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Inleidend 

Talrijke wiskundeleerkrachten en beleidsmakers nemen de laatste jaren een kritische houding 
aan tegenover een traditionele invulling van de lessen statistiek. Ze stellen vast dat deze aanpak 
niet tot gehoopte resultaten leidt. Leerlingen hebben heel wat misvattingen over statistische 
concepten en hebben vaak een negatieve houding ten opzichte van het vakgebied statistiek. Dit 
alles heeft er internationaal en in Vlaanderen toe geleid dat een aantal fundamentele uitgangs-
punten over het statistiekonderwijs herdacht werden. Zo werd het lessenpakket statistiek binnen 
de wiskundeles uitgebreid en kwam er meer en meer aandacht voor statistisch redeneren, eerder 
dan voor het toepassen en berekenen van procedures en formules. Uit onderzoek blijkt echter 
dat wiskundeleerkrachten vaak het gevoel hebben weinig houvast te hebben bij het omzetten 
van deze nieuwe inzichten in de praktijk (voor een overzicht, zie März, 2008). 

In wat volgt willen wij een deel van het gezochte houvast aanreiken. Dat doen we door een ka-
der te presenteren voor het concept statistisch redeneren. Belangrijke vormen van correct en 
foutief statistisch redeneren worden besproken en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden die 
in de les kunnen gebruikt worden. We willen de lezer zoveel mogelijk warm maken om stil te 
staan bij wat statistisch redeneren inhoudt en bij mogelijke oorzaken van foutieve vormen van 
redeneren die steeds weer terugkeren. 

Deze bijdrage bestaat uit drie delen. In een eerste deel onderzoeken we waar de nadruk op sta-
tistisch redeneren vandaan komt en welke andere veranderingen zichtbaar zijn in het statistiek-
onderwijs. In het tweede deel geven we weer wat wij verstaan onder de term statistisch redene-
ren. We geven een overzicht van belangrijke vormen van correct en foutief statistisch redeneren 
en gaan op zoek naar een mogelijke verklaring voor systematisch foutief redeneren. We verwij-
zen hierbij niet alleen naar resultaten uit internationaal onderzoek, maar geven ook percentages 
uit onderzoek naar het gebruik van vormen van correct en foutief statistisch redeneren bij 687 
Vlaamse universiteitsstudenten in het begin van hun curriculum (aansluitend bij Peters, 2008). 
We eindigen in het derde deel met enkele korte afrondende bedenkingen. 

In een andere bijdrage in deze editie van Wiskunde en Onderwijs (“De Vragenlijst Statistisch 
Redeneren”) wordt dieper ingegaan op hoe statistisch redeneren kan geëvalueerd worden en 
wordt een Nederlandstalige versie van een instrument om statistisch redeneren te meten voorge-
steld, namelijk de Statistical Reasoning Assessment. 

 

1   Hervormingen in het statistiekonderwijs 

Verschillende ontwikkelingen hebben geleid tot hervormingen in het statistiekonderwijs. Een 
eerste ontwikkeling is de veranderde samenleving waarin statistiek meer dan ooit is verweven 
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met het dagelijkse leven en waarin statistische geletterdheid als een essentiële basisvaardigheid 
verondersteld wordt (Ben-Zvi & Garfield, 2004; Callaert, 2004, 2007). Op de arbeidsmarkt 
wordt bijvoorbeeld steeds meer naar analytische en kwantitatieve vaardigheden gevraagd en in 
het hoger onderwijs wordt in steeds meer opleidingen een statistiekcursus aangeboden als zoge-
naamde “service course” (Callaert, 2004). Een tweede ontwikkeling die het statistiekonderwijs 
geïnspireerd heeft, is een vernieuwde opvatting over de gepaste vakdidactische aanpak. Zo ne-
men bijvoorbeeld de leerling (eerder dan de leerkracht) en het gebruik van realistische contexten 
steeds meer een centrale plaats in binnen de statistiekles (Callaert, 2007; Moore, 1997). Ten 
derde hebben ook de technologische ontwikkelingen bijgedragen tot het huidige karakter van het 
statistiekonderwijs (Ben-Zvi, 2000; Biehler, 1993; Moore, 1997). De opkomst van grafische 
rekentoestellen en computers heeft de statistiekles een nieuwe invulling gegeven. Tot slot zijn 
deze veranderingen ook doorgevoerd omwille van een minder positieve reden, namelijk de vele 
misvattingen en negatieve attitudes waarmee leerlingen te kampen hebben. Heel wat onderzoek 
toont immers aan dat leerlingen, studenten en zelfs volwassenen er niet in slagen om statistisch 
te denken over belangrijke zaken die hun leven beïnvloeden (Ben-Zvi & Garfield, 2004; Castro 
Sotos, Vanhoof, Van den Noortgate, & Onghena, 2007; Gal, 2002; Vanhoof, Castro Sotos, 
Onghena, Verschaffel, Van Dooren, & Van den Noortgate, 2006). 

