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ORIËNTATIE OP HET VAK STATISTIEK

Een informele, niet-technische uitleg van enkele fundamentele 
statistische begrippen en van de aard en inhoud van het vak statistiek in 
de context van real-world problems.

Géén inleiding in de statistiek, meer een oriëntatie op de aard en inhoud 
van statistisch redeneren. Voorbeelden uit de praktijk van alledag als 
uitgangspunt, theorie als instrument ter verheldering.
Voor onderwerpen en opbouw colleges, zie hand-out.

Statistische redeneringen spelen een grote rol in de hedendaagse 
samenleving

Bovendien: aandacht voor historische en filosofische aspecten.



INLEIDING EN VIER 
HOOFDONDERWERPEN

Inleiding

Toeval en kansen

Werken met kansen

Statistiek: wijze van redeneren

Statistiek: historische en filosofische 
aspecten, recente ontwikkelingen



INLEIDING EN VIER HOOFDONDERWERPEN

Inleiding



EVEN VOORSTELLEN …..

Rob Flohr: rflohr@xs4all.nl
Studies
Werkervaring: onderwijs, onderzoek (kwalitatief en kwantitatief)

Bij het vak statistiek komen verschillende zaken bij elkaar: specifiek vakgebied/de 
praktijk van onderzoek/wiskunde/filosofie

suggesties voor voorbereiding colleges (zie hand-out)

www.meaningfulnumbers.nl (verder ‘website’ genoemd)

lesmateriaal: materiaal website, powerpoint presentaties als pdf-bestanden op 
website HOVO, bijlagen via email (email-groep), hand-outs

http://www.meaningfulnumbers.nl/


VEEL ONDERZOEKSRESULTATEN WORDEN M.B.V. 
STATISTIEK VERKREGEN

‘Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat …..’

‘Deze methode is evidence based …..’

‘Er bestaat een significant verschil tussen ….’
(echter: A difference is a difference only if it makes a difference)

Hoe moet je dergelijke uitspraken interpreteren? → betekenissen

Als een soort van bewijs dat iets waar is? Boven elke twijfel verheven?

Omgaan met statistische software



WAT IS STATISTIEK?
WAARVOOR DIENT STATISTIEK?

Prof. J. Hemelrijk in Euclides jrg. 1955-1956:
Wat is statistiek?
Hij noemt onder meer:

-Een bepaald soort straatverlichting
“Statistiek is als een lantarenpaal voor dronken mensen: meer ter 
ondersteuning dan ter verlichting”.
-Een ander woord voor dictatuur (Rob: vgl. ‘jacht op significanties’) 
-Een tabel met cijfers (Rob: verschillende betekenissen van ‘statistiek’)
-Een bepaald soort journalistiek (sensationele berichtgeving)
-Een onderdeel der toegepaste wiskunde (Rob: invloed software, minder 
aandacht voor kansrekening)



WAT IS STATISTIEK?
WAARVOOR DIENT STATISTIEK?

Prof. J. Hemelrijk in Euclides jrg. 1955-1956:
Waarvoor dient statistiek?
Hij noemt onder meer:

-Voor vermaak van het publiek
-Voor het verkrijgen van overzicht over massale gegevens (Rob: vgl. 
beschrijvende statistiek)
-Om na te gaan of een geneesmiddel werkt (Rob: inductieve statistiek)
-Als hulpwetenschap op vrijwel ieder gebied



WAT IS STATISTIEK?
WAARVOOR DIENT STATISTIEK?

Prof. J. Hemelrijk in Euclides jrg. 1955-1956:
Wat is statistiek?
“De statistiek wordt wel eens kortweg beschreven als een methode om langs 
exacte weg tot een beslissing of een conclusie te geraken in onzekere situaties. 
De onzekerheid is het centrale kenmerk van de statistiek, zowel wat de 
gegevens als wat de conclusies betreft.”
Rob:
-Statistiek betreft het kwantificeren van de onzekerheid bij het doen van 
uitspraken over situaties in de werkelijkheid waarin toeval een rol speelt (ter 
illustratie: schatten levensduur griepvaccin). Verschillende manieren om de 
mate van onzekerheid uit te drukken. Redeneren in termen van onzekerheid 
blijkt lastig (Daniel Kahneman, zie hieronder)
-Statistiek maakt het mogelijk om gefundeerde conclusies en beslissingen te 
formuleren in het licht van toevalsvariaties.



