
Basisboek statistiek in business

8162_Basisboek statistiek in business.indd   1 16-01-14   21:36



Basisboek  
statistiek in business

Rob Erven en Dirk van der Laan

Tweede druk

2014
Boom Lemma uitgevers
Den Haag

8162_Basisboek statistiek in business.indd   3 16-01-14   21:36



Voorwoord

Basisboek statistiek in business is geschreven voor hbo-studenten aan econo-
mische opleidingen. Het boek kenmerkt zich door een heldere stap-voor-stap-
uitleg met een groot aantal voorbeelden, waarin duidelijk wordt wat het nut is 
voor de beroepspraktijk, en heeft een heldere competentietraining.

Onze dank gaat uit naar iedereen die een steentje bijgedragen heeft aan dit 
boek. In de eerste plaats zijn dit Carola Hageman, Barbara Kuiper en Monique 
van der Hulst voor de verleende ondersteuning. Verdere dank is verschuldigd 
aan Gerbrich Heimel van Pinlock, Marinus de Rooi, Mohsen Shirsoleiman en 
Marieke Oppeneer van TyC Europe, Rieks Timmerman van B&S Internati-
onal, Peter Swelsen van Limburg Onderneemt en de eerstejaarsstudenten IBL 
van de lichting 2006/2007 van de Hogeschool Windesheim.

In deze tweede druk zijn mogelijke fouten uit de eerste druk verwijderd. Te-
vens zijn cases en opgaven geactualiseerd en zijn er extra opgaven toegevoegd. 
Er is een onlinetoevoeging bij kansrekening over de stelling van Bayes. Voor 
deze tweede druk gaat dank uit naar Daniël Roelfsema voor zijn uitgebreide 
input en naar Esther den Hollander. 

Rob Erven en Dirk van der Laan
Zwolle, oktober 2013
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Inleiding

Statistiek speelt een belangrijke rol bij allerlei aspecten van de bedrijfsvoering. 
Het wordt onder andere toegepast bij marktonderzoek, bij investeringsbeslis-
singen, bij communicatieonderzoek, in de accountancy bij controle van een 
boekhouding en bij levensverzekeringswiskunde, in de logistiek bij operations 
research en bij internationaal onderzoek voor exportmogelijkheden. Kortom, 
een goede basis in de statistiek met voorbeelden van toepassingen is onont-
beerlijk voor een economische opleiding.

In dit boek is aan het begin van elk hoofdstuk aangegeven wat de leerdoelen 
zijn. Dan start het hoofdstuk met een praktijkcase, die wordt opgelost met de 
behandelde theorie. Tussen de theorie staan korte opdrachten om te controle-
ren of je de stof begrijpt. Hierna volgen trefwoorden en een samenvatting. Aan 
het einde van het hoofdstuk staan kennisopgaven, toegepaste opgaven en een 
competentieprikkel (een uitgebreide opgave naar aanleiding van een praktijk-
voorbeeld). Helemaal achter in het boek staan statistische tabellen die je nodig 
hebt en een overzicht van alle gebruikte formules. 

Bij dit boek hoort een website: www.basisboeksib.nl. Op de site kun je de ant-
woorden van de opgaven in het boek vinden. Als je nog meer wilt oefenen, kun 
je op de site per hoofdstuk een aantal meerkeuzeopgaven met antwoorden vin-
den. Verder vind je op de website instructies voor het werken met de grafische 
rekenmachine TI-83 en met Excel, en enkele Excel-sjablonen. Er is geen specia-
le voorkennis nodig om met behulp van deze instructies eenvoudig berekenin-
gen te kunnen maken. Ook zijn er voor elk hoofdstuk powerpointpresentaties.

Na het bestuderen van dit boek heb je de volgende competenties:
–  in staat zijn om de juiste tabellen, grafieken, centrummaten en spreidings-

maten toe te passen op verzamelde gegevens;
–  in staat zijn om lineaire regressie toe te passen bij het onderzoek naar een 

lineair verband tussen twee economische variabelen;
–  het kunnen geven van een voorspelling van economische variabelen met be-

hulp van tijdreeksanalyse;
–  het kunnen berekenen van kansen in een businesscontext;
–  het toe kunnen passen van de binomiale verdeling op diverse business-

vraagstukken;
–  het toe kunnen passen van de normale verdeling op diverse businessvraag-

stukken.
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

Deze indeling in competenties leidt tot de volgende hoofdstukindeling:

