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Dames en Heren,
Never fearbiglongwords
Big longwordsnamelittle things
Allbigthingshave little names
Suchaslifeanddeath,peaceandwar
ordawn,day,night,hope,love,home
Learntouselittlewordsinabigway
Itishardtodo
But theysaywhatyoumean
Whenyoudon'tknowwhatyoumean
Usebigwords
DezewoordenvanArthur Kudnerbevatteneenbijzondere kernvan
waarheid.Ikzalproberen zijneersteadviesoptevolgen.Dit
zalnietalleenmijnstreven zijnvoorhetstuk onderwijsdatik
aandezeHogeschoolzalverzorgen,dochookvoordezerede.Men
houde echterdewoordenvanChesterton ingedachtenalseronverhoopt ietsnietduidelijk mocht zijn:"Allesaanvaardenisoefening,allesbegrijpen is-overspanning".Overigenskanikugeruststellen:watikgavertellen isnietsnieuws,hetisslechtseen
permutatievanreedsgedane uitspraken.
Achtereenvolgenswilikenkele opmerkingen makenoverdevolgende
punten:
1.Watisstatistiek?
2.Enkele speciale onderwerpenuitdestatistiek
3.Onderwijs

1.Vat is statistiek ?
Eigenlijkhaddevraagmoeten luiden:"Watiswiskundige statistiek?".
Metdetoevoeging "wiskundige"ishetvakteonderscheidenvan
"beschrijvende statistiek".Onderbeschrijvende statistiekwilik

verstaanhetverzamelenvancijfermateriaalenhet overzichtelijk
weergeven inbijvoorbeeld tabellen,grafieken enhistogrammenen
hetberekenenvanzekerekenmerkendegrootheden zoalsgemiddelde,
mediaanenspreidingteneindehetmateriaalopbeknoptewijzete
kenmerken.Waarhetnuomgaat isdeverklarende ofwiskundige
statistiek.Hoewelerveledefinitiesvanwiskundige statistiek
zijn,zalikvolstaanmetdevolgende formulering.Wiskundige
statistiek isdewetenschapwelke zichbezighoudtmethet ontwikkelenentoepassenvanmethoden entechniekenomop efficiënte
wijzeverantwoorde enzoscherpmogelijke conclusiestetrekken
uitresultatenvanexperimentenenprocessen.Deuitkomstenvan
deexperimenten enprocessendiewijbeschouwen zijnaantoevalligefluctuatiesonderhevig.Dewaarschijnlijkheidsrekening verschaft eenwiskundigmodelvoordezetoevallige fluctuaties.De
uitsprakendiemetbetrekking totvoornoemde experimentenofprocessengedaanworden,zijndanookkansuitspraken.Devragendie
gesteldwordenkunnennietmet zekerheidbeantwoord worden,maar
deantwoordenbezitteneenzekere,meestalkleine,onbetrouwbaarheid.De zekerheid