WAT IS STATISTIEK?
WAARVOOR DIENT STATISTIEK?

Gegevens (data) bevatten zowel een signal als noise
(vgl. Nate Silver (2012). The signal and the noise. Why so many predictons
fail-but some don’t. New York: The Penguin Press.
Waarvoor dient statistiek?
Om het signaal te pakken te krijgen, voor extracting information from
data en om statistical inference uit te voeren. 



WAT IS STATISTIEK? 
WAARVOOR DIENT STATISTIEK?

Prof. Jan-Willem Romeijn in de Stanford Encyclopedia of Philosophy
(entry: Philosophy of Statistics):
“Statistics investigates and develops specific methods for evaluating hypotheses in the
light of empirical facts. A method is called statistical, and thus the subject of study in 
statistics, if it relates facts and hypotheses of a particular kind: 
the empirical facts must be codified and structured ino data sets, and the hypotheses 
must be formulated in terms of probability distributions over possible data sets.”
Rob:
a) theorie en waarneming als basis voor kennis (filosofie: rationalisme en empirisme)
b) recente ontwikkeling: The New Statistics



STATI STI EK  EN  KA N SREKENI NG :  WA A R G A AT HET  OVER?
OP HET  VERKEERDE B EEN G EZET  WORDEN?

Vergelijk het werk van Daniel Kahneman:
‘Ons feilbare denken’ (2011): waarom is het
zo moeilijk om statistisch te denken?

Ook op het gebied van kansen en kansrekening
worden nogal eens verkeerde conclusies getrokken.
Beroemd voorbeeld: driedeurenvraagstuk, zie
desgewenst de website. 
Zie ook bij (II): voorwaardelijke kansen

Bovendien is het correct analyseren van data vaak
lastig. Voorbeeld:
‘Politie schiet zwart en blank even vaak dood in VS’
(Volkskrant van 13 juli 2016) 



EEN GOED MOMENT OM HET OVER STATISTIEK 
TE HEBBEN ….

Zwarte en Spaanstalige Amerikanen hebben een veel hogere kans om met geweld 
staande gehouden te worden door de politie. Maar eenmaal oog in oog met een agent 
lopen ze net zoveel risico te worden gedood door een politiekogel als een blanke 
Amerikaan. ‘Dit is het meest verrassende onderzoeksresultaat in mijn carrière’, aldus 
Harvard-professor Roland Fryer. De jongste professor aan Harvard stoort zich aan het 
gebrek aan feiten in het debat over het politiegeweld tegen zwarten. Zijn resultaat staat 
haaks op het idee dat de politie in de VS discrimineert – en om die reden vaker de 
trekker overhaalt als er sprake is van een zwarte verdachte. Zijn onderzoek is gebaseerd 
op 1300 fatale schietincidenten in Houston en duizenden incidenten waarbij de politie 
had mogen schieten.
Hoogleraar Rajiv Sethi van Columbia University stelt echter dat de data uit Houston niet 
representatief zijn voor de VS en dat Fryer mogelijk niet goed heeft gecorrigeerd voor 
het verschil in agressie tussen blanke (agressiever) en zwarte verdachten.



EEN GOED MOMENT OM HET OVER 
STATISTIEK TE HEBBEN ….

Er wordt in de media – bijv. ‘NRC.checkt’ - steeds meer aandacht besteed aan 
vergissingen die bij de toepassing van statistiek gemaakt worden.
En inderdaad, zelfs bij onderzoek op hoog niveau treffen we die regelmatig aan.

Een voorbeeld: ‘De mens zal niet ouder worden dan 115 jaar’ (NRC 7 oktober 2016, 
Hester van Santen)  
De les: van de data alleen kan niets geleerd worden, theoretische veronderstellingen 
en observaties spelen beide een rol (zie ook website->
->Actueel->31-8-2016). 

Momenteel: nadruk ligt op procedurele, mechanische benadering van het vak,
meer aandacht voor het theoretisch-filosofisch-modelmatige karakter van het vak is 
gewenst.



EEN GOED MOMENT OM HET OVER STATISTIEK 
TE HEBBEN ….

