bevestigingsboodschap sturen. Zolang men hier geen 
positief antwoord op geeft, zal de actie niet plaatsvinden. 

Nadat men echter positief geantwoord heeft kan men deze actie niet 
meer annuleren. 

1. TYPES VAN ACTIEQUERIES 

• Bij het maken van actiequeries vertrekt men best van een gewone 
selectiequery die men dan omvormt tot een actiequery. Men begint 
dus met het toevoegen gewenste kolommen in het ontwerp-raster. 
Men bepaalt ook de gewenste criteria. 
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a) APPENDQUERY 
Met dit soort queries kan men informatie van een tabel toevoegen aan 
een andere tabel. De ontvangende tabel moet niet tot dezelfde 
database behoren. Belangrijk is wel dat de veldnamen uit beide 
tabellen identiek zijn. Anders moet men in het ontwerp-raster zelf de 
overeenkomstige veldnamen aangeven. 

• Kijk goed na of de tabel waarop de query gecreëerd wordt wel 
degelijk de tabel is waaruit men de gegevens wil halen. 

• Klik op de pijl naast het icoon  en kies de optie Append 
 om het type van query te bepalen. 

• Selecteer in het dialoogvenster de tabel waar de gegevens aan 
toegevoegd moeten worden alsook de naam van de database 
indien die verschilt van de database waarin men zich bevindt. 

 

• Kijk de naam van het veld na waarin de informatie gezet zal worden 
in de lijn Append To van het ontwerp-raster. Maak eventueel de 
nodige correcties. 

• Visualiseer het resultaat of voer de query uit. 

b) DELETEQUERY 
Dit type query laat toe informatie uit een tabel te wissen. Neem vooraf 
echter eerst een kopij van de oorspronkelijke tabel aangezien de 
wijzigingen onherroepelijk zijn. 
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Om van een selectie query een delete query te maken kiest men voor 

de delete query  van het icoon . Er zal een extra lijn 
verschijnen in het ontwerp-raster waarin de criteria ingegeven kunnen 
worden waaraan voldaan moet worden opdat de records verwijderd 
mogen worden. 

c) UPDATEQUERY 
Met dit soort queries kan men informatie veranderen. Vooraleer men 
aan de uitvoering van deze query begint, neemt men best eerst een 
kopij van de oorspronkelijke tabel. Dit omdat de wijzigingen weerom 
onherroepelijk zijn. 

Om van een selectiequery een updatequery te maken kiest men voor 

 van het icoon . Er zal in het ontwerp-raster een extra lijn 
verschijnen (Update To) waarin de nieuwe waarde of uitdrukking die de 
oude informatie moet vervangen kan worden ingegeven. 

d) MAKE TABLE QUERY 
Dit type van query dient om een nieuwe tabel te maken. Men maakt 

van de selectie query een Make Table query door in het icoon  te 
kiezen voor . In het daarop verschijnende dialoogvenster 
moet men een naam voor de nieuwe tabel ingeven alsook de naam 
van de database indien deze verschilt van de database waarin men 
zich bevindt. 
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F) Groeperingen En Berekeningen 

Naast de eerder besproken berekeningskolommen kan men nog andere 
berekeningen maken zoals statische gegevens bijvoorbeeld. 

1. GROEPERINGEN 

Voor dit soort berekeningen moet men eerst de informatie groeperen, 
tenzij de berekeningen moeten gebeuren op de hele kolom. 

2. BEREKENING 

Men kan onder ander volgende statistische functies opvragen: Sum 
(som), Avg (gemiddelde), Min (kleinste waarde), Max (grootste waarde), 
StDev (Standaarddeviatie), ... 

Men kan ook zijn eigen uitdrukkingen maken. 

a) CREATIE 
• Maak een nieuwe query en kies een tabel. 

• Klik op het icoon  of kies in het menu View voor de optie Totals om 
de Total lijn toe te voegen. 

