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THEMA  
Dit jaar is het thema van het wintersymposium de toepassing van statistiek. De keuze van dit 
onderwerp komt voort uit de vele berichten in de media over de betrouwbaarheid van 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In het symposium belichten vier Nederlandse 
wetenschappers dit thema. 
 
VOOR WIE? 
Het symposium is in de eerste plaats bestemd voor docenten wiskunde: van docenten in 
opleiding tot ervaren docenten. Ook voor leerlingen en collega’s van andere vakgebieden 
kan het symposium interessant zijn. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
VERDER … 
zijn er verschillende stands aanwezig, waar men voor een alleszins redelijke prijs 
Nederlandstalige uitgaven van hoge wiskundige kwaliteit kan kopen. 
 
PLAATS EN TIJD 
Het symposium wordt gehouden in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht, bij 
de Dom van Utrecht. 
Op zaterdag 12 januari 2019 is de zaal open vanaf 10.30 uur. Koffie en thee staan dan 
klaar. Het programma start om 11.00 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur. 
 
AANMELDING 
U wordt verzocht zich van tevoren online aan te melden via de website 
wintersymposium.weebly.com.  
De kosten voor deelname aan het symposium bedragen bij betaling uiterlijk 31 december 
2018: 

• voor KWG-leden €30, 
• voor niet-leden €35 en  
• voor leerlingen, studenten en standhouders enkel een bijdrage in de lunch à €15.  

Lunch, koffie en thee zijn bij de bijdrage inbegrepen. U kunt zich desgewenst eerst online 
inschrijven als lid van het KWG.  
 
Uw bijdrage moet liefst uiterlijk 31 december 2018 worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL12ABNA0588 2580 08 van het KWG te Amsterdam, onder vermelding van 
‘Wintersymposium 2019’ (u ontvangt geen acceptgiro). 
U kunt zich ook nog na 31 december opgeven, maar dan wordt de bijdrage met €5 verhoogd 
en bestaat het risico dat het symposium ‘vol’ is. 
 
CERTIFICAAT 
Bij aanmelding kunt u ervoor kiezen een certificaat op naam te ontvangen. Hierop is de 
urenverdeling op basis van de bekwaamheidseisen vermeld (te weten vier uren vakinhoud).  
 
 
Nadere inlichtingen:  Theo van den Bogaart, theo.vandenbogaart@hu.nl, (06)23375306 
  



WAAROM HET SIGNIFICANTIENIVEAU GEEN MAAT VOOR BEWIJSKRACHT IS  
Ronald Meester 
Vrije Universiteit 
 
In de huidige statistische praktijk worden significantieniveaus in p-waardentests 
opgevat als kwantificering van het bewijs voor of tegen een bepaalde hypothese. 
Deze gewoonte is begrijpelijk, maar onjuist. Het significantieniveau is een 
eigenschap van de statistische methode op zich, maar het kan niet als bewijsindicatie 
gebruikt worden zodra de data eenmaal verkregen is. Het gevolg hiervan is dat de 
meeste statistisch ondersteunde wetenschappelijke claims onjuist zijn. Bovendien is 
deze gang van zaken ook zeer fraudegevoelig. 
 
Bewijs wordt niet gekwantificeerd door p-waardes, maar door likelihood-ratio’s. Een 
van de uitgangspunten van deze benadering is dat bewijs altijd relatief is. Het is 
alleen maar zinvol om over het bewijs voor of tegen een bepaalde hypothese te 
spreken in relatie tot een alternatief. 
 
Ik zal dit alles uitleggen en illustreren met anekdotische en zeer serieuze 
voorbeelden uit bijvoorbeeld de forensische praktijk. Het gebruik van likelihood-ratio’s 
in plaats van p-waardes is een goede eerste stap in het oplossen van de huidige 
statistische crisis. 
 

 
 
 
 

 
  

 
webpage: 
https://www.cs.vu.nl/~rmeester 
 

Ronald Meester is hoogleraar 
waarschijnlijkheidsrekening aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Na zijn studie in Leiden promoveerde hij in 
Delft op het onderwerp ruimtelijke kansrekening. Na een 
aantal jaren aan de Universiteit Utrecht gewerkt te 
hebben, werd hij in 1998 hoogleraar in Amsterdam. 
Binnen de wiskunde is hij auteur van vier boeken en zo’n 
honderd wetenschappelijke publicaties. Ook draagt hij 
regelmatig bij aan het publieke debat, onder meer met 
publicaties over de relatie tussen wetenschap en 
levensbeschouwing en natuurlijk met publicaties over de 
toepassing van statistiek. 