welkeindeze onzekere

situatiesgegevenwordt,

isdatdewaarschijnlijkheidsrekening hetmogelijkmaaktdekans
oponjuiste antwoordenteberekenen.Destatistiek doet echter
nogmeer.Zijverschaft allerleimiddelenwaarmee hetvaakmogelijkgemaaktwordt,aantegevenhoeveelexperimentengedaanmoetenworden enhoe zijopgezetmoetenwordenopdat debetrouwbaarheidvandeuitspraken zogrootmogelijk isengroter isdaneen
bepaalde,vantevorenoptegeven,waarde.Girshick formuleerde
het in1953zo:"Thebasicproblemofstatistics isthatofdecisionmaking inthefaceofuncertainty".Hetgaatermijomenkele statistischebegrippentebehandelen enueenblik,het zal
helaaseenvluchtigeblikmoetenzijn,inde statistischeenwaarschijnlijkheidstheoretische gedachtenwereldteverschaffen.Dit
zalgebeurenaandehandvan enkele zeersimpelevoorbeelden,
waarbijallerleidetailsweggelatenzullenworden.Dewiskunde
bestaat eenpaarduizend jaar.DeoudeGrieken,wier landwelde
moedervanEuropagenoemdwordt,probeerden zoongeveer 500voor
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Christusmetwiskundigeredenering allerleidingendiezijinde
natuurwaarnamentevereenvoudigen.Ditwerdgedaandoordatzij
nietterzakedoende,irrelevantedetailsweglieten.Metbehulp
vandezevereenvoudigdewerkelijkheid probeerden zijverderte
komendoorrelatiesteontdekkenenbasisfeitenafteleiden.Zo
werd eenhemellichaam eenbol.Eenbasisfeitbetreffende eenbol
isdatallepuntenophetboloppervlak evenvervanhetmiddelpuntliggen.Hetinteressantevanhetwiskundigdenkenisdatmen
opgrondvandefinitiesenaxioma'sallerleieigenschappen enrelatiesophetspoorkomt,welke zonderwiskundemoeilijk,zoal
nietonmogelijkteachterhalen zijn.EenbelangrijkverschiltussendeGriekseenWestersewetenschappelijke instelling isdat
"deGriekenoverhetalgemeenhunervaringgebruiktenvoorsysteem\ bouw,terwijlwijdatgenewatwijopgrondvanervaring opbouwen
nietalsvaststaandbeschouwen,dochalsbasisvooronderzoekgebruiken.Iniedergevalisdewetenschappelijkewereldbereid
datgene,watwijdoorervaringenexperimentenopgebouwdhebben
toteentheorieofeensysteem,tetoetsenopwetenschappelijke
houdbaarheid.Hiermeewiliknietzeggendatiedereenopdezewetenschappelijkewijzetewerkgaat.Sommigemensenhebbenmeer
deneigingomdatgenewatzijwaarnemen indehunvertrouwdehokjesenschema'salofnietmetgeweld intepassendanhunmening,
eventueelnaeennaderonderzoek,teherzien.
Hetvereenvoudigenvandeinformatievewerkelijkheid teneindete
komentotnaderonderzoek enanalyse,kanmenvertalenalshet
opstellenvaneenwiskundigmodel.Metbehulpvanzo'nwiskundig
modelbeschrijftmendewerkelijkheid,probeertmendezewerkelijkheiddoorzichtigtemakenentrachtmen,zoalsikeensergens
las,metbehulpvanhetmeerbekendehetminderbekendeteweten
tekomen.Later ismeneigenlijktotdeconclusiegekomendater
allerleiverschijnselen,waarinwijgeïnteresseerd zijn,voorkomenwelkenietineendeterministischmodeltevangenzijn.Rijdt
menmeteenautovanEindhoven,Vanvitelliweg 7,naarWageningen,
DeDreijen8,danisdebenodigdetijdniettevoorspellen,althansnietinvoldoendnauwkeurigemate.
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Zaaienweeenbepaald soorttarwerasuitovereenstuk landdan
isnietpreciestezeggenhoeveelenwaardeze zaadjesineenbepaaldeoppervlakteterechtkomen.Waarenwanneerin1975jongens
enmeisjesgeborenworden inNederland isniettevoorspellen,
evenminalswievoorhoeveelin1980zalinvesteren.Hoelanguw
koelkast'hetuitzalhouden iseenduistere zaak,evenalswieop
welkepolitiekepartijzalstemmenbijverkiezingenvandeTweede
Kamer.Wanneerbijeengasontladingsbuis eenontladingopzal
tredenisniettevoorspellen,evenminalsdeopbrengstvaneen
bepaald gewasbijeenbepaaldebemesting.Menkannietmetvoldoendezekerheid zeggenofeenbepaalddierovertweejaarnogin
levenisofwathetresultaatzalzijnvaneenmetingaaneen
grondmonster.Isoverdezeverschijnselendannietstezeggen?De
eerstereactievansommigemensenzalinderdaad zijndatdezeverschijnselennietexact zijnaantepakken.Echtermetbehulpvan
zogenaamdewaarschijnlijkheidstheoretische,statistischeofstochastischemodellenkanmenkomentoteenwiskundigebeschrijving
vandeteonderzoekenverschijnselenwelkenietineendeterministischmodeltevangenzijnenkanmendezeverschijnselenwel
exactaanpakken.Statistiek isdewetenschapvandevariabiliteit.
Zijkanopzeergecompliceerdeproblementoegepastworden,doch
ook,endatismisschienwelzointeressant,opeenvoudige,alledaagseproblemen.Hetbuitengewonevandestatistiek isdatzij
toepasbaar isophetgewone.Menmoetnietverwachtendatmennu
ineensopallevragenantwoordkrijgt.Ooknuzalhetnietmogelijk zijntevoorspellenbijwieenwanneer in1975eenmeisje
geborenwordt.Hetmet zekerheidvoorspellenwanneerbijeenroulettespelzwartenwanneerrood zaloptreden isjammergenoegook
voormijnogeentelastigprobleemgeweest.Vaak zalmeneenuitspraakkunnendoenwelkeeenbetrouwbaarheid vanbijvoorbeeld 0,95
heeft,ditwilzeggendatalswezo'nuitspraak 100keerdoendeze
ingemiddeld 95gevallen juistzalzijn.Opdezewijzeverwerkt
destatistiek enwaarschijnlijkheidsrekening deonzekerheid inde
verschijnseleninuitsprakenwaarvanmenweetdatdefractiefouteuitsprakengemiddeldkleiner isdanbijvoorbeeld 0,05,dezo-
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genaamdeonbetrouwbaarheidsdrempel.Wanneerdeuitspraak juistis
enwanneernietkunnenwevantevorennietzeggen,welgemiddeld
hoevaak.
Statistiek is,zoalsprof.Hemelrijk heteenskernachtiggeformuleerdheeft,dewetenschapvanhet"hoevaak"alsdevraag"wanneer"nietkanwordenbeantwoord.Eenvoorbeeld ishetsimpele
experimentwaarbijwewillekeurig,opaselectewijzeeenprodukt
uiteengrotepartijtrekken.Dezepartijbevat25%defecteen
75%goedeprodukten.Watzaldeaardvanhetaselect getrokken
produkt zijn?Deuitkomst isonvoorspelbaar.Herhalenwehetexperiment indiezindatnadathetexemplaargetrokkenis,dit
weerteruggeplaatstwordt enwedanopnieuwopaselectewijzeeen
produktuitdepartijtrekkendankunnenwijbij100herhalingen
voordeopdezewijzeverkregenuitkomstenteenzogenaamde aselectesteekproefmetteruglegging)welberekenenwatdekansis
opminderdan 10defecte exemplaren.Opgrondvandepopulatie
vanprodukteneneenwaarschijnlijkheidstheoretisch modelberekenenwevoordesteekproefdekansenopbepaalde gebeurtenissen.
Omgekeerd,watbelangrijk is,wekunneneigenschappenvaneenonbekendepopulatieafleidenopgrondvaneensteekproef.Menkan
zichbijvoorbeeld afvrageninvoornoemdvoorbeeld,alsmende
verhoudingvandeaantallen defecteengoedeexemplarennietweet,
ofermeerdan10%defecteexemplaren indepartijzitten.Men
steltdandenulhypothesedatdekansopeendefect exemplaar
kleinerdanofgelijk isaan 1/10.Doenwenueenaselectetrekkingmetofzonderteruglegging (omdatweuitgegaanzijnvaneen
grotepartijmaaktditpraktischgeenverschil)van10waarnemingenenvindenwe indesteekproefdriekeereendefectprodukt,
dangaanwenaofdekansopdezeuitkomstoféénmetnogmeer
defecteproduktenonderdenulhypothesekleinis.Isditzo,dan
wordtdenulhypotheseverworpenenconcluderenwedatdekans
groterdan1/10 is.Metdit zogenaamde statistischtoetsenproberenwetoevalensystematiekteontwarren.Detweeconcepten
modelenhypotheseverschaffenonseenraamwerk omtotconclusies
tekomen.Zijgeveninwaarschijnlijkheidstheoretische termen