• Voeg in het ontwerp-raster de velden toe die moeten dienen voor de 
groeperingen en de berekeningen alsook de velden waarop criteria 
geplaatst worden. 

• Selecteer voor elk veld de gewenste groepering en de berekening die 
moet toegepast worden (Totals).  

• Bepaal indien nodig de selectiecriteria. 

• Bekijk het resultaat of voer de query uit. 

Bijvoorbeeld: 
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Deze query berekent de som van de prijzen per produkt. 

G) Crosstab Query 

Dank zij een cross-tab query kan men een grote hoeveelheid informatie 
tonen in de vorm van een synthese-tabel. Deze voorstelling 
vereenvoudigt de leesbaarheid van de gegevens voor bijvoorbeeld, het 
vergelijken van informatie. De verkregen informatie is uitermate geschikt 
om in een grafiek te verwerken. Deze query kan ook handig zijn als basis 
voor een rapport (Report). 

In het ontwerp-raster vindt men minstens drie velden, waarvan er twee 
dienen om de gegevens te groeperen en één voor de berekening. 

De structuur van de resultaattabel verschilt helemaal van die van de 
originele tabel. 

1. GROEPERING 

In deze vorm van query werkt men dus met twee groeperingen. Beide 
zijn noodzakelijk, anders maakt men een eenvoudige berekening. 

2. BEREKENING 

In Access kan men maar op één veld een berekening maken. 

3. CROSS-TAB LIJN 

Naast de Totals-lijn moet men de Crosstab-lijn invullen. 
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Daarin moet men de structuur van de resultaattabel bepalen. Men geeft 
aan welk veld als lijn moet dienen, welk veld als kolom en welk veld om 
de berekening op te maken. 

4. CREATIE 

• Klik op de pijl naast het icoon  en kies  of neem in het 
menu Query de optie Crosstab. 

• Voeg in het ontwerp-raster de velden toe waarvan men de informatie 
wenst. 

• Selecteer in de Totals-lijn de drie gewenste kolommen (twee voor de 
groeperingen en één voor de berekening). 

• Bepaal in Crosstab-lijn welke kolom dient als lijn, welk veld de 
kolommen moet vormen en van welk veld de berekende waarden 
getoond zullen worden. 

Bijvoorbeeld: 

 

Opmerkingen: 

• Men kan meer dan één Row Heading bepalen in een kruistabel. 

• De enige beperking van een kruistabel is dat men niet kan sorteren op 
de berekende waarden in kolommen. 
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H) Query Op Een Query 

Zoals de Forms (formulieren) en de Reports (rapporten) kunnen ook de 
queries gebaseerd worden op basis van een bestaande query. 
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XI. REPORTS 
De Reports (rapporten) dienen om informatie af te printen. Een rapport 
wordt niet automatisch naar de printer gezonden. Men krijgt het 
resultaat eerst op scherm (in Print Preview). 

A) Gebruik Van Bestaande Rapporten 

1. OPENEN 

Om een rapport op te vullen met gegevens gaat men als volgt te werk: 

• Men selecteert in het databasevenster de lijst met Reports 

• Dan dubbelklikt men op het rapport dat men wenst te openen. 

a) VERPLAATSINGEN 
Om van de ene pagina naar de andere te gaan in een rapport gebruikt 
men de toetsen PGUP/PGDOWN of de ‘page selectors’ (onderaan). 

b) ZOOM 
De getoonde informatie in de Print Preview is niet echt leesbaar. Om op 
een bepaalde plaats van de pagina iets na te lezen kan men de zoom-
functie gebruiken. 

Men klikt met de muisaanwijzer, die nu op een vergrootglas lijkt, op de 
plaats die men wil vergroten. 

c) PAGE SETUP 
Met deze optie kan men de layout van het rapport aanpassen. Hiervoor 
neemt men uit het menu File de optie Page Setup. 
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Men krijgt dan de mogelijkheid de parameters in de drie volgende 
schermen aan te passen. 

