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symbolen is dat ze heel beknopte bewijsvoeringen mogelijk maken. Vandaar dat dit boek iets 
dikker is dan vergelijkbare meer wiskundige inleidingen in de statistiek.   

Bovendien zullen we ons in dit werk expliciet beperken tot de basisconcepten of de onderbouw 
van de statistiek. De bovenstaande anekdote illustreert immers op een pijnlijke wijze dat het 
wel degelijk zinvol is om voldoende tijd uit te trekken voor de basisstatistiek. Hierbij moeten 
uiteraard keuzes gemaakt worden. In de praktijk zullen we ons in de eerste plaats richten op 
kengetallen en technieken die gebruikt worden bij de analyse en beschrijving van één of twee 
variabelen (univariate en bivariate statistiek). Deze inleiding in de statistische taal moet dan 
ook gezien worden als een primer voor meer specifieke en gevorderde multivariate 
statistische technieken. Zoals bij schilderwerken zullen deze statistische afwerkingen op de 
meeste ondergronden enkel beklijven als ze voorafgegaan worden door een degelijke 
grondlaag.     

Verder gaan we er expliciet vanuit dat de betekenis en het belang van een statistisch begrip, 
net zoals bij een andere taal, afhankelijk is van de context. Hierbij kiezen we uitdrukkelijk voor 
sociaal-wetenschappelijke voorbeelden en toepassingen. Die expliciete keuze voor een 
sociaal-wetenschappelijke context heeft onmiskenbare gevolgen voor de onderwerpen die in 
dit boek aan bod komen en de wijze waarop ze geïntroduceerd worden. Zo geven we 
bijvoorbeeld meer aandacht aan niet-kwantitatief gemeten variabelen en proporties. Omdat 
ook hier oefening kunst baart, stellen we de uitgewerkte oplossingen van de oefeningen ter 
beschikking op de Acco-website (www.uitgeverijacco.be/statistischgezien).  

Tenslotte wil ik nog een oprecht dankwoord richten tot diegenen die direct of indirect hebben 
bijgedragen tot de totstandkoming van dit boek. Omdat een docent minstens evenveel bijleert 
van zijn studenten dan omgekeerd gaat het inmiddels om vele duizenden bijdragers. Veel te 
veel dus om te beginnen met het noemen van namen. Maar hopelijk voelen de betrokkenen 
zich aangesproken. 
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1. Inleiding: Over statistiek, statistieken en 
mathemafobia 

In hoofdstuk 1 leer je…  

✓ Wat statistiek is.  
✓ Wat de historische wortels van de statistiek zijn.  
✓ Wat descriptieve statistiek is.  
✓ Wat inferentiële statistiek is.  
✓ Wat inductie of deductie is. 
✓ Wat secundaire analyse is.  
✓ Wat het verschil is tussen statistieken en statistiek.  
✓ Waarom men zegt dat met statistiek alles kan worden 

bewezen.  
✓ Hoe we mathemafobie willen aanpakken. 
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1.1 Statistiek is ... wel/niet (schrappen wat niet past) 

We kunnen er niet naast dat het statistische vakgebied kampt met een imagoprobleem. Voor 
vele mensen hebben de (wetenschappelijke) activiteiten die doorgaans worden verbonden 
met de term ‘statistiek’ ontegensprekelijk een ietwat negatieve bijklank. Hiervoor zijn 
verschillende redenen.  

Een eerste reden is dat de term statistiek vaak op een eenzijdige wijze wordt geassocieerd 
met de verzameling en organisatie van meer of minder wetenswaardige cijfergegevens 
waarmee we dagelijks geconfronteerd worden: het aantal generatiestudenten in een bepaalde 
richting, het aantal doelpunten in een bepaald tornooi, het aantal jongeren dat op regelmatige 
basis softdrugs gebruikt, het aantal werklozen, het aantal woningen met centrale 
verwarming... Doordat de verzameling en organisatie van ‘naakte’ cijfers zelden echt tot de 
verbeelding spreekt, worden statistici vaak vereenzelvigd met wereldvreemde en saaie 
‘number crunchers’. Typerend in dit verband zijn de talrijke grapjes over statistici. Vraag: 
Welke mensen voelen zich aangetrokken tot statistiek? Antwoord: Diegenen die ‘boekhouden’ 
te spannend vinden. In een andere bekende grap wordt verwezen naar een citaat uit de 
ongevallenrubriek van een bekende krant. ‘De statisticus verdronk terwijl hij vol vertrouwen 
door een rivier waadde die gemiddeld één meter diep was’. Ook kenmerkend is dat men in 
personeelsadvertenties waarin gegevensanalisten worden gezocht, dikwijls gebruik maakt 
van de weinig appellerende benaming ‘data miners’. Je krijgt er weliswaar geen stoflong van 
maar echt ongeschonden kom je er ook niet uit. 

