
Kwantitatieve methoden 
 

Samenvatting met verwijzing naar Excel functies  

 



I. Inleiding 
 

Statistiek is een gebied in de wiskunde dat zich bezighoudt met het samenvatten, beschrijven en 

analyseren van (grote hoeveelheden) gegevens en op basis hiervan een verwachting of voorspelling te 

doen voor toekomstige gegevens. 

Dat gedeelte dat zich bezighoudt met samenvatten en beschrijven wordt wel de beschrijvende statistiek 

genoemd. Voor het kennismaken met de beschrijvende statistiek kun je goed gebruik maken van Excel. 

Excel is namelijk uitgerust met een aantal functies waarmee we standaardmaten uit de statistiek kunnen 

berekenen. Bovendien leent Excel zich uitstekend voor het maken van nadere berekeningen en een 

grafische weergave van de resultaten van de berekeningen. 

 

  



II. Maatstaven in de beschrijvende statistiek 

A. Inleiding 
Voor het beschrijven van de gegevens maakt de statistiek gebruik van  

A. Maatstaven voor de ligging 

B. Maatstaven voor de spreiding 

C. Maatstaven voor de vorm 

B. Maatstaven voor de ligging (of centrummaten) 
De statistiek kent een aantal maten waarmee een uitspraak wordt gedaan over het midden of over de 

gemiddelde waarneming. De volgende maten worden besproken. 

1. Rekenkundig gemiddelde 

2. Gewogen gemiddelde 

3. Meetkundig gemiddelde 

4. Mediaan 

5. Modus 

6. Getrimd gemiddelde 

7. Kwartielen en percentielen 

Je dient er rekening mee te houden dat gegevens op verschillende manieren verzameld kunnen worden. 

In een onderzoek kun je op twee manieren te werk gaan.  

Het is mogelijk dat je exacte gegevens kunt verzamelen. Dit is het geval wanneer het gaat om de 

reisafstand tussen huis en werk/school, de lengte van een persoon, de geboortedatum, het aantal 

werknemers in een bedrijf, de prijs van een product, etc. 

Soms krijg je geen antwoord op een exacte meting. Bijvoorbeeld wanneer je vraagt naar het gewicht van 

een persoon, het inkomen, de leeftijd van een persoon, de omzet van een bedrijf, het aantal 

ziekmeldingen in een bedrijf, etc. Mensen zijn van mening dat je niet naar privé-gegevens mag vragen of 

de ondervraagde heeft slechts een vaag idee van het juiste antwoord. Om dit probleem op te lossen kun 

je de antwoorden categoriseren of in klassen indelen. Wil je iets weten over de leeftijd, dan vraag je ‘kan 

ik u indelen in de leeftijdsgroep 21 – 30 of 31 – 40?’ 

De gegevens die op deze manier verzameld zijn moeten op een andere manier bewerkt worden, wil je 

een gemiddelde of standaarddeviatie bepalen. 

We kijken eerst naar de maten bij afzonderlijke waarnemingen (exacte gegevens) en daarna naar de 

maten voor gecategoriseerde (in klassen ingedeelde) gegevens.  

  



1. Centrummaten voor afzonderlijke waarnemingen 

a) Rekenkundig gemiddelde 

Bij het rekenkundig gemiddelde worden alle waarnemingen teruggebracht tot één getal. 

Dit doet men door alle waarnemingen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal 

waarnemingen. 

Formule:   �̅� =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

Alle instanties van 𝑥 (van de eerste tot de laatste ) worden gesommeerd en vervolgens gedeeld door het 

aantal instanties (n) 

In Excel kun je gebruik maken van de functie AVERAGE(bereik).  

Het resultaat van de functie is gelijk aan SUM(bereik)/COUNT(bereik). 

De functie SUM telt alle getallen bij elkaar op, de functie COUNT telt de getallen. 

N.B. De notatie voor het rekenkundig gemiddeld van een steekproef is �̅�. Hebben we te maken met 

een volledige populatie dan is het symbool de Griekse letter μ (mu). 

b) Gewogen gemiddelde 

Er is ook een alternatieve berekening. Waarbij je elke voorkomende waarneming vermenigvuldigt met 

de frequentie waarin die voorkomt. Alle producten worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld 

door het aantal waarnemingen. 