 

In bovenstaande scherm kan men de kantlijnen aanpassen. 
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Wat betreft de pagina parameters kan men in bovenstaande dialoog 
kiezen om met de bladzijden in landschap of portret te werken. Ook kan 
men het type van papier instellen (grootte). 
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Dit laatste venster dient om de logische onderverdeling van een blad in 
verschillende subbladen in te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
etiketten. 

B) Creatie Van Een Rapport 

In de editor zijn de verschillende manipulaties identiek aan die voor het 
maken van een formulier. Vandaar dat hier enkel verder ingegaan 
wordt op het maken van een rapport met behulp van de Wizard. 

• Selecteer in het database window het object Reports. 

• Klik op de knop New. 

• Selecteer de tabel of query waarop het rapport gebaseerd is. 
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1. Design View: om zelf manueel een rapport te maken. 

2. Report Wizard: om een snel een eenvoudig rapport te maken met 
behulp van de wizard. 

3. Auto Report Columnar: om automatisch een rapport aan te maken 
waarin alle gegevens in kolommen worden getoond. 

4. Auto Report Tabular: om automatisch een rapport aan te maken 
waarin alle gegevens in lijnen worden getoond.. 

5. Chart Wizard: om grafieken te maken op basis van gegevens uit de 
tabellen. 

6. Label Wizard: om etiketten te maken met behulp van de wizard. 

C) Afdrukken 

• Klik op het icoon  . 

• Vervolledig indien nodig de opties in het dialoogvenster. 
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Print Range: heel het rapport, bepaalde pagina’s of hetgeen vooraf 
geselecteerd werd. 

Copies: het aantal exemplaren. 

Collate Copies: laat toe het afdrukken van verschillende exemplaren te 
sorteren. 
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XII. DE EDITOR 
De creatie of wijziging van forms zowel als reports wordt gedaan in een 
gelijkaardige editor. Daarom zijn de manipulatie opties vrijwel gelijk voor 
beide. 

Vandaar ook dat de inhoud van dit hoofdstuk geldt voor zowel de forms 
als de reports. 

De specifieke elementen voor deze twee types worden natuurlijk wel 
apart beschreven. 

Het basisscherm ziet er identiek uit, enkel sommige iconen en 
optienamen verschillen. 

A) De Sections 

De form of het report kan opgedeeld worden in verschillende sections. 
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1. DETAIL 

Deze section zal steeds zichtbaar zijn. 

Voor de forms bevat deze section het voornaamste deel van de form. 
De kolomelementen van de tabel zullen hier voornamelijk terug te 
vinden zijn. 

Voor de reports wordt de informatie uit deze section herhaald voor elke 
lijn in de tabel. 

2. FORM/REPORT HEADER-FOOTER 

Deze sections kunnen geactiveerd of gedesactiveerd worden door de 
optie Form Header/Footer te gebruiken uit het menu View. 

Voor forms bevat deze sectie informatie zoals titels, datums of 
kolomhoofdingen die men boven- of onderaan elke formpagina wil zien. 

Voor reports wordt de informatie in deze section enkel op de eerste 
pagina geprint (report titel) of op de laatste pagina (Totalen...). 

3. PAGE HEADER/FOOTER 

Deze sections kunnen geactiveerd of gedesactiveerd worden door de 
optie Page Header/Footer te gebruiken uit het menu View. 

Voor forms kan deze sectie de kolomtitels bevatten die men boven- of 
onderaan op elke pagina wil. Opgepast: deze informatie verschijnt 
alleen als de form een Printed Form is. 

Voor reports wordt de informatie in deze sectie bovenaan afgedrukt 
(titels, nummer van de bladzijde) of onderaan (groepstotalen) op elke 
bladzijde van het report. 
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B) De Grid Zone 

De grid zones stellen de grootte voor van elke sectie. 

Deze grootte kan gewijzigd worden door gebruik te maken van de muis. 