Paradoxaal genoeg stellen we tegelijkertijd vast dat de populariteit en de maatschappelijke 
relevantie van statistische gegevens an sich, dit wil zeggen de producten van statistische 
analyse, de laatste jaren sterk is toegenomen. Zo nemen populaire weekbladen steeds vaker 
een ‘statistische rubriek’ op, waarin een aantal opmerkelijke gegevens al dan niet grafisch 
worden weergegeven. Als tentatieve sociologische verklaring voor deze opmerkelijke tendens 
wijzen we op het gegeven dat ook de hedendaagse geïndividualiseerde burger behoefte heeft 
aan ‘objectieve’ referentiepunten nu traditionele rollenpatronen en lidmaatschappen steeds 
minder om het lijf hebben. In de vorm van een boutade kunnen we dus stellen dat men inzake 
‘statistiek’ blijkbaar de neiging heeft ‘om op de pianist te schieten’.  

De tweede reden voor de negatieve bijklank van de term statistiek heeft te maken met het feit 
dat statistische technieken een numerieke logica volgen. We kunnen er immers niet naast dat 
heel wat mensen behept zijn met een bijna fysieke angst ten aanzien van het ‘numerieke’ en 
vooral ten aanzien van de abstracte mathematische logica die er onlosmakelijk mee 
verbonden is. Deze angst ontstaat meestal ergens in het secundair onderwijs, waar het 
wiskunde dikwijls fungeert een belangrijk selectiecriterium en dus in aanzienlijke mate bepaalt 
of men faalt of slaagt in een bepaalde studierichting. Aangezien in Vlaanderen bijvoorbeeld 
één op drie leerlingen in de loop van het secundair onderwijs één of meerdere keren moet 
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zittenblijven en ook veel abituriënten minstens één keer van richting ‘moesten’ veranderen, is 
de kans zeer groot dat wiskunde hierbij de ‘grote boosdoener’ was. Dat deze ‘mathemafobie’ 
zeer reëel is, blijkt overigens ook uit het feit dat de keuze voor een voortgezette studie niet 
zelden een negatieve keuze is, namelijk een keuze voor een richting met zo weinig mogelijk 
kwantitatieve of wiskundige vakken.  

Maar ook hier kunnen we melding maken van een opmerkelijke paradox. Uit de Trends in 
International Mathematics and Science Studies, die sinds 1995 vierjaarlijks worden 
uitgevoerd, blijkt dat Vlaamse en Nederlandse scholieren doorgaans in de top 10 staan van 
de landen met de grootste wiskundige kennis. Hoewel deze bevindingen vooral in Vlaanderen 
gepaard gaan met behoorlijke verschillen (spreiding) kan men toch bezwaarlijk stellen dat het 
hier om angst voor het onbekende gaat ... We doen er dus goed aan eerst schoon schip 
maken met al de negatieve vooroordelen die deze discipline omringen.  

1.2 Over statistiek, statistieken en de technologische 
(r)evolutie 

Ten eerste is de invulling van statistiek, als de verzameling en organisatie van data, partieel 
en gedateerd is. Deze zienswijze is partieel omdat statistiek meer is dan het verzamelen en 
toeleveren van ruwe gegevens. De statistieken, in de zin van bundelingen van gegevens of 
data, krijgen pas echt betekenis als ze zorgvuldig en inzichtelijk beschreven, geanalyseerd en 
vooral geïnterpreteerd worden. De zienswijze is ook gedateerd omdat ze geen oog heeft voor 
recente (technologische) evoluties die een aanzienlijke impact hebben op de statistische 
discipline.  

Het verzamelingsaspect lag weliswaar aan de oorsprong van de statistiek als discipline. Het 
is een bekend historisch gegeven dat keizers, farao's en landheren hun gezag enkel konden 
consolideren en uitbreiden indien ze bij machte waren om ten minste occasioneel krachtige 
legers te mobiliseren. Omdat het opzetten van een leger een arbeids- en kapitaalsintensieve 
aangelegenheid is, moest een heerser dus een goed zicht hebben op het maatschappelijke 
draagvlak voor fiscaliteit en conscriptie. In die zin is het begrijpelijk dat reeds heel vroeg 
volkstellingen (Census in het Engels1) werden georganiseerd. Een bekend voorbeeld is de 
‘historische’ volkstelling waarnaar gerefereerd wordt in het Lucas-evangelie: ‘En het 
geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus dat het gehele rijk moest 
worden ingeschreven’. Deze tellingen hadden dus enkel tot doel om een beschrijving te geven 
van een bepaalde populatie en waren duidelijk een prerogatief van de overheid of de 

 

1  Omdat het Engels steeds nadrukkelijker de lingua franca van het (sociaal)wetenschappelijk onderzoek 
is, geven wij voor de kernbegrippen ook het Engelstalige equivalent.  
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machtshebber. Deze vaststelling ligt trouwens ook aan de basis van de etymologische 
betekenis van de term ‘statistiek’. Deze term stamt af van het Italiaanse ‘statista', wat 
staatsman betekent. Tot in de zeventiende eeuw werd statistiek aanzien als een sub-discipline 
van de politieke wetenschap. Volgens William Petty (1623-1697) is statistiek dan ook niets 
anders dan ‘politieke aritmetica’.  

