
Handleiding MIJ brein



Data voorbereiding

• Een csv-bestand kan geupload worden in het MIJ brein.

• Een csv-bestand is te creeren in Microsoft Excel. 

• Het bestand moet tenminste voldoen aan de volgende eisen: 

– Een kolom met data bestaat of helemaal uit tekst of helemaal uit getallen.

– Een leeg veld krijgt de waarde ‘NaN’, ieder veld moet dus gevuld zijn. 

• Voor een kolom met getallen kun je ook kiezen voor een ‘0’ om vervolgens in MIJ brein deze data eenvoudig te

verwijderen. 

– Het decimaalteken is een punt ‘.’

– Het scheidingsteken (seperatieteken) voor het csv-bestand is een comma ‘,’. 



Upload data op je 

eigen account. 



Selecteer het .csv bestand en geef

bet bestand een title en een

beschrijving. Klik vervolgens op 

‘uploaden’. Let op, het csv-bestand

moet voldoen aan de eerder

genoemde eisen. 



Aanwezige databronnen. 

Bij een persoonlijke

dataset staat dit

aangegeven. 



Door op een dataset te

klikken worden de bovenste 5 

rijen zichtbaar. 



Download het gekozen bestand



Ga met dit bestand naar Het MIJ 

brein visualisatiegedeelte

Sanddance



Groepeer data



Schrijf het als nieuw bestand

weg. Geef het bestand een

naam en een beschrijving. 

Selecteer de kolom uit

het openstaande

bestand die 

samengevat wordt.

Bepaal op welke

manier de samenvatting

plaatsvindt. 

Selecteer de kolom uit het 

openstaande bestand

waarop de samenvatting

invloed heeft.



Leg relaties tussen verschillende

bestanden in MIJ brein. Combineer de 

dataset en gebruik het in Sanddance. 





(Advanced)

Creeer Self-Organizing Maps

Op basis van je data. 





Ga met dit bestand naar Het MIJ 

brein visualisatiegedeelte

Sanddance



Data visualisatie

gedeelte

Hier wordt de 

gekozen data en je 

andere keuzes

zichtbaar. 

Interactieve data

Door te klikken of te bewegen over 

een datapunt wordt de achterliggende

informatie zichtbaar



Interactieve

legenda

Door te klikken op 

een legenda item 

wordt de selectie

zichtbaar. 



Kies je type grafiek

Kies je data per grafiek-as

Kies welke parameter de kleur

bepaald.

Sorteer de data op 

basis van een te

kiezen parameter.

Maak small 

multiples op basis 

een te kiezen

locatie

1. Sla de grafiek op.

2. Kies een 3D weergave

3. Zoom terug naar de 

origine van de 

grafiek.



De 3D weergave is 

gekozen. Nu kun je terug

navigeren naar een 2D 

weergave

Met deze knop kun je 

terugnavigeren naar een

2D weergave. 

Door de 3D 

weergave is het 

mogelijk de Z-as te

definieren (de 

vertical as)



Pas de kleur in je grafiek. 

Kies je 

kleurschakering

Bepaal het aantal

kleurvakken in de 

legenda



Navigeer door je data

Bekijk de data die 

je geselecteerd

hebt



Zoek en selecteer specifieke data

Bepaal welke data 

je selecteert

Klik om je data te

selecteren



De geselecteerde data wordt

toonbaar als gele vlakken. 

1. Maak je laatste actie

ongedaan

2. Stop de selectie

3. Isoleer de geselcteerde

data

4. Verwijder de geselecteerde

data



Volg je opgenomen

verhaal

Door hier een snapshot 

op te slaan wordt die in 

het navigatiepaneel

toegevoegd

Door te klikken op het figuur

worden in het 

visualisatiegedeelte deze figuur

weer gevormd. 



Zo sla je een snapshot 

op



Bekijk je historie. Alle eerdere

gezette stappen worden

opgeslagen.

Door te klikken op een van de 

eerdere stappen wordt deze

stap inzichtelijk.



Instellingen om grafieklabels te

wijzigen.



Scatter plot waarin de vertical 

as en horizontale as kan

worden ingesteld.

Kies waarde op horizontale as

Kies waarde op vertical as

Creeer small multiples



Facet by: kies type small 

multiples op horizontale as. 

Facet layout: kies type small 

multiples op verticale as. 

Facet by: kies type small 

multiples op horizontale as. 

Facet layout: kies type small 

multiples op verticale as. 

Naam

M
a

a
nd



Kies data voor horizontale en

verticale as. 



Kies small multiples op basis van 

de locatie omschrijving. 

Iedere grafiek hoort bij een

specifieke locatie