8eenbeschrijvingvanhetprocesvolgenswelkedewaarnemingengegenereerdwordenofalthansverondersteld wordenalszodaniggegenereerd teworden.Zokanmenveleproblemen,betrekkinghebbendeopfysiologische eneconomischegroothedenennoemtumaar
op,ineenstatistischmodelvertalen.Vaak iséénvandebelangrijkstetakenvan eenstatisticusomgezamenlijkmetdeprobleemstellertekomentoteeneenvoudig engoedmodel.
Uithetvoorgaande ishetduidelijk datwijzekererisico's lopen.
Indeeersteplaats ishetmogelijkdatwijdenulhypotheseverwerpenterwijldieweljuistis.Ditwordtdefoutvande eerste
soortgenoemd. Indetweedeplaats ishetmogelijk datwijdenulhypothesenietverwerpenterwijldeze inwerkelijkheidonjuistis.
Ditwordtdefoutvandetweede soortgenoemd.Indemeestegevallen zullenwijproberendekansopeenfoutvandeeerstesoort
benedeneenbepaaldegrenstehouden,terwijlwijdekansopeen
foutvandetweedesoortzullenminimaliseren.Ommetvoornoemde,
enjammergenoeg indepraktijkmeestalmeer ingewikkelde,stochastische experimentenbezigtekunnen zijn,wordenindestatistiek stochastischevariabelen ingevoerd.Eenstochastischevariabele ontstaatwanneerweaandemogelijkeuitkomstenvaneen
stochastisch experimentgetalswaardentoekennen.Alswekijken
naarhetbinnenkomenvanordersdankunnenwedetijd tussentwee
opeenvolgend binnenkomendeordersals stochastischevariabeleinvoeren.Hetwoord stochastisch isinhogematesuggestief.Het
Grieksewoord 8 C T O X O S betekent:watbijhetschieten isopgesteld:doel,schijf,enintweede instantie:gissing.HetbijbehorendeGrieksewoordOToxaÇouaibetekent:ikmik,ikrichten
ook:ikraad,ikgis.Hetbijvoeglijk naamwoordo"Toxao"riKosbetekent:diegenediebekwaam inhettreffen,rakenis,ofdiegoed
kanraden.Verderwas& OTOXOKJTIICTISeenwaarzegger.Ikbenbenieuwdofikhierover enigetijd als zodanigbekendben.Hetkenmerkendevan zo'nstochastischevariabele isdatwedeuitkomst
nietmet zekerheid kunnenvoorspellen,maarwelietswetenover
dekansdatdeuitkomst eenbepaaldewaarde zalbezitten.Dekansverdeling vanzo'nstochastischevariabele zalindepraktijknog

