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1.1 Data ordenen

Inleiding

Figuur 1

Bij statistiek draait het allemaal om onderzoek. Het doel er

van is uitspraken doen; deze uitspraken moeten onderbouwd

worden met cijfers, diagrammen en berekeningen. Je kunt bij

een onderzoek nooit alle Nederlanders of alle jongeren on

derzoeken. Je moet bij een onderzoek een goede selectie uit

alle Nederlanders of uit alle jongeren bekijken. Hoe doe je

dat? Het woord statistiek is afkomstig uit het Latijn: ‘statis

ticum collegium’. Dit betekent: les over staatszaken. Je zou

kunnen zeggen de analyse van staatsgegevens.

Je leert in dit onderwerp

• statistische variabelen herkennen en ordenen;

• beoordelen of er conclusies getrokken kunnen/mogen worden.

Voorkennis

• rekenen met getallen, ook met procenten;

• tabellen en diagrammen interpreteren.

Verkennen

Opgave V1

In 1812 trok het Franse leger onder aanvoering van de Franse keizer Napoleon ten strijde tegen

Rusland. Deze campagne begon aan de rivier de Niemen en leidde naar Moskou. Dit leger stuitte op

flinke weerstand en werd bij Moskou verslagen. De terugtocht was vreselijk, mede door de extreme

koude. Dit is de figuur die de Franse ingenieur Charles Joseph Minard (1781-1870) tekende om het

verloop van deze Russische veldtocht weer te geven.

De kaart kun je ook bekijken op wikipedia.

Figuur 2

Je ziet dat het Franse leger met 422000 man uit Polen vertrok richting Moskou. Het aantal mensen

waaruit het leger bestond is een statistische variabele.

a Hoeveel mensen van dit leger kwamen aan in Moskou?
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b Hoeveel mensen kwamen weer bij het startpunt terug?

c Hoeveel procent van dit Franse leger is tijdens de Russische veldtocht overleden?

d Op de terugweg zijn ook af en toe de dagtemperaturen gemeten. Welke laagste dagtemperatuur is

er gemeten?

e De temperatuur is aangegeven in graden Réaumur (°Re). Nu is 0 °C hetzelfde als 0°Re en 100 °C

hetzelfde als 80°Re. Hoeveel graden was de laagste dagtemperatuur in °C?

Opgave V2

Bekijk de figuur van Minard in de vorige opgave. Je kunt erin aflezen uit hoeveel personen Napoleons

leger op bepaalde momenten bestond, hoe de gevolgde route er uitzag en met welke temperaturen

het leger op de terugweg te maken kreeg. Bekijk nu vooral die terugweg.

a Op welke twee manieren geeft dit diagram de grootte van het leger weer?

b Welke andere twee variabelen worden er in getallen uitgedrukt?

c Welke variabele wordt niet in een getal uitgedrukt? Hoe wordt die variabele zichtbaar gemaakt?

d Maak voor de terugtocht een tabel waarin je bij elke datum die je in de figuur kunt aflezen de grootte

van het leger tegen de temperatuur uitzet. Hoe zou je deze gegevens op een andere manier dan in

Minards diagram grafisch kunnen voorstellen?

e Welk doel heeft Minard waarschijnlijk gehad met zijn diagram? Licht je antwoord toe.

Opgave V3

Op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgekort CBS, vind je een schat aan

informatie. Bekijk de startpagina van de website van het CBS. Op de startpagina stond op zeker

moment deze informatie:

Figuur 3

a Hoeveel mensen telde Nederland op dat moment? En hoeveel nu?

b Het CBS spreekt in haar toelichting over een schatting van het aantal inwoners. Licht dit toe.

c Wat lees je af onder Kerncijfers Arbeid?

d Het percentage werklozen is begin 2009 aan het stijgen. Kun je op grond van alleen deze gegevens

zeggen dat ook het aantal werklozen in die periode stijgt? Waarom is dit wel erg waarschijnlijk?
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Uitleg

Het woord statistiek ontstond in de tijd van Napoleon, toen het bestuur van de verschillende Europe

se staten (in de achttiende eeuw) zo ingewikkeld werd dat een nauwkeurige kennis van staatszaken

belangrijk werd.

Tegenwoordig moet je dat wat ruimer opvatten: ook bedrijven, onderzoeksinstellingen en particu

lieren buiten de overheid verzamelen en ordenen gegevens en doen dus aan statistiek. Die gege

vens worden in de vorm van tabellen, diagrammen, kaarten of een combinatie daarvan overzichtelijk

weergegeven. Op de website van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) vind je hier veel

voorbeelden van.

In de figuur van Minard gaat het om de soldaten van het Franse leger dat onder Napoleon naar

Moskou trok. Deze soldaten vormen de elementen van een statistisch onderzoek naar hun wel en

wee. Napoleons leger was de onderzochte populatie. Een van de onderwerpen van het onderzoek

was het aantal soldaten afhankelijk van de vordering van de tocht. Dit aantal soldaten was een van

de statistische variabelen die Minard onderzocht. De gegevens omtrent het aantal soldaten op een

bepaald punt tijdens de tocht vormen de door Minard verzamelde data. Data zijn dus statistische

gegevens. In Minards diagram zijn ook data over andere variabelen te vinden.

