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het	belang	van	statIstIsche	geletterdheId

Statistiek - als wetenschap om empirische gegevens te verza-
melen, te analyseren en te interpreteren - heeft een centrale 
plaats in het onderwijs, maar zeker in de STEM-opleiding. 
Onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van statistische 
informatie is belangrijk voor levenslang leren in verschil-
lende onderwijsniveaus. Het relevant gebruik van statistiek 
in het onderwijs is wegens het multidisciplinaire karakter 
essentieel in uiteenlopende gebieden als biologie, bedrijfs-
studies, economie, milieu, ICT, wiskunde en sociale studies 
(Bickel, 1995). Statistische geletterdheid moet daarom een 
belangrijk onderwijsdoel zijn voor alle leerlingen.

Onderwijzen met behulp van statistieken vereist een ander 
soort denken, omdat gegevens niet zomaar een reeks ge-
tallen zijn, maar met een achterliggende context. Wild en 
Pfannkuch (1999) benadrukken manieren waarop statis-
tisch denken verschilt van wiskundig denken: met onder-
zoekcycli, ondervragende cycli (Figuur 1), onderscheidende 
typen denken en karakteristieke disposities.

Figuur 1 De onderzoekscyclus (boven) en ondervragende cyclus

Studenten leven in een samenleving waarbij argumenten 
en beslissingen gebaseerd op bewijzen essentieel zijn. 
Daarom is het gebruik van statistiek in het curriculum een 
cruciale rol bij het ontwikkelen van statistische denkpro-
cessen. Statistisch denken of redenering of geletterdheid 
moet worden erkend als een belangrijk onderwijsdoel en 
het gebruik van statistiek moet in verschillende disciplines 
gewaardeerd worden om statistische concepten en manier 
van denken van studenten te ontwikkelen.

het	gebruIk	van	statIstIek	In	
het	onderWIjs:	de	huIdIge	sItuatIe

Een van de eerste taken van het I-Use-project was het ana-
lyseren van de huidige situatie in het onderwijs: hoe komt 
statistiek aan bod in verschillende officiële nationale cur-
ricula. Voor het rapport heeft I-Use gescand naar statistiek 
of data in leerplannen van sociale studies, wiskunde en 
wetenschappen in Vlaanderen (België), Griekenland, De-
nemarken, Tsjechië en Zweden die in de tijd van de studie 
in gebruik waren. (2012-2013).

De keuze van deze vakken werd ondersteund door theore-
tische analyses afkomstig uit curricula-studies. Daarin wor-
den vakgebieden als Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiede-
nis, Civics (Social Studies), economie / bedrijfswetenschap-
pen, ICT en wetenschappen gezien als meer relevant voor 
het gebruik en opnemen van statistieken (Bickel, 1995).

Het resultaat van een kwantitatieve analyse (tabel 1) toont 
dat de meeste referenties zich voordoen in de vakken wis-
kunde en aardrijkskunde en relatief minder referenties in 
geschiedenis / sociale studies of wetenschappen, een be-
vinding die relevant is voor de literatuuroverzicht over dit 
onderwerp.

Ook is er een grote verscheidenheid aan frequenties van 
statistisch gebruik over landen en onderwerpen. In de 
meeste landen vinden de meeste referenties plaats in de 
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wiskunde-curriculadocumenten. De tweede hoogste fre-
quentie werd aangetroffen in het vak aardrijkskunde.

Naast het kwantitatieve overzicht werd ook een kwalitatieve 
analyse gemaakt die aangeeft dat het aantal lage of hoge 
referenties niet noodzakelijkerwijs de afwezigheid of aan-
wezigheid van statistische inhoud betekenen.

Als gevolg van de analyses, aangevuld met rapporten over 
de pedagogische benaderingen van statistieken en het pe-
dagogische belang van statistieken, blijkt dat de aanwezig-
heid van statistiek in het onderwijs drie vormen bevat: 

(1) Zuivere statistiek en kansrekening in de wiskunde, be-
vat in het wiskundige curriculum, waarbij de sleutelbegrip-
pen/zinnen of activiteiten om deze theorie te illustreren 
duidelijk waren. Hier wordt gefocust op de kennisvaardig-
heden van studenten bij het oplossen van problemen (met 
behulp van wiskundige theorie en gegevens uit dit onder-
werp), maar niet op de wisselwerking tussen theorie en 
toepassing voor het echte leven, noch worden de leerlingen 
voorbereid op omgaan met contextuele problemen.