weleenseenaantalonbekendegroothedenofparametersbevatten.
Debelangrijkstegebieden indestatistiek zijnhetschattenvan
dewaardenvandezeparametersenhettoetsenvanveronderstellingenofhypothesenomtrentdezeparameters,zodathetdaarnanemen
vanbeslissingenopmeerverantwoordewijzekangebeuren.
U zultwellichtopgemerkthebbendateenscherponderscheid tusseneenwiskundig,deterministischmodeleneenstatistischmodel
niettegevenis.Inderdaad ishetzodateendeterministisch-modelbijsteedsnauwkeurigerbeschouwing ineenstatistischmodel
kanovergaan.Hierinligtdanookeenvandeoorzakendatstatistiek indetoekomstdoordeverdergaande schaalvergroting envraag
naarefficiencyeensteedsgrotereplaatsinallemogelijkewetenschappenenopallegebieden zalgaaninnemen,ofdatnueconomie,
sociologie,commercie,landbouw,taalwetenschappenoftechniekis.
Nahetvoorafgaande ligthetvoordehanddatstatistiek inhet
bijzondertoegepastwordtbijdiewetenschappenwaarinvariabiliteitenonzekerheid nogaleensomdehoekkomenkijken,enwaar
zoudatnietmeerzijndanbijwetenschappendie zichmetlevende
dingenbezighouden,ofdatnumensen,plantenofdierenzijn.Het
hoeftdanooknietteverwonderendatheteerstestatistische
tijdschrift,in1902doorPearsonopgericht,Biometrikaheet.U
vraagtzichnumisschienafofiedereendaarwaardatnodigis
bijhetonderzoekenenvergelijkenvanprodukten,processenenmethodenaltijddewiskundige statistiek hanteertofeenstatisticus
tehulproept.Ikkandaarnieteenvlot"ja"oplatenhoren.Wel
meenikdathetsteedsvakergedaanwordt.Maar indepraktijk
wordenduimzuigschattingen (alofnietnatte)enkoffiedik-methodennogregelmatig gebruikt.OokdeHm-methodewordtnogregelmatiggehanteerd. IkweetnietofdeHm-methodeubekend is.Misschiendatdezemethodeenigetoelichtingbehoeft.Prof.dr.D.
vanDantzigschreefhieroverhetvolgende:
"DeHm-methodebestaatdaarin,datmenderechterhand aandekin
brengt,deduimrechts,deanderevingerslinks,dandelippenopeenperst endewenkbrauwen samentrekt,vervolgens"Hm"zegt,en
tenslotteeenoordeeltenbestegeeft.Hetwasongetwijfeldop
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grondvandezemethode,datinde17eeeuwdedemografendebevolkingvanLondenopenigemiljoenentaxeerden.Voortslagzij
tengrondslagaandewijzewaaropdeouderwetseondernemerop
grondvanzijnonfeilbaremensenkennis zijnpersoneelaanstelde.
Indeschadeverzekeringzoumenwellichtverwachtendatuitde
statistische gegevensdeverwachtingderschadefractievaneen
teverzekerenobjectzouwordenberekend,enopgrond daarvande
tebetalenpremiewerdvastgesteld.Inwerkelijkheid gebeurthet
doorgaansjuist andersom.Erwordteentaxateurheengestuurd,die
hm'tendepremievaststelt.Dezeisdanperdefinitiedeverwachtingvandeoverigensonbekendeschadeverdeling.Ookdetheorie
der aanpassingvankrommenberusthierop.Menheefteenkromme
vaneenbepaald typeaangepastaaneenaantalempirischegegevens,
hm'tenzegt:"deovereenstemmingisbevredigend".
Hetisnietmijnbedoeling,zogaatVanDantzigverder,tebetogendatdeHm-methodeperseinalleomstandighedentotonjuiste
ofzelfsmaaronbetrouwbareresultatenmoet leiden.Integendeel,
yindienzijwordttoegepastdoor iemandmeteengrondigekennis
enuitgebreideervaringomtrenthettebeoordelenobjekt, kande
bedoeldekeelklankeensnelle innerlijke samenvattingvandeze
kennisenervaringtotuitdrukkingbrengenentotzeergoederesultaten leiden.fBovendienkanwelgeenonzernalatenvantijd
tottijd eenstehummen,daarniemandinstaatisalzijnervaringentesystematiserenenaaneengrondigeanalyseteonderwerpen.Alsmethodeheeftzijechterdebezwarendatzijbijhaar
bestebeoefenareneenonfeilbaarheidvanoordeelsuggereert,dat
zijgeengarantiebiedttegenstemmings-enaandachtsfluctuaties
bijdegenen,diehaartoepassenendathaarbetrouwbaarheidin
hogemateafhangtvandekwaliteitenderbeoordelaars."
TotzoverVanDantzig.Bijdestatistiekweetmenwelhoeveel
conclusiesonjuist zijnenmenkanditaantalinhetalgemeenzo
kleinmakenalsmenmaarwil.