1 Beschrijvende statistiek •	 	meetniveau

•	 	frequentieverdeling

•	 	grafieken

•	 	centrummaten

•	 	spreidingsmaten

2	 Lineaire	regressie •	 	spreidingsdiagram

•	 	lineair	model

•	 	voorspellen

•	 	correlatiecoëfficiënt

3 Tijdreeksen •	 	lijndiagram

•	 	model

•	 	voortschrijdende	gemiddelden

•	 	seizoenscomponenten	en	seizoensindices

•	 	voorspelling

4	 Kansrekening •	 	kansdefinities

•	 	kansregels

•	 	permutaties	en	combinaties

5	 Binomiale	verdeling •	 	kansfunctie

•	 	verdelingsfunctie

•	 	tabel

•	 	verwachte	waarde	en	standaarddeviatie

6	 Normale	verdeling •	 	standaardnormale	verdeling

•	 	algemene	normale	verdeling

•	 	transformatie

•	 	tabel

•	 	toepassingen	normale	verdeling
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1 
Beschrijvende statistiek

Het bedrijfsleven besteedt veel aandacht aan marktonderzoek. Welke me-
ning hebben consumenten over een product of dienst? Wat moet er eventueel 
worden verbeterd? Wat vinden consumenten van een advertentie of van de 
prijs-kwaliteitverhouding van een product? Bij de analyse van een markton-
derzoek wordt veelal gebruikgemaakt van tabellen, grafieken en getallen die 
de verzamelde gegevens samenvatten.

In dit eerste hoofdstuk maak je kennis met de beschrijvende statistiek. Door 
middel van een case laten we zien op welke manieren je gegevens kunt weer-
geven (oftewel beschrijven). Na een uitleg over zogenoemde meetniveaus kij-
ken we naar de constructie van tabellen en grafieken. Vervolgens komen de 
berekening van modus, mediaan, gemiddelde en standaarddeviatie aan bod. 

Leerdoelen bij hoofdstuk 1

Kennis

– Je kent de vier meetniveaus nominaal, ordinaal, interval en ratio.

– Je kent de begrippen populatie en steekproef.

– Je weet aan welke eisen een tabel dient te voldoen.

– Je kent diverse grafieken.

– Je kent de meest voorkomende centrummaten en spreidingsmaten.

Vaardigheid

–  Je kunt een tabel maken rekening houdende met de eisen die hieraan gesteld 

worden.

– Je kunt diverse grafieken maken.

–  Je kunt de meest voorkomende centrummaten en spreidingsmaten berekenen.
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

1.1 Case Game 16

De iBl-student James Blackmoore loopt stage bij een groot ict-bedrijf in chi-
cago, Verenigde Staten. Hier wordt koortsachtig gewerkt aan nieuwe computer-
spellen voor de nieuwe Playstation, die over een halfjaar wereldwijd gelanceerd 
zal worden. Een aantal spellen zit nog in de testfase. in deze fase worden aan 
twintig testpersonen vragenlijsten voorgelegd. in de vragenlijst worden alle on-
derdelen van een spel doorlopen op onder andere gebruikersvriendelijkheid, ple-
zier en uitdaging.

Playstation

De antwoorden op de vragenlijsten worden in een computerbestand gezet. Aan 
James wordt gevraagd om de gegevens van het spel Game 16 te analyseren. Op 
basis van de analyse dient hij voor de directie een presentatie te houden zodat 
helder wordt wat de eerste reacties uit de markt zijn. Eventuele gebreken kunnen 
nog worden aangepast.

Als James de gegevens ontvangt en opent op de computer, realiseert hij zich dat 
er verschillende soorten vragen met bijbehorende data zijn in de vragenlijst. Bij-
voorbeeld:
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B e s c h r i j v e n d e  s t a t i s t i e k

1 Wat is je geslacht?  ☐ man
  ☐ vrouw

2 Wat vind je van de vormgeving van Game 16?  ☐ zeer goed
  ☐ goed
  ☐ noch goed, noch slecht
  ☐ slecht
  ☐ zeer slecht

3  Hoeveel geld geef je per kwartaal uit aan games? ………dollar

De ingevulde antwoorden zien er als volgt uit:

Geslacht Vormgeving Game 16 Uitgave games

man

man

man

man

man

man

man

man

man

man

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

vrouw

zeer goed

zeer goed

goed

noch goed, noch slecht

goed

zeer goed

goed

noch goed, noch slecht

goed

goed

goed

goed

goed

goed

slecht

goed

zeer goed

goed

noch goed, noch slecht

goed

30

80

150

135

175

35

75

70

80

185

40

75

80

40

120

75

25

75

30

60

Zal hij tabellen maken of grafieken, of allebei? Moet hij iets berekenen en ken-
getallen laten zien? Hoe moet James de verkregen gegevens analyseren zodat de 
weergave van de resultaten zo helder mogelijk is?
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