(2) Om wereldomvattende problemen op te lossen is de 
visualisatie en interpretatie met behulp van tabellen, gra-

Tabel 1 Kartering van ‘statistiek’ in Europa: resultaat van een algemene kwantitatieve analyse

Subject

Country Math
& Statistics History Science (Physics, 

Chemistry, Biology) Geography Social Science  
(Civics, Sociology) Economics Total

Belgium (Flemish) 20 2 10 14 - - 46

Denmark 26 1 5 5 14 - 51

Sweden 9 1 1 3 1 - 15

International 

Baccalaureate
26 1 6 6 2 - 41

Greece 76 28 12 74 14 66 270

Czech 10 - - 5 3 - 18

Total 167 33 34 107 34 66 451

Figuur 2 Aanwending van statistiek (zowel kaart als tabel zuiver ter illustratie van wat in de tekst staat. (bron: Diercke Erdkunde 8, 1994 Westermann).
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Figuur 3: Statistiek (in de vorm van grafieken en tabellen) als onderzoeksmateriaal, een betere benadering.  

(bron: Geogenie 4 Leerwerkboek, 2011 De Boeck).

fieken, diagrammen en kaarten belangrijk. In dit geval is 
er een indirecte verwijzing naar het gebruik van statistiek. 
Dit komt bijna uitsluitend binnen aardrijkskunde aan bod.

(3) Het gebruik van statistiek in onderzoek leren of veld-
studies, voor de ontwikkeling van statistisch geletterdheid. 
Dit is bijvoorbeeld duidelijk in de curricula van aardrijks-
kunde, geschiedenis, sociale wetenschappen en economie 
(Griekenland).

uItdagIngen

Er zijn een aantal uitdagingen voor het onderwijs bij het 
gebruik van statistiek en data. Deze omvatten i) de om-
vang van de beschikbare data, ii) het trage antwoord van 
het onderwijs en de curricula om zich aan te passen, iii) de 
nood aan innovatieve onderwijs- en leerbenaderingen en iv) 
het ontbreken van significant onderzoek in het Europese 
statistische onderwijs.
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Het overaanbod aan informatie stelt serieuze problemen, 
bv. welk niveau voor statistische geletterdheid moet er ver-
wacht worden van elke leerling? Hoe kunnen we de mid-
delen structureren zodat de leerling dit niveau bereikt en 
zorgen we ervoor dat de leraars de nodige vaardigheden 
hebben om statistiek in hun onderwijs te gebruiken? 

Het dilemma is dat naarmate er meer data en informatie 
beschikbaar is en de middelen voor presentatie en analyse 
ervan gesofisticeerder worden, de bekwaamheid om statis-
tische informatie te introduceren, integreren en analyses 
bij de leraars ontbreekt.

Terwijl de wereld snel verandert met betrekking tot de pre-
valentie en het gebruik van statistieken, lijkt het curricu-
lum op scholen traag te reageren op deze veranderingen. 
Hoewel statistiek als inhoudsdomein algemeen worden 
geaccepteerd, is statistiek typisch geen interdisciplinair 
onderwerp in het schoolleerplan, maar wordt voornamelijk 
geleerd als onderdeel van de wiskunde en zelden geïnte-
greerd in andere vakgebieden. Bijgevolg is er behoefte aan 
een betere voorbereiding van docenten, die verantwoorde-
lijk zijn voor het leren met statistieken. Als gevolg hiervan 
hebben veel studenten op de middelbare school geen kans 
om te leren werken met statistieken. Statistieken zijn een 
krachtig instrument, maar veel studenten slager er niet in 
om kennis te halen uit de gegevens en informatie. In veel 
gevallen wordt statistiek immers gebruikt ter illustratie (fi-
guur 2) en niet als basis voor onderzoek (figuur 3).

aanbevelIngen

Als samenvatting in de rapporten van I-Use (Klonari, Do-
nert, 2013a) worden volgende aanbevelingen gemaakt:

Een cursus voor leerkrachten secundair onderwijs vereist 
een focus op het curriculum om een duidelijke verbinding 
te maken tussen de gepresenteerde statistieken en het on-
derwerp dat in een klas wordt onderzocht. Er is een focus 
op pedagogiek nodig, zodat leraren leren om regelmatig 
gebruik te maken van statistieken in hun eigen lespraktijk 
en soortgelijke activiteiten te ontwikkelen die hun leerlin-
gen kunnen ervaren. Een focus op leerlingen is nodig om 
leraren de diversiteit van statistische percepties en misver-
standen van studenten te begrijpen.

