
1 

 

De interpretatie van histogrammen en boxplots – 
Minder eenvoudig dan op het eerste zicht lijkt 
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Externe representaties van dataverdelingen, zoals histogrammen en boxplots, zijn 
alomtegenwoordig. Vooral histogrammen komen we vaak tegen, bijvoorbeeld in kranten en 
nieuwsprogramma’s op televisie. Boxplots worden dan weer vaak gebruikt in technische 
rapporten en wetenschappelijke publicaties. Toch blijkt uit recent onderzoek dat deze (en 
andere) externe representaties heel wat interpretatiemoeilijkheden met zich meebrengen. 
 
In dit artikel bespreken we achtereenvolgens histogrammen en boxplots. Voor beide 
representaties geven we eerst een korte inleiding op de representatie, haar opbouw en 
geschiedenis. Vervolgens stellen we de belangrijkste misinterpretaties voor. Tot slot 
bespreken we telkens exemplarisch één of twee onderzoeken naar een specifieke 
misinterpretatie van de betreffende representatie. 
 
 
1. Histogrammen 
Een histogram is een grafische weergave voor de verdeling van continue data. De verdeling 
wordt in een XY-grafiek weergegeven aan de hand van een reeks balken op basis van een 
(gegroepeerde) frequentietabel met reële klassegrenzen. De X-as geeft de waarden van de 
te beschrijven variabele weer en de Y-as de frequentie. Het woord ‘histogram’ werd voor het 
eerst gebruikt in 1892 door Karl Pearson, om ‘een veel gebruikte grafische representatie’ aan 
te duiden. Het eerste gebruik wordt echter toegeschreven aan onze landgenoot Adolphe 
Quetelet in 1846. 
 
De literatuur beschrijft diverse voor- en nadelen van histogrammen. Een belangrijk voordeel 
is uiteraard dat een histogram de vorm van de verdeling van een kwantitatieve variabele 
voor een grote verzameling van observaties overzichtelijk kan weergeven. Dit gebeurt 
meestal door de observaties op te delen in discrete klassen. Dit is echter ook direct het 
belangrijkste probleem met histogrammen: hoe bepaal je deze klassen en hun breedte? 
Figuur 1 illustreert dat deze keuze een grote invloed kan hebben op de vorm van de 
verdeling zoals die wordt gesuggereerd door het histogram. In het linker histogram is de piek 
rond de 25 bijvoorbeeld niet zichtbaar. In het middelste histogram zijn er dan weer pieken te 
zien rond 65 en 85 die in het rechterhistogram niet terug te vinden zijn. Het 
rechterhistogram tot slot geeft een erg onrustig beeld vol pieken en dalen. Bovendien lijken 
er geen observaties te zijn tussen 82 en 85. 
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Figuur 1: Dezelfde dataset weergegeven met verschillende klassebreedtes. 
 
 
 
 
1.1 De misinterpretatie van histogrammen 
In wat volgt, bespreken we drie voorbeelden van misinterpretaties van histogrammen die 
vastgesteld werden in een onderzoek dat wij recent verrichten bij eerstejaars 
universiteitsstudenten na het volgen van een cursus statistiek waarin histogrammen aan bod 
kwamen [4;5]. 
 
Bij een eerste misinterpretatie worden de hoogteverschillen tussen de balken van het 
histogram verkeerdelijk opgevat als een indicatie voor de variatie. Maar liefst 24% van de 
studenten in [4] gaf blijk van deze misinterpretatie. Deze studenten dachten dat wanneer er 
tussen de verschillende balken een groot hoogteverschil is (‘hogere trapjes’), de variatie 
groter is dan wanneer deze verschillen kleiner zijn. Figuur 2 geeft weer hoe een student deze 
redenering probeerde verduidelijken in deze studie: deze student dacht dat de grote 
‘sprongen’ van balk tot balk in het rechter histogram een grotere variatie aangaven dan in 
het linker histogram. 
 

 
Figuur 2: Illustratie van de misinterpretatie van de hoogteverschillen van de balken in een histogram.  
 
Ten tweede hebben studenten vaak moeite met het interpreteren van de klassen in 
histogrammen. Ze denken dat elke waarde waar zich een balk bevindt, ook daadwerkelijk 
geobserveerd werd, terwijl dit bij gegroepeerde histogrammen zeker niet altijd het geval is. 
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We vonden deze tweede misinterpretatie terug bij maar liefst 81% van de studenten in ons 
onderzoek [4]. Zij dachten dat, bijvoorbeeld in Figuur 2, de waarde 72 zeker was 
geobserveerd, terwijl dit niet uit de representatie kan worden afgeleid. 
 