2. Enkele speciale gebieden uit de

statistiek

Bijdegegevenvormvanstatistischtoetsenwordthetaantal

11foutieveuitsprakenweliswaarbegrensdmaarmetdeernstvande
gemaakte foutenwordtgeenrekeninggehouden.Alsmen concludeert
datdegemiddelde opbrengst ligttussen 12enm danisditfout
alshetgemiddelde inwerkelijkheid lt,lis,maarook alshetgemiddelde inwerkelijkheid 18is.Dezelaatstefout isernstiger.
Hieraankomtdestatistischebeslissingstheorie vanWaldtegemoet,
doordetemaken foutennietslechtstetellenmaardezeophun
ernsttewegen.Metanderewoordenbijhetconstruerenvandeop
experimentele gegevensgebaseerdebeslissingenwordenrechtstreeks
degevolgenvandebeslissingen inrekeninggebracht.
OmdittebereikenheeftWaldde speltheorievanVonNeumannerbijgehaald.Metdestatistischebeslissingstheorie ishetmogelijkbepaaldeproblemen optelossenwelkeandersnietopte lossenzijn.Eenmoeilijke ensomsmisschienwelonmogelijke opgave
isechterdatmendegevolgenvanmogelijkebeslissingenmoetbepalen. Indiendefouten ingelduittedrukkenschadenveroorzaken,isditnogweltedoen.Hoemoetmenechterhetverliesaan
goodwillingelduitdrukken? Wat isde schade alsmenbesluiteen
inwerkelijkheid verkeerdmiddelinomlooptebrengen? Hetafwegenvanverschillende soortenfouten isvaak ergmoeilijk.Hetis
ookmogelijk dekostenvanexperimenten inrekeningtebrengen.
Destatistischebeslissingstheorie heeftveletoepassingenenis
daarom vangrootbelang.
Eengebied indewiskundige statistiek datreedsgrotebekendheid
genietdochwaarvoordebelangstelling noggroterwordt isdie
vandeverdelingsvrijemethoden,ookwelparametervrije methoden
genoemd.Hoeweldeeersteverdelingsvrije toets,namelijk de
Tekentoets,alin1710gebruiktwerd,kangesteldwordendatvooraldelaatste 25jaardeverdelingsvrijemethoden zichineenhoog
tempohebbenontwikkeld.Washetongeveer 25jaargeledennogmogelijk datéênenander ineenbetrekkelijk dunboekjeopgeschrevenkonworden,toenheteerstedeelvanJohnWalsh'sHandbook of
Nonparametric Statistics in1962verscheenmetmateriaaldatv66r
1958ontwikkeldwas,schreefhijnog inzijnvoorwoord dathet
eenwerk intweedelenzouworden.In 1965verscheenhettweede
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Inzijn,in1968verschenen,derdedeeldeeltdeauteur in zijn
voorwoordmeedat inhetderdedeelalleenverdelingsvrijevariantie-analyse (met ietsover covariantie-analyse)zalwordenbesprokenendatregressie-analyse,discriminant-analyse enmultivariateanalysenogonbesproken zijn.Hetmateriaal,allesvan
v6ór 1958ensoms zeercompact,beslaat intotaalzo'nkleine
tweeduizend bladzijden.Verdelingsvrije methoden zijnruwwegmethodenwaarbijdegeldigheid nietafhangtvande kansverdeling
derwaarnemingen.Alsdezeverdelingwelbekend is,ismenvaak
instaatomtoetsen enbetrouwbaarheidsgebieden afte leidenwelkeopdezeverdeling gebaseerd zijn.Invelegevallenweetdeonderzoeker devormvandezeverdeling niet,zodatdan statistische
technieken nodig zijnwelke toepasbaar zijnonafhankelijk vandezeverdeling.C.PhilipCox (1968)legtnogalnadruk opverdelingsvrijemethodenmetdevolgendeuitspraak,welke ikgraagciteer:
"nature isundernoobligationtoprovidedatacompletely amenable
totheprimitivepractices oforthodoxstatistics".Ditneemtniet
wegdat ersituaties zijnwaarbijmenvoldoende informatie heeft
omverantwoord eengewonetoetsingsmethode tehanteren.Bovendien
zijnergevallenwaarin geenverdelingsvrije toetsvoorhandenis.
Ookuithetoogpuntvankernsplitsing zijnverdelingsvrijemethodenvanbelang.Overdezekernsplitsing schrijftVanDantzig:
"Laatdemathematisch statisticusalleen zijnwiskundig geweten
spreken,dankanhij zijnwetenschap nooitopreëleproblementoepassen.Hijmoetdannl. altijd onderstellingenmaken,b.v.deonderstellingdatverschillendewaarnemingenonderling onafhankelijk
zijnofdatbepaaldewaarschijnlijkheidsverdelingen inde loopvan
detijd onveranderd blijven.Vraagt hijzichdanaf,zoalsook
Harriet Freezer:"Isdatnuwelzo?",danluidthetantwoord dikwijlsontkennend of,inhetgunstigste geval,weethijhetantwoord
niet.Zijnwiskundig of,algemener gesproken,zijn wetenschappelijk
geweten zouhemdusverbieden,dezeonderstellingen temaken,en
zijnantwoord opdegesteldevraag zoubijnaaltijdmoetenluiden:
"Ikweethetniet"of "Menkan'nietsconcluderen".De statisticus
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heeft echterookeenmaatschappelijk geweten,dathemgebiedt,
onderzoekersopvelerleigebied althans zogoedmogelijktehelpen,zijhet zondervolstrekte zekerheid,dat zijnconclusies
juist zijn.Hetmaatschappelijk geweten zegthemdus,nietalte
kritischte zijn,maargenoegentenemenmet eenredelijkemate
vanzekerheid.Hijmoet eencompromis sluitentussenzijnwetenschappelijk enmaatschappelijkgeweten;destatisticus isdusin
dekerngespleten:hijlijdt aan"kernsplitsing". Ikzouhieraan
toewillenvoegendatverdelingsvrijemethoden,waarbijminder
veronderstellingen gemaakt behoeven tewordendanbijdegewone
methoden,eenmiddelvormenomaanheteventueellijdenaankerni
ysplitsingvan eenstatisticus een,althansgedeeltelijk,eindete
maken.Aanhetvergelijkenvanverdelingsvrije engewonemethoden
zijnverschillende aspectenverbondenwelkeniet zoeenvoudigtegenelkaaraftewegen zijn,zodat eenconclusie als"verdelingsvrijemethoden zijnbeter"inhet algemeenniettetrekkenis.De
efficiencyhangt inhetbijzonderafvandegemaakteveronderstellingen.Verder zijnerverschillende toetsenenmethodenvoorhet
construeren vanbetrouwbaarheidsintervallen welkehetmogelijkmakendewaarnemingenopsnelleeneenvoudigewijzeteanalyseren,
alzaldatvaakeenvoorlopigeanalyse zijn.Ookuitdidactisch
oogpunt zijnverdelingsvrijemethodenvanbelang,omdat zij,althansvoor eengroot gedeelte,opeenvoudigewijze zijntepresenterenenzeerdoorzichtig zijn.