�̅� =  
∑ 𝑓1 ×  𝑥𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Je kent het gewogen gemiddelde ook voor het berekenen van een eindcijfer, waar een Eindtoets 

zwaarder weegt dan een Tussentoets. (TT1, gewicht 1 ; TT2 gewicht 2 ; Eindtoets gewicht 3).  

Bij cijfers 8, 7 en 5 volgt Eindcijfer = 1 * 8 + 2 * 7 + 3 * 5 gedeeld door 1 + 2 + 3  

= 37 / 6  

= 6,16  

Het ene cijfer heeft meer gewicht dan een ander. Vandaag de naam ‘gewogen gemiddelde’. 

c) Meetkundig gemiddelde 

Het meetkundig gemiddelde of geometrisch gemiddelde van n getallen wordt verkregen door de 

getallen met elkaar te vermenigvuldigen en vervolgens van het product de n-de-machtswortel te 

nemen. Het meetkundig gemiddelde wordt ook wel geometrisch gemiddelde genoemd. 

Deze wordt vooral gebruikt voor het uitrekenen van gemiddelde rendementen/groeicijfers etc.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_(wiskunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vermenigvuldigen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(wiskunde)


De koers van een aandeel stijgt in het eerste jaar met 10% (factor 1,1), in het tweede jaar met 20% 

(factor 1,2), en daalt in het derde jaar met 15% (factor 0,85). Het meetkundig gemiddelde van deze 

koerswijzigingen is dan: 1,0391 

Dit betekent dat een jaarlijkse koersstijging van 3,91% gedurende drie jaar dezelfde eindkoers zou 

hebben opgeleverd. 

Formule:    �̅� =  √∏ 𝑔𝑖=𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Alle factoren (van de eerste tot de laatste) worden met elkaar vermenigvuldigd en uit het product wordt 

de n-machts wortel getrokken.  

In Excel heet de functie GEOMEAN(). 

d) Mediaan 

De Mediaan is het middelste getal als de getallen zijn gesorteerd. 50% van de getallen liggen boven en 

onder de mediaan, en de mediaan is dus gelijk aan rangnummer (n+1)/2 (bij een oneven aantal). 

De mediaan is niet zo gevoelig voor uitschieters, waar die juist van grote invloed zijn op het gemiddelde. 

In Excel heet de functie MEDIAN(). 

e) Modus 

De Modus is die waarneming met de grootste frequentie, het getal dat het vaakst voorkomt. De Modus 

is in de praktijk alleen te gebruiken bij integere of gehele getallen. Excel heeft de functie MODE. 

f) Getrimd gemiddelde 

Bij het getrimd gemiddelde laat men een bepaald percentage van de waarnemingen buiten de 

berekening van het gemiddelde. Hiermee sluit men de invloed van uitschieters uit.  

In Excel heet de functie TRIMMEAN(). 

g) Kwartielen en percentielen 

Kwartielen delen de verzameling waarnemingen op in kleinere eenheden dan de mediaan. Het eerste 

kwartiel (Q1) heeft 25% van de waarnemingen ervoor en 75% van de waarnemingen er na. 

Het tweede kwartiel is hetzelfde als de mediaan. 

Het derde kwartiel (Q3) heeft 75% van de waarnemingen ervoor en 25% erna. 

Het vierde kwartiel is gelijk aan het Maximum. Het nulde kwartiel is gelijk aan het minimum. 

Bij percentielen wordt de verzameling waarnemingen in nog kleinere vakken onderverdeeld. 

Excel kent de functies QUARTILE() en PERCENTILE()  



2. Centrummaten bij klassenindelingen 

We hebben het tot nu toe gehad over centrummaten bij afzonderlijke waarnemingen. Vaak echter 

worden de waarnemingen geclassificeerd opgeslagen/genoteerd om gemakkelijker een overzicht te 

maken. (bijvoorbeeld een histogram). 

a) Ongewogen rekenkundig gemiddelde 

Bij klassendeling kunnen we niet spreken van een ongewogen gemiddelde omdat we de afzonderlijke 

waarnemingen niet (meer) kennen. 

b) Gewogen rekenkundig gemiddelde 

De frequenties van de waarnemingen worden vermenigvuldigd met het klasse-midden. Deze producten 

worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door alle frequenties (bij elkaar opgeteld). Bij klasse-

indelingen is dit dus altijd een benadering. We nemen het klasse-midden in de vooronderstelling dat de 

metingen in een klasse gelijkmatig verdeeld zullen zijn.  