Een laatste misinterpretatie is dat veel studenten denken dat de hoogte van de staven iets 
zegt over het gemiddelde van de verdeling. Meer bepaald denken ze dat een histogram met 
een hogere modale balk een hoger gemiddelde heeft dan een histogram met een lagere 
modale balk. Figuur 3 geeft aan hoe een student uit vermeld onderzoek blijk geeft van deze 
misinterpretatie. Het rechtse histogram heeft duidelijk een lager gemiddelde dan het linker 
histogram, maar vanwege de hogere modale balk dacht deze student dat het rechter 
histogram een hoger gemiddelde zou hebben. Op deze misinterpretatie gaan we verder in, 
in de volgende paragraaf. 
 

 
Figuur 3: Illustratie van de foute vergelijking van de gemiddeldes van twee histogrammen. 

 
 
1.2 Het onderliggend mechanisme van de misinterpretatie van histogrammen 
 
De voorbije jaren hebben we meer systematisch onderzoek gedaan naar enkele 
misinterpretaties van histogrammen. Hierna bespreken we kort een studie die we recent 
uitvoerden bij eerstejaars universiteitsstudenten waarbij we de laatst besproken 
misinterpretatie van histogrammen verder onder de loep namen. Meer bepaald wilden we 
testen of deze misinterpretatie zou kunnen worden verklaard door het gebruik van een 
verkeerde intuïtie. Voor dit onderzoek vertrokken we van een aantal designprincipes voor 
grafieken zoals die naar voor werden geschoven door Tversky. Daarbij aansluitend 
baseerden we ons op de zogenaamde ‘dual process’ theorieën die de rol van intuïties in het 
redeneren beschrijven. We lichten elk van beide theoretische kaders kort toe.  
 
1.2.1 Tversky’s designprincipes voor grafieken 
Volgens Tversky [8] moeten grafieken zodanig worden ontworpen dat we ze kunnen 
interpreteren op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij de wijze waarop we de wereld 
om ons heen interpreteren. Dit betekent bijvoorbeeld dat een element dat in grafiek A 
groter is dan in grafiek B, ook meer gegevens zou moeten representeren of belangrijker zijn 
dan in grafiek B. In het dagelijkse leven betekent een hogere toren van blokken bijvoorbeeld 
ook dat er meer blokken zijn gebruikt dan bij een kleinere toren van dezelfde blokken. Bij 
histogrammen lijkt deze regel op het eerste zicht op te gaan: hogere balken representeren 
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meer gegevens dan lagere balken. Toch blijkt dat studenten die hoogte van de balken ook 
verkeerd gebruiken, namelijk door aan te nemen dat een histogram met hogere balken een 
hoger gemiddelde heeft dan een histogram met lagere balken (zie Figuur 3). 
 
Daarnaast geeft Tversky [8] aan dat mensen eerder naar de verticale dan naar de horizontale 
dimensie van een grafiek zullen kijken. In het dagelijkse leven is deze verticale dimensie 
immers zeer belangrijk: planten, mensen en dieren groeien naar boven en een blokkentoren 
wordt hoger wanneer er een blok wordt toegevoegd. In een histogram is de verticale 
dimensie inderdaad erg belangrijk, maar de horizontale dimensie moet zeker ook mee in 
rekening worden gebracht bij de interpretatie. Het is immers de horizontale positie van de 
balken die aangeeft welke waarden werden geobserveerd, de verticale dimensie geeft enkel 
aan hoe vaak deze waarden werden geobserveerd. De misinterpretatie van de hoogte van 
balken in histogrammen sluit ook aan bij deze aandacht voor de verticale dimensie. Bij deze 
misinterpretatie wordt namelijk de aandacht op de verticale dimensie van het histogram 
gericht, terwijl de horizontale dimensie minstens even belangrijk is (bijvoorbeeld voor het 
vergelijken van het gemiddelde van twee datasets weergegeven in een histogram zoals in 
Figuur 3). 
 
1.2.2 Dual process theorieën 
Dual process theorieën [3] zijn ontwikkeld om te kunnen verklaren waarom mensen die in 
principe over voldoende kennis beschikken om een bepaald probleem op te lossen, in 
bepaalde gevallen toch systematisch een fout antwoord geven. Bij de misinterpretatie van 
histogrammen is dit ook het geval: de representatie wordt veel gebruikt, studenten zouden 
deze correct moeten kunnen interpreteren op basis van hun kennis en ervaring, maar slagen 
er toch niet altijd in, en bepaalde interpretatiefouten komen herhaaldelijk terug. Deze dual 
process theorieën onderscheiden twee redeneerprocessen die mensen hanteren: intuïtieve 
en analytische processen. Intuïtieve processen verlopen automatisch en zijn zeer snel, terwijl 
analytische processen meer tijd en moeite kosten. Intuïtieve processen geven in heel veel 
gevallen zeer snel een correcte interpretatie of oplossing, maar soms zetten ze ons op het 
verkeerde been. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval van de misinterpretatie van 
histogrammen: de hogere balk linken we automatisch aan een hoger gemiddelde, zonder 
hier nog verder bij stil te staan. Dit kunnen we linken aan de designprincipes van Tversky [8]: 
de verticale dimensie van het histogram springt direct in het oog en zet onmiddellijk een 
intuïtief proces op gang, gebaseerd op deze verticale dimensie, zonder (voldoende) rekening 
te houden met de horizontale dimensie. 
 