De concrete veranderingen die het gevolg zijn van deze ontwikkelingen, kunnen onderverdeeld 
worden in drie categorieën die met elkaar in wisselwerking staan. Zo zijn er, ten eerste, de in-
houdelijke veranderingen die weerspiegeld worden in vernieuwde eindtermen en leerplannen, 
namelijk een verruiming van het aantal lestijden en de verandering van de lesinhouden (Callaert, 
2007). Wat de leerinhoud betreft, stelt men vast dat in een moderne cursus een meer gebalan-
ceerde introductie gegeven wordt in de wereld van de data-analyse, dataverzameling en inferen-
tie (Moore, 1997). De nadruk ligt op het statistisch leren redeneren van leerlingen, eerder dan op 
het kunnen berekenen en toepassen van allerhande procedures en formules. Deze inhoudelijke 
evoluties zijn gepaard gegaan met de promotie van nieuwe didactische werkvormen waarin het 
actief, constructief, cumulatief, doelgericht, gesitueerd en coöperatief leren centraal staan 
(Moore, 1997; Mvududu, 2005; Verschaffel & De Corte, 1998). Een derde verandering heeft te 
maken met de integratie van technologisch leermateriaal in de statistiekles (Ben-Zvi, 2000; 
Mills, 2002; Moore, 1997). Grafische rekentoestellen, computers en softwareprogramma’s zor-
gen ervoor dat bepaalde processen geautomatiseerd worden en er aandacht besteed kan worden 
aan andere aspecten, zoals het interpreteren van onderzoeksresultaten. Bovendien worden derge-
lijke technologische leermiddelen steeds meer beschouwd als een geschikt instrument om be-
paalde statistische begrippen te verhelderen. Technologische instrumenten krijgen een steeds 
belangrijkere positie in de statistiekles. 

Een belangrijk aspect van deze hervormingen is dus dat statistisch redeneren centraal is komen 
te staan. Zo is het correct redeneren over kansrekenen en data-analyse – eerder dan het formeel 
toepassen ervan – essentieel geworden. Ook in het Vlaamse hoger onderwijs zijn deze nieuwe 
inzichten doorgedrongen in de cursussen statistiek. In heel wat syllabi en handboeken wordt het 
inzicht in en het kritisch denken over statistische concepten en procedures als hoofddoel naar 
voren gebracht (Beirlant, Dierckx, & Hubert, 2005; Departement Pedagogische Wetenschappen, 
2007; Faculteit Wetenschappen, 2007a, 2007b; Moore & McCabe, 2001; Onghena, 2003). 
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Dit inzicht en kritisch denken met betrekking tot statistische concepten en procedures wordt in 
de literatuur vaak beschreven met de term statistisch redeneren. Internationaal werd al heel wat 
onderzoek verricht naar verschillende vormen van statistisch redeneren bij leerlingen, studenten 
en volwassenen. Dit onderzoek geeft vaak heel interessante en bruikbare informatie voor de 
statistiekles, omdat correcte en (systematisch) foutieve vormen van redeneren worden toegelicht 
en geïllustreerd. Deze informatie maakt leerkrachten en docenten ervan bewust waar problemen 
bij leerlingen en studenten zich situeren en hoe die zich uiten, zodat ze hier in de dagdagelijkse 
klassituaties rekening mee kunnen houden. In wat volgt gaan we dieper in op het begrip statis-
tisch redeneren en geven we heel wat concrete voorbeelden weer. 

 

2   Wat verstaan we onder statistisch redeneren? 

De term statistisch redeneren wordt onder meer door Joan Garfield omschreven als de manier 
waarop mensen nadenken over statistische concepten en hoe zij conclusies trekken uit statisti-
sche informatie (Ben-Zvi & Garfield, 2004; Garfield, 2002, 2003; Garfield & Chance, 2000). 

Dit statistisch redeneren omvat het maken van interpretaties vanuit datasets, vanuit representa-
ties van gegevens, of vanuit statistische samenvattingen van data. Hierbij worden concepten met 
elkaar verbonden (zoals centrum en spreiding), of ideeën over gegevens en kansen met elkaar 
gecombineerd. Om statistisch correct te redeneren moet men statistische processen begrijpen en 
kunnen uitleggen, en in staat zijn om statistische resultaten volledig te interpreteren. 

Statistisch redeneren kan bestudeerd worden met de focus op de vormen van correct redeneren 
die nagestreefd worden in het statistiekonderwijs. Vaak wordt het echter bestudeerd met de fo-
cus op systematisch foutieve vormen van redeneren die worden geobserveerd. Historisch kreeg 
kansrekening hierbij zeer veel aandacht, omdat de informele noties die leerlingen en studenten 
hierover hebben vaak blijken af te wijken van de formele kanstheorie. Recenter is ook meer en 
meer de nadruk gelegd op problemen bij beschrijvende en inductieve data-analyse. 

In deze bijdrage geven we eerst een algemene opsomming van vormen van correct statistisch 
redeneren die nagestreefd worden bij leerlingen en studenten. Hierna volgt er een overzicht van 
systematische fouten die vaak geobserveerd worden wanneer leerlingen of studenten geconfron-
teerd worden met statistische problemen. Naast dit algemeen overzicht zullen we enkele van de 
meest bekende en meest gedocumenteerde systematische fouten bespreken, voornamelijk bin-
nen het gebied van de kansberekening. We geven hierbij concrete voorbeelden en schetsen een 
cognitief-psychologisch kader waarin deze fouten kunnen gesitueerd worden. 