De verzameling van gegevens, al dan niet voor overheidsdoeleinden, is weliswaar nog steeds 
een belangrijk onderdeel van de hedendaagse geünificeerde statistische discipline, maar 
sindsdien is het gebruiksdomein gestadig uitgediept en verruimd. Volgens de socioloog Max 
Weber is het geloof in de statistische berekenbaarheid en beheersbaarheid van de natuur en 
de maatschappij een fundamenteel kenmerk van de moderniteit. Enerzijds ligt de nadruk veel 
sterker op de technieken en instrumenten die gebruikt worden om statistische observaties te 
beschrijven en al dan niet grafisch te presenteren. Anderzijds beperkt de hedendaagse 
statistiek zich ook niet tot louter beschrijving en presentatie maar houdt zich bezig met de 
analyse, de verklaring en de toetsing van gegevens. In dit verband onderscheidt men 
tegenwoordig vaak de descriptieve (beschrijvende) statistiek van de inferentiële (verklarende 
of analytische) statistiek. Ook in dit boek zullen we die klassieke indeling volgen.  

De descriptieve statistiek sluit duidelijk het beste aan bij de klassieke proto-wetenschappelijke 
conceptie waarnaar we hoger verwezen. Het gaat hier om de wetenschappelijke discipline die 
zich bezighoudt met de ontwikkeling en het gebruik van geschikte presentatievormen om 
relatief grote hoeveelheden ruwe gegevens op een overzichtelijke wijze weer te geven. 
Traditioneel ligt de nadruk hierbij sterk op samenvattende kengetallen en tabellen maar 
momenteel wordt bovendien steeds vaker gebruik gemaakt van allerhande grafische 
technieken. De nadruk is daardoor geleidelijk aan verschoven van beschrijving naar inzicht. 
Daarom is dit de ondertitel van het eerste onderdeel van dit boek.     

Hoewel de inferentiële statistiek eveneens verrijkende historische wortels heeft (cf. De Moivre, 
Laplace, Gauss, Quetelet ...), kwam deze discipline pas echt tot volle bloei in de twintigste 
eeuw en dit onder invloed van eminente wetenschappers zoals Fisher en Pearson. Het 
onderscheid tussen steekproef en populatie staat centraal in de inferentiële statistiek. Terwijl 
de oudste descriptieve peiler binnen de statistiek zich vooral baseert op alle (of tenminste 
zoveel mogelijk) waarnemingen voor welbepaalde variabele gegevens (populatie; Engels: 
population), gaat de inferentiële statistiek uitdrukkelijk in op de heuristische mogelijkheden 
van een (toevallig gekozen) deel van de gehele populatie (steekproef; Engels: Sample). 
Sommige auteurs dreigen deze recentere pijler momenteel te vereenzelvigen met de statistiek 
tout court. Zo wordt statistiek tegenwoordig vaak gedefinieerd als de wetenschappelijke 
discipline die er op gericht is om, ondanks onzekerheid, toch tot verstandige besluiten te 
komen. Vandaar de ondertitel van het tweede deel van dit boek: Van lot naar kans.   
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Een volwaardige inleiding in de statistiek geeft dus zowel aandacht aan de descriptieve als 
aan de inferentiële traditie. In die zin zouden we de hedendaagse statistische wetenschap 
dan ook op de volgende wijze willen definiëren:  

Statistiek is de wetenschap van het verzamelen, organiseren, presenteren, analyseren en 
interpreteren van gegevens of data volgens een numerieke logica.  

We zien dat het descriptieve aspect van de statistiek in de bovenstaande definitie vooral aan 
bod komt in de werkwoorden verzamelen, organiseren en presenteren, terwijl het inferentiële 
aspect van de statistiek zich uit in het werkwoord analyseren. Het werkwoord interpreteren is 
relevant voor beide delen. Het is dus niet zo dat de statistiek enkel instaat voor de toelevering 
van gegevens en kengetallen voor steekproeven en populaties en zich verder op de vlakte 
houdt. Deze beperkte toeleveringsfunctie heeft immers in het verleden al te veel ammunitie 
bezorgd aan diegenen die statistiek vereenzelvigen met een triviale bezigheid voor saaie 
cijferaars.  

Doordat de rekenkundige soft-, web- en hardware steeds goedkoper en gebruiksvriendelijker 
wordt, is het handmatige rekenwerk gaandeweg een relict uit het verleden geworden. De 
hedendaagse pc's en zakrekenmachines leveren in een mum van tijd oplossingen voor 
aritmetische problemen, waarvoor vroeger langdurig repetitief rekenwerk onafwendbaar was. 
Diezelfde instrumenten geven ook in een oogwenk interessante grafieken waarmee men 
vroeger eveneens een hele tijd zoet was. Kortom, deze (r)evolutie bracht met zich mee dat 
de statisticus vandaag de dag steeds minder tijd moet besteden aan het saaie cijferwerk en 
aan het maken van grafieken en dus meer ruimte krijgt om zich bezig te houden met de ‘kern 
van de zaak', namelijk de interpretatie van de cijfergegevens.  