SAFE STATISTICS  
Peter Grünwald 
Centrum voor wiskunde en informatica en Universiteit Leiden 
 
Een schrikbarend hoog percentage wetenschappelijke resultaten is niet 
reproduceerbaar. Science, The Wall Street Journal en The Economist hebben 
alledrie hoofdartikelen gewijd aan deze ‘replication crisis’. Een van de oorzaken ligt 
bij de door vrijwel iedereen gebruikte statistische methode: de klassieke, op p-
waarden gebaseerde significantietoets; bekende voorbeelden zijn de t-toets en 
Fishers exacte toets. Feitelijk is deze verouderde methode een amalgaam van 
voorstellen van Fisher en Neyman-Pearson uit de jaren 30 van de twintigste eeuw. 
Fisher en Neyman hadden echter diametraal verschillende ideeën over 
hypothesetoetsen, en dat wreekt zich in de resulterende praktijk. 
 
Omstreeks dezelfde tijd werd ook het 
Bayesiaanse toetsen ontwikkeld door Sir 
Harold Jeffreys. Deze methode is 
tegenwoordig sterk in opmars in 
bijvoorbeeld de psychologie; ze lost enige 
problemen met p-waardes op, maar brengt 
weer andere problemen met zich mee.  In 
deze voordracht zal ik eerst de visies van 
Fisher, Neyman en Jeffreys in grote lijnen 
uiteenzetten. Ik zal dan een nieuwe methode, ‘safe testing’, introduceren en laten 
zien hoe deze methode (bijna) het beste van de drie paradigma's weet te verenigen 
door statistisch bewijs te meten in monetaire termen: de evidentie tegen de 
nulhypothese wordt uitgedrukt in de hoeveelheid geld die men zou winnen in een 
bepaald spel dat, als de nulhypothese waar was, geen geld op zou mogen leveren. 
 
De grootste kracht van de nieuwe methode is dat het met deze methode zonder 
meer mogelijk is om de uitkomsten van verschillende toetsen met elkaar te 
combineren – de resultaten blijven valide Type I- en Type II-fouten opleveren. 
 

 
 
  

 
website: https://safestatistics.com 

Peter Grünwald is hoofd van de onderzoeksgroep Machine 
learning aan het CWI. Daarnaast is hij hoogleraar Statistisch 
leren aan de Universiteit Leiden. Grünwald promoveerde in 
1998 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift 
over informatietheorie, statistiek en redeneren met 
onzekerheid. Sindsdien heeft hij veel publicaties over deze 
onderwerpen op zijn naam staan. Hij vat zijn interesses samen 
als ‘Safe Learning, Safe Statistics and Safe Probability’, 
gericht op het veilig trekken van conclusies uit data. In 2010 
ontving hij de Van Dantzigprijs, de belangrijkste Nederlandse 
onderscheiding op het gebied van statistiek en besliskunde. 
 
 
 



STATISTISCHE ZONDEN: EEN OVERZICHT VAN TWIJFELACHTIGE 
ONDERZOEKSPRAKTIJKEN (EN HOE DEZE TE HERKENNEN) 
Casper Albers  
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Als statistische analyses correct worden uitgevoerd, bieden ze nuttige inzichten in 
wetenschappelijk onderzoek. Echter, vaak wordt de analyse niet correct uitgevoerd. 
Soms wordt dit moedwillig gedaan (lies, damn lies and statistics!) maar veel vaker 
komt dit doordat de onderzoekers onvoldoende op de hoogte zijn van de spelregels 
van de statistiek. 
 
In mijn presentatie laat ik via voorbeelden zien hoe het mis kan gaan. Hierbij wordt 
uitgelegd hoe een dergelijke fout in de praktijk herkend kan worden. Ten slotte 
behandel ik de laatste ontwikkelingen die tot doel hebben de wetenschappelijke 
praktijk robuuster te maken tegen dergelijke praktijken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
website: http://www.casperalbers.nl 

