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ORIËNTATIE OP KANSREKENING EN STATISTIEK

Een informele, niet-technische uitleg van enkele fundamentele  
begrippen en technieken op het gebied van kansrekening en statistiek. 

Géén inleiding in de theorie van kansrekening en statistiek, meer een 
oriëntatie op de aard en inhoud van redeneringen die gebaseerd zijn op 
kansrekening en statistiek. Voorbeelden uit de praktijk van alledag 
dienen als uitgangspunt, theorie wordt ingezet als instrument ter 
verheldering waarbij de nadruk ligt op een verbale uitleg.
Voor onderwerpen en opbouw colleges, zie hand-out (email).

Bovendien: aandacht voor enkele historische en filosofische aspecten 
van kansrekening en statistiek.



KENNISMAKING EN EEN PAAR PRAKTISCHE 
ZAKEN

Rob Flohr: rflohr@xs4all.nl
Studies, werkervaring: onderwijs, onderzoek, schrijven / huidige belangstelling
Bij het vak statistiek komen verschillende zaken bij elkaar:  praktijk, wiskunde,filosofie

verschillen in voorkennis van de deelnemers / verwachtingen deelnemers

voorbereiding colleges 

www.meaningfulnumbers.nl (verder ‘website’ genoemd)
lesmateriaal: materiaal website, powerpoint presentaties als pdf-bestanden op 
website HOVO, bijlagen via email (email-groep), hand-outs voor citaten, gegevens e.d.

http://www.meaningfulnumbers.nl/


DRIE HOOFDONDERWERPEN

Het kansbegrip

Werken met kansen

Statistiek: wijze van redeneren



I.  HET KANSBEGRIP

Toeval, kansen en statistiek

Betekenissen van toeval

Deterministisch versus statistisch wereldbeeld

Filosofische, wiskundige en praktische aspecten van het begrip kans

Korte geschiedenis

Casus: een eerste verkenning van de gegevens

Missers en misinterpretaties



(I) HET KANSBEGRIP

Toeval en statistiek: bij de tekst van Cramer en Hemelrijk

- toeval speelt een rol bij steekproeftrekking (toevalsvariatie -> 
steekproevenverdeling, sampling error, standard error)
ter illustratie:
http://onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist/

- toeval kan ook de waarnemingen (data) beïnvloeden als gevolg van 
individuele eigenschappen of kenmerken
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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)
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ad c): een willekeurige uitkomst van een kansproces

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

Naar aanleiding hiervan enkele begrippen:
-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
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Toeval : een interessant onderwerp, vgl Radboud Universiteit: week van het 
toeval, 2016, publicatie: 

Klaas Landsman, Ellen van Wolde (Eds.) (2016). The Challenge of Chance. 
Springer
(NRC 18-6-2016: Macht van het toeval)
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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.
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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)
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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."
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Deterministische visie op de werkelijkheid versus statistisch model van de 
werkelijkheid.

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) HET KANSBEGRIP

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

Gerard ‘t Hooft in: De bouwstenen van de schepping (2013), p. 30
“Veel meer voor de hand ligt dat de statistische component in de voorspellingen 
uiteindelijk helemaal zal verdwijnen als we de volledige theorie van alle krachten 
kennen. Dit laatste betekent dat men kan vermoeden dat er variabelen en krachten in 
het spel zijn die wij (nu nog) niet kennen en begrijpen."
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Filosofische, wiskundige en praktische aspecten van het begrip kans:
(Ton Derksen (2014). De ware toedracht. Praktische wetenschapsfilosofie voor 
waarheidszoekers. Leusden: ISVW uitgevers)
Filosofisch:
a) epistemische waarschijnlijkheid (goede redenen om iets als waar aan te nemen)
b) ontologische kans (kenmerk van een kanssituatie, bijv. bewerkte dobbelsteen)
c) relatieve frequentie als artificiële kans (aanname: gelijke kans voor elk lid van de 
groep; echter, welke groep? -> reference class problem);
zegt niets over de echte kans van een individu
d) persoonlijke waarschijnlijkheid (overtuiging)

Wiskundig/praktisch: 
voorbeeld: uitspraak Mark Rutte en reactie Ionica Smeets
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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)
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De ontwikkeling van het werken met kansen en de kansrekening vond plaats in de 17e

eeuw, een periode waarin ook de wiskundige theorie van de differentiaal- en 
integraalrekening en, meer algemeen, de moderne wetenschap ontstond. Vanaf die tijd 
voltrok zich een ingrijpende verandering in ons begrip van de wereld, en het 
sleutelbegrip was getal.

Het probleem van Blaise Pascal en Pierre de Fermat (start briefwisseling op maandag, 
24augustus 1654):
Blaise en Pierre zetten een gelijk bedrag in voor het volgende spel:
wie na vijf worpen met een zuivere munt (bijv. Blaise wint met de uitkomst ‘kop’ en 
Pierre bij de uitkomst ‘munt’) de meeste punten heeft, wint de inzet/pot.
Na drie worpen staat Blaise voor met 2 tegen 1 maar moet het spel afgebroken worden. 
Hoe moet de pot verdeeld worden?
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Oude redenering kijkt naar het verleden (Blaise 2, Pierre 1, dus Blaise krijgt 2 keer zo veel 
als Pierre), nieuwe vorm van redeneren kijkt naar de toekomst (welke mogelijkheden 
hebben beiden voor de toekomst en hoe brengen we die in kaart?).
Boomdiagram:
handige manier om gegevens te ordenen, het verloop van een (kans)proces in kaart te 
brengen, om kansen uit te rekenen zonder wiskundige formules en om verkeerde 
interpretaties inzichtelijk te maken.

start

Blaise wint

Blaise wint

Pierre wint

Pierre wint

Blaise wint

Pierre wint
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Boomdiagram tot het punt van stoppen na drie worpen:

start

B

B
P

P
B

P

B
B

P
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Boomdiagram van de mogelijkheden na het stoppen:

BBP
B

P
B

P
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De kans dat Blaise zou winnen bij doorspelen:

½ + (½ × ½) = ¾

De kans dat Pierre zou winnen bij doorspelen:

½ × ½ = ¼

De verhouding is dus niet: Blaise krijgt 2 keer zo veel als Pierre, maar: Blaise 
krijgt 3 keer zo veel als Pierre. 

(N.B. som- en productregel voor kansen)
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Voorwaardelijke kans.
Terwijl de kans dat gebeurtenis A zal optreden wordt weergegeven
door 

betekent  

de kans dat gebeurtenis A zal optreden, gegeven (onder voorwaarde dat)
B het geval is (of gebeurtenis B zich heeft voorgedaan)

 AP

 BAP
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Casus:
Bevolkingsonderzoek darmkanker (Bayesiaanse kansrekening en statistiek: begrippen 
voorwaardelijke kans en prior en posterior kans)

ziek

pos

neg

Niet ziek

pos

neg
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Kans.
Hoe moet je een kans interpreteren? En wat zegt een bepaalde kans?
En wat zegt het niet? Hoe moet je er mee omgaan?
Ter illustratie:
een artikel en een reactie daarop (in de NRC  van 23 en 27 juli 2016) over de 
verwachte levensduur van een ernstig zieke patiënt.
Zie ook website -> Actueel -> 16-10-2016 (interview prof. J.-W. Romeijn)