�̅� =  
∑ 𝑓𝑖 ×  𝑚𝑖

∑ 𝑓𝑖
 

Er is hier geen Excel-functie voor handen. Voor het berekenen van het gewogen gemiddelde moet je een 

aantal stappen uitvoeren. 

Zie excellessence.nl voor een demonstratie-filmpje 

c) Meetkundig gemiddelde 

Is niet van toepassing omdat er geen sprake is van procentuele groei of andere factoren. 

d) Mediaan 

De middelste waarneming als zodanig bestaat niet wanneer je gegevens in klassen zijn ingedeeld. Het 

enige wat je kan doen is de mediaan benaderen. Er is geen Excel-functie voor beschikbaar. De methode 

waarmee de mediaan benaderd kan worden wordt lineaire interpolatie genoemd. 

Zie excellessence.nl voor een demonstratie-filmpje 

e) Modus 

De klasse met de hoogste frequentie heet de modale klasse. Hier is geen Excel-functie voor beschikbaar 

je zult op het oog de hoogste frequentie moeten vinden en deze vervolgens aan een klasse koppelen. 

f) Getrimd gemiddelde 

Wordt niet gebruikt bij klassenindelingen. 

g) Kwartielen en percentielen  

Deze worden benaderd via lineaire interpolatie. Zie uitleg voor het berekenen van de mediaan. 

  



C. Maatstaven voor de spreiding 
Met de centrummaten worden meerdere waarnemingen teruggebracht tot een paar cijfers, die vaak 

ook nog eens dicht bij elkaar liggen. In veel gevallen liggen gemiddelde, gewogen gemiddelde, 

meetkundig gemiddelde, mediaan en modus dicht bij elkaar. De waarden vertellen iets over het midden. 

We verliezen daarmee meteen ook heel veel informatie. We willen namelijk ook graag weten hoe de 

gegevens verdeeld zijn. Daarom kent de statistiek ook spreidingsmaten. 

De belangrijkste zijn: 

1. Spreidingsbreedte (Range) 

2. Kwartielafstand 

3. Gemiddelde absolute afstand 

4. Variantie 

5. Standaardafwijking 

6. Variatiecoëfficiënt 

Ook hier kunnen we een onderscheid maken tussen individuele waarnemingen en klasse-indelingen. 

1. Spreidingsmaten voor individuele waarnemingen 

a) Spreiding (R) 

Dat is het verschil tussen de hoogste en de laagste gemeten waarneming. 

In Excel gebruiken we de functies MAX() en MIN(). 

R = MAX(Bereik) – MIN(Bereik) 

b) Kwartielafstand 

Het verschil tussen het eerste en derde kwartiel. Binnen dit gebied ligt per definitie 50% van de 

waarnemingen. Gebruik de Excel-functie QUARTILE(). 

QD = QUARTILE(bereik;3) – QUARTILE(Bereik;1) 

c) Gemiddelde absolute afwijking 

We berekenen van elke waarde de absolute afwijking van het gemiddelde. Deze tellen we allemaal bij 

elkaar op en vervolgens delen we door het aantal. 

Formule:    𝐺𝐴𝐴 =  
∑ | 𝑥𝑖 − 𝑥 ̅ |

𝑛
  

De rechte streepjes in de formule geven aan dat we rekenen met de absolute waarden van het verschil 

tussen het gemiddelde en de waarde. Dit is een kunstmatige bewerking. Wiskundigen houden hier niet 

van. Er komt namelijk logica aan te pas: als het verschil tussen het gemiddelde en de waarde negatief, 

wordt het vermenigvuldigd met -1 en anders met 1. Dit is in Excel uit te voeren met de functie IF(). Excel 

kent ook de functie ABS(). Deze functie maakt negatieven waarden positief en positieve waarden blijven 

positief. 