Het spreekt voor zich dat we het repetitieve cijferwerk en het handmatig genereren van 
grafieken ook in dit werk zoveel mogelijk zullen vermijden en de lezer zullen introduceren in 
de daartoe geëigende elektronische hulpmiddelen. In concreto betekent dit dat we ervan 
uitgaan dat de lezer van dit boek beschikt over een wetenschappelijke rekenmachine en 
toegang heeft tot een computer waarop het spreadsheetprogramma Microsoft Excel is 
geïnstalleerd. Uit ervaring weten we nochtans dat de meeste mensen slechts een fractie van 
de mogelijkheden van deze technologische hulpmiddelen ook effectief gebruikt. We hopen 
dan ook dat deze introductie zal leiden tot een rationelere inzet van de beschikbare middelen. 
Om de opbouw van dit boek zo rechtlijnig mogelijk te houden, zullen we de gebruiks-
modaliteiten van deze elektronische hulpmiddelen onderbrengen in afzonderlijke tekstkaders 
of voetnoten2. Let wel, wetenschappelijke rekenmachine en Excel vervullen slechts een 

 

2  We zijn ons er terdege van bewust dat niet iedereen over dezelfde rekenmachine beschikt en er ook 
verschillende versies van het Microsoft Excel worden gebruikt. We zullen dan ook in de mate van het 
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Een volwaardige inleiding in de statistiek geeft dus zowel aandacht aan de descriptieve als 
aan de inferentiële traditie. In die zin zouden we de hedendaagse statistische wetenschap 
dan ook op de volgende wijze willen definiëren:  

Statistiek is de wetenschap van het verzamelen, organiseren, presenteren, analyseren en 
interpreteren van gegevens of data volgens een numerieke logica.  

We zien dat het descriptieve aspect van de statistiek in de bovenstaande definitie vooral aan 
bod komt in de werkwoorden verzamelen, organiseren en presenteren, terwijl het inferentiële 
aspect van de statistiek zich uit in het werkwoord analyseren. Het werkwoord interpreteren is 
relevant voor beide delen. Het is dus niet zo dat de statistiek enkel instaat voor de toelevering 
van gegevens en kengetallen voor steekproeven en populaties en zich verder op de vlakte 
houdt. Deze beperkte toeleveringsfunctie heeft immers in het verleden al te veel ammunitie 
bezorgd aan diegenen die statistiek vereenzelvigen met een triviale bezigheid voor saaie 
cijferaars.  

Doordat de rekenkundige soft-, web- en hardware steeds goedkoper en gebruiksvriendelijker 
wordt, is het handmatige rekenwerk gaandeweg een relict uit het verleden geworden. De 
hedendaagse pc's en zakrekenmachines leveren in een mum van tijd oplossingen voor 
aritmetische problemen, waarvoor vroeger langdurig repetitief rekenwerk onafwendbaar was. 
Diezelfde instrumenten geven ook in een oogwenk interessante grafieken waarmee men 
vroeger eveneens een hele tijd zoet was. Kortom, deze (r)evolutie bracht met zich mee dat 
de statisticus vandaag de dag steeds minder tijd moet besteden aan het saaie cijferwerk en 
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de mogelijkheden van deze technologische hulpmiddelen ook effectief gebruikt. We hopen 
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Om de opbouw van dit boek zo rechtlijnig mogelijk te houden, zullen we de gebruiks-
modaliteiten van deze elektronische hulpmiddelen onderbrengen in afzonderlijke tekstkaders 
of voetnoten2. Let wel, wetenschappelijke rekenmachine en Excel vervullen slechts een 

 

2  We zijn ons er terdege van bewust dat niet iedereen over dezelfde rekenmachine beschikt en er ook 
verschillende versies van het Microsoft Excel worden gebruikt. We zullen dan ook in de mate van het 
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ondersteunende functie bij deze introductie in de statistiek. Het leren gebruiken van deze 
hulpmiddelen is dan ook geenszins een hoofddoelstelling.  

Omwille van dezelfde reden maken we hier nog geen gebruik van gespecialiseerde 
statistische software zoals SPSS, Stata, SAS en R. Wederom willen we de aandacht bij de 
kern van de zaak (cf. bovenstaande definitie) houden. Het ‘hoe’ van statistische bewerkingen 
mag het ‘waartoe’ en ‘waarom’ van statistische redeneringen niet overschaduwen. 
Introductieteksten die reeds van bij aanvang gebruik maken van gespecialiseerde statistische 
software dreigen immers teveel aandacht te besteden aan het rekenwerk, ditmaal weliswaar 
niet meer het handmatige cijferwerk maar wel de gecomputeriseerde handelingen die daaraan 
ten grondslag liggen. We wensen uitdrukkelijk te vermijden dat een introductie in de statistiek 
afglijdt tot een veredelde computerhandleiding.  