Anno 2016 neemt de vakinhoudelijke kritiek op de conventionele statistiek toe
(o.a. APA 2010 en 2013, ASA maart 2016) en dienen alternatieve vormen van statistisch 
redeneren zich aan:
Bayesiaanse statistiek, Big Data, …..

Er wordt al gesproken in termen van een onderzoekscrisis. Onderzoeksresultaten die in 
het verleden op grond van statistiek geaccepteerd zijn staan nu op de tocht. Zie bijv. 
‘Oorlog onder psychologen’ (Volkskrant 8-10-2016)

Waarom zouden we ons met statistiek moeten bezighouden?
Omdat enige mate van ‘statistische geletterdheid’ essentieel is in het dagelijkse leven 
(in persoonlijk- en beroepsleven).
Ter illustratie: forensische statistiek



INLEIDING EN VIER HOOFDONDERWERPEN

(I)
Toeval en kansen



(I) TOEVAL EN KANSEN

Toeval : een interessant onderwerp, vgl Radboud Universiteit: week van het 
toeval, 2016, publicatie: The Challenge of Chance

Wat is toeval?
a) Zeldzame samenloop van omstandigheden; onverwacht; onwaarschijnlijk.
Citaat uit David Hand (2014). Het onwaarschijnlijheidsprincipe, p.13-14
(zie hand-out)



(I) TOEVAL EN KANSEN

Wat is toeval?
a) Zeldzame samenloop van omstandigheden; onverwacht; onwaarschijnlijk.
Citaat uit David Hand (2014). Het onwaarschijnlijheidsprincipe, p.13-14

b) Zonder aanwijsbare oorzaak; wat tegenover noodzakelijkheid geplaatst kan 
worden.
Citaat uit Elie Wiesel (2016). Nacht, p. 7
(zie hand-out)



(I)  TOEVAL EN KANSEN

Wat is toeval?
a) Zeldzame samenloop van omstandigheden; onverwacht; onwaarschijnlijk.
Citaat uit David Hand (2014). Het onwaarschijnlijheidsprincipe, p.13-14

b) Zonder aanwijsbare oorzaak; wat tegenover noodzakelijkheid geplaatst kan 
worden.
Citaat uit Elie Wiesel (2016). Nacht, p. 7

c) Een willekeurige (random) uitkomst van een proces (bijv. gooien van een 
dobbelsteen) dat op grotere schaal verklaarbaar en te beschrijven is in termen 
van kansen.
“Randomness is unpredictable, but in a predictable way.” (prof. David 
Spiegelhalter)



(I) TOEVAL EN KANSEN

Prof. Ronald Meester (2004). Het pseudoniem van God. Een wiskundige over geloof, 
wetenschap en toeval.

Toeval vanuit wetenschappelijk perspectief:
het causale (deterministische) standpunt: toeval bestaat niet, we praten eigenlijk 
alleen maar uit onwetendheid over toeval
het sceptische standpunt: er zijn zoveel dingen die toevallig kunnen gebeuren, of 
toevallig samen kunnen vallen, dat het vreemd zou zijn als dat niet vaak zou gebeuren 
(Bob Dylan: ‘It just happened, like so many things just happen’)
het zuivere standpunt: er is een principiële onzekerheid die op geen enkele manier te 
omzeilen is. Bijv. onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg: het is op subatomair 
niveau principieel onmogelijk om zowel positie als snelheid en richting van een 
deeltje tegelijkertijd vast te stellen.



(I) TOEVAL EN KANSEN

Prof. Ronald Meester (2004). Het pseudoniem van God. Een wiskundige over geloof, 
wetenschap en toeval.