Er is een andere manier om negatieve getallen positief te maken: ze te vermenigvuldigen met zichzelf 

(of te kwadrateren). 

d) Variantie 

Bij de variantie worden de verschillen ten opzichte van het gemiddelde gekwadrateerd (om een positief 

getal te krijgen). Deze worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het aantal. 

Het deelcijfer is n wanneer we een uitspraak doen over een hele populatie. We delen door n-1 wanneer 

de cijfers een steekproef vormen. 

Formule:   𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 (𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒) =  
∑(𝑥𝑖− 𝜇) 2

𝑛
 

De variantie voor een steekproef wordt dus: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒 (𝑠𝑡𝑒𝑒𝑘𝑝𝑟𝑜𝑒𝑓) =  
∑(𝑥𝑖 −  �̅�) 2

𝑛 − 1
 

e) Standaardafwijking of standaarddeviatie 

De Standaardafwijking is de wortel van de variantie. 

Ook hier geldt weer dat ofwel wordt gedeeld door n bij een populatie en door n-1 bij een steekproef. 

Formule voor de populatie: 𝜎 =  √
∑(𝑥𝑖− 𝜇) 2

𝑛
  

Formule voor de steekproef: 𝑠 =  √
∑(𝑥𝑖− �̅�) 2

𝑛−1
 

De steekproefstandaardafwijking is dus altijd iets groter dan de populatie-standaardafwijking. 

Door van de variantie de wortel te trekken, wordt het kwadrateren dat we eerder hadden gedaan om 

positieve getallen te krijgen weer teruggedraaid. 

De standaardafwijking is de belangrijkste spreidingsmaat. Behalve het gemiddelde kunnen we nu iets 

zeggen over hoe de getallen verdeeld zijn.  

Variantie is het kwadraat van de standaardafwijking. 

De standaardafwijking is een indicatie voor de beweeglijkheid of volatiliteit van de gegevens 

(bijvoorbeeld beurskoersen). Hogere standaardafwijking betekent vaak ook minder zekerheid, of meer 

risico. 

De standaardafwijking is ongeveer een kwart van de spreiding of R (range, bereik) 



f) Variatiecoëfficiënt 

De variatiecoëfficiënt zegt nog een keer iets over de standaarddeviatie ten opzichte van het gemiddelde. 

Hiermee worden de onderlinge verschillen wat duidelijker naar voren gebracht. Deze maat wordt vooral 

gebruikt om twee min of meer gelijke standaardafwijkingen met elkaar te vergelijken. Een hogere 

variatiecoëfficiënt duidt op meer speling. 

Formule van de variatiecoëfficiënt: 𝑉 =  
𝑠

�̅�
  

De standaarddeviatie wordt gedeeld door het gemiddelde. 

2. Spreidingsmaten voor klassenindelingen 

a) Spreiding of Range 

De spreiding is de bovenwaarde van de laatste klasse minus de onderklasse van de eerste klasse. 

b) Gemiddelde absolute afwijking 

Hiervoor moet eerste het gemiddelde worden uitgerekend. Dat doen we door het klasse-midden te 

vermenigvuldigen met de frequentie van de klasse. Deze tellen we allemaal bij elkaar op en vervolgens 

delen we deze door het totaal aantal frequenties (zie de formule voor het gewogen rekenkundig 

gemiddelde. Vervolgens worden alle klasse-middens verminderd met het gemiddelde en de resultaten 

worden absoluut gemaakt. Deze worden vermenigvuldigd met de frequentie, bij elkaar opgeteld en 

vervolgens gedeeld door het totaal aantal frequenties. 

Formule:    𝐺𝐴𝐴 =  
∑ 𝑓𝑖×| 𝑚𝑖 − 𝑥 ̅ |

∑ 𝑓𝑖
  

 

Is geen gangbare maat. 

c) Variantie 

De verschillen van de klassenmiddens ten opzichte van het gemiddelde worden gekwadrateerd. We 

moeten eerst het gemiddelde uitrekenen uitgaand van het klasse-midden. 

Vervolgens het klasse-midden verminderen met het gemiddelde. De resultaten kwadrateren, en 

vermenigvuldigen met de frequentie van de klasse. Deze allemaal bij elkaar optellen en vervolgens delen 

door het totaal aantal frequenties (n), door n-1 frequenties bij een steekproef. 