Tot nog toe bespraken we vooral de tijdbesparende effecten van de technologische 
vernieuwingen op de analyse en presentatie van gegevens. Maar ook ten aanzien van het 
verzamelen en organiseren van gegevens dienen zich nieuwe en tot voor kort ongekende 
mogelijkheden aan. In een niet zo ver verleden was het eigenhandig verzamelen van ‘nieuwe’ 
gegevens dikwijls een noodzakelijke voorwaarde voor het verwerven van oorspronkelijke 
empirische inzichten. Omdat het opzetten van een betrouwbare gegevensverzameling een 
tijdsintensieve en dure aangelegenheid is, had dit een remmend effect op de ontwikkeling en 
consolidering van heel wat (sociaal)wetenschappelijke disciplines. We denken hier 
bijvoorbeeld aan het waarde- en attitudeonderzoek. Momenteel is hierin gelukkig verandering 
gekomen. Dit komt op de eerste plaats doordat ‘secundaire analyse’ steeds vaker een 
bruikbaar alternatief is. Secundaire analyse is een grondvorm van het (sociaal-
wetenschappelijk) onderzoek waarbij gegevens die door anderen werden verzameld, al of niet 
voor andere doeleinden worden hergebruikt. Doordat binnen- en buitenlandse data-archieven 
over steeds meer gegevens beschikken en die ook online ter beschikking stellen, zijn deze 
bestaande gegevensverzamelingen steeds relevanter en toegankelijker geworden. Ook de 
overheid vervult in deze evolutie een stimulerende rol. Zo verleent de overheid steeds vaker 
substantiële financiële steun aan ‘interuniversitaire steunpunten’ die instaan voor de 
verzameling van betrouwbare en representatieve gegevens die beschibaar zijn voor eenieder.  

Ten slotte is de technologische (r)evolutie niet enkel relevant voor de diverse aspecten van 
dataverzameling en rekenwerk. Ook voor het verwerven van inzicht in statistische processen 
bieden nieuwe technologieën interessante mogelijkheden. Zo vindt men op tal van websites 
en gespecialiseerde cd-rom’s interactief beeldmateriaal dat een beter inzicht biedt in 
processen die moeilijk weer te geven zijn in een vrij statische informatiedrager, zoals een 

 

mogelijke ingaan op de variabele procedures die deze onderscheiden instrumenten hanteren. De 
schermen die we uit Excel overnemen, zijn aangemaakt met de Engelstalige versie 2000.  
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boek. Het is bijvoorbeeld bekend dat kengetallen die men bekomt op basis van 
steekproefgegevens enigszins variabel zijn. Wanneer men 100 verschillende steekproeven 
trekt uit dezelfde populatie waarmee men telkens nagaat welk aandeel van de Belgische 
gezinnen thuis beschikt over een internetverbinding, zal men immers verschillende 
percentages vinden. Inzichten in deze materie zullen echter beter beklijven als men de wijze 
waarop de verdeling tot stand komt, kan visualiseren. Omdat dit veel beter kan gebeuren met 
behulp van een interactief medium zoals een computer zullen we dan ook af en toe verwijzen 
naar materiaal dat vrij beschikbaar is op het Internet.  

Doordat een statisticus zich meer met interpretatieve aspecten kan bezighouden, is haar 
maatschappelijke relevantie overigens sterk toegenomen. Men kan er immers niet naast dat 
de pc vandaag de dag een even centrale plaats heeft veroverd in onze woningen als de 
sanseveria's in de jaren zestig. Hierdoor komen ook de statistische hulpmiddelen in ieders 
bereik. Iedereen is tegenwoordig bij machte om statistieken te genereren. Tegenwoordig 
verspreidt bijvoorbeeld elke vereniging die zichzelf respecteert op geregelde tijdstippen ‘vitale’ 
statistieken over de werking en de aanwezigheid op activiteiten. Spijtig genoeg zijn samen 
met de democratisering van de statistische hulpmiddelen ook de irrelevante, zinloze, 
misleidende en foutieve statistieken aan een sterke opmars bezig. Dit is problematisch omdat 
cijfermatige resultaten vaak omgeven zijn door een aura van objectiviteit en 
onaantastbaarheid. Spijtig genoeg geldt dit eveneens voor cijfers van een twijfelachtig allooi. 
Vandaar dat de boutade dat men met statistiek alles kan bewijzen steeds vaker in de mond 
wordt genomen. Deze boutade steunt echter op een kwalijke begripsverwarring tussen 
statistiek en statistieken. Het zijn de statistieken die op een statistisch onoordeelkundige wijze 
werden geconstrueerd die men met de vinger moet wijzen, niet de statistiek als zodanig. Het 
probleem is dus niet dat men met statistiek alles kan bewijzen, maar wel dat wankele, partiële 
of zelfs foutieve statistische resultaten voor waar worden aangenomen. In feite moeten we de 
aantijging omkeren en stellen dat een grondige kennis van de statistiek juist in staat stelt om 
misleidende numerieke bewijsvoeringen te ontmaskeren.  