 

2.1   Correct statistisch redeneren 

Garfield (2002, 2003) onderscheidt zes types van correct statistisch redeneren die in de statis-
tiekles worden nagestreefd: 

 

Vormen van correct statistisch redeneren 
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1-Redeneren over data. Het herkennen en categoriseren van gegevens als kwantitatief of kwalita-
tief, discreet of continu; weten waarom een bepaald soort van gegevens leidt tot een bepaald type van 
tabellen, grafieken of statistische maten. 

2-Redeneren over representaties van gegevens. Begrijpen hoe een grafiek een steekproef voorstelt, 
hoe een grafiek moet gelezen en geïnterpreteerd worden, en hoe grafieken aangepast kunnen worden 
om de dataset beter te representeren; verder kunnen kijken dan toevallige metingen in verdelingen en 
zo in staat zijn om algemene karakteristieken zoals vorm, centrum en spreiding te herkennen. 

3-Redeneren over statistische maten. Begrijpen wat centrum-, spreidings- en positiematen (bij-
voorbeeld percentielen en kwantielen) vertellen over een dataset; weten welke maat in bepaalde om-
standigheden best gebruikt wordt en hoe die wel en niet de gegevens weergeeft; weten dat het ge-
bruiken van samenvattingen voor voorspellers accurater zal zijn voor grote dan voor kleine steek-
proeven; weten dat een goede samenvatting van gegevens zowel een centrum- als een spreidingsmaat 
bevat en dat deze samenvattende maten gebruikt kunnen worden om datasets te vergelijken. 

4-Redeneren over onzekerheid. Het begrijpen en gebruiken van ideeën zoals toeval, kans en waar-
schijnlijkheid om beoordelingen te maken over onzekere situaties; weten dat niet alle uitkomsten 
even waarschijnlijk zijn; weten hoe de waarschijnlijkheid van verschillende gebeurtenissen te bepa-
len door gebruik te maken van de juiste methode (zoals een boomdiagram of een simulatieprogram-
ma op de computer). 

5-Redeneren over steekproeven. Weten hoe steekproeven gerelateerd zijn aan een populatie en wat 
er geconcludeerd kan worden uit steekproeven; weten dat een grotere, goedgekozen steekproef de 
populatie beter zal representeren en dat bepaalde steekproeftrekkingen niet-representatief zijn voor de 
populatie; voorzichtig zijn bij het trekken van conclusies uit kleine of vertekende steekproeven. 

6-Redeneren over verbanden. Weten hoe de relatie tussen twee variabelen te beoordelen en te in-
terpreteren; weten hoe een tweewegstabel of spreidingsdiagram te interpreteren om bivariate relaties 
na te gaan; weten dat een sterke correlatie tussen twee variabelen geen causaal verband inhoudt. 

 

Concrete voorbeelden van deze vormen van redeneren worden gepresenteerd in de bijdrage “De 
Vragenlijst Statistisch Redeneren”. Zoals gezegd, gaan we hier voornamelijk dieper in op een 
aantal foutieve vormen van statistisch redeneren. 

 
2.2   Foutief statistisch redeneren 

Een zeer invloedrijk cognitief-psychologisch werk waarin foutief statistisch redeneren in detail 
wordt bestudeerd, is 'Judgement under uncertainty. Heuristics and biases' van Kahneman, Slo-
vic en Tversky (1982). Ze presenteren in dit werk de "heuristics and biases"-benadering, een 
theoretisch kader dat gebruikt kan worden om achterliggende redeneerprocessen en dus ook het 
maken van fouten bij het oplossen van statistische problemen (met de nadruk op kansrekenen) 
te verklaren. 

We presenteren in wat volgt eerst deze heuristics-and-biasesbenadering en illustreren aan de 
hand van concrete voorbeelden hoe deze benadering systematisch foutieve redeneervormen bij 
kansrekenen kan verklaren. Vervolgens geven we een algemeen overzicht van mogelijke vor-
men van foutief statistisch redeneren. We lichten ten slotte een aantal belangrijke foutieve vor-
men van redeneren (zoals de representativiteitsmisconceptie, de outcome approach en de equi-
probabiliteitsbias) in detail toe. 
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2.2.1   De heuristics-and-biasesbenadering 

Sinds eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw publiceerden Amos Tversky en 
Daniel Kahneman over hun onderzoek naar het beoordelen van kansrekenen en statistiek (Kah-
neman & Tversky, 1973; Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982). Hun werk was vrij revolutio-
nair, aangezien ze zowel de adequaatheid van de toen heersende rationele modellen in vraag 
stelden, als met een cognitief alternatief op de proppen kwamen. In die tot dan toe heersende 
rationele modellen werd gesteld dat mensen in onzekere situaties op basis van waarschijnlijk-
heidsberekeningen en nutsvoorspellingen kiezen voor het meest optimale (d.i. het meest bruik-
bare) alternatief uit een reeks mogelijkheden (Koele & van der Pligt, 1993). Doordat uit onder-
zoek (o.a. Kahneman & Tversky, 1973) steeds meer voorbeelden naar voren kwamen waarin de 
keuzes van mensen niet gedaan werden op basis van zulke kansberekeningen, probeerden 
Tversky en Kahneman een model op te bouwen dat zowel correcte als foutieve oordelen en 
beslissingen door dezelfde psychologische processen kon verklaren (Kahneman et al., 1982). 