Analytische processen duren langer en kosten meer moeite dan intuïtieve processen. Dual 
process theorieën gaan er van uit dat intuïtieve processen steeds automatisch en 
onmiddellijk na de confrontatie met een probleem worden opgestart. Of ook analytische 
processen plaatsvinden, hangt van diverse factoren af. Zo moeten we alert genoeg zijn om 
op te merken dat de uitkomst van het intuïtief proces niet volstaat. In het geval van de 
misinterpretatie van histogrammen moet er dus een belletje gaan rinkelen wanneer we de 
hogere balk interpreteren als een hoger gemiddelde. Wanneer dit gebeurt, kunnen we tot 
een correcte interpretatie komen, al duurt het volledige redeneerproces dan iets langer dan 
wanneer we opgaven oplossen waarin we met intuïtief redeneren reeds tot een juiste 
oplossing hadden kunnen komen. 
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Dual process theorieën zijn veel gebruikt in de psychologie, maar ook in de economie. Een 
van de grondleggers van de theorie, Daniel Kahneman, werd in 2002 zelfs onderscheiden 
met de Nobelprijs voor de economie. Zijn boek ‘Ons feilbare denken. Thinking, fast and slow’ 
uit 2011 legt op een heldere manier uit hoe ons intuïtief denken ons dagelijks voor de gek 
houdt en onderwerpt de lezer aan diverse testjes om dit op overtuigende wijze aan te tonen. 
 
1.2.3 Methode 
Het doel van het onderzoek was om na te gaan of intuïtief redeneren inderdaad ten 
grondslag ligt aan de misinterpretatie van de hoogte van de balken in histogrammen. Aan 
het onderzoek namen 116 eerstejaars universiteitsstudenten deel. Enkele weken voor hun 
deelname werden histogrammen en beschrijvende statistiek besproken in hun cursus 
statistiek. Het onderzoek werd uitgevoerd op computers om naast de antwoorden ook de 
reactietijden betrouwbaar te kunnen registreren. De studenten kregen 40 
vergelijkingsoefeningen van histogrammen. Hierbij maakten we een onderscheid tussen 
twee groepen items: congruente items en incongruente items. Bij congruente items was het 
intuïtieve antwoord (waarbij men zich baseert op de hoogte van de balken) juist, terwijl dit 
bij incongruente items niet het geval was (de hoogte van de balken leidt tot de foute 
oplossing). De verwachting was dus dat studenten de congruente items zeer snel correct 
zouden beantwoorden, terwijl ze bij de incongruente items meer fouten zouden maken en 
langer zouden doen over het geven van een correct antwoord omdat de intuïtieve 
interpretatie moet worden bijgestuurd door analytisch redeneren. Figuur 4 geeft een 
voorbeeld van een congruent en van een incongruent item. 
 

 Correcte redenering Intuïtieve redenering Voorbeeld 

Congruent 

Het bovenste 
histogram is meer 

naar rechts 
gesitueerd en heeft 

dus een hoger 
gemiddelde 

Het bovenste 
histogram heeft de 
hoogste balken en 

dus het hoogste 
gemiddelde 

 

Incongruent 

Beide histogrammen 
hebben hetzelfde 
gemiddelde, want 
dezelfde positie en 

vorm 

Het onderste 
histogram heeft de 
hoogste balken en 

dus het hoogste 
gemiddelde 

 
Figuur 4: Voorbeeld van een congruent en incongruent item. 

 
We verdeelden de studenten willekeurig in drie condities. We verwachtten dat deze 
condities even correct en even snel zouden reageren op de congruente items, aangezien de 
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intuïtie volstaat voor het correct beantwoorden van de opgaven. Voor de incongruente 
items verwachtten we wel verschillen. 

- Studenten in de intuïtieve conditie werd verteld dat zij moesten antwoorden binnen 4 
seconden. We probeerden hiermee te voorkomen dat deze studenten analytisch 
zouden kunnen redeneren en we verwachtten dan ook weinig correcte antwoorden 
voor de incongruente items. 

- Bij studenten in de analytische conditie probeerden we het tegenovergestelde effect 
te bereiken: we gaven hen alle tijd die ze nodig hadden en boden hen bovendien een 
voorbeeld van een misleidende lijngrafiek met de mededeling dat grafieken soms 
misleidend zijn en dat dit ook het geval kon zijn in het experiment dat ze gingen 
doen. Daarnaast werd hen gevraagd hun antwoord goed te controleren alvorens het 
in te geven. We hoopten hiermee studenten te stimuleren tot analytisch te 
redeneren, wat zou leiden tot veel correcte antwoorden, maar wel tot relatief lange 
reactietijden bij de incongruente items. 