Formule voor de populatie: 𝑣 =  
∑ 𝑓𝑖 × (𝑚𝑖− 𝜇) 2

𝑛
  

 

d) Standaardafwijking 

Trek de wortel van de variantie voor de steekproef of populatie. 



e) Variatiecoefficiënt 

Deel de standaardafwijking door het gemiddelde 

  



D. Maatstaven voor de vorm 
1. Scheefheid 

2. Spitsheid 

3. Boxplot 

Bij een positieve skew zijn de getallen rechtsscheef verdeeld. 

Bij een positieve kurtosis zijn de gegevens wat spitser verdeeld dan in een normale verdeling. 

Een boxplot is een grafische weergave van de verdeling van de gegevens.  

In de meeste gevallen van metingen zullen ongeveer 95% van de getallen liggen in het 2-s bereik. 

Rond het gemiddelde plus of min 2 keer de standaardafwijking vinden we rond 95% van de gegevens. 

Bij een lineaire transformatie neemt het gemiddelde precies de transformatie over. De standaard-

afwijking is ongevoelig voor de constante (b) in de transformatie y = a.x + b maar slechts voor de factor 

a.  

Nieuwe std = oude std * a 

 



III. Elementaire kansrekening 
Wil je kansen kunnen uitrekenen, dan moet je eerst een idee hebben van hoeveel mogelijkheden er zijn. 

Hiervoor gebruiken we een aantal regels uit de combinatoriek en we kijken welke functies er in Excel 

bestaan voor het toepassen/gebruiken van die regels. 

Basisprincipe voor het bepalen van de mogelijkheden is het vermenigvuldigen. 

Wanneer in een stap een aantal mogelijkheden bestaat, in een volgende stap ook weer een aantal 

mogelijkheden enzovoort, dan is het totaal van mogelijkheden het product van alle mogelijkheden 

Stap 1  Stap 2  Stap 3  Totaal 

4  6  2  4 * 6 * 2 

In dit geval wordt de keuze van stap 2 niet beïnvloed door de keuze in stap 1 of 3. 

Wanneer de keuze van stap 2 wel beïnvloed wordt door de keuze van stap 1, dan houd je minder 

mogelijkheden over. 

Op hoeveel manieren kan ik 6 boeken in een boekenkast zetten? 

Voor het eerste boek kan ik kiezen uit 6 boeken, voor het tweede nog uit 5, voor het derde boek nog uit 

4, enz. 

Met andere woorden het totaal aantal manieren (permutaties) is 6 * 5 * 4* 3* *2 *1. 

Of 6 faculteit (geschreven als 6!). 

Gedefineerd als n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * …1 

a) Permutaties 

Op hoeveel manieren kun je 3 boeken uit 8 kiezen? Bij het bepalen van het aantal permutaties waarbij 

er een selectie van uit een groter aantal wordt gekozen moet je delen door de rest mogelijkheden. Dus 

bij een selectie van 3 uit 8 deel je 8! door 5!. 

Want: 
8∗7∗6∗5∗4∗3∗2∗1

5∗4∗3∗2∗1
= 8 ∗ 7 ∗ 6  

Notatie nPr  

Formule:    
𝑛!

(𝑛−𝑟 )!
 dus 

8!

(8−3 )!
 

In Excel bestaat de functie PERMUT(). 



b) Combinaties 

Een aantal keren zal je dezelfde combinaties maken (je kiest dezelfde boeken, maar in een andere 

volgorde). Wil je die uitschakelen dan moeten we dus extra delen door het aantal mogelijke zelfde 

combinaties (3!). 

Notatie nCr (C staat voor combinaties) is dus n! / r! * (n – r)! 

Men zegt ook wel een combinatie van 3 objecten uit 8 (8 boven 3). 

 
𝑛!

𝑟! × (𝑛−𝑟 )!
 dus 

8!

3! × (8−3 )!
 

 

In Excel bestaat de functie COMBIN(). 

B. Permutaties en combinaties met identieke objecten 
Van die 8 boeken zijn er bijvoorbeeld 5 van schrijver R, 3 van schrijver S. Nu kun je weer stellen dat de 

boeken van dezelfde schrijver identiek zijn. Op hoeveel manieren kun je nu 3 boeken kiezen? Om het 

aantal combinaties te bepalen moet je nog eens extra delen door het aantal unieke schrijvers faculteit. 