Figuur 4

Bij het ordenen en weergeven van de data heeft de onderzoeker meestal een bepaald doel. Minard

wilde kennelijk de verschrikkingen van deze veldtocht van Napoleon in beeld brengen. Hij heeft

daarom de vorm van zijn diagram zo gekozen dat duidelijk zichtbaar wordt hoeveel kleiner het leger

telkens werd tijdens de veldtocht.

Opgave 1

Bekijk in de Uitleg de gegevens uit Minards diagram over de veldtocht van 1812.

a Welke variabelen zijn in het diagram terug te vinden?

b Het grootste deel van Minards diagram heeft de vorm van een kaart. Welk voordeel heeft die keuze?

En welk nadeel?

c Welke variabele wordt vooral als nadere toelichting op de grote sterfte onderzocht?

Opgave 2

Open het bestand met data van de Nederlandse bevolking zoals dat in juli 2009 te vinden was

op de website van het CBS.

a Waarom staat achter het jaartal 2009 een sterretje? Zoek eventueel op het tabblad ‘Beschrijving’.

b Over welke populatie gaat deze tabel?
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c Wat zijn de elementen van de populatie als het gaat over ‘bevolking’? En wat zijn de elementen als

het gaat over ‘huishoudens’?

d Over welke variabelen gaat het bij ‘bevolking naar geslacht’?

e Over welke variabelen gaat het bij ‘particuliere huishoudens’?

f Wat stelt de ‘bevolkingsdichtheid’ voor? Wat betekent de toename van de bevolkingsdichtheid?

g Hoe komt het dat het totale aantal Nederlanders gedeeld door de bevolkingsdichtheid niet voor elk

jaar hetzelfde getal is? Geef minstens twee verklaringen.

Theorie en voorbeelden

Om te onthouden

De wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en pre

senteren van gegevens heet beschrijvende statistiek. Een statistisch onderzoek kent diverse fasen:

Figuur 5

• Je begint een statistisch onderzoek met een onderzoeksvraag.

• Je stelt vast over welke populatie (doelgroep) het onderzoek

gaat. Bij een grote doelgroep neem je een deel van de groep, dit

heet een steekproef. Deze steekproef moet aselect (volstrekt

willekeurig samengesteld) en representatief (kenmerkend) zijn

voor de populatie.

• Je stelt vast op welke statistische variabele het onderzoek betrekking heeft.

• Je verzamelt de bij die variabele passende data (de statistische gegevens). Deze data moet je

meestal eerst ordenen. De verzamelde data geef je weer in de vorm van tabellen en diagrammen:

tabellen zijn nauwkeuriger, diagrammen vaak overzichtelijker.

• Je probeert een (eerlijke) conclusie te trekken.

Voorbeeld 1

Statistiek is het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Dat is waar

onder andere het CBS zich mee bezig houdt.

Bekijk de tabel ‘Bevolking; kerncijfers’.

Tabel 1

• Welke mogelijke onderzoeksvraag kun bij deze tabel opstellen?

• Stel vast over welke populatie (doelgroep) het onderzoek gaat.

• Stel vast op welke statistische variabelen het onderzoek betrekking heeft.

• De data zijn al verzameld en geordend in een tabel door het CBS. Noem een voordeel van het

ordenen van data in een tabel en een voordeel van het ordenen van data in een diagram.

• Waarover kunnen er aan de hand van deze gegevens conclusies getrokken worden?

• Welke conclusie kan er getrokken worden over de bevolkingsdichtheid?

Antwoord

• Een mogelijke onderzoeksvraag is:

Hoe is het aantal Nederlanders in de loop van de jaren veranderd?

• De populatie is:

De Nederlandse bevolking.
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• De variabelen zijn:

totale bevolking, aantal mannen, aantal vrouwen, totale bevolkingsgroei, aantal levendgeborenen,

aantal overledenen, geboorteoverschot en bevolkingsdichtheid

Deze variabelen variëren met de tijd.

• Tabellen zijn nauwkeuriger, diagrammen vaak overzichtelijker.

• Er kunnen conclusies getrokken worden over:

totale bevolking, aantal mannen, aantal vrouwen, totale bevolkingsgroei, aantal levendgeborenen,

aantal overledenen, geboorteoverschot en bevolkingsdichtheid.

• Een juiste conclusie over de bevolkingsdichtheid is:

De bevolkingsdichtheid is in de loop van de tijd toegenomen, dat betekent dat er steeds meer

Nederlanders op één vierkante kilometer wonen.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Het CBS verzamelt dergelijke gegevens door het bevragen van de gemeenten

in Nederland.

a Licht toe hoe je de waarden van totale bevolkingsgroei, relatief kunt berekenen uit de totale bevol

king en de totale bevolkingsgroei.

b Laat met een berekening zien dat de waarde totale bevolkingsgroei, relatief voor 2008 klopt.

c Welke uitspraak zou je op grond van deze tabel kunnen doen over de variabele totale bevolkingsgroei,

relatief?

