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Hoofdstuk 1: Wat is statistiek?
1.1 Waarom statistiek?
-

Bachelorproef en Masterproef
Deming: Amerikaan
o “Statistics is too important to be left to statisticians.”
Varian: economist bij Google
o “Statistician will be the most sexy job in the next 10 years.”
Six Sigma Total Quality Management programma: probleem vertalen naar statistiek en die
oplossing terug naar praktijk vertalen
Iedereen heeft het nodig:
o Onderzoekers: Karl Pearson: taal van de wetenschap
o Banken: lening? Hoe groot de lening?
o Verzekeringsmaatschappijen: aan wie? Hoe groot?
o Industrie: reden defecte producten? Hoeveel zijn het er?
o Overheid: beleidsmaatregelen evalueren

1.2 Definitie van statistiek
=
=
=

Numerieke informatie
Geheel van methodologieën voor het verzamelen (enquête), voorstellen (tabel, grafiek),
analyseren en interpreteren van data of gegevens
Belangrijke hulpwetenschap

1.3 Voorbeelden
-

Bevolkingsstatistieken
Economische statistieken
Luchtvaartmaatschappijen: no-shows: hoeveel overboekingen kan men toelaten zodat men
bv. Maar 5% moet teleurstellen
Grootwarenhuizen: klantenkaarten met gekochte producten, betalingswijze, …
Kwaliteitsmanagers: vochtgehalte in koffie binnen beperking

Florence Nightingale:
- Engelse die in België statistiek studeerde
- Zij probeerde de grootste doodsoorzaak na te gaan
 meeste soldaten sterven door gebrek aan hygiëne en niet door wonden
- Ze overtuigde iedereen voor meer hygiëne
o grafiek waarmee ze het bewees: Coxcomb = soort taartdiagram

1.4 Onderwerp van de statistiek
-

Populaties van objecten = groep van personen (Belgische bevolking, verzekeringsnemers,…)
Processen die objecten genereren
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-

Gegevens = geregistreerde eigenschappen, karakteristieken  variabelen (leeftijd, geslacht:
uitkomst kan verschillen afhankelijk van individu)
Steekproef = een deel van objecten wordt bestudeerd (en gegevens noteren)
o Moet representatief zijn

1.5 Takken
Beschrijvende/descriptieve statistiek:
- steekproefgegevens beschrijven
- grafieken en tabellen opstellen
- gemiddelde, variantie, … berekenen
Verklarende/inferentiële statistiek:
- analyseren en interpreteren
- antwoorden vinden op vragen en hypothesen
- waarde van het model nagaan
- inferentie: veralgemenen naar een geheel  bepaald betrouwbaarheidsniveau (geen
zekerheid zoals bij wiskunde)  betrouwbaarheid in % = kansrekening

1.6 Verschil kansrekenen en statistiek
Kansrekenen = gaat dingen bestuderen waarvan de uitkomst onzeker is
 Dobbelsteen gooien (niet op voorhand bekend)
o Wat is de kans dat je een 1 gooit? Bij een eerlijke dobbelsteen
 Monopoly: waar hotel plaatsen voor zoveel mogelijk winst
 Meerkeuzenvragen
Statistiek = onderzoeken of de dobbelsteen wel eerlijk is
 Dobbelsteen een groot aantal keer opgooien  steekproef
o Geen zekerheid, alleen een aanvoelen

Hoofdstuk 2: Data en hun voorstelling
2.1 Soorten gegevens en meetschalen
2.1.1 Kwalitatieve/categorische variabelen
= geen vaste meeteenheid
Nominale: geen volgorde tussen de categorieën
o Vb. geslacht, nationaliteit, godsdienst
o Bewerkingen zijn zinloos
o Cijfercodes:
 Vb. man = 1 en vrouw = 0, postnummers van gemeenten
 Voordeel: gemakkelijker en korter
 Nadeel: cijfers foutief interpreteren als kwantitatief
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Ordinale: nominaal + volgorde
o Vb. aantal sterren van restaurant, in enquêtes (1 tot 10)
o Bewerkingen zijn zinloos