. Onderwijs
Men zegtwel:dekwaliteit vaneennatie isniet groterdanwat
haaronderwijskanopleveren.Hetlijkt duswelzinvolenigeogenblikkenstiltestaanbijenkele aspectenvanhetonderwijs.Misschienhebt udeneiging omhiertegentewerpendathetwetenschappelijk onderzoek vanevengroot belang isendathetdusook
demoeitewaard isomdaareensovertepraten.Mocht udezeneiging inderdaadhebben,danbenikhetmet dezegedachtevolkomen
eens.Doorgebrekaantijdgenoodzaakt,heb ikslechtseenaselectekeuzegemaakt tussendezetweeonderwerpen.Deuitdrukking
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"onderwijsgeven"wilik,innavolgingvanprof.Posthumus,verstaanals "begeleidingbijstudieen zelfontwikkeling".
"Geschiedeniswordthedenmetdedaggeschreven".Dezeuitspraak
wordtnogaleensgedaanmetbetrekkingtothetonderwijs;ditmet
hetoogopdeveranderingendienietbepaaldvandeluchtzijn.
Erwordtveelgesproken engeschrevenoverstructuurenorganisatievanhetonderwijs.Somslijkthetweldatvanhethuidigeonderwijsnietsmeerdeugt.Ikgeloofdaarnietin.Naarmijnmening iseenzekereneigingtotdesintegratie enhetzichvaakper
definitieafzettentegendemaatschappij eneenhiermeesamenhangendeverscherpingvantegenstellingen aanditverschijnselvan
kritieknietvreemd.Hiermeewilikniet zeggendaternietlen
enanderveranderdmoetworden.Hetisvoormijvanzelfsprekend
dataaneeninstellingvanwetenschappelijk onderzoek ookhetonderwijsmetalzijnaspecteneenvoortdurend puntvanevaluatie
enontwikkelingmoetzijn.Hetonderzoekvanonderwijsenoverdrachtvankennisbegintaarzelendopgangtekomen.Hetvaltbuitendeaardvandezebeschouwingomhierdiepopintegaan.Ik
wilslechtsenkeleaspectenaanduiden.
Eenbelangrijkpunt (afgezienvanhetfeitdatdestoflogischen
helderdoorgegevenmoetworden)ishetafwegenvandehulpdieop
welkewijzedanookgebodenmoetworden.Teveelhulp isnetzo
verkeerdalsteweinig.Heteerstebrengtmetzichmeedatteweinigaandestudentwordtovergelaten.Erishetgevaardat:"the
moreweteach,thelessthey learn".Hettweedebrengtmetzich
meedatdestudentweinig ofgeenvorderingenmaakt.Tenaanzien
vandidactischemethoden ishetlaatstewoordnognietgesproken.
In"Onderwijsresearch"vandr.W.Meuwese (1970) lezenwe:"De
statistischewaarschijnlijkheid datwanneerhun"methode"("hun"
slaatoponderwijspracticimeteenlangeervaring)meteenandere
vergelekenwordtgeenverschilwordtgevonden,isbijzondergroot;
datkunnenwenutochwelveilig stellen

Afgemetennaarde

gebruikelijke criteriamakenverschillen ingebruikelijkeonderwijsmethodenwaarschijnlijk geenverschil".