Ze vonden dat mensen vereenvoudigingsstrategieën gebruiken om de complexiteit van beoorde-
lingstaken te reduceren. Daarnaast vonden ze dat processen van intuïtief redeneren niet alleen 
eenvoudiger waren dan de waarschijnlijkheidsberekeningen die de rationele modellen verwacht-
ten, maar ook dat ze een verschillende aard hadden. Ze vonden drie grote heuristieken of ver-
eenvoudigende vuistregels: representativiteit (representativeness), beschikbaarheid (availability) 
en ankers en rigiditeit (adjustment and anchoring). Over het algemeen houden die heuristieken 
juiste en nuttige beoordelingen in bij het bepalen van kansen of het voorspellen van waarden, 
máár ze kunnen ook leiden tot ernstige, systematische fouten (Gilovich & Griffin, 2005; Tvers-
ky & Kahneman, 1982). Aan de hand van voorbeelden van zowel correcte als foutieve toepas-
singen verduidelijken we hoe de vereenvoudigingsstrategieën het redeneren bij statistische pro-
blemen beïnvloeden. 

 

Representativiteit 

De representativiteitsheuristiek wordt onder meer toegepast wanneer mensen de kans op een 
gebeurtenis beoordelen door een vergelijking te maken met kenmerken van de achterliggende 
populatie (Tversky & Kahneman, 1982). Wanneer de gebeurtenis grote gelijkenis vertoont met 
die populatie, lijkt de gebeurtenis waarschijnlijker. 

 

Voorbeeld van correct gebruik van de representativiteitsheuristiek 

Volgens Borovcnik (in Shaughnessy, 1992) is het door het idee van representativiteit dat we kenmer-
ken uit steekproeven kunnen toeschrijven aan de achterliggende populatie. Wanneer voor onderzoek 
een toevallige steekproef wordt getrokken, is dat immers vanuit de idee dat deze groep respondenten 
representatief zal zijn voor de gehele populatie, waardoor kenmerken afgeleid kunnen worden die 
gelden voor de gehele populatie. 
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Deze vereenvoudigingsstrategie is echter misleidend wanneer men meent dat zelfs kleine op-
eenvolgingen van toevalsvariabelen de belangrijkste kenmerken van de onderliggende populatie 
moeten weerspiegelen, of wanneer de steekproefgrootte niet mee in rekening wordt genomen. 

 

Voorbeeld van foutief gebruik van de representativiteitsheuristiek 

De helft van alle pasgeborenen zijn meisjes en de helft zijn jongens. Ziekenhuis A heeft een gemid-
delde van 50 geboortes per dag. Ziekenhuis B heeft een gemiddelde van 10 geboortes per dag. Welk 
ziekenhuis heeft op een bepaalde dag meer kans om 80% of meer vrouwelijke geboortes te tellen? 
- Ziekenhuis A (met 50 geboortes per dag) 
- Ziekenhuis B (met 10 geboortes per dag) 
- Beide ziekenhuizen hebben evenveel kans om zulk een gebeurtenis mee te maken. 

 

Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat de meeste proefpersonen antwoorden dat beide zieken-
huizen evenveel kans hebben om 80 % of meer vrouwelijke geboortes te tellen (Greer, 2001; 
Shaughnessy, 1993; Tversky & Kahneman, 1982). Ze gaven daarbij als uitleg dat de kans op 
een bepaald percentage jongens of meisjes gelijk was in ieder ziekenhuis; ze verwachten dus dat 
de proportie van 50 % meisjes en 50 % jongens uit de populatie benaderd wordt in iedere steek-
proef (Shaughnessy, 1977; Tversky & Kahneman, 1982). Zoals Moore en McCabe aangeven 
over deze zogenaamde foutieve wet van de kleine aantallen, "geloven we dat zelfs korte series 
toevalsverschijnselen het soort gemiddeld gedrag zullen tonen dat in feite slechts op de lange 
duur optreedt" (2001, p. 265). De correcte wet van de grote aantallen stelt echter dat een grote 
steekproef meer kans heeft om de populatieverwachting te benaderen, terwijl een kleine steek-
proef juist meer afwijking zal vertonen. Het juiste antwoord was dus ziekenhuis B. 

Ook in Vlaanderen maken heel wat studenten gebruik van deze foutieve wet van de kleine aan-
tallen. In een onderzoek met 687 studenten Humane en Exacte Wetenschappen aan de Katholie-
ke Universiteit Leuven verkoos 49 % bij de start van hun statistiekcursus het foutieve antwoord 
C; 41 % van deze studenten duidde wel het correcte alternatief B aan. 

 

Beschikbaarheid 

De strategie van beschikbaarheid wordt onder meer toegepast wanneer mensen de kans op een 
gebeurtenis beoordelen vanuit het gemak waarmee ze zich voorbeelden kunnen herinneren of 
inbeelden. Meestal leidt het gebruik van deze heuristiek niet tot problemen: voorbeelden met 
een hoge frequentie worden gewoonlijk sneller en beter herinnerd dan voorbeelden met een lage 
frequentie. 