- Studenten in de controle conditie ten slotte kregen deze waarschuwingen niet, maar 
kregen ook geen tijdslimiet opgelegd. 

 
1.2.4 Resultaten en discussie 
Wat betreft het aantal correcte antwoorden vonden we een statistisch significant verschil 
tussen de congruente en de incongruente items: 94% van de congruente items werd correct 
beantwoord, tegenover slechts 62% van de incongruente items. Dit is wat we hadden 
verwacht. Congruente items kunnen immers intuïtief makkelijk en snel worden opgelost, 
terwijl bij incongruente items analytisch moet worden geredeneerd. Opvallend was echter 
dat de scores in de drie de condities niet statistisch significant van elkaar verschilden. Het 
stimuleren van analytisch redeneren leidt dus niet tot meer juiste antwoorden op 
incongruente items, en het verhinderen ervan leidt evenmin tot minder juiste antwoorden. 
Dat lijkt er op te wijzen dat de intuïtieve verwerking in alle condities zeer invloedrijk 
aanwezig is, en nauwelijks te beïnvloeden valt.  
 
De gemiddelde reactietijden verschilden wel tussen de condities. Studenten in de 
analytische conditie antwoordden gemiddeld ruim twee keer zo traag (3426ms) als 
studenten in de intuïtieve conditie (1462ms) en de reactietijden van de controleconditie 
lagen hier tussenin (2469 ms). Dit toont aan dat onze manipulatie er wel degelijk voor zorgde 
dat studenten uit de analytische conditie meer tijd gebruikten, al bleek zoals eerder 
aangegeven dat dit hun kansen tot het correct vergelijken van de histogrammen niet positief 
beïnvloedde.  
 
Wanneer we inzoomen op de reactietijden van de correct beantwoorde items, zien we dat 
congruente items (2364 ms) sneller correct worden beantwoord dan incongruente items 
(2471 ms). Dit wijst erop dat het correct beantwoorden van incongruente items inderdaad 
analytisch redeneren vereist. 
 
Uit deze studie kunnen we concluderen dat bij het vergelijken van het gemiddelde van 
histogrammen intuïtieve processen de studenten inderdaad parten speelden. Er worden veel 
meer correcte antwoorden gegeven op opgaven waar de intuïtieve redenering ook leidt tot 
het correcte antwoord, en dit antwoord komt sneller tot stand. Bovendien bleek het niet 
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mogelijk tot meer correcte antwoorden te komen door de studenten te stimuleren om meer 
tijd te gebruiken en door hen een extra waarschuwing te geven om hun antwoord te 
controleren. Histogrammen worden dus vaak verkeerd geïnterpreteerd, ook al lijken ze op 
het eerste zicht geen moeilijke representatie te zijn. 
 
2. Boxplots 
Box plots bieden een grafische weergeven van de 5-getallen-samenvatting van de verdeling 
van continue data. De 5-getallen-samenvatting bestaat uit het minimum, het eerste kwartiel, 
de mediaan (of het tweede kwartiel), het derde kwartiel en het maximum. Boxplots worden 
voornamelijk gebruikt voor het snel weergeven en vergelijken van meerdere verdelingen en 
geven een algemeen beeld van de spreiding en scheefheid van een verdeling. In 
tegenstelling tot wat meestal wordt aangenomen, was het niet Tukey die in 1977 [7] voor 
het eerst een boxplot voorstelde om dataverdelingen grafisch weer te geven. Al in 1952 
publiceerde Spear een boxplot, al noemde zij het een ‘rangeplot’ [6], maar er zijn zelfs 
meldingen van het gebruik van de boxplot in de 19e eeuw. Figuur 5 geeft een voorbeeld van 
een boxplot weer. Boxplots worden vaak verticaal weergegeven, in Figuur 5 kozen we echter 
voor een horizontale weergave. 
 

 

 
Figuur 5: Voorbeeld van een boxplot. 

 
De voordelen van de boxplot liggen voornamelijk in het snel kunnen weergeven en 
vergelijken van meerdere dataverdelingen, door meerdere boxplots boven of naast elkaar te 
tonen. Daarnaast zouden ze een snelle eerste indruk geven van de dataset en zijn ze relatief 
gemakkelijk op te stellen met pen en papier, in tegenstelling tot veel andere representaties 
waar een computer het werk moet overnemen. Toch zijn er ook veel nadelen aan de 
boxplot. De samenvatting van een dataset door een boxplot is bijvoorbeeld wel erg 
summier. Zo is niet te zien waar de modus zich bevindt en dat kan zeker bij multimodale 
verdelingen leiden tot een verkeerd beeld van de verdeling. Ook kan een boxplot op veel 
verschillende manieren worden opgesteld. Voornamelijk wat betreft de lengte van de 
snorharen zijn er veel mogelijkheden, zoals de snorharen laten doorlopen tot het minimum 
en maximum of tot ze de lengte hebben van anderhalve keer de interkwartielafstand. Deze 
verscheidenheid in opstellingswijzen kan tot verwarring leiden bij het interpreteren van een 
boxplot. Maar los van deze verscheidenheid worden heel wat misinterpretaties van de box 
plot an sich gerapporteerd in de literatuur. 
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2.1 De misinterpretatie van boxplots 
We zullen hier vier misinterpretaties van boxplots bespreken die recent in de literatuur zijn 
beschreven [1;4;5]. Hiervoor verwijzen we herhaaldelijk naar Figuur 6 om de 
misinterpretatie te verduidelijken. Al deze misinterpretaties werden gerapporteerd bij 
leerlingen uit het secundair onderwijs [1] en/of universiteitsstudenten [4;5]. 
 