* UitgegevenbijHetSpectrumN.V.,Utrecht-Antwerpen.
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Afgezienvandestatistischwatvreemdeformuleringisdeconclusieduidelijk.UitonderwijsaanAmerikaanse collegesaanbeginnendestudenten iswelgeblekendato.a.socialeenemotionele
verhoudingenbinnendegroep enpersoonlijkheid vandedocentvan
invloedkunnenzijn.
Het isnietalleenvanbelangwatmenwelenwatmennietzalgeven,dochookhetafwegenvandehoeveelhedencolleges,voordrachten,practicaenvoorbeelden isvanbelang,waarbijdevraagnaar
vorenkomttegenwelkecriteriamenmoetafwegen.Eénenander
kanvoordediverse gebiedenverschillend uitvallen.Waaromzou
!!nmethodeoptimaalzijnvooralledoelstellingen? Eenlastig
puntisdatalsmenverschilvindttussentweeonderwijsmethoden,
nietzondermeergezegdkanwordenaanwelkemeerfundamentele
factorendit ligt.Vindtmenechterniets,danwilditnogniet
zeggendatelkvandefactorenernietstoedoet.HetisinteressantomeveneenvluchtigeblikteslaanopdeonderzoekingenwelkedoordegroepOnderwijsresearch aandeTechnische Hogeschool
Eindhovengedaanzijn.Hierbijwerdenvijfinstructiemethodenbeproefd.Nagegaanwerddereproduktie endeverwerkingvandestof.
Eenvorderingentoets leverdegeensignificantresultaatop.Bij
"collegeplusvraagstukken"wasdegemiddelde scorehethoogst.
Welmeendemenuiteenopdrachttothetmakenvaneenuitgewerkt
collegediktaat tekunnenconcluderendatgroepsdiscussie leidttot
verwerkingvanrelatiefweinig informatieopeenwijzewelkevan
relatiefhogekwaliteit is,terwijldemeeste informatiewordtverwerktdoormiddelvandirecte informatie-overdracht i.e.inde
vormvanhet college.Ophetonderzoek isveelkritiekmogelijk,
zoalsdr.Meuweseookzelfgeeft.Eenm.i.enigejuisteconclusie
isdatderesultaten interessantgenoegzijnomovertegaanop
eennaderonderzoek.Vergelijktmennudehoeveelheid kennisvan
statistischemethodenentechniekenmethethuidigeonderwijsprogrammaindestatistiek aandeHogeschooldanishetduidelijk dat
hetnietzozeergaatomhetinlepelenvaneenaantaltechnieken.
Volledigheid istenenenmaleonbereikbaar,alzouhetalleenmaar
komendoordateriederjaarweernieuwetechniekenontwikkeldworden.
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onderwijsprogrammakannietmeer zijndaneenop zorgvuldiggekozenvoorbeeldengeoriënteerd programma.Vandaardatdenadruk
moet liggenopdestatistische gedachtengangbijhetanalyseren
vanexperimentenenprocessen,waarbijuiteraard eenaantaltechniekengepresenteerdmoetworden.Hetonderwijsprogrammadient
eeninleidingtezijntot zelfstandig,kritisch statistischdenken.Verder ishetnaarmijnoordeelvanbelangdatdestudent
enig inzichtkrijgt indeverschillendeterreinenvandestatistiekomopdezewijzehethemmogelijk temakenenigermateaante
latenvoelenvoorwelkepraktischeproblemendestatistiek en
waarschijnlijkheidsrekening metgrotevruchtgebruikt zoudenkunnenworden.Verderishetm.i.belangrijk datnaastdestatistischegedachtenganggewerktwordtaanhetontwikkelenvandeanalytischegedachtengang.Doorde studentenregelmatig hetoplossingsproces,omviagegevensenvoorwaardentekomentotdebeantwoordingvandegesteldevraag,telatendoorleven,kanmenproberen
tebereikendat zijdeproblemendie zijlatertegenkomenzelfstandigkunnenoplossen.Ikspreekhiervanprocesomdathetoplossenvaneenprobleemnieteenkwestie isvanalleenmaar kijkennaarhetprobleemtotdeoplossingverschijnt.Ikhebdiverse
malenervarendatditlaatsteniettot eenoplossingleidt.
WijzullenindevakgroepWiskundevoortdurend gezamenlijk bezig
moeten zijnmet:
- hetopstellen,evaluerenenherzienvanhetwiskundepakket
-het evaluerenvanhetonderwijs.
Wezullengezamenlijkmoeten zoekennaardiekenniseninzichten
welkeaansluitenbijdemaatschappelijkebehoeftenwaarbijeen
zekerevisieonontbeerlijk is.Voordeopleiding indewiskundige
statistiek zouikgraagdriemogelijkedoeleindenaanwillenduiden.Hethangto.m.vande studierichtingen afwelk doeleind men
voorogenheeft.
IAlseerste zouikwillennoemen:datvandeafgestudeerdenredelijkerwijsverwachtmagwordendat zijinhundagelijkseonder-
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zoekingenstatistische problemenalszodanigherkennenenhierovermeteenstatisticuskunnenpraten.Zijmoetenwetendatzij
vaakopprofessioneelniveaudeconsequentiesvanbijvoorbeeld
voorgesteldemethodennietkunnenoverzienenhetraadplegenvan
eenstatisticusnodig is.Alstweede:datzijdaarenbovenin
staatzijneenvoudige statistischeproblemen zelfoptelossen.
Aangezien zeerzeldentweeproblemenhetzelfde zijnenwijeen
onnodigeverlengingvanderijderstatistischebrokkenmakersniet
toejuichen,kanmenstellendatomdittebereikenbehalveeen
goedekennisvaneenvoudigetechniekeneengoed inzichthebbenin
destatistische gedachtengang noodzakelijk is.Dithoudtdusin
datnietvolstaankanwordenmethetoverhandigenvaneenreceptenboek,inmondelingeofschriftelijkevorm,dochdateenblik
achterdeschermen,alzalhetmeestalslechts eenvluchtigeblik
kunnenzijn,noodzakelijk is.Ikciteeruitdeinaugurelerede
vanD.R.Coxin1961"Theroleofstatisticalmethods inscience
andtechnology"devolgendewoorden:"Theviewthatnotwostatisticalproblemsarereallythesame,isexpressed inawell-known
aphorism:thereisnosuchthingasaroutine statisticalquestion,
thereareonlyquestionable statisticalroutines.Whilethisis
tooextreme,itisclearthatonemaindirectioninwhichthesubjectwilldevelop isbyourlearninghowtoincorporate efficiently
intostatisticalanalysis specialtheoreticalandotherknowledge
peculiartopracticalapplications".Uithetfeitdatikerover
gedachtheb,dezeredealleentelatenbestaanuitvoornoemdcitaat,blijktwelhoe iktegenoverdezewoordensta.Alsderde
doeleind zouikwillennoemendatdaarvoor inaanmerkingkomende
studentennahunafstuderenalsstatisticikunnenoptreden.Door
deaardvandeaandezeHogeschoolgedoceerdewetenschappen,o.a.
landbouw,sociologie,economie,waarvoordestatistiek alshulpwetenschapessentieelis,omredenenwelke ikinhetbegingegevenheb,acht ikhetnodigdataanhetnastrevenvanditdoeleind
meeraandachtbesteedwordt.
Aaneengerichteopleiding zalgewerktworden.Delaatstemaanden
heeftmenbinnendevakgroepWiskundedemogelijkheid nagegaan
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vaneenspeciale studierichtingWiskunde.Indezestudierichting
zoudendelandbouwwetenschappen enerzijdsendewiskundigevakken
anderzijds"hand inhand"moetengaan.Inhetbuitenland iseen
soortgelijkeopleiding opverschillendeplaatsenaanwezig,o.a.
onderdenamenbiometrics enexperimentalstatistics.Eenvereistevoorhetvolgenvandezewiskundige studierichtingaandeLH
iseengrotebelangstelling voordevraagstukkenuitdeverschillende LH-studierichtingen endewiskundigehulpmiddelen.Deze
opleiding zalbijdragenaaneengoedecommunicatietussenenintegratievanlandbouw-enwiskundigewetenschappen enaaneenefficiëntetoepassingvandebeschikbarewiskundigeenstatistische
methodenentechnieken.Naastdekwaliteitsverbetering indewiskundigeenstatistischevakken zaltevenseengrotererationalisatievandeopleidingenaandeuniversiteiten enhogescholenbewerkstelligd kunnenworden.Ookhetonderwijssysteemvoordeze
categorievanmensenzalonderwerpvanonderzoek zijn,teneinde
eenoptimalebegeleidingvandestudententeverkrijgen.Helaas
geldennogsteedsdewoordenvan,Woodcock (1937)"noeducational
systemwilldefeatthebeststudent,fewsystems canhelpthe
worst".Ikhoopechterveeltekunnendoenvoordegenendietussendezetweeuitersten inzitten.Zo'nopleiding zalnietalleen
destatistische (enanderewiskundige)vakkenmoetenbevatten
dochtevensdemogelijkheid inhoudenzichteverdiepen inderichtingwaarin zijnofhaarbelangstelling uitgaat,m.a.w.waarinde
statistische consultatie laterwaarschijnlijk zalliggen.Eenbelangrijkprobleem ishoemendekennisvanvooraldezelaatstgenoemdestatisticioppeilkanhouden.Ookhierligteentaakvoor
deHogeschoolwelkedoordeversnelling inhetvoortschrijdender
wetenschap steedsbelangrijkerwordt.
Ikbenervanovertuigd datdealgemenestatistische gedachtengang
enbepaaldeprincipeseengroteplaatsmoeteninnemen,teneinde
tebereikendatdeafgestudeerden eenpositiefkritischeinstellingverkrijgen.VanSocrateswordtwelgezegddatalsiemandiets
beweerde,hijreageerdemetdevraag:Waarop isdatgegrond,gebaseerd?Ditbehoortvoorafgestudeerden gemeengoed teworden.
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Aanheteindevandezebeschouwingwilikmijn dank uitspreken
aan Hare MajesteitdeKoningindiemijaandezeHogeschool heeft
willen benoemen.
Het BestuurvandeLandbouwhogeschoolwilikbedanken voorhet
inmij gestelde vertrouwen.Ikzalhetuiterste doenomvanhet
werk indevakgroep Wiskunde eensuccestemaken.