 

Voorbeeld van correct gebruik van beschikbaarheid 

Shaughnessy (1992) stelt dat wanneer je in je geheugen verschillende voorbeelden hebt van zware 
verkeersongevallen op een bepaald kruispunt, je zelf voorzichtiger zal zijn wanneer je dat kruispunt 
passeert. 
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Deze heuristiek kan echter tot problemen leiden wanneer de beschikbaarheid van voorbeelden 
beïnvloed wordt door andere factoren dan frequentie of waarschijnlijkheid. 

 

Voorbeeld van foutief gebruik van beschikbaarheid 

1. In heel wat krantenwinkels worden, wanneer er winnende Lotto-formulieren verkocht werden, af-
fiches opgehangen met het gewonnen bedrag. Hierdoor denken heel wat mensen dat de kans om de 
Lotto te winnen met een formulier uit deze krantenwinkel groter is dan met een formulier uit een 
winkel enkele straten of dorpen verderop. 

2. In een onderzoek kregen proefpersonen een lijst te horen met personen uit beide geslachten. Na het 
beluisteren van de lijst moesten ze antwoorden of de lijst meer mannen- of vrouwennamen bevatte. 
Verschillende lijsten werden aangeboden aan verschillende groepen van mensen. In een deel van die 
lijsten waren de mannen bekender dan de vrouwen; in de andere lijsten waren de vrouwen bekender. 

 

Voor iedere lijst uit het tweede voorbeeld gaven de proefpersonen verkeerdelijk aan dat de 
groep (het geslacht) met het meest bekende personen ook het grootst was in aantal (Tversky & 
Kahneman, 1982). Wanneer dus de grootte van een groep beoordeeld wordt op basis van de 
beschikbaarheid (i.c. bekendheid) van haar voorbeelden, dan zal de groep waarvan de voorbeel-
den het makkelijkst worden herinnerd, groter lijken dan de groep met evenveel, maar minder 
gemakkelijk te herinneren voorbeelden. 

 

Ankers en rigiditeit 

In heel wat situaties maken mensen, vertrekkend vanuit een beginwaarde, schattingen die ze 
aanpassen om uiteindelijk tot een antwoord te komen (Tversky & Kahneman, 1982). Die be-
ginwaarde kunnen ze aannemen uit de formulering van het probleem, of kan het resultaat zijn 
van een eerste berekening. 

 

Voorbeeld van correct gebruik van ankers en rigiditeit 

Stel dat je de waarde van een geërfde stoel wil schatten om deze te kunnen verkopen (Chapman & 
Johnson, 2005). Je kan dan je beginwaarde kiezen door te denken aan een stoel die er sterk op lijkt 
van bij de plaatselijke antiquair. Door de prijs van die stoel als beginwaarde te nemen, en de iets be-
tere staat ervan mee in rekening te nemen, kan je voor jouw stoel een realistische, iets lagere prijs 
kiezen. 

 

Onafhankelijk van waar die gekozen beginwaarde ook komt (zelfgekozen of verkregen), vol-
gens Tversky en Kahneman (1982) en Epley en Gilovich (2005) zijn de aanpassingen die men 
doet meestal onvoldoende. Ze worden immers beïnvloed door de beginwaarde, ook al denkt 
men dat er geen verband is tussen deze beginwaarde en de aanpassingen. 

 

Voorbeeld van foutief gebruik van ankers en rigiditeit 
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In een onderzoek van Bar-Hillel (1973) kregen respondenten de kans om te gokken op één van twee 
gebeurtenissen. Er werden drie soorten van gebeurtenissen gebruikt: 

1) een enkelvoudige gebeurtenis, zoals het trekken van een rode knikker uit een zak met 50 % rode 
en 50 % witte knikkers; 

2) een conjuncte gebeurtenis, zoals zeven opeenvolgende keren (met teruglegging) een rode knikker 
trekken uit een zak met 90 % rode en 10 % witte knikkers; 

3) een disjuncte gebeurtenis, zoals minstens één van de zeven keer (met teruglegging) een rode knik-
ker trekken uit een zak met 10 % rode en 90 % witte knikkers 

 

Wanneer de respondenten de keuze kregen tussen de conjuncte gebeurtenis (met een kans van 
0.48) en de enkelvoudige gebeurtenis (met een kans van 0.50), koos een significante meerder-
heid toch voor de conjuncte gebeurtenis. Daarnaast verkoos men ook de enkelvoudige gebeurte-
nis boven de disjuncte (hoewel die een kans heeft van 0.52). In beide situaties werd dus door de 
meerderheid van de respondenten gekozen voor de minst waarschijnlijke gebeurtenis. Deze 
resultaten illustreren dat bij het gokken de kans op een conjuncte gebeurtenis systematisch over-
schat wordt, terwijl de kans op een disjuncte gebeurtenis net onderschat wordt. 

Volgens Tversky en Kahneman (1982) zijn deze systematische over- en onderschattingen te 
wijten aan de keuze van de beginwaarde. Men bepaalt namelijk de kans op de disjuncte en con-
juncte gebeurtenissen vanuit de kans op de bijbehorende enkelvoudige gebeurtenis (de kans op 
het trekken van één rode knikker is bij de conjuncte gebeurtenis 0.90, bij de disjuncte gebeurte-
nis is dat 0.10). De daaropvolgende aanpassingen zijn dan onvoldoende om tot een correct ant-
woord te komen; ze blijven te dicht bij de gekozen beginwaarde. Het gevolg van dit verkeerde 
gebruik van de ankerheuristiek is dat de kansen bij conjuncte gebeurtenissen overschat worden, 
en dat de kansen bij een disjuncte gebeurtenis onderschat worden. 