 
 

Figuur 6: Voorbeeld van een boxplot 
 
Bij een eerste misinterpretatie denken studenten dat de mediaanlijn het gemiddelde 
weergeeft. In Figuur 6 zou dit betekenen dat studenten denken dat 9 het gemiddelde is, 
terwijl het gemiddelde in deze rechtsscheve verdeling naar alle waarschijnlijkheid groter is 
dan 9. In de studie van Lem et al. [4] verwarden 26% van de studenten de mediaan met het 
gemiddelde. Voor dataverdelingen die niet sterk scheef zijn zal het verschil tussen mediaan 
en gemiddelde misschien niet zo groot zijn waardoor de gevolgen van de misinterpretatie 
beperkt blijven. Maar belangrijker is dat deze misinterpretatie aangeeft dat de studenten 
weinig inzicht hebben in de manier waarop een boxplot wordt geconstrueerd. De mediaan is 
immers – net als kwartiel 1 en 3 – een cruciaal onderdeel van de boxplot, in de zin dat de 
volledige dataset wordt opgedeeld in 4 groepen van eenzelfde aantal observaties. 
 
Een tweede misinterpretatie betreft de staarten van de boxplot. Terwijl deze toch ongeveer 
50% van de data weergeven, en dus samen als even belangrijk kunnen worden beschouwd 
als de doos, dacht 21% van de studenten in de studie van Lem et al. [5] dat de waarde van 
Q1 de laagst geobserveerde waarde was en de staarten dus geen gegevens bevatten. Ook 
met deze misinterpretatie laten de studenten zien dat ze de basisprincipes van de boxplot 
niet vatten. In Figuur 6 zouden studenten dus denken dat 5 de laagste geobserveerde 
waarde is en 18 de hoogste geobserveerde waarde. In werkelijkheid zijn dit, respectievelijk, 
3 en 20. 
 
Volgens een derde misinterpretatie is elke waarde die deel uitmaakt van de boxplot ook 
daadwerkelijk geobserveerd. (Merk op dat we een gelijkaardige misinterpretatie 
rapporteerden bij de histogrammen). Uiteraard is dit niet het geval en kan zelfs enkel van 
het minimum en maximum met zekerheid worden gezegd dat ze werden geobserveerd. In 
het geval van de boxplot in Figuur 6 zouden studenten dus denken dat bijvoorbeeld de 
waarde 12 werd geobserveerd, terwijl aan de hand van de boxplot niet kan worden gezien of 
dit daadwerkelijk het geval is. In de studie van Lem et al. [5] gaf maar liefst 36% van de 
studenten blijk van deze misinterpretatie. 
 
De vierde en laatste misinterpretatie, waarop we in de volgende sectie verder zullen ingaan, 
betreft het foutief interpreteren van de oppervlakte van de doos van de boxplot. Studenten 
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menen dat een groter gedeelte van de doos (zoals het gedeelte tussen 9 en 18 in Figuur 6) 
meer observaties representeert dan een kleiner gedeelte van de doos (zoals het gedeelte 
tussen 5 en 9 in Figuur 6). Uiteraard zegt de grootte van een interval in een boxplot niets 
over het aantal observaties dat hierin wordt weergegeven. Deze grootte zegt wel iets over 
de dichtheid van de data in dit interval, aangezien het aantal observaties in elk interval 
telkens 25% van het totale aantal observaties is. Een groter interval, representeert dus een 
lagere dichtheid. Lem et al. [5] observeerden deze misinterpretatie bij maar liefst 56% van 
de studenten. Figuur 7 geeft een voorbeeld van een student die aangaf hoe je in een boxplot 
kan zien waar er zich de meeste gegevens bevinden. 
 

 
Figuur 7: Voorbeeld van hoe een student aangaf hoe je kan zien waar er zich in een boxplot meer 

gegevens bevinden. 
 