Opgave 4

In Voorbeeld 1 komt ook de variabele bevolkingsdichtheid voor.

a Hoe berekent het CBS de bevolkingsdichtheid?

b Klopt het dat tussen 1950 en 2000 de oppervlakte van Nederland groter is geworden? Reken na

hoeveel km2 ongeveer.

Opgave 5

Bekijk nog eens de variabele bevolkingsgroei.

a Waaraan zie je dat deze variabele niet alleen kan worden bepaald uit totale bevolking en geboorte

overschot?

b Waar moet je om de bevolkingsgroei te berekenen ook nog rekening mee houden?

c In welke periode was het geboorteoverschot groter dan de bevolkingsgroei?

d Wat betekent dit?
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Verwerken

Opgave 6

Het CBS doet in Nederland veel onderzoek en rapporteert hierover. Deze diagrammen komen uit de

Jongerenmonitor 2013.

Figuur 6

a Wat is de populatie bij dit onderzoek van het CBS geweest?

b Wat is de definitie van jongeren in dit onderzoek geweest, denk je?

c Welke deelgroepen zijn onderscheiden?

d Welke variabele is in dit diagram weergegeven?

Opgave 7

De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft welk deel van het aardoppervlak door een

bepaalde bevolkingsgroep gebruikt wordt om van te leven. Dit getal wordt uitgedrukt in mondiale

hectares.

Figuur 7
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Deze vervormde wereldkaart geeft de ecologische voetafdruk van de gemiddelde inwoner van een

bepaald land weer.

a Wat betekent het dat Nederland aan de donkere kant van het rood zit?

b Waarom zijn bijvoorbeeld Groenland en Portugal blauw gekleurd?

c Griekenland heeft een vergelijkbare ecologische voetafdruk als Nederland terwijl de welvaart er

lager is. Geef daarvoor een verklaring.

d Welke data heb je nodig om deze wereldkaart te kunnen maken?

Opgave 8

In de tabel zie je het aantal kilometer fietspad op 23 januari 2013.

Tabel 2

a Welke data heb je nodig om de tweede kolom in deze tabel te kunnen maken?

b Welke data heb je nodig om de derde kolom in deze tabel te kunnen maken?

c Waarom zou de derde kolom gemaakt zijn?

d Welke extra data zijn er nodig geweest om de vierde kolom te kunnen maken?

e Wat is de betekenis van de data in de vierde kolom?

f Drenthe profileert zich graag als fietsprovincie. Welke argumenten kan men daarvoor aandragen op

basis van gegevens uit deze tabel?
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Opgave 9

Aan 44000 jongeren is een aantal vragen gesteld. De resultaten staan in de diagrammen.

Figuur 8

a Welke data heb je nodig van de deelnemers om dit overzicht te kunnen maken?

b Voor wie zou dit overzicht gemaakt zijn?

c Maak een beschrijving van de deelnemers die zich ingeschreven hebben.

d Kun je nu zeggen dat 9% van alle mensen een bijbaan in de horeca heeft?
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Opgave 10

Deze tabel stamt uit een onderzoek van het CBS naar vakanties vanNederlanders. Een lange vakantie

is een vakantie met minstens vier overnachtingen.

Tabel 3

a Welke data heb je nodig om dit overzicht te kunnen maken?

b Voor wie is deze informatie belangrijk?

c Hoe komen de data in de kolom ‘gemiddeld aantal lange vakanties per participant’ tot stand? Hoe

kun je controleren of de getallen in de tabel kloppen?

d Een reisbureau concludeert dat mensen uit stedelijke gebieden meer behoefte aan lange vakanties

hebben. Wat vind je van die conclusie?
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Toepassen

Opgave 11: Demografische druk

Open het bestand met data van de Nederlandse bevolking. Bekijk het tabblad ‘Beschrijving’.

Bekijk ook het leeftijdsdiagram uit 2008 voor de Nederlandse bevolking.

Figuur 9

a Wat wordt verstaan onder ‘demografische druk’?

b Laat zien hoe de demografische druk wordt berekend met de rest van de tabel.

c De ‘grijze druk’ neemt toe, de ‘groene druk’ neemt af. Wat betekent dit?

d Hoe kun je dit verschijnsel uit het leeftijdsdiagram afleiden?

Testen

Opgave 12

Bekijk de grafieken uit de Jongerenmonitor 2013. Ze gaan over het percentage flexwerkers onder

jongeren ten opzichte van de werkzame bevolking.

Figuur 10

a Welke doelgroepen worden hier vergeleken?

b Welke uitspraken kun je doen aan de hand van dit diagram?
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Opgave 13

De landkaart van Nederland geeft het beeld weer van de mazelenepidemie in de periode mei tot en

met november 2013.

Figuur 11

a Welke data heb je nodig om deze kaart te kunnen maken?

b Hoe zijn de data geordend?

c Welke betekenis hebben de rode puntjes op de kaart?

d Voor wie is deze kaart vooral bedoeld?
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