 

2.2.2   Voorbeelden van foutief statistisch redeneren 

Bij de bespreking van de heuristics-and-biasesbenadering kwamen reeds enkele voorbeelden 
aan bod van systematische fouten bij het oplossen van statistische problemen. Zo hebben we het 
bijvoorbeeld gehad over het verkeerd gebruik van de representativiteitsheuristiek, met als voor-
beeld de wet van de kleine aantallen. Hier geven we een overzicht van veel voorkomende vor-
men van foutief statistisch redeneren, gebaseerd op de beschrijving van zes vormen van foutief 
statistisch redeneren door Garfield (2002; zie onderstaand overzicht). De representativiteitsmis-
conceptie, de outcome approach en de equiprobabiliteitsbias worden nadien meer in detail be-
sproken. Voor concrete voorbeelden van items die al deze misvattingen nagaan, verwijzen we 
eens te meer naar de bijdrage “De Vragenlijst Statistisch Redeneren”. 

 

Vormen van foutief statistisch redeneren (Garfield, 2002) 

1-Misconcepties met betrekking tot gemiddelden: Gemiddelden worden gezien als het vaakst 
voorkomende getal (de waarde die vaker voorkomt dan de anderen). Mensen geloven vaak dat ze, om 
een gemiddelde te vinden, altijd alle getallen moeten optellen en delen door het aantal waarden (zon-

 8 



der rekening te houden met uitschieters). Het gemiddelde en de mediaan worden gezien als dezelfde 
dingen, en men gelooft dat groepen altijd vergeleken moeten worden door enkel te focussen op het 
verschil in hun gemiddelden. 

2-De uitkomstgeoriënteerde redenering: Een intuïtief kansmodel dat studenten leidt tot ja-nee be-
slissingen over enkelvoudige gebeurtenissen, in plaats van te kijken naar de opeenvolging van ge-
beurtenissen (Konold, 1989). Bijvoorbeeld: de weerman voorspelt dat er de komende tien dagen een 
kans van 70 % zal zijn op regen. Op zeven van deze tien dagen heeft het werkelijk geregend. Hoe 
goed was zijn voorspelling? Veel studenten zullen zeggen dat de weerman geen goede voorspelling 
deed, omdat het op alle dagen had moeten regenen waarop hij 70 % kans op regen had voorspeld. 
Deze studenten concentreren zich blijkbaar op de uitkomsten van enkelvoudige gebeurtenissen en 
zijn niet in staat om de opeenvolging ervan mee in rekening te nemen. Voor studenten met een uit-
komstgeoriënteerde redenering betekent een voorspelling van 70 % kans op regen, dat het móét rege-
nen. Op dezelfde manier zal het bij een weersvoorspelling van 30 % kans op regen níét regenen. 

3-Goede steekproeven moeten een hoog percentage uit de populatie weergeven: De meeste men-
sen hebben sterke intuïties over toevallige steekproeftrekkingen, maar de meeste ervan zijn fout 
(Kahneman et al., 1982). Terwijl de 'wet van de grote aantallen' garandeert dat grote steekproeven re-
presentatief zullen zijn voor de populatie waaruit ze zijn getrokken, vertellen de intuïties studenten 
dat het belangrijker is om rekening te houden met de verhouding van de steekproefgrootte tot de po-
pulatie. Velen geloven dat de grootte van of de manier waarop een steekproef getrokken is niet be-
langrijk is, maar dat deze, om van een goede steekproef te spreken, een groot percentage uit de popu-
latie moet weergeven. Daarom dat ze sceptisch kunnen zijn over een zeer grote steekproef die echter 
maar een klein percentage van de populatie vertegenwoordigt. Ze realiseren zich niet dat goed geko-
zen steekproeven de populatie op een goede manier weergeven, zelfs wanneer de verhouding van de 
steekproefgrootte tot de populatie klein is. 

4-De 'wet van de kleine aantallen': Mensen geloven dat steekproeven de populaties moeten weer-
spiegelen waaruit ze getrokken zijn. Heel wat mensen geloven ook dat eender welke twee steekproe-
ven, ongeacht hoe klein ze zijn, meer gelijkend zullen zijn met elkaar en met de populatie dan dat de 
kanstheorie zou voorspellen. Deze misconceptie heeft zelfs bij ervaren onderzoekers geleid tot het 
gebruiken van kleine steekproeven om afleidingen en veralgemeningen te maken over populaties 
(Kahneman et al., 1982). 