Werken met nieuwe technologie helpt leraren en studen-
ten te betrekken in taken die tegelijkertijd hun begrip van 
statistische ideeën ontwikkelen en hen in staat stellen te 
ervaren hoe technologie-instrumenten nuttig kunnen zijn 
bij het bevorderen van statistisch en ruimtelijk denken 
(Klonari, Donert, 2013b)

De nadruk op probleemoplossend werken zorgt ervoor dat 
de uitkomsten een reële dimensie hebben. Ideeën moeten 
ontwikkelen in het kader van probleemoplossende activi-

teiten met behulp van statistieken. Zo wordt de ontwikke-
ling van statistische redeneringsvaardigheden aangemoe-
digd, zodat het gebruik van statistieken een middel wordt 
om leren te ondersteunen (Lee et.al., 2012) (Biehler, 1997).

De data analyse / interpretatie fase vereist een grondig in-
zicht in data representaties. Verschillende vertegenwoordi-
gingen van verdelingen hebben ook invloed op de begrip-
pen van studenten.

Leraren en studenten moeten de volledige cyclus van sta-
tistisch gebruik ervaren via onderzoeksprojecten. Godino 
et al. (2008) suggereren dat een formatieve cyclus waar do-
centen eerst een statistisch project krijgen en vervolgens 
een didactische analyse van het project uitvoeren, kunnen 
helpen om tegelijkertijd de statistische en pedagogische 
kennis van de docenten te vergroten.

I-use	uItkomsten

Rekening houdend met de aanbevelingen behandelt het 
I-Use project gegevens, statistieken en pedagogische be-
naderingen met hun toepassingen op verschillende ter-
reinen in de secundaire leerplannen. Om doeltreffend te 
zijn wordt vertrokken van het TPCK-model: Technological 
pedagogical content knowledge (Figuur 4). Om succesvol 
te zijn hebben leraars immers nood aan de noodzakelijke 
technologie, kennis én pedagogie (Koehler et.al., 2008)

Figuur 4 Het TPCK-model 

Het I-USE Comenius Project beoogt:
• Helpen omgaan met de overvloed aan informatierijke 

middelen
• Docenten aanmoedigen hun studenten te betrekken om 

statistieken te gebruiken en met statistieken te werken
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• Statistisch onderwijs zichtbaarder maken onder het Le-
venslange Leerprogramma

• Leerlingen voorbereiden op de technologie gemedieerde 
aard van het werken met statistische informatie

• Bijhouden met web-based innovatie
• Ontwikkelen statistische competentie voor de lespraktijk
• Trainen voor docenten van verschillende onderwerpen.

Daarvoor werd een website (www.i-use.eu) opgemaakt met 
linken naar alle nodige materiaal (figuur 5).

Figuur 5: De I-Use website

 De website omvat volgende delen:
•  Ready-made statistics omvat een selectie van statistiek op 

EU en wereldniveau, en ook de Millenium Development 
goals. Deze data zijn dadelijk raadpleegbaar in zowel ta-
bel als grafiek en kaartvorm via de ingebouwde toolbox.

•  Databases: toegang tot het gebruik van enkele databan-
ken zoals Eurostat en de Worldbank, Gapminder

•  Tools omvat de tool om zeer snel data om te vormen in ta-
bellen, grafieken of kaarten. Er wordt ook verwezen naar 
data survey programma’s en er zijn ook ondersteunende 
video’s die je op weg helpen.

•  Learning geeft toegang tot al het ontwikkelde materiaal – 
vanuit het TPCK-model. Je krijgt er kant-en-klaar materi-
aal, inclusief toegang tot de online cursus die op Moodle 
staat, en sjablonen om eigen materiaal aan te maken.

•  Publications met toegang tot alle onderbouw voor het 
project: onderzoeksrapporten, pedagogie …
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