De uitlijningspunten kunnen al dan niet getoond worden via de optie 
Grid van het View menu. 

C) Objecten Toevoegen 

1. KOLOMMEN UIT EEN TABEL 

Men kan kiezen uit een lijst met kolommen uit de gekozen tabel die men 

kan oproepen door te klikken op het icoon . 

 

• Kies de namen van de kolommen uit de lijst. 

• Sleep de geselecteerde kolommen naar de grid. 

2. DE CONTROLS 

Naar alle andere objecten die toegevoegd kunnen worden (knoppen, 
lijsten,...) wordt verwezen met de term Controls. 
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a) DE VERSCHILLENDE CONTROLS 

Icoon Types Uitleg 

 Select Objects te activeren om objecten te 
selecteren 

 Label tekst 

 Option group verschillende optieknoppen, 
checkboxes of toggle buttons 

 Option Button radio buttons, voorgesteld door een 
cirkel met een stip in als de optie 
gekozen is 

 Combo Box een dropdown lijst met waarden waar 
ook niet voorgestelde 
(achterliggende) waarden kunnen 
gekozen worden 

 Command Button drukknoppen om een macro op te 
roepen of een Basic programma op te 
starten om een actie uit te voeren 

 Unbound Object 
Frame 

frame dat een OLE object bijhoudt of 
een embedded picture dat niet aan 
een tabelveld gelinkt is 

 
Page Break meestal gebruikt voor reports. Het zet 

een fysische pagina-onderbreking 

 Line een enkelvoudige lijn van 
veranderbare dikte en kleur, die 
gebruikt wordt voor een scheiding 

 Control Wizards Control Wizards mogelijk maken of niet 
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 Data Box om berekeningen of functies op 
kolommen in te plaatsen 

 
Toggle Button tweevoudige statusknop, op of neer, 

meestal gebruikt voor pictures of 
iconen 

 Check Box een andere tweevoudige 
statuscontrol, in de vorm van een 
vierkant dat aangestipt is als het aan 
staat, anders is het vierkant leeg 

 List Box lijst met waarden die steeds getoond 
wordt in de vorm van een form of 
report 

 Image een bitmap picture met weinig 
overhead 

 Bound Object 
Frame 

frame dat een OLE object bijhoudt of 
een embedded picture dat gelinkt is 
aan een tabelveld 

 Subform/Subreport toont een andere form of report 
binnenin de originele form of report 

 Rectangle Gebruikt voor nadruk te leggen. Dit 
kan eender welke kleur of grootte 
hebben, en het kan opgevuld of leeg 
zijn 

Er bestaan drie soorten controls; Bound, Unbound en Calculated. 

• Bound controls zijn controls waarvan de informatiebron een kolom is 
uit de tabel. Men kan ze gebruiken om de inhoud van bepaalde 
kolommen te bekijken, te wijzigen of om nieuwe informatie in te 
geven. 
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• Unbound controls zijn controls die noch informatie bevatten, noch een 
kolom uit een tabel, noch een berekening. Men kan ze gebruiken om 
informatie te tonen. 

• Calculated controls zijn controls waarvan de informatiebron een 
expression is. 

b) EEN CONTROL TOEVOEGEN 
Alle soorten controls worden op dezelfde manier toegevoegd. Pas op: 
ze zijn niet allemaal voor de forms en reports beschikbaar. 

Om een control toe te voegen moet men beschikken over de Toolbox 
die men bekomt door te klikken op  of door de optie Toolbox te 
gebruiken van het View menu. 

 

• Kies de control in de Toolbox. 

• Voeg door middel van de muis deze control toe in de Grid. 

Men kan controls toevoegen al dan niet met behulp van de Wizard. Om 
de Wizards mogelijk te maken zorgt men ervoor dat  is ingedrukt. 

3. OBJECTEN VERPLAATSEN 

Eén per keer 

• Kies het object door erop te klikken. 