1.2 Populatie en steekproef

De situatie in de case komt veel voor: er wordt onderzoek gedaan en de ver-
zamelde gegevens dienen te worden geanalyseerd. Het liefst zouden we alle 
personen die het spel gaan kopen als testpersoon willen hebben. In dat geval 
onderzoeken we de populatie, in marketingtermen de totale doelgroep. In de 
praktijk zijn dat veel te veel mensen om mee te laten doen aan het onderzoek. 
We ondervragen meestal een gedeelte van de populatie. We spreken van het 
nemen van een steekproef.

 Populatie: alle objecten of personen waar het onderzoek op van toepassing is.

 Steekproef: een gedeelte van de populatie.

Figuur 1.1 Steekproef en populatie schematisch weergegeven

Het aantal elementen van een populatie wordt genoteerd met een N. In de case 
zijn er bijvoorbeeld 5 miljoen Amerikanen die het spel zullen gaan kopen, dus 
N = 5 miljoen.

Het aantal elementen in een steekproef wordt daarentegen genoteerd met n. In 
de case gaat het om een onderzoek onder 20 personen, dus n = 20.

We willen de gegevens van de steekproef uit de case generaliseren naar de po-
pulatie. Maar omdat de steekproef klein is, geven de resultaten van dit onder-
zoek slechts een indicatief beeld. Naarmate de steekproef groter is, ontstaat er 
een meer nauwkeurige indruk. 

Definitie

Definitie

populatie

steekproef
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B e s c h r i j v e n d e  s t a t i s t i e k

1.3 Meetniveaus

Om de gegevens van de vragenlijst uit de case op de juiste wijze te kunnen ana-
lyseren, moet je eerst goed kijken naar de gebruikte antwoordschaal.

Schaal: een logische weergave van de antwoordmogelijkheden.

Er zijn verschillende soorten schalen. Bij elke schaal hoort een meetniveau.

Meetniveau: het type schaal.

Er zijn vier meetniveaus:
–  nominaal
–  ordinaal
–  interval
–  ratio.

We laten deze vier meetniveaus de revue passeren.

Nominaal

Bij een nominaal meetniveau is er alleen sprake van verschillende antwoord-
mogelijkheden. Er zit geen systeem in deze antwoorden; er is geen logische 
volgorde. Een voorbeeld van dit meetniveau is de vraag naar geslacht. De ant-
woorden man en vrouw zijn verschillend, maar de volgorde in de vragenlijst 
is willekeurig. Een ander voorbeeld van een nominaal meetniveau is de vraag 
welke supermarkt iemand het meest heeft bezocht in het afgelopen jaar. Er zijn 
tal van antwoorden mogelijk, bijvoorbeeld:
–  Super de Boer
–  Albert Heijn
–  Plus
–  Jumbo
–  Edah
–  Overig.

Ook hier kunnen de antwoordmogelijkheden in elke willekeurige volgorde 
worden gezet.

Nominaal meetniveau:  verschillende antwoordmogelijkheden zonder logische 
volgorde.

Definitie

Definitie

Definitie
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

Ordinaal

Bij een ordinaal meetniveau is er sprake van zowel verschillende antwoorden 
als een logische volgorde. Een voorbeeld van deze schaal is de vraag naar de 
mening over de vormgeving van Game 16 met de antwoorden:
–  zeer goed
–  goed
–  noch goed, noch slecht
–  slecht
–  zeer slecht.

Je kunt zien dat er verschillende antwoorden zijn en dat er een logische volgor-
de is. Eventueel kun je beginnen met zeer slecht, maar je gaat deze antwoorden 
niet door elkaar gooien. Aan de volgorde ontleent dit meetniveau zijn naam.

Ordinaal meetniveau: nominaal + volgorde.

Interval

Bij een intervalmeetniveau is er ook sprake van een logische volgorde. Daar-
naast hebben de verschillen tussen de antwoorden een eenduidige betekenis. 
Een voorbeeld is de temperatuur in graden Celsius. Als iemand zegt dat 70 gra-
den Celsius 10 graden meer is dan 60 graden Celsius, dan is dat een even groot 
verschil als tussen 70 en 80 graden Celsius. Opvallend aan de intervalschaal 
is het ontbreken van een natuurlijk nulpunt. Zo betekent 0 graden Celsius iets 
anders dan 0 graden Fahrenheit.