5-De representativiteitsmisconceptie: Mensen schatten de waarschijnlijkheid van een steekproef 
door na te gaan hoe goed de populatie wordt weerspiegeld. Daardoor wordt bij x worpen met een eer-
lijk muntstuk de reeks waarbij er een bij benadering gelijke verdeling van kop en munt is als meer 
waarschijnlijk beoordeeld dan een reeks met meer keer kop dan munt. Bijvoorbeeld: de reeks 
KMKKMM wordt als een meer waarschijnlijke reeks van zes worpen beoordeeld dan de reeks 
KMKKKK (Kahneman et al., 1982). Een ander voorbeeld van deze misconceptie is de ‘gambler’s 
fallacy’, waarbij mensen geloven dat bij het opgooien van een muntstuk na een lange reeks kop bij de 
volgende worp de kans op munt groter is dan de kans op nogmaals kop. Dit is een misvatting, want 
wanneer we gooien met een eerlijk muntstuk, is de kans op kop bij de volgende worp gelijk aan de 
kans op munt. 

6-De equiprobabiliteitsbias: Verschillende uitkomsten van een experiment worden gezien als even 
waarschijnlijk. Bijvoorbeeld: wanneer een verschillend aantal wetenschappers en economisten samen 
in een klas zitten, denken leerlingen dat bij een toevallige selectie van één persoon uit de klassenlijst 
de kans op het kiezen van een wetenschapper even groot is als de kans op het selecteren van een eco-
nomist. Een tweede voorbeeld vinden we wanneer studenten gevraagd wordt de kansen van verschil-
lende uitkomsten te vergelijken bij het werpen van drie dobbelstenen. Studenten zijn geneigd de kans 
op het gooien van drie vijven en de kans op slechts één vijf als even waarschijnlijk te beoordelen. 
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Nochtans is de kans op het gooien van één vijf groter dan de kans op het verkrijgen van drie vijven, 
aangezien er meerdere mogelijkheden zijn om die ene vijf te gooien, en slechts één manier om de 
drie vijven te verkrijgen (Lecoutre, 1992). 

 

 

De representativiteitsmisconceptie 

De representativiteitsheuristiek wordt toegepast wanneer mensen de kans op het voorkomen van 
een gebeurtenis proberen in te schatten door na te gaan hoe goed de achterliggende populatie 
weerspiegeld wordt (Shaughnessy, 1992; Tversky & Kahneman, 1982). Ze verwachten dus dat, 
wanneer ze kijken naar een door het toeval bepaald proces van gebeurtenissen (zoals het meer-
maals opgooien van een muntstuk), de essentiële kenmerken van het proces weergeven worden 
in de volgorde van die reeks gebeurtenissen (Tversky & Kahneman, 1982). Zo vinden ze de 
reeks K-M-K-M-M-K bij het opgooien van een muntstuk meer waarschijnlijk dan de reeks K-
K-K-M-M-M, omdat die laatste niet toevallig lijkt te zijn; verder lijkt de eerste reeks ook meer 
waarschijnlijk dan de reeks K-K-K-K-M-K, omdat hier de eerlijkheid van de dobbelsteen in 
vraag gesteld kan worden. Deze drie voorbeeldreeksen zijn echter allen even waarschijnlijk. 
Blijkbaar verwacht men echter dat de karakteristieken van het toevalsproces niet alleen over de 
hele reeks heen zullen weergegeven worden (en dus zowel 50 % kop als 50 % munt), maar ook 
in ieder van zijn afzonderlijke delen (als telkens afwisselende gebeurtenissen). 

Het idee van deze plaatselijke representativiteit wordt ook teruggevonden bij de gambler's falla-
cy (of het negative recency effect; Jones, 2005; Shaughnessy, 1992). Wanneer er bijvoorbeeld 
bij roulette gedurende lange tijd een rood nummer gedraaid wordt, maken veel gokkers de fou-
tieve redenering dat voor het volgende nummer de kans op zwart groter wordt. Ze zien het 
kansconcept hierbij als een zichzelf corrigerend proces, waarbij een afwijking in de ene richting 
(i.c. het veelvuldig voorkomen van rood) een afwijking in de andere richting teweegbrengt, 
zodat het evenwicht hersteld kan worden (Shaughnessy, 1992; Tversky & Kahneman, 1982). 

 

De outcome approach 

Een tweede veel voorkomende fout bij kansrekenen is dat heel wat mensen intuïtief beslissingen 
nemen over enkelvoudige gebeurtenissen, zonder in te zien dat deze gebeurtenis slechts één trial 
is uit een hele reeks. Konold (1989, 1995) noemde dit de ‘outcome approach’. Uitkomstgeoriën-
teerde mensen hebben niet door dat hen eigenlijk gevraagd wordt naar de steekproevenverdeling 
van een gebeurtenis; ze denken daarentegen dat ze de kans van één bepaalde trial moeten voor-
spellen. 

 

Voorbeeld van de outcome approach  

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut wilde de nauwkeurigheid van hun weersvoorspellingen be-
palen. Het zocht naar gegevens voor de dagen dat de weersvoorspeller 70 % kans op regen voorspel-
de. Men vergeleek deze voorspellingen met de observaties (al dan niet regen) op deze dagen. 
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De weersvoorspelling van 70 % kans op regen kan als heel nauwkeurig beschouwd worden als het 
regende op: 

• 95 % - 100 % van deze dagen 

• 85 % - 94 % van deze dagen 

• 75 % - 84 % van deze dagen 

• 65 % - 74 % van deze dagen 

• 55 % - 64 % van deze dagen 

 

In onderzoek van Konold (1995) interpreteerden de meeste studenten (36 %) bij deze vraag de 
voorspelling van 70 % kans op regen als "het gaat bijna zeker regenen op de dagen met deze 
voorspelling" (antwoord 1). Ze doen dit vanuit de idee dat je bij een voorspelling van 50 % kans 
niet kan weten wat gaat gebeuren, maar dat bij waarden boven of onder die 50 % de kansen 
gehercodeerd kunnen worden als respectievelijk ja- of nee- beslissingen. De concepten 'zeker-
heid' en 'grote kans' worden dus gelijkgesteld (Green, 1983). Deze respondenten begrijpen niet 
dat een nauwkeurige voorspelling inhoudt dat het bij een kans van 70 % regen ook op ongeveer 
70 % van die dagen zal regenen (antwoord 4). 