• Plaats de muispijl op het zwarte vierkantje in de bovenste linker hoek 
zodat er een handje verschijnt (dat met één vinger wijst).  

• Sleep het object naar de nieuwe plaats. 
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Verschillende tegelijkertijd 

• Kies het object door er een kader rond te tekenen of door de 
shiftknop te gebruiken in combinatie met de muis. 

• Gebruik de muispijl om een hand te bekomen (met vijf vingers) op de 
gekozen plaats. 

• Sleep de objecten naar de nieuwe bestemming. 

4. OBJECTEN WISSEN 

• Kies de objecten. 

• Gebruik de DELETE-toets van het toetsenbord, of neem de optie 
Delete van het Edit menu. 

5. PROPERTIES 

Elk toegevoegd object heeft properties of eigenschappen die men kan 
aanpassen. 

Een property verwijst naar alle karakteristieken van een object (Kleur, 
plaats,...). 

Pas op: forms en reports zelf zijn ook objecten met hun eigen properties. 

De Toolbar 

Als een gekozen object tekst bevat kan men de volgende iconen uit de 
Toolbar gebruiken: 
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Icoon Actie 

 Tekst font 

 Grootte van de karakters 

 Vetgedrukt 

 Cursief gedrukt 

 Tekst links uitgelijnd 

 Tekst gecentreerd 

 Tekst rechts uitgelijnd 

• Kies het object. 

• Klik op de iconen. 

Om de achtergrondkleuren te veranderen klikt men op de pijl van het 

 icoon om de verschillende kleuren te bekomen. 

Om de voorgrondkleuren te wijzigen klikt men op de pijl van het  
icoon om de verschillende kleuren te bekomen. 

Om de kleuren van de randen te wijzigen bestaat er het  icoon en 

om de rand zelf te veranderen kan men het  icoon gebruiken. 

Om speciale effecten te bekomen gebruikt men het  icoon. 

• Kies het object. 

• Klik op het icoon of de kleur. 
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D) Report Opties 

De twee volgende Opties bestaan enkel voor reports. 

Men gebruikt hetzelfde venster om beide opties te wijzigen. 

Om het Sorting and Grouping venster te activeren klikt men op het  
icoon of kiest men de optie Sorting and Grouping van het View menu. 

 

1. SORTEREN 

Men kan de informatie tonen in een andere volgorde dan deze in de 
tabel zelf. 

• Activeer het Sorting and Grouping venster. 

• Kies de kolom waarop men wenst te sorteren in de Field zone. 

• Kies Ascending (stijgende) of Descending (dalende) volgorde in de 
Order zone. 
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2. GROEPEREN 

Men kan informatie groeperen op basis van de waarden in een kolom. 
Men kan bijvoorbeeld vragen om de klanten af te drukken per streek, of 
om de produkten per categorie te printen,… 

• Activeer het Sorting and Grouping venster. 

• Kies de kolom waarop de groepering moet gebeuren in de Field zone. 

• Kies in de Sort Order zone de sorteringsvolgorde (Ascending of 
Descending). 

• Activeer in de parameters hieronder de Group Header of de Group 
Footer. 

• Wijzig indien nodig de andere parameters. 

Parameters 

Parameters Functie 

Group Header Voeg een groepssectie toe 

Group Footer Voeg een groepssectie toe  

Group On Groeperingscriteria 

Group Interval Specificeer een interval 

Keep Together Print groepen per pagina 
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XIII. DE EXPRESSION BUILDER 
Als men een expression bouwt, bijvoorbeeld in een berekende kolom is 
het soms moeilijk om de juiste syntax te kennen. Daarom voorziet Access 
een builder die helpt bij het maken van deze expressions. 

Om het Builder venster te activeren klikt men op het  icoon van de 
Toolbar of klik rechts van de zone waarin men werkt op . 

 

Men kan zijn eigen expressions maken door gebruik te maken van de 
verschillende knoppen en door de functies, tabellen,... te kiezen uit de 
drie bovenstaande zones. 

 