Kenmerkend voor dit meetniveau is dus dat het interval tussen twee antwoor-
den een eenduidige interpretatie kent, naast de logische volgorde.

intervalmeetniveau: ordinaal + eenduidige betekenis interval.

Ratio

Het ratiomeetniveau heeft naast de kenmerken van het intervalmeetniveau een 
eenduidige betekenis voor de verhouding (ratio) tussen twee getallen. Merk op 
dat de verhouding bij een intervalmeetniveau geen eenduidige betekenis heeft. 
Als we bijvoorbeeld kijken naar graden Celsius, dan is het niet zo dat als het  
10 graden Celsius is, het twee keer zo warm is als 5 graden Celsius. Dit is wel 
zo bij het ratiomeetniveau. Als iemand bijvoorbeeld 100 dollar per kwartaal 
uitgeeft aan games, geeft hij tweemaal zo veel uit als iemand die 50 dollar per 
kwartaal aan games besteedt.

Definitie

Definitie
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B e s c h r i j v e n d e  s t a t i s t i e k

Bij een ratiomeetniveau is er sprake van een natuurlijk nulpunt. Als je 0 euro 
hebt, heb je geen geld, maar als het 0 graden Celsius is, kun je niet zeggen dat er 
geen temperatuur is. Door dit natuurlijke nulpunt krijgt de verhouding tussen 
twee getallen de eenduidige betekenis.

Ratiomeetniveau: interval + natuurlijk nulpunt.

Opdracht 1

Bepaal van de drie vragen uit de case het meetniveau.

Als je de antwoorden op een vragenlijst in een computerbestand hebt gezet, 
noem je elke vraag een variabele. Bij een variabele meet je een kenmerk van 
een persoon of een object. Variabelen kunnen kwantitatief of kwalitatief zijn. 
Bij een kwantitatieve variabele hebben we te maken met getallen, bijvoorbeeld 
de uitgave aan games per persoon per kwartaal. Bij een kwalitatieve variabele 
kijk je naar kenmerken die niet weergegeven worden door getallen, zoals het 
geslacht en de mening over Game 16.

1.4 De frequentieverdeling

Nu we weten welk meetniveau elke vraag heeft, kunnen we tabellen maken. 
Bij een nominaal en ordinaal meetniveau maken we een tabel waar bij elk ant-
woord het aantal en het percentage vermeld worden. Bij een interval- of ratio-
meetniveau maken we eerst klassen; daarna vermelden we bij elke klasse het 
aantal en het percentage.

Dit betekent dat voor de vraag naar geslacht de volgende tabel gemaakt kan 
worden:

Geslacht testpersonen Game 16
Geslacht Aantal Percentage

man 10 50

vrouw 10 50

totaal 20 100

Bron: Onderzoeksverslag Game 16, Fenthworth Company, 2013

Definitie
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

Het is gebruikelijk om naast de aantallen en percentages van de antwoorden 
ook het totaal in de tabel te zetten. Als je gegevens overneemt uit een ander 
onderzoek, vergeet dan niet om een bronvermelding onder de tabel te zetten. 
Verder moet je bij het gebruik in een verslag of presentatie altijd een titel ver-
melden.

Omdat in deze tabel frequenties (aantallen) gebruikt worden, is de naam van 
deze tabel een frequentieverdeling.

Bij de vraag naar de mening over de vormgeving kunnen we ook een frequen-
tieverdeling maken:

Mening vormgeving Game 16 Aantal Percentage

zeer	goed 4 20

goed 12 60

noch	goed,	noch	slecht 3 15

slecht 1 5

zeer	slecht 0 0

totaal 20 100

Tot slot kijken we naar de vraag naar de besteding aan games per kwartaal. We 
maken eerst de volgende klassenindeling:
–  0 tot 50 dollar
–  50 tot 100 dollar 
–  100 tot 200 dollar.

Opdracht 2

Maak de frequentieverdeling van de besteding aan games per kwartaal 
per persoon.

1.5 Grafieken

Behalve frequentieverdelingen kun je in de case ook grafieken maken. Er zijn 
heel veel grafieken die je met de pc heel snel kunt maken. We behandelen de 
meest voorkomende grafieken.
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B e s c h r i j v e n d e  s t a t i s t i e k

Het  staafdiagram

Bij een nominaal meetniveau kunnen we een staafdiagram maken. In de case 
heeft  geslacht een nominaal meetniveau. We gebruiken de frequentieverdeling 
van de vorige paragraaf om de grafi ek te maken.