Van de Vlaamse studenten uit het onderzoek van Peters (2008) bleken de meesten bij de start 
van hun universiteitscursus statistiek wél de correcte redenering toe te passen: 54 % verkoos het 
correcte antwoordalternatief. Daarnaast was er toch ook een grote groep van deze studenten 
Humane en Exacte Wetenschappen (ongeveer 38 %) die zich liet vangen door deze uitkomstge-
oriënteerde misconceptie. 

 

De equiprobabiliteitsbias 

De laatste misvatting die we bespreken, is de equiprobabiliteitsbias. Wanneer mensen deze fou-
tieve redenering toepassen, verwarren ze de kansen van een enkelvoudige en een samengestelde 
gebeurtenis: ze beoordelen de gebeurtenissen als even waarschijnlijk, terwijl de kansen niet 
gelijk zijn (Jones, 2005). Ter illustratie het volgende voorbeeld: 

 

Voorbeeld van de equiprobabiliteitsbias 

Als twee dobbelstenen tegelijk worden geworpen, is het mogelijk dat één van de volgende twee re-
sultaten voorkomt: Resultaat 1: een 5 en een 6 worden geworpen; Resultaat 2: een 5 wordt twee keer 
geworpen. 

Kies het antwoord waarmee je het het meest eens bent: 

• De kansen om elk van de resultaten te verkrijgen zijn even groot. 

• Er is meer kans om Resultaat 1 te verkrijgen. 

• Er is meer kans om Resultaat 2 te verkrijgen. 

• Het is onmogelijk om een antwoord te geven (+ geef weer waarom). 
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Fischbein en Schnarch (1997) rapporteerden dat ongeveer 70 % van hun respondenten ant-
woordden dat de kansen op beide resultaten gelijk zijn, een resultaat dat terugkwam bij groepen 
met verschillende leeftijden. De meeste respondenten zien wel in dat het verkrijgen van een 
dubbele vijf één van de 36 mogelijkheden is bij het opgooien van twee dobbelstenen. Dat Resul-
taat 1 kan bekomen worden op twee verschillende manieren, wordt blijkbaar over het hoofd 
gezien. Ook Lecoutre (1992) vond vergelijkbare resultaten voor de antwoorden op bovenstaand 
voorbeeld: in haar onderzoeken gaf gemiddeld meer dan 50 % van de respondenten een ant-
woord aansluitend bij deze equiprobabiliteitsbias. Van de Vlaamse deelnemers uit het onder-
zoek van Peters (2008) paste zelfs 77 % deze foutieve redenering toe bij de start van hun statis-
tiekcursus. Slechts 16 % van deze studenten duidde het correcte antwoordalternatief B aan. 

 

3   Afrondende bedenking 

Boven werd het begrip statistisch redeneren toegelicht en werd het gekaderd binnen recente 
hervormingen in het wiskunde- en statistiekonderwijs. Er werd dieper ingegaan op het invloed-
rijke cognitief-psychologisch onderzoek van Tversky en Kahneman naar misvattingen bij het 
oplossen van statistische problemen, en een aantal misvattingen werden toegelicht en geïllu-
streerd. Een afrondende bemerking is hierbij aan de orde. 

Ook al besteedden we in deze bijdrage uitgebreid aandacht aan de misvattingen binnen kansre-
kenen, toch willen we benadrukken dat dit niet impliceert dat we dit deelgebied een belangrijke-
re rol willen toebedelen dan andere aspecten van statistisch redeneren, zoals redeneren over 
steekproeven of statistische maten. Met deze bijdrage wilden wij in de eerste plaats de proble-
matiek van misvattingen bij statistisch redeneren scherp stellen. Misvattingen bij kansrekenen 
nemen hierbij historisch een zeer centrale plaats in. Traditioneel lag de focus voornamelijk bij 
modellen die van toepassing waren op kansrekenen, maar meer en meer wordt ook de nadruk 
gelegd op beschrijvende en inductieve statistiek. Wij hopen dat deze bijdrage wiskundeleer-
krachten alvast een kader en een aantal vakgebonden voorbeelden heeft aangereikt en dat leer-
krachten aangezet worden om zich verder te verdiepen in courante vormen van correct en fou-
tief statistisch redeneren, ook in andere deelgebieden dan kansrekenen (zie bijvoorbeeld Ben-
Zvi & Garfield, 2004). Op die manier kunnen zij via concrete voorbeelden kennismaken met de 
moeilijkheden die leerlingen hebben bij het leren van de verschillende deelaspecten van statis-
tiek, en kunnen ze hier in de concrete klassituatie gepast rekening mee houden. 
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