 
2.2 Het onderliggend mechanisme van de misinterpretatie van boxplots 
2.2.1 Designprincipes, dual process theorieën en box plots 
Het onderzoek dat we hier bespreken lijkt sterk op het eerder besproken onderzoek met 
betrekking tot histogrammen. Ook daar maakten we gebruik van de designprincipes van 
Tversky [8] en dual process theorieën. De specifieke misinterpretatie waar we in deze studie 
rond boxplots op focusten was het interpreteren van de oppervlakte van (een deel van) de 
doos in een boxplot als een indicatie voor het aantal gegevens dat door dat deel wordt 
gerepresenteerd (zie Figuur 7). Ook deze misinterpretatie is te linken aan de designprincipes 
van Tversky. Volgens deze principes moet de ruimte in een grafiek immers op een natuurlijke 
manier worden gebruikt. De oppervlakte van een onderdeel van een grafiek zou dus, net als 
in het dagelijks leven, iets moeten zeggen over dat onderdeel. Uit eerder onderzoek blijkt 
dat studenten inderdaad geneigd zijn deze oppervlakte betekenis te geven, door te 
redeneren dat een grotere oppervlakte staat voor meer observaties, terwijl een grotere 
oppervlakte evenveel observaties bevat als een kleinere oppervlakte. 
Dual process theorieën kunnen hier weerom een verklaringskader bieden voor fouten 
gemaakt door studenten die in principe over de nodige kennis beschikken om correct te 
antwoorden. De doos van een boxplot is immers een erg opvallend onderdeel van de grafiek. 
Wanneer de eerste aandacht van een student gaat naar deze doos, zal er snel en intuïtief 
geredeneerd worden dat er zich in een kleiner gedeelte van de doos minder gegevens 
bevinden dan in een groter gedeelte, of dan in de snorharen. 
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Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of intuïtief redeneren inderdaad aan de basis 
ligt van de misinterpretatie van de oppervlakte van de doos in boxplots. 
 
2.2.2 Methode 
Aan het onderzoek namen 118 eerstejaars universiteitsstudenten deel. Enkele weken voor 
hun deelname werden boxplots en beschrijvende statistiek besproken in hun cursus 
statistiek. Het onderzoek was erg gelijkaardig aan het onderzoek naar histogrammen dat we 
eerder bespraken. Op de computer kregen de studenten 40 vergelijkingsoefeningen over 
boxplots. Van deze 40 oefeningen konden we er 16 classificeren als congruente items, 
waarbij het intuïtieve antwoord correct was, terwijl bij de 24 incongruente items het 
intuïtieve antwoord niet correct was. De verwachting was dat studenten de congruente 
items zeer snel correct zouden beantwoorden, terwijl ze bij de incongruente items meer 
fouten zouden maken en langer zouden doen over het geven van een correct antwoord 
omdat de intuïtieve interpretatie moet worden bijgestuurd. Figuur 8 geeft een voorbeeld 
van een congruent en van een incongruent item. De boxplots gaven fictieve 
examenresultaten (op 20 punten) van twee even grote klassen weer. De taak van de 
deelnemers was om voor elk boxplotpaar te beslissen in welke klas er de meeste studenten 
waren met een 10 of hoger. 
 

 Correcte redenering Intuïtieve 
redenering 

Voorbeeld 

Congruent 
De boxplot waarbij 
de mediaan hoger 

ligt dan 10 

De boxplot waarbij 
de grootste 

oppervlakte zich 
boven 10 bevindt 

 

Incongruent 
De boxplot waarbij 

de mediaan hoger is 
dan 10 

De boxplot waarbij 
de grootste 

oppervlakte zich 
boven 10 bevindt 

 
Figuur 8: Voorbeeld van een congruent en incongruent item. 

 
We verdeelden de studenten willekeurig in drie condities, gelijkaardig aan de condities in de 
studie over histogrammen. We verwachtten dat deze condities geen verschil zouden maken 
voor de congruente items, aangezien de intuïtie volstaat voor het correct beantwoorden van 
de opgaven. Voor de incongruente items verwachtten we wel verschillen. 

- Studenten in de intuïtieve conditie werd verteld dat zij moesten antwoorden binnen 5 
seconden. We probeerden hiermee te voorkomen dat deze studenten analytisch 
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zouden kunnen redeneren en we verwachtten dan ook weinig correcte antwoorden 
voor de incongruente items. 

- Bij studenten in de analytische conditie probeerden we het tegenovergestelde effect 
te bereiken: we gaven hen alle tijd die ze nodig hadden en boden hen bovendien een 
voorbeeld van een misleidende lijngrafiek met de mededeling dat grafieken soms 
misleidend zijn en dat dit ook het geval kon zijn in het experiment dat ze gingen 
doen. Daarnaast werd hen gevraagd hun antwoord goed te controleren alvorens het 
in te geven. We hoopten hiermee studenten te stimuleren analytisch te redeneren, 
wat zou leiden tot veel correcte antwoorden, maar wel tot relatief lange reactietijden 
bij de incongruente items. 