2.1.2 Kwantitatieve variabelen
= hoeveelheid, vaste meeteenheden (ook 5 auto’s)
Intervalschaal: geen natuurlijk nulpunt (kan negatief zijn)
o Vb. temperatuur in °C, tijd
o Bewerkingen zijn zinvol
o Verhoudingen zijn nutteloos: 4u is 2 keer zo laat als 2u
 + en – wel zinvol: verschil tussen 2 en 4 uur = verschil tussen 21 en 23 uur
Ratioschaal: wel absoluut nulpunt, meest informatief
o Vb. lengte, gewicht, temperatuur in Kelvin
o Bewerkingen zijn zinvol
o Verhoudingen zijn zinvol: 2m is dubbel zo groot als 1m
Discreet: aantal passagiers, aantal wagens  Geen komma-getallen
Continu: lengte, gewicht, BMI  Alle mogelijke reële uitkomsten

2.1.3 Hiërarchie van meetschalen
1.
2.
3.
4.

Ratioschaal
Intervalschaal
Ordinale schaal
Nominale schaal

 Hogere schaal kan omgezet worden naar lagere schaal (NIET ANDERSOM!)
o Vb. gewicht opsplitsen (mensen tussen 50 en 60 kg)
o Vb. enquête over loon: eerder meerkeuze vragen
 Methoden voor lagere schalen kunnen gebruikt worden voor hogere (NIET ANDERSOM!)

2.1.4 Meetschalen in JMP
Onderscheid tussen
 nominaal (Nominal) = rood icoontje
 ordinaal (Ordinal) = groen icoontje
 kwantitatief (Continuous) = blauw icoontje

2.2 Datamatrix of gegevensmatrix
→ Variabelen in kolommen
→ Waarnemingen in rijen (1 rij = observatiesector)
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2.3 Voorstellen van univariate kwalitatieve variabelen
Frequenties (kijk p. 28-29 voor JMP uitleg)
- absolute = aantal elementen van een steekproef van een klasse
- relatieve = verhouding frequentie en totaal aantal waarnemingen = %

2.3.1 Staafdiagram

2.3.2 Paretodiagram
-

Staafdiagram met balkjes gesorteerd van groot naar klein
Cumulatieve frequentie: hoogtes van balkjes optellen bij elkaar  altijd stijgend

2.3.3 Cirkel-, sector- of taartdiagram
-

% vermelden en zelfde kleuren gebruiken voor dezelfde verdelingen
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2.3.4 JMP
1. Uitstekend is beter dan goed:
rechtermuisknop klikken op ‘oordeel’  ‘column properties’  value ordering
2. Staafdiagram: Graph  Chart  oordeel aanduiden en dan Bar chart aanduiden
a. Absolute frequenties: Statistics  N
b. Relatieve frequenties: statistics  % of Total
3. Frequentietabel: Tables  Tabulate
a. Resultaat in aparte tabel: Make into data table kiezen bij rode driehoekje naast
tabulate
4. Pareto diagram: Analyze  Quality and process  pareto plot

2.4 Voorstellen van univariate kwantitatieve variabelen
2.4.1 Stam- en bladdiagram
-

(Duurste wijn kost €13,6 en de meeste wijnen kosten tussen de €4 en de €6)
Voordeel: geeft beeld van frequenties en de individuele waarnemingen

JMP: Analyze  Distribution  Y, columns: prijs naar hier slepen  rode driehoekje naast prijs 
Stem and Leaf

2.4.2 Naalddiagram (voor discrete variabelen)
-

Zelfde als staafdiagram, alleen dunnere staafjes

JMP: Graph  Chart  Needle Chart

2.4.3 Histogram en frequentiepolygoon (voor continue variabelen)
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-

Waarden onderverdelen in klassen
Compromis zoeken tussen detail (hoe meer detail, hoe kleiner klasse) en overzicht
Aantal klasse = wortel van n
Som van hoogtes van alle rechthoeken = 1 = relatieve frequentie

 Histogram voor 50 breeksterktes

-

Ln zorgt dat kleine metingen verder verspreid worden en grotere metingen dichter bij elkaar
geduwd worden