Casper Albers is adjunct hoogleraar Toegepaste 
Statistiek en Datavisualisatie aan de Rijkuniversiteit 
Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling 
van statistische modellen voor toepassingen binnen de 
sociale wetenschappen. Daarnaast heeft hij 
belangstelling voor wetenschapscommunicatie. In 2003 
promoveerde hij te Groningen in de mathematische 
statistiek. Sindsdien heeft hij vele publicaties over dit 
onderwerp op zijn naam staan. Ook houdt hij op zijn 
website een blog bij, die voor een breed publiek 
toegankelijk is. Recent staat hier bijvoorbeeld een 
bijdrage over de methodologie achter de Top 2000 van 
afgelopen maand. 
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DE BEWIJSWAARDE VAN MATCHES IN DNA-DATABANKEN 
Klaas Slooten 
Vrije Universiteit en Nederlands Forensisch Instituut 
 
Op grote schaal worden tegenwoordig DNA-profielen van onbekende daders, 
verkregen uit sporen achtergelaten bij een delict, vergeleken met de DNA-profielen 
opgenomen in DNA-databanken. Als er in zo'n databank een match met een persoon 
wordt verkregen, betekent dat dat die de enige is in de databank die het spoor kan 
hebben achtergelaten. Wanneer databanken groeien, neemt de kans toe dat ze de 
personen bevatten wiens DNA in de sporen aanwezig is, maar de kans op toevallige 
matches met personen neemt eveneens toe. De vraag rijst wat deze effecten 
betekenen voor de betrouwbaarheid van matches.  
 
Forensische laboratoria worden verondersteld de bewijswaarde van matches in zulke 
databanken te bepalen en te rapporteren. Voor grotere databanken kan je 
beredeneren dat de bewijswaarde van zo'n match toeneemt (omdat steeds meer 
andere personen het spoor niet kunnen hebben achtergelaten), of afneemt (omdat er 
steeds meer gelegenheid ontstaat voor toevallige matches). In de lezing zal ik 
beargumenteren dat beide gezichtspunten in 
wezen juist zijn. Dat komt omdat een vraag over 
de bewijswaarde afhangt van wat je wil bewijzen. 
De bewijswaarde kan je op meerdere manieren 
presenteren, maar de kans dat een match terecht 
is, is steeds dezelfde. Deze verzoening van 
beide gezichtspunten heeft pas na veel polemiek 
en discussie plaatsgevonden. 
 
Deze wiskundige redenering zegt echter nog niet meteen of er een gezichtspunt is 
dat, om praktische of principiële redenen, te verkiezen is boven het andere. Ook hier 
zal ik op ingaan. Voor een invulling van de benodigde kansen is de vraag welke 
elementen een rol spelen in de modellering, zoals bijvoorbeeld de fractie van de 
bevolking in de databank, de grootte van de populatie van mogelijke daders, of de 
grootte van de bevolking. Ik zal laten zien welke kansen precies nodig zijn, en dat 
geen van deze genoemde parameters direct nodig is voor de bepaling van de kans 
dat als je een match vindt, deze match dan ook met de juiste persoon is. 

 
  

 
webpage: http://few.vu.nl/~ksn560 

Klaas Slooten werkt bij het Nederlands Forensisch Instituut 
(NFI) en is bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Hij richt zich op de wiskunde van de forensische 
genetica en in het bijzonder het vergelijken van DNA-
profielen om familierelaties te onderzoeken. Slooten 
studeerde wiskunde in Leiden en promoveerde in 2003 aan 
de UvA in de algebra. Na zijn promotie werkte hij een paar 
jaar als postdoc en vervolgens als universitair docent in 
Parijs, Stockholm, Lyon en Utrecht. Sinds eind 2008 werkt hij 
bij het NFI en vervolgens ook één dag per week bij de 
afdeling Wiskunde van de VU. 
 

 



  



 
PROGRAMMA KWG WINTERSYMPOSIUM 2019 
 
 
10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie en thee 

 
11.00 – 11.50 Waarom het significantieniveau geen maat voor bewijskracht is 

RONALD MEESTER 
Vrije Universiteit 
 

12.00 – 12.50 Safe Statistics 
PETER GRÜNWALD 
Centrum voor Wiskunde en Informatica / Universiteit Leiden 
 

13.00 – 14.00 Lunch 
 

14.00 – 14.50 Statistische zonden: een overzicht van twijfelachtige 
onderzoekspraktijken (en hoe deze te herkennen) 
CASPER ALBERS 
Rijksuniversiteit Groningen 
 

14.50 – 15.10 
 
15.10 – 16.00  

Koffiepauze 
 
De bewijswaarde van matches in DNA-databanken 
KLAAS SLOOTEN 
Vrije Universiteit / Nederlands Forensisch Instituut 

 
 