- Studenten in de controle conditie ten slotte kregen deze waarschuwingen niet, maar 
kregen ook geen tijdslimiet opgelegd. 

 
2.2.3 Resultaten en discussie 
Wat betreft het aantal correcte antwoorden vonden we, zoals bij de histogrammen, een 
statistisch significant verschil tussen de congruente en de incongruente items: 90% van de 
congruente items werd correct beantwoord, tegenover slechts 63% van de incongruente 
items. Dit volgt onze verwachtingen. Congruente items kunnen immers intuïtief makkelijk en 
snel worden opgelost, terwijl bij incongruente items analytisch moet worden geredeneerd. 
Opvallend was echter dat ook hier de scores in de drie de condities niet statistisch significant 
van elkaar verschilden. Opnieuw leidt het stimuleren van analytisch redeneren dus niet tot 
meer juiste antwoorden op incongruente items, en het verhinderen van analytisch 
redeneren leidt ook niet tot minder juiste antwoorden. Dit wijst er opnieuw op dat de 
intuïtieve verwerking in alle condities zeer invloedrijk aanwezig is, en nauwelijks te 
beïnvloeden was.  
 
We vonden wel een statistisch significant verschil tussen de reactietijden van de condities. 
Studenten in de analytische conditie antwoorden gemiddeld ruim twee keer zo traag (4209 
ms) als studenten in de intuïtieve conditie (1934 ms), en de reactietijden van de 
controleconditie lagen hier tussenin (3593 ms). Dit toont aan dat onze manipulatie er wel 
voor zorgde dat studenten uit de analytische conditie meer tijd gebruikten. Maar helaas 
bleek dit hun kansen tot het correct interpreteren van de boxplots niet positief beïnvloedde.  
 
Wanneer we inzoomen op de reactietijden van de correct beantwoorde items, zien we dat 
congruente items (3002 ms) statistisch significant sneller correct worden beantwoord dan 
incongruente items (3355 ms). Dit wijst erop dat het correct beantwoorden van 
incongruente items inderdaad analytisch redeneren vereist. 
 
Uit deze studie kunnen we concluderen dat bij het interpreteren van de oppervlakte van 
(delen van) boxplots, intuïtieve processen de correcte interpretatie bemoeilijken. Bovendien 
bleek het niet mogelijk tot meer correcte antwoorden te komen door meer tijd te gebruiken 
en door een extra waarschuwing te geven om hun antwoord extra te controleren.  
 
2.3 Het verbeteren van de interpretatie van boxplots 
We bespreken hier een studie die volgde op de studie die we bespraken in paragraaf 2.2. In 
deze voorgaande studie vonden we dat bij het interpreteren van boxplots intuïtieve 
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processen kunnen leiden tot incorrecte interpretaties [3]. In het geval van boxplots is het de 
box die sterk in het oog springt en die snel tot de conclusie leidt dat meer gegevens 
gepresenteerd worden wanneer deze groter is dan wanneer deze kleiner is. In de studie die 
we hier zullen bespreken testten we een interventie waarbij gebruik werd gemaakt van een 
‘bottom-up’ benadering om boxplots uit te leggen. 
 
2.3.1 Methode 
Aan deze studie werkten 40 eerstejaars universiteitsstudenten mee. Ze kregen een korte 
pre-test, bestaande uit zowel congruente als incongruente items (zie 2.2.3). Daarbij werd 
hen steeds gevraagd uit te leggen hoe zij tot hun antwoord kwamen. Vervolgens legden we 
hen, individueel, boxplots uit aan de hand van ‘minitool 2’ [2]. Minitool 2 (zie Figuur 9) werd 
aan het Freudenthal Instituut door Arthur Bakker en collega’s ontwikkeld om studenten 
‘bottom-up’ te laten kennismaken met de boxplot. Dit betekent dat er wordt vertrokken van 
een dotplot waarin individuele observaties zichtbaar zijn, en van waaruit stapsgewijs een 
boxplot wordt opgebouwd. Wij baseerden onze instructie op deze minitool en gaven de 
studenten een dotplot met fictieve examenresultaten. We vroegen hen hoe ze konden zien 
of ze bij de 50% beste studenten waren indien ze een bepaalde score hadden. Hiertoe 
tekenden ze een mediaan om de dotplot te verdelen in twee groepen van gelijke grootte. 
Deze stap werd vervolgens herhaald om te achterhalen welke de beste en slechtste 25% 
scores waren, door respectievelijk het derde en het eerste kwartiel als een lijn te tekenen in 
de dotplot. Door het toevoegen van enkele horizontale lijnen ontstaat zo een boxplot. 
Daarbij werd in elk van de vier delen van de boxplot aangegeven dat er zich hier 25% van de 
data bevond. Tot slot werden de stappen van het opdelen van een dotplot in vier gelijke 
delen en het vormen van een boxplot nog twee keer herhaald. 
 

 
Figuur 9: Minitool 2. 