 Histogram voor 50 breeksterktes

-

Frequentiepolygoon: midden van elk staafje verbinden

JMP histogram: analyse  Distribution  variabelen verslepen
- Dit is standaard verticaal! Horizontaal: Rode driehoekje  Histogram options  Vertical
uitvinken
- Breedte van de klasse aanpassen: Rood driehoekje  histogram options  set bin width
- Absolute frequentie laten afbeelden: histogram optiont  Show percent of Show counts
- Aanpassingen voor horizontale as: rechtermuisknop klikken op horizontale as
- Klikken op een balk in histogram: gegevens worden opgelicht in gegevenstabel
- Dubbelklikken op een balk in histogram: nieuwe gegevenstabel met alleen maar die
gegevens die horen bij de bewuste balk
JMP frequentiepolygoon: Histogram options  Shadowgram

2.4.4 Empirische cumulatieve verdelingsfunctie
-

Bij discrete variabelen: altijd trapfunctie (EXAMEN)
In één oogopslag mediaan kunnen bepalen
Altijd stijgend en van 0 naar 1 = 100% (bij alles)

JMP: Analyze  Distribution  rode driehoekje  CDF plot
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2.5 Het voostellen van bivariate variabelen (in 1 grafiek info over 2
variabelen vinden)
2.5.1 Kwalitatieve variabelen
2.5.1.1 Kruistabel
-

2 tabellen kruisen = twee dimensionale tabel

JMP: Analyze  Fit Y by X  tabel
- Vereenvoudigen van tabel: rood driehoekje  Contingency Table

2.5.1.2 Meervoudig staafdiagram
-

Meer balkjes per onderdeel = ‘side by side’
Balk verdelen in verschillende delen = ‘stacked’

JMP: Graph  Graph Builder  oordeel naar overlay slepen

2.5.1.3 Mozaïekplot
-

Hoe breder kolom, hoe vaker de waarde op de x-as voorkomt
Hoogte opdelen volgens info van de 2de variabelen
Legende maken met kleuren

JMP: Analyze  Fit Y by X  tabel
- vereenvoudigen van tabel: rood driehoekje  Contingency Table
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2.5.2 Kwantitatieve variabelen
2.5.2.1 Puntenwolk/puntendiagram/scatter plot
-

Hoe meer alcohol, hoe duurder = positief verband

JMP: Graph builder
- Of voor meer dan 2 kwantitatieve variabelen: Graph  scatterplot matrix
- Ook voor ordinale of nominale variabelen

2.6 Het voorstellen van tijdreeksen
-

Tijd op de y-as en de variabele op de x-as

JMP: zelfde als bij scatter plot, alleen nog aanduiden om punten per persoon te verbinden
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2.8 Nog meer grafische mogelijkheden
2.8.1 Gestratificeerde puntenwolk
-

2 kwantitatieve en 1 kwalitatieve variabelen
Amerikaanse wagen weegt meer
Zwaardere auto’s hebben een hogere prijs

JMP: Graph Builder  gewone puntenwolk maken  variabelen naar overlay slepen

2.8.2 Bubble plot
-

3 kwantitatieve variabelen
Hoe zwaarder de wagen, hoe lager de energie-efficiëntie
Hoe zwaarder de wagen, hoe duurder de wagen

JMP: Graph  Bubble plot
Graph Builder  kwantitatieve variabelen naar size slepen

2.8.3 Het verhaal van John Snow
-

Engelsman en grondlegger van epidemiologie
Oorzaak van cholera? Hoe komt het?
Hij ging kijken waar elke mens woonde die ziek was
o Resultaat  Meeste doden rond 1 bepaalde waterput, dus niet door
luchtverontreiniging maar door een vervuilde waterput
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Hoofdstuk 3: Beschrijvende statistieken van
steekproefgegevens
3.1 Wat?
Kengetallen of statistieken  samenvatting van steekproefgegevens
- Ligging
- Spreiding van de gegevens
- Scheefheid: op welke manier liggen de gegevens verspreid?
o Rechtsscheef: meer data, rechts van de verdeling
o Linksscheef: analoog voor linkerkant
→ Aangeduid in Romeinse letters
o Alleen bij populatieniveau Griekse letters (achteraan in handboek)
→ Niet alle kengetallen kunnen gebruikt worden voor alle meetschalen
o Vb. kleur ogen in cijfercodes  geen gemiddelde berekenen
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3.2 Kengetallen van centrale ligging of locatie
= Hoe groot of hoe klein de gegevens zijn