Figuur 1.2 Voorbeeld frequentieverdeling nominaal meetniveau

We zien een eenvoudige fi guur. Toch valt er nog wel iets te vertellen over het 
staafdiagram:
–  In de titel vermelden we het aantal personen dat meegedaan heeft  aan het 

onderzoek (n = ).
–  Op de y-as zetten we niet de aantallen, maar de procenten.

Het  cirkeldiagram

Bij een nominaal meetniveau kunnen we ook een cirkeldiagram maken. We 
gebruiken dezelfde gegevens als in de vorige paragraaf.

Figuur 1.3 Voorbeeld cirkeldiagram nominaal meetniveau

De vraag is dus of we nu een cirkeldiagram of een staafdiagram moeten ge-
bruiken in het verslag. Het antwoord hierop is dat je zelf mag kiezen, het hangt 
van je persoonlijke voorkeur af.

man vrouw geslacht

pe
rce

nt
ag

e

man vrouw geslacht

60

50

40

30

20

10

0

geslacht testpersonen Game 16 (n=20)

geslacht testpersonen Game 16 (n=20)

50%50%

 vrouw
 man

50%
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B a s i s b o e k  s t a t i s t i e k  i n  b u s i n e s s

pe
rce

nt
ag

e
Ook bij een ordinaal meetniveau kunnen we een staafdiagram en een cirkel-
diagram maken. Zo wordt het staafdiagram van de vraag naar de mening over 
de vormgeving van Game 16:

Figuur 1.4 Voorbeeld staafdiagram ordinaal meetniveau

Het cirkeldiagram bij de vraag naar de mening over de vormgeving van Game 
16 wordt bijvoorbeeld:

Figuur 1.5 Voorbeeld cirkeldiagram ordinaal meetniveau

Het  histogram

Bij een interval- of ratiomeetniveau maken we een histogram. We kijken naar 
vraag 3 uit de case; deze ging over de besteding aan games per kwartaal.

Klasse (in dollars) Aantal Percentage

0	tot	50 6 30

50	tot	100 9 45

100	tot	200 5 25

70

60

50

40

30

20

10

0

mening vormgeving Game 16 (n=20)

mening

goedzeer goed noch goed, 
noch slecht

slecht zeer slecht

mening vormgeving Game 16 (n=20)

20%

15%

5% 0%
60%

 zeer goed
 goed
 noch goed, noch slecht
 slecht
 zeer slecht
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B e s c h r i j v e n d e  s t a t i s t i e k

Een opvallende klasse in de tabel is de laatste klasse. Deze is veel breder dan de 
andere twee klassen, die even breed zijn. Dit doet zich vaak voor bij een varia-
bele op interval- of ratiomeetniveau. Vanaf een bepaalde waarde wordt er dan 
een ‘restklasse’ gebruikt, omdat er anders heel veel klassen nodig zijn, waarin 
bovendien vaak maar weinig waarden vallen. In het voorbeeld is het aantal 
respondenten dat 100 tot 200 dollar aan games besteedt lager dan de aantallen 
in de andere klassen, ondanks het feit dat deze klasse breder is dan de andere 
twee.

Het gevolg is echter dat vergelijking van de klassen niet helemaal eerlijk is. Dit 
probleem wordt opgelost met de zogenoemde frequentiedichtheid. Deze kan als 
volgt worden berekend:
–  Kies een geschikte eenheid van klassenbreedte. Vaak is dit de kleinste klas-

senbreedte.
–  Bepaal van alle klassenbreedtes de verhouding tot de eenheid van klassen-

breedte.
–  Deel alle frequenties door deze verhouding. 

Aan de hand van de vraag over de uitgave aan games per kwartaal bekijken we 
wat er gebeurt als we dit doen:

Klasse (in dollars) Klassenbreedte Eenheid Aantal Frequentiedichtheid

0	tot	50 50 1 6 6

50	tot	100 50 1 9 9

100	tot	200 100 2 5 2,5

–  De geschikte eenheid van klassenbreedte is 50 dollar.
–  De laatste klasse is tweemaal zo breed.
–  De frequentiedichtheid in de eerste twee klassen is hetzelfde als de frequen-

tie. In de laatste klasse interpreteren we de frequentiedichtheid als volgt: per 
eenheid van 50 dollar vinden we 2,5 personen gemiddeld. Dat wil zeggen dat 
er van 100 tot 150 dollar gemiddeld 2,5 personen zijn en van 150 tot 200 dollar 
ook. Samen zijn dit 5 personen.

Het histogram wordt getekend door op de x-as de klassen in dollars te vermel-
den en op de y-as de frequentiedichtheid.
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