Veel problemen situeren zich trouwens reeds op het niveau van de gegevensverzameling. Bij 
heel wat schriftelijke bevragingen is de respons immers zodanig vertekend dat men uitermate 
voorzichtig moet zijn bij de interpretatie van de analyseresultaten. Een mooi voorbeeld in dit 
verband is de enquête die een Vlaamse minister niet zo lang geleden liet uitvoeren in het 
kader van een onderzoek naar de problematiek van de seksuele agressie in de werksituatie. 
De enquêteformulieren werden via allerlei kanalen verspreid. Tot grote tevredenheid van de 
organisatoren werden een zeer groot aantal ingevulde formulieren teruggestuurd. Uit deze 
enquêtes kon men vervolgens afleiden dat meer dan de helft van de ondervraagden ooit met 
seksuele agressie op de werkvloer te maken had. Een schokkend resultaat... Zij het dat de 
organisatoren over het hoofd hadden gezien dat slachtoffers veel sneller geneigd zijn om aan 
een dergelijke studie deel te nemen dan niet-slachtoffers. Wat niet wegneemt dat slachtoffers 
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dit onrecht uiteraard aan de kaak willen stellen. Ook bij enquêtes die peilen naar seksueel 
gedrag is er vaak serieus vertekende respons (Engels: Biased response). In een 
populariserend werkje stelt Paulos (2000: 105) bijvoorbeeld vast dat studies stelselmatig 
aantonen dat heteroseksuele mannen gemiddeld meer seksuele partners hebben dan 
heteroseksuele vrouwen. Een en ander is voor hem een duidelijke uiting van het feit dat veel 
mensen (mannen?) niet de waarheid spreken als ze worden bevraagd over hun seksleven.  

1.3 Mathemafobia 

In de definiëring van het statistisch vakgebied verwezen we bewust niet expliciet naar de 
wiskunde. Dit is enigszins onterecht omdat de statistiek in belangrijke mate voortbouwt op 
wiskundige inzichten. Daarom is statistiek volgens sommigen niets anders dan toegepaste 
wiskunde. Wij delen deze mening echter niet en bekijken de statistiek integendeel als een 
wiskundige wetenschap. Dit wil zeggen een afzonderlijke wetenschappelijke discipline die 
veelvuldig gebruik maakt van wiskundige concepten en redeneringen, zoals overigens ook 
geldt voor vele andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld de economie en de natuurkunde. 

Veel studenten die kiezen voor een sociaal-wetenschappelijke opleiding hebben aan dit 
conceptuele onderscheid echter geen boodschap. Van zodra de term wiskunde in een 
vakbeschrijving opduikt, zetten ze hun stekels op. De verklaring hiervoor is, zoals reeds 
gezegd, ten dele ingebakken in ons onderwijssysteem. In de afvallingswedstrijd die het 
secundair onderwijs steeds meer kenmerkt, fungeert wiskunde immers nog al te dikwijls als 
het ultieme selectiecriterium. Maar ook een andere factor, die inherent is aan een groot deel 
van het secundair wiskundeonderwijs, lijkt ons bij te dragen tot de wijdverspreide 
‘mathemafobia', namelijk haar abstract en gedecontextualiseerd karakter. De hedendaagse 
wiskunde kan immers gedefinieerd worden als een in eerste instantie deductieve wetenschap 
die, uitgaande van een aantal axioma's, de werkelijkheid tracht te bevatten in sluitende 
formele en symbolische modellen. Doordat de wiskunde zich dus richt op ‘de’ 
gegeneraliseerde werkelijkheid overstijgt ze ipso facto het particuliere. Hier is niets mis mee, 
want zoals gezegd vormen deze wiskundige inzichten een uitermate vruchtbare 
voedingsbodem voor tal van andere wetenschappelijke disciplines. In feite is de wiskunde dus 
tegelijk een facilitator en een generator van inzichten. Het probleem is dat deze 
concretiseringfase omwille van uiteenlopende redenen aan heel wat mensen voorbijgaat, 
waardoor de wiskunde verwordt tot een ietwat esoterische bezigheid. We kunnen deze 
situatie in zekere zin vergelijken met die van een componist wiens muziekstukken nooit 
worden opgevoerd.  