3.2.1 Mediaan (Me)
= middelste element van geordende data
→ Aantal elementen (n) = oneven 

𝑛+1
2

 gemiddelde van

→ Aantal elementen (n) = even

𝑛
2

en

𝑛
2

+1

Eigenschappen:
- Robuust: bestand tegen uitschieters (= voordeel)
- Alleen middelste waarneming bekijken (= nadeel)

3.2.2 Modus (Mo)
= waarneming met de grootste frequentie (die dus het meeste voorkomt)
→ Bij continue kwantitatieve variabelen heeft modus weinig zin
o Elke waarneming komt slechts één keer voor (geen beperkt aantal categorieën)
→ Terminologie:
o Unimodaal: 1 modus
o Bimodaal: 2 modi
o Multimodaal: 2 modi

̅)
3.2.3 Rekenkundig gemiddelde (𝒙
=

1
𝑛

∙ (𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 ) =

1
𝑛

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖

Eigenschappen:
- Niet robuust: niet bestand tegen uitschieters (= nadeel)
- Alle waarnemingen bekijken (= voordeel)
- ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 = 𝑛 ∙ 𝑥̅
- ∑𝑛𝑖=1 (𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) = 0
o Bewijs:
↔ ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑥̅ = 0
↔ ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 − 𝑛 ∙ 𝑥̅ = 0
1
↔ ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 − 𝑛 ∙ ( ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 )
𝑛
↔ ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 − ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 = 0
→ Meetkundig gemiddelde (G) is soms beter
o Enkel voor positieve waarnemingen
̅)
3.2.3.1 Bij gegroepeerde gegevens (𝒙
1

= 𝑛 ∙ (𝑓1 𝑥1 + 𝑓2 𝑥2 + ⋯ + 𝑓𝑘 𝑥𝑘 ) =

1
𝑛

∑𝑘𝑖=1 𝑓𝑖 𝑥𝑖

3.2.3.2 Populatiegemiddelde (𝝁)
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1

= 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

3.3 Maatstaven voor relatieve ligging
3.3.1 Ordestatistiek (i of x(i))
= De i-de waarneming nadat de gegevens gerangschikt zijn van klein naar groot
→ Minimum (xmin) = eerste orde statistiek
→ Maximum (xmax) = laatste orde statistiek

3.3.2 Percentiel of kwantiel (cp)
= Waarnemingen tot bepaald percentage
(100 x P)ste percentiel of kwantiel cp, met 0 < p < 1
-

Is groter is dan (100 x p)% van de waarnemingen
Is kleiner is dan (100 x (1-p))% van de waarnemingen

→ Berekeningswijze in JMP
1. Rangschikken van klein naar groot
2. 𝑞 = 𝑝 ∙ (𝑛 + 1)
 a = grootste geheel getal kleiner dan q
3. 𝑓 = 𝑞 – 𝑎
4. 𝑐𝑝 = (1 − 𝑓) ∙ 𝑥(𝑎) + 𝑓 ∙ 𝑥(𝑎+1)
Voorbeeld:
5 5 7 8 9 11  berekenen van het 80ste percentiel
→ 𝑝 = 0,8
→ 𝑛 = 6
→ 𝑞 = 0,8 ∙ (6 + 1) = 5,6
 𝑎 = 5
→ 𝑓 = 5,6 − 5 = 0,6
→ 𝑐0,80 = (1 − 0,6) ∙ 𝑥(5) + 0,6 ∙ 𝑥(6) = 0,4 . 9 + 0,6 . 11 = 10,2

3.3.3 Deciel
Stappen van 10%

3.3.4 Kwartiel
In schijven van 25%
-

-

Eerste kwartiel Q1 = 25ste percentiel c0,25
o Een kwart van de gegevens is kleiner dan of gelijk aan Q1
o Driekwart van de gegevens is groter dan of gelijk aan Q1
Tweede kwartiel Q2 = 50ste percentiel c0,5 = mediaan
Derde kwartiel Q3 = 75ste percentiel c0,75
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