 
Na afloop van deze interventie werden er twee tests afgenomen. Ten eerste een herhaling 
van de pre-test met gelijkaardige items om het effect direct te kunnen nagaan en ten 
tweede een reactietijdtest (analoog aan de test besproken in paragraaf 2.2) om na te gaan of 
er bij deze studenten nog sporen van de incorrecte intuïtie te vinden zouden zijn. 
 
2.3.2 Resultaten en discussie 
Voor de interventie antwoordden studenten gemiddeld 3.75 van de 5 vragen op de pre-test 
correct, maar slechts bij 1.45 vragen werd ook een correcte uitleg gegeven bij dit juiste 
antwoord. Ná de interventie lagen deze cijfers statistisch significant hoger: 4.63 vragen 
correct, met 3.75 correcte verklaringen van die correcte antwoorden. Het lijkt er dus op dat 
de interventie het gewenste effect had: studenten gaven vaker het correcte antwoord en 
waren ook beter in staat uit te leggen waarom dat het correcte antwoord was. 
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Het tweede deel van de post-test was dezelfde computertest als bij de studie die we 
bespraken onder 2.2. Die gaf echter aan dat de studenten nog altijd last ondervonden van 
incorrect intuïtief redeneren. Hiervoor vonden we zowel bewijs in de aantallen correcte 
antwoorden als in de reactietijden. We beperkten ons voor de analyses tot de 26 studenten 
die in het eerste deel van de post-test alle oefeningen correct oplosten en verklaarden. Wat 
betreft de aantallen juiste antwoorden zagen we, zoals in de gelijkaardige studie met de 
histogrammen, dat er meer correcte antwoorden werden gegeven bij de congruente (95 %) 
dan bij de incongruente (84.1%) oefeningen. Dit wijst erop dat zelfs bij deze 26 studenten de 
verkeerde intuïtie niet zonder meer werd vervangen door een correcte intuïtie. Wat betreft 
de reactietijden zagen we dat studenten er ook langer over deden een correct antwoord op 
de incongruent oefeningen dan op de congruente oefeningen te geven. Dit wijst opnieuw op 
de invloed van intuïtief redeneren: incongruente oefeningen vragen analytisch redeneren 
om correct te worden opgelost en dit analytisch redeneren duurt relatief lang. 
 
Ondanks het feit dat de studenten beter in staat waren tot het correct beantwoorden van 
vragen over boxplots, bleek dus dat hun interpretatie nog altijd negatief werd beïnvloed 
door een incorrecte intuïtie over de grootte van de doos. Dit betekent dat onder bepaalde 
omstandigheden, zoals onder tijdsdruk, studenten boxplots waarschijnlijk nog altijd verkeerd 
interpreteren. Deze interventie biedt dus zeker geen volledige oplossing voor de 
misinterpretatie. Bovendien waren er zelfs tien deelnemers die geen enkele vooruitgang 
lieten zien tussen pre- en post-test. 
 
3. Enkele slotbeschouwingen 
Grafische externe representaties worden veel gebruikt in de statistiek en in het 
wiskundeonderwijs, maar ook in andere vakken. Uit de voorbeelden die in dit artikel werden 
besproken blijkt dat het niet altijd zo vanzelfsprekend is voor studenten om twee van deze 
representaties, met name histogrammen en boxplots, correct te interpreteren. 
 
Voor twee misinterpretaties toonden we via onderzoek aan dat ze het gevolg zijn van 
oppervlakkig, intuïtief redeneren. Dit geldt zowel voor het histogram, waar studenten 
denken dat een histogram met hogere balken ook een hoger gemiddelde heeft dan een 
histogram met lagere balken, als voor boxplots, waarbij studenten denken dat een doos met 
een grotere oppervlakte meer gegevens bevat dan een doos met een kleinere oppervlakte. 
Voor deze laatste misinterpretatie hebben we bovendien een interventie getest die 
studenten er nadrukkelijk op wijst dat elk van de vier delen van een boxplot ongeveer 
evenveel gegevens bevat. Deze bleek niet voor alle studenten te werken. Bovendien zagen 
we dat de studenten bij wie de interventie wel succesvol was, nog altijd negatief worden 
beïnvloed in hun redeneren door een foutieve intuïtie. Het is dus de vraag of deze blijkbaar 
sterke intuïtie wel te doorbreken valt. 
 
De algemene conclusie is dat op het eerste zicht gemakkelijke grafische representaties toch 
misleidend kunnen zijn, zelfs voor studenten die over de nodige kennis beschikken om ze 
juist te interpreteren. De manier waarop we in het dagelijks leven kijken naar verschillende 
objecten en handelingen heeft invloed op de manier waarop we intuïtief omgaan met deze 
en mogelijk andere representaties. Dit is iets waarnaar verder onderzoek zou moeten 
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worden gedaan, maar ook iets waarmee nu al rekening kan worden gehouden in de 
klaspraktijk. 
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