Dames en heren van Philips'

I.S.A.

Hetmeerdanzeven jaarwerkzaamtezijn geweest ineenindustrie
alsPhilips isvoormijvanbijzondere waarde.Hetwerkeninde
groep StatistiekvandeI.S.A.-Research isergplezierig geweest.
Dewijzewaaropu,hooggeachte Heyn,aanonze samenwerking gestaltehebt gegeven,hebikbijzonder gewaardeerd. Ikhoopindetoekomst,zijhetopandere wijze,nogbijtekunnen dragenaande
verbreidingvandestatistiekbijPhilips.

Hooggeleerde Ramaker
Ikvindhetjammerdatikmijn vervolgvanuwwerkbijPhilips
niet verderkanvoortzetten.Ikwilubedankenvoordehelaas
korte tijdvanleerzame samenwerking. Bepaalde uitsprakenvanu
zijnnogalsaxioma'sinmijngeheugen opgeslagen.

Damea en heren van de wetenschappelijke

staf van deze Hogeschool

Ikverwacht indetoekomsttoteenvruchtbare samenwerkingmetu
tekunnen komen.Hetverheugt mij,hooggeachte Corsten,dater
tussenonsreedseeneminente samenwerkingenteamgeest isontstaan.Eenprettigebijkomstigheid isdatwijopstatistischen
waarschijnlijkheidstheoretisch terrein ongeveer eikaars complement zijn,waarbijjijderuimteDopspant enikderesiduruimte
R.Watdenulruimteendedimensies zijn,hebiknogniet achterhaald,maardatlossenwenogwelop.

Hooggeleerde Hemelrijk
Reedsbijmijn afscheidvanhetMathematisch Centrum injanuari
1965hebikuiting gegevenaanmijndank jegensu.Uwscherpzinnige
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enopbouwendekritiekheeftbijmijtotbeterinzichtgeleiden
uwinspirerendebelangstellingvoorverdelingsvrije methoden
heeftbijmijgeleidtotgrotebelangstellingvoorditgebied.

Dames en heren studenten
Mochtuonverhoopt eenstegeneenmoeilijkheid aanlopendanmoet
umaardenkendatmenwaardevolledingenmeestalnietzonder inspanninginhandenkrijgt.Opbouwendekritiek,ingebedineen
wederzijdsvertrouwen,zalmedewerkenaaneenoptimalebegeleidingvanmijnkanteneenoptimale zelfontwikkelingenontplooiingaanuwkant.

Ikdankuvooruwaandacht.