De formule wordt dan:    
𝑛!

𝑢! × 𝑟! × (𝑛−𝑟 )!
  

(de u in de formule staat voor uniek). 

Volgens het voorbeeld:    
8!

2! × 3! × (8−3 )!
 

Dit is een variant van 8C2. 

Excel kent ook nog de functie MULTINOMIAL(). Deze functie kun je gebruiken voor het berekenen van 

het aantal permutaties waarbij objecten identiek zijn. Om in het voorbeeld van de boekenkast te blijven: 

‘Op hoeveel manieren kan ik 3 schrijvers van 8 boeken (2 van R, 3 van S en 3 van T) naast elkaar op een 

plank van de boekenkast zetten?’ 

Met de functie MULTINOMIAL(2;3;3) krijgen we als resultaat 560 

C. Kansrekening 
Voor kansrekening in de praktijk wordt gebruik gemaakt van een kruistabel waarin een populatie of 

steekproef wordt verdeeld naar twee kenmerken. De absolute waarden worden eerst naar kenmerk 

ingevoerd en vervolgens omgezet naar percentages (alle waarden worden gedeeld door het geheel).  

Hier kan men een aantal regels gebruiken: optel-regel, ontkenningsregel en vermenigvuldigingsregel. 



D. Ontkenningsregel 
Ontkenningsregel: P(A) = 1 – (niet A). Deze wordt gebruikt bij het beantwoorden van vragen van het 

type, minstens, hoogstens, meer dan of minder dan. 

E. Optelregel of Somregel 
De kans dat een artikel naar A of B gaat P (A of B) is gelijk aan de de kans op A of op B Dus: P(A) + P(B). 

In dit geval zijn de kansen disjunct. Een artikel kan niet naar beide tegelijkertijd gaan. 

Maar overlappen de mogelijkheden elkaar (ze zijn conjunct) ) bijvoorbeeld naar C of te laat, dan zouden 

de te late goederen voor C dubbel geteld worden en moet de conjunctie worden afgetrokken van het 

totaal. 

P (C of L) = P(C) + P (L) – P(C en L).  

Deze regel kun je ook wel voor gebruiken voor disjuncte gevallen want dan is P(A en B) leeg. 

F. Vermenigvuldigingsregel 
Om te bepalen hoe groot de kans is dat wee willekeurige zendingen een bepaalde bestemming hebben, 

kunnen we de kans op één zending vermenigvuldigen (met zichzelf). 

G. Voorwaardelijke kans 
Met een voorwaardelijke kans wordt de kans op een waarde berekend onder de voorwaarde dat hij 

onderdeel is van een deelkans. Hoe groot is de kans dat een artikel uit Amsterdam te laat wordt 

bezorgd? We hebben dan te maken met de beperkende voorwaarde Amsterdam. 

Notatie P( L |A) (te laat onder de beperking van Amsterdam) 

Dat bereken je door de kans op A en L te delen door de kans op A 

H. Onafhankelijkheid 
Eigenschappen of kenmerken zijn onafhankelijk van elkaar wanneer de kans op A gelijk is aan de kans op 

A onder de voorwaarde B  

P(A) = P (A |B). Je ziet dat het Kenmerk B geen invloed heeft op de kans op A. 

  



IV. Kansvariabele 
Een kansvariabele is een tabel met uitkomsten en de kans op die uitkomst. Alle kansen bij elkaar 

opgeteld zijn 1. De kansen kunnen worden berekend of gegeven door ervaring. 

A. Gemiddelde (of Verwachtingswaarde E) 
Het gemiddelde is de som van het product van de uitkomsten met hun kansen 

Formule:    𝐸 =  ∑ 𝑝 × 𝑢 

 

B. Variantie 
De variantie in een kansvariabele is de som van het kwadraat van het verschil tussen de uitkomst en de 

verwachtingswaarde vermenigvuldigd met de kans op de uitkomst 

Formule:   𝑣 =  ∑ 𝑝 × (𝑢 − 𝐸)2 

 

C. Standaardafwijking 
De standaardafwijking is de wortel van de variantie 

Formule:   𝑠 =  √∑ 𝑝 × (𝑢 − 𝐸)2 

  