Een belangrijke reden hiervoor is dat toepassingen per definitie inzicht vereisen in een ander 
vakgebied waarin de wiskundige concepten worden toegepast. Dit is lastig omdat die 
inzichten vaak (nog) niet aanwezig zijn. Dit gegeven brengt met zich mee dat een 
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wiskundedocent willens nillens ook leerinhouden moet introduceren die strikt genomen niet 
tot zijn/haar vakgebied horen. Het spreekt dan ook voor zich dat de opgelegde 
leerprogramma's expliciet ruimte moeten laten voor dergelijke uitweidingen en dit is mijns 
inziens vooralsnog veel te weinig het geval. Bovendien hebben de meeste wiskundedocenten 
meer affiniteit met de ‘exacte wetenschappen’ waardoor de (schaarse) toepassingen zich 
meestal in deze vakgebieden situeren. Hierdoor kan bij leerlingen die een uitgesproken 
interesse hebben voor de sociale wetenschappen de indruk ontstaan dat wiskunde voor hen 
niet relevant is.  

We zijn ons er dan ook terdege van bewust dat heel wat lezers van dit boek behept zijn met 
‘mathemafobe’ neigingen. Om deze hardnekkige fobie te lijf te gaan, kiezen we dan ook 
resoluut voor een aanpak die op nogal wat punten afwijkt van de wijze waarop het 
wiskundeonderwijs traditioneel wordt opgevat. 

Ten eerste zullen we een toepassingsgerichte aanpak gebruiken, waarbij we expliciet kiezen 
voor toepassingen die relevant zijn voor een sociale wetenschapper. Deze keuze komt ook 
tot uiting in de wijze waarop we statistiek eerder definieerden. Volgens bepaalde auteurs 
beperkt de statistische analyse zich tot numerieke feiten. Wij nemen afstand van deze 
exclusief numerieke focus omdat hiermee de gebruikswaarde van de statistiek (in de sociale 
wetenschappen) op een onverantwoorde wijze wordt ingeperkt. Een politicoloog die politieke 
attitudes of waarden (liberaal, conservatief, progressief, links, rechts ...) in kaart wil brengen, 
zou volgens deze definitie immers geen gebruik kunnen maken van statistiek. Dit is uiteraard 
onwaar. Ook feiten of gegevens die in beginsel niet-numeriek zijn, kunnen perfect statistisch 
worden geanalyseerd. De niet-numerieke feiten moeten dan weliswaar eerst omgezet worden 
in getalwaarden (codering), maar dit betekent uiteraard niet dat de feiten initieel reeds 
numeriek waren. Vandaar dat in onze definitie geen beperking werd opgelegd aan de aard 
van de gegevens maar wel aan de analyselogica: ‘volgens een numerieke of kwantitatieve 
logica'3.  

 

3  Deze inperking van de analysemethode brengt met zich mee dat de zogenaamde kwalitatieve 
onderzoekstechnieken hier niet worden behandeld. Kwalitatieve onderzoekstechnieken bestaan in vele 
vormen (participerende observatie, kwalitatieve inhoudsanalyse ...) en kenmerken zich door het feit dat 
de ze niet-numerieke feiten niet numeriek coderen.  
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geldt voor vele andere vakgebieden, zoals bijvoorbeeld de economie en de natuurkunde. 

Veel studenten die kiezen voor een sociaal-wetenschappelijke opleiding hebben aan dit 
conceptuele onderscheid echter geen boodschap. Van zodra de term wiskunde in een 
vakbeschrijving opduikt, zetten ze hun stekels op. De verklaring hiervoor is, zoals reeds 
gezegd, ten dele ingebakken in ons onderwijssysteem. In de afvallingswedstrijd die het 
secundair onderwijs steeds meer kenmerkt, fungeert wiskunde immers nog al te dikwijls als 
het ultieme selectiecriterium. Maar ook een andere factor, die inherent is aan een groot deel 
van het secundair wiskundeonderwijs, lijkt ons bij te dragen tot de wijdverspreide 
‘mathemafobia', namelijk haar abstract en gedecontextualiseerd karakter. De hedendaagse 
wiskunde kan immers gedefinieerd worden als een in eerste instantie deductieve wetenschap 
die, uitgaande van een aantal axioma's, de werkelijkheid tracht te bevatten in sluitende 
formele en symbolische modellen. Doordat de wiskunde zich dus richt op ‘de’ 
gegeneraliseerde werkelijkheid overstijgt ze ipso facto het particuliere. Hier is niets mis mee, 
want zoals gezegd vormen deze wiskundige inzichten een uitermate vruchtbare 
voedingsbodem voor tal van andere wetenschappelijke disciplines. In feite is de wiskunde dus 
tegelijk een facilitator en een generator van inzichten. Het probleem is dat deze 
concretiseringfase omwille van uiteenlopende redenen aan heel wat mensen voorbijgaat, 
waardoor de wiskunde verwordt tot een ietwat esoterische bezigheid. We kunnen deze 
situatie in zekere zin vergelijken met die van een componist wiens muziekstukken nooit 
worden opgevoerd.  