Toeval vanuit psychologisch perspectief:
Synchroniciteit (Jung): een betekenisvolle verbinding tussen twee gebeurtenissen 
waartussen geen causaal verband bestaat

Serendipiteit: op onverwachte manier iets vinden dat waardevol is (voorbeeld: Dame 
Rebecca West, Meester 2004: 47)

Serialiteit: een herhaling of opeenhoping in de tijd of in de ruimte van gelijke of 
vergelijkbare dingen of gebeurtenissen (bijv. trein die onderweg bij opvallend veel 
verkeersincidenten betrokken is)



(I)  TOEVAL EN KANSEN

Kansspelen: kort historisch overzicht
• Neolithicum, ± 10.000 v.Chr. : gooien met dierlijke botten, waarschijnlijk om de wil van de 

goden te leren kennen 
• 3000 v.Chr. : de eerste dobbelstenen in de vorm van een kubus (Pakistan, Mesopotamië)
• Oude Grieken, Romeinen, Middeleeuwen: er werd veel gedobbeld maar men achtte het 

onmogelijk om iets zinnigs over de uitkomst te zeggen
• Christelijke theologie: de uitkomst van een worp met een dobbelsteen is Gods beslissing 

en geen menselijke kwestie
• Italië, 16e eeuw: Girolamo Cardano (1501-1576) ontdekt patronen in uitkomsten na vele 

herhalingen
• De grote doorbraak: 24 augustus 1654, briefwisseling tussen Blaise Pascal (1623-1662) en 

Pierre de Fermat (1601-1665) met wiskundige uitwerking van het kansbegrip (begin van 
The Taming of Chance, titel van boek Ian Hacking)



(I) TOEVAL EN KANSEN

ad c): een willekeurige uitkomst van een proces

Ter illustratie: het Bord van Galton, zie VUStat (www.vusoft.be)

Naar aanleiding hiervan:
-Wet van de Grote Aantallen
-begrip kansverdeling: de uitkomsten van een kansproces met kans voor elke 
uitkomst
-binomiale kansverdeling/combinaties
-normale verdeling
-driehoek van Pascal



(I) TOEVAL EN KANSEN

ad c): een willekeurige uitkomst van een proces
Ter illustratie: het Bord van Galton, zie VUStat (www.vusoft.be)
(Wet van de Grote Aantallen/begrip kansverdeling: de uitkomsten van een 
kansproces met kans voor elke uitkomst/binomiale 
kansverdeling/combinaties/normale verdeling/driehoek van Pascal) ; 

en 

de steekproevenverdeling voor een populatiegemiddelde m.b.v. 
een Java-applet (Centrale Limiet Stelling). Het laatste komt ter sprake bij (III) 
Statistiek: wijze van redeneren. Het betreft het
begrip toevalsvariatie.



(I) TOEVAL EN KANSEN

ad c): een willekeurige uitkomst van een proces
Ter illustratie: het Bord van Galton (Wet van de grote 
aantallen/binomiale kansverdeling/normale verdeling/driehoek van 
Pascal) ; programma VUStat (www.vusoft.be)
en 
de steekproevenverdeling voor een populatiegemiddeldegemiddelde
m.b.v. een Java-applet (Centrale Limiet Stelling). Het laatste komt ter 
sprake bij (III) Statistiek: wijze van redeneren. Het betreft hetbegrip
toevalsvariatie.

De Wet van de grote aantallen en de Centrale Limiet Stelling vormen de 
twee pijlers van het
vak statistiek.



(I) TOEVAL EN KANSEN

Deterministische visie op de werkelijkheid versus statistisch model van de werkelijkheid.

Vergelijk de volgende twee uitspraken:
Pierre Simon Laplace : (1814)
"We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of 
its future. 
An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion, 
and all positions of all items of which nature is composed, if this intellect were also vast 
enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the
movements of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such
an intellect nothing would be uncertain and the future just like the past would be present 
before its eyes."



(I) TOEVAL EN KANSEN

Hans Reichenbach: (1952)
"The vagueness found at quantum mechanical phenomena has nothing to do with
imperfections of the human observer, but is grounded in the physical structure of the
world. 
So, twentieth century physics diluted any attempt to belief in .... deterministic
causation ...."



(I)  TOEVAL EN KANSEN

Enkele boektitels om de (recente) aandacht voor dit onderwerp te illustreren:

Ian Hacking (1990/2015). The Taming of Chance. Cambridge University Press

Gerd Gigerenzer e.a. (1989/1997). The Empire of Chance. How probability
changed science and everyday life. Cambridge University Press.

Klaas Landsman, Ellen van Wolde (Eds.) (2016). The Challenge of Chance. 
Springer

Nassim Nicholas Taleb (2008/2016). De zwarte zwaan. Uitgeverij Nieuwezijds