V. Binomiale verdeling (kansvariabele) 
De binomiale kansvariabele is een typische vorm van kansvariabele. Deze wordt gebruikt in situaties 

(onderzoeken) waarbij de populatie (en dus ook de steekproef) in twee categorieën kan worden 

ingedeeld. (je hebt het afgelopen jaar griep gehad, je hebt thuis een racefiets, je hebt een tablet, je bent 

lid van een sportvereniging) 

De tabel met mogelijke uitkomsten en de kans op de uitkomst wordt berekend. Voor het berekenen van 

de kansen zijn een paar parameters noodzakelijk: de grootte van de steekproef en een kenmerk van de 

populatie. Bijvoorbeeld: 25% van de mannen in Nederland rookt.  

In een steekproef van 20 mannen heb je per man een kans van 25% dat hij rookt. In een steekproef van 

20 verwacht je 5 rokende mannen aan te treffen. Toch is het mogelijk dat in die steekproef niemand 

rookt, of slechts één, of alle 20. In de binomiale kansvariabele wordt de kans op alle mogelijke 

uitkomsten berekend.  

Laten we uitgaan van de vraag ‘Hoe groot is de kans dat in een steekproef van 20 er 3 roken?’. We 

kunnen dan niet alleen maar 0,25 tot de derde nemen. Want die drie kunnen op allerlei manieren in de 

groep van 20 opduiken. Er zijn een heleboel verschillende combinaties denkbaar van 3 rokers en 17 niet 

rokers. Voor het bepalen van de kans op drie rokers moeten we de volgende berekening uitvoeren. 

We vermenigvuldigen het aantal combinaties van 20 boven 3 met de kans op roken tot de derde en 

vermenigvuldigen deze dan nog met de kans dat ze niet roken tot de zeventiende (20 – 3). Immers, om 

alleen de kans op 3 rokers te berekenen moeten de andere 17 niet roken. 

De algemene formule voor het berekenen van de kansen in de binomiale kansverdeling is dus: 

𝑝 =
𝑛!

𝑟! ∗ (𝑛 − 𝑟)!
×  𝑠𝑟  ×  (1 − 𝑠)(𝑛−𝑟) 

In de formule staat de 𝑠 voor de kans op ‘succes’ (Hoera, we hebben een roker!). Volgens het voorbeeld 

is dat hier 0,25. Alle kansen bij elkaar opgeteld moeten 1 zijn.  

Zo heb je dan een kansvariabele waarvan je het gemiddelde (verwachtingswaarde E), de variantie en 

standaardafwijking kunt berekenen (zie vorige bladzijde) 

Voor het eerste gedeelte van de formule 
𝑛!

𝑟!∗(𝑛−𝑟)!
 kun je gebruik maken van de Excel functie COMBIN(). 

Excel heeft ook een functie voor het maken van de binomiale verdeling: BINOMDIST(). 

Deze functie heeft twee varianten. In het laatste argument van de functie kun je aangeven of je alle 

kansen tot de actuele uitkomst wilt optellen (TRUE) of dat je alleen de kans op de uitkomst wilt 

berekenen (FALSE). 

  



Begrippen en Definities 

Nominale schaal of ordinale schaal. 

We spreken van een nominale schaal wanneer er sprake is van kwalitatieve gegevens. Vraag je 

bijvoorbeeld naar het favoriete huisdier (hond, kat, konijn, etc.) dan kun je geen ordening aanbrengen in 

de zin van: hond > kat > konijn (behalve alfabetisch op naam). 

We spreken van een ordinale schaal wanneer er sprake is van kwantitatieve gegevens. Vraag je aan 

scholieren van 16 jaar bijvoorbeeld naar de hoeveelheid zakgeld, dan kun je dat heel goed ordenen 

(sorteren) van laag naar hoog (of omgekeerd). 

Uitbijter: een gemeten waarde die buiten het algemene patroon valt. Er kan sprake zijn van een foutieve 

meting of er is werkelijk iets aan de hand, wat nader onderzoek vraagt. 

Invloedrijk punt: een waarde die ver van de overige gemeten waarden ligt. Deze kan bijvoorbeeld grote 

gevolgen hebben voor de statistische interpretatie (gemiddelde, bereik, etc). 

 