Een belangrijke reden hiervoor is dat toepassingen per definitie inzicht vereisen in een ander 
vakgebied waarin de wiskundige concepten worden toegepast. Dit is lastig omdat die 
inzichten vaak (nog) niet aanwezig zijn. Dit gegeven brengt met zich mee dat een 
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wiskundedocent willens nillens ook leerinhouden moet introduceren die strikt genomen niet 
tot zijn/haar vakgebied horen. Het spreekt dan ook voor zich dat de opgelegde 
leerprogramma's expliciet ruimte moeten laten voor dergelijke uitweidingen en dit is mijns 
inziens vooralsnog veel te weinig het geval. Bovendien hebben de meeste wiskundedocenten 
meer affiniteit met de ‘exacte wetenschappen’ waardoor de (schaarse) toepassingen zich 
meestal in deze vakgebieden situeren. Hierdoor kan bij leerlingen die een uitgesproken 
interesse hebben voor de sociale wetenschappen de indruk ontstaan dat wiskunde voor hen 
niet relevant is.  

We zijn ons er dan ook terdege van bewust dat heel wat lezers van dit boek behept zijn met 
‘mathemafobe’ neigingen. Om deze hardnekkige fobie te lijf te gaan, kiezen we dan ook 
resoluut voor een aanpak die op nogal wat punten afwijkt van de wijze waarop het 
wiskundeonderwijs traditioneel wordt opgevat. 

Ten eerste zullen we een toepassingsgerichte aanpak gebruiken, waarbij we expliciet kiezen 
voor toepassingen die relevant zijn voor een sociale wetenschapper. Deze keuze komt ook 
tot uiting in de wijze waarop we statistiek eerder definieerden. Volgens bepaalde auteurs 
beperkt de statistische analyse zich tot numerieke feiten. Wij nemen afstand van deze 
exclusief numerieke focus omdat hiermee de gebruikswaarde van de statistiek (in de sociale 
wetenschappen) op een onverantwoorde wijze wordt ingeperkt. Een politicoloog die politieke 
attitudes of waarden (liberaal, conservatief, progressief, links, rechts ...) in kaart wil brengen, 
zou volgens deze definitie immers geen gebruik kunnen maken van statistiek. Dit is uiteraard 
onwaar. Ook feiten of gegevens die in beginsel niet-numeriek zijn, kunnen perfect statistisch 
worden geanalyseerd. De niet-numerieke feiten moeten dan weliswaar eerst omgezet worden 
in getalwaarden (codering), maar dit betekent uiteraard niet dat de feiten initieel reeds 
numeriek waren. Vandaar dat in onze definitie geen beperking werd opgelegd aan de aard 
van de gegevens maar wel aan de analyselogica: ‘volgens een numerieke of kwantitatieve 
logica'3.  

 

3  Deze inperking van de analysemethode brengt met zich mee dat de zogenaamde kwalitatieve 
onderzoekstechnieken hier niet worden behandeld. Kwalitatieve onderzoekstechnieken bestaan in vele 
vormen (participerende observatie, kwalitatieve inhoudsanalyse ...) en kenmerken zich door het feit dat 
de ze niet-numerieke feiten niet numeriek coderen.  
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Ten tweede zullen we veelvuldig gebruikmaken van een inductieve logica. Dit wil zeggen dat 
we in vele gevallen vertrekken van een reeks sociaal-wetenschappelijke empirische gegevens 
(waarnemingsbasis) waarin we vervolgens een bepaalde statistische wetmatigheid 
blootleggen die ook in andere gelijkaardige situaties toepasselijk en bruikbaar is. Het is dan 
uiteraard een belangrijke uitdaging om inzichtelijk te maken wat een gelijkaardig geval is en 
wat niet. Hierbij zullen we vaak terugvallen op heuristieken, schema's en vuistregels die 
aansluiten bij de courante praktijk van het menswetenschappelijk onderzoek en die weliswaar 
wiskundig onderbouwd worden maar meestal niet rigoureus wiskundig bewezen worden. 
Dergelijke bewijzen, die per definitie een deductieve logica volgen, dreigen immers opnieuw 
de aandacht af te leiden van de kern van de zaak, namelijk de statistische inzichten. Omwille 
van dezelfde reden nemen we ook afstand van de gewoonte om een inleiding in de statistiek 
te laten voorafgaan door een aparte wiskundige inleiding. Omdat de wiskunde expliciet ten 
dienste staat geven we er de voorkeur aan de wiskundige concepten kort te introduceren waar 
we ze nodig hebben en effectief gebruiken.  

Ten slotte poogt dit handboek uitdrukkelijk in te spelen op de vaststellingen dat kennis beter 
beklijft als ze regelmatig wordt herhaald en als de student er effectief iets mee doet. Omwille 
van deze reden zullen we elk van de volgende hoofdstukken afsluiten met een reeks 
oefeningen. Deze oefeningen worden op de Acco-webstek omstandig uitgewerkt en opgelost. 
(www.uitgeverijacco.be/statistischgezien). Het gaat hier wel degelijk om meer dan de 
uitkomsten van de problemen zodat de student ook kan toetsen waar er eventueel iets is 
misgelopen in de uitwerking. 

  

  




