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• Abstractie
Het kunnen weglaten van aspecten van een vraagstuk die niet relevant zijn om het vraagstuk op te
lossen.
• Abstraheren
Los kunnen komen van details en kunnen denken in grote, het concrete overstijgende, lijnen; je kunnen
richten op de essentiële aspecten. De samenvatting van een artikel noem je ook wel een ‘abstract’..
• Assen
De assen van een grafiek zijn de lijnen waarop de weergegeven 
grootheden zijn benoemd en eventueel onderverdeeld in eenheden. 
Vaak hebben assen een naam of titel en staat de betekenis van 
de getallen vermeld. Assen zijn bijna altijd horizontaal en verticaal 
getekend.
In het voorbeeld van de tijd – afstand grafiek staat de grootheid 
tijd op de horizontale as met als eenheid minuut. Op de verticale as 
staat de grootheid afstand met als eenheid kilometer. 
• Assenstelsel
Een tweedimensionaal assenstelsel bestaat uit een horizontale (x-as) 
en een verticale (y-as) getallenlijn. Met deze ‘assen’ kun je de locatie in het platte vlak van een punt in 
het assenstelsel bepalen door dat punt van coördinaten te voorzien, bijvoorbeeld: E(5,6).
Een driedimensionaal assenstelsel heeft ook een Z-as die de ruimtelijke positie van het punt aangeeft, 
bijvoorbeeld: E(5,6,3).
• Beelddiagram:
Een grafische voorstelling waarin cijfermatige gegevens zijn vervangen door beeld, bijvoorbeeld een
pictogram of figuurtjes die vaste aantallen representeren.
• Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid betekent eigenlijk vooral ‘herhaalbaarheid’, dat wil zeggen: een onderzoek levert bij
herhaling met een vergelijkbare doelgroep ook vergelijkbare resultaten en vergelijkbare conclusies op.
Naast dit begrip is de term “validiteit” ook van belang bij een onderzoek; de uitslag van een
onderzoek is betrouwbaar, als de gemeten uitslag is wat je wilde meten. Met het onderstaande figuur
zijn de begrippen duidelijk te maken. Een goede schutter (die de roos goed weet te benaderen) “=
betrouwbaar” en een goed wapen (dus zonder afwijkingen) “= valide”.
• Causaal
Letterlijk betekent causaal: oorzakelijk. Causaal gebruik je in ‘een causaal verband’, dat is het verband
tussen de oorzaak en het directe gevolg daarvan.
- Voorbeeld 1: Als het regent, vormen zich plassen water op de verharde weg. De primaire, directe
oorzaak van die plassen water is de regen. Er is een causaal verband tussen de regen en de vorming
van plassen water op de verharde weg. Er is natuurlijk ook een mogelijk verband tussen de verharding
van de weg en het ontstaan van plassen, maar dat is geen primair verband.
- Voorbeeld 2: Als het vriest, ontstaat er een laag ijs op sloten en kanalen. Er is een primair, direct
verband tussen de temperatuur van de omgeving en de vorming van ijs op sloten en kanalen.
• Centrummaat
Veel voorkomende gegevens in het lezen en interpreteren van verbanden:
- De belangrijkste centrummaat is het (rekenkundig en gewogen) gemiddelde, Je berekent een
gemiddelde als volgt:
(Som van de waarnemingsgetallen)
(Het totale waarnemingsgetallen)

Houd bij de berekening rekening met het aantal waarnemingen (de frequentie). Elk getal telt bij het 
bepalen van een gemiddelde mee, ook al zijn er meer dan één van die waarden.
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Handig met getallen

Kernbegrippen Kennisbasis verbanden - deel 1
De omschreven Kernbegrippen zijn expliciet benoemd in de Kennisbasis. Ze zijn hier in alfabetische 
volgorde, voorzien van een definitie en uitleg, opgenomen
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- Een van de andere belangrijke centrummaten is de modus. De modus is de waarneming die 
het vaakste voorkomt. Is er sprake van een verdeling in groepen, dan is de groep met de meeste 
waarnemingen de modale groep.
- Een andere maat is de mediaan: de middelste waarneming nadat alle waarnemingen op volgorde zijn 
geplaatst. 
•  Concretiseren
Voorstelbaar maken van een (vaak) theoretisch begrip, m.a.w.: theorie omzetten in praktische vragen en 
uitwerkingen. Bijvoorbeeld door een schets te maken van de bouw van een veranda.
•  Continu  
Continu betekent letterlijk ononderbroken, of doorgaand. Een goed voorbeeld is deze grafiek. Om een 
continue grafiek te tekenen, hoef je je pen of potlood niet van papier te halen. Bij een continue grafiek, 
bijvoorbeeld bij het verloop van temperatuur, hebben alle punten op de grafiek een betekenis. Je spreekt 
dan ook wel over de continuïteit van de grafiek.
•  Continuïteit
Zie: Continu
•  Continue processen  
Processen die niet onderbroken worden.
•  Correlatie
Samenhang tussen twee verschijnselen of variabelen, maar geen causaal verband omvat. Een hoge 
correlatie betekent meestal ‘gelijktijdigheid’, bijvoorbeeld de groei van het aantal ooievaars en 
geboortes, en geen causaal verband, maar wordt vaak wel zo gebracht of geïnterpreteerd.
•  Dalen (Zie ook: Stijgen)  
Grafieken dalen als de lijn in de grafiek (van links naar rechts gezien) naar beneden gaat, dat wil zeggen: 
als de volgende waarde weergegeven in de grafiek kleiner is 
dan elke voorafgaande (Zie de grafiek bij ‘Continu’).
- Voorbeeld: de afname van een uitkering van een 
levensverzekering over 30 jaar. Op de x-as van de grafiek 
staat het verloop van de tijd in jaren aangegeven, op de y-as 
de hoogte van de uitkering.
•  Deciel  
Een deciel is 1/10 deel van een geheel. Een verdeling of een 
maat kun je opsplitsten in 10 delen van gelijke grootte. De 
term deciel komt van het woord ‘deca’ dat 10 betekent. Een meter kun je opdelen in 10 decielen van een 
decimeter.
- Voorbeeld 1: De uitspraak ‘de lengte van de meeste pas geboren baby’s bevindt zich in het 4e en 5e 
deciel’, betekent dat de meeste pas geboren baby’s tussen de 40 tot 60 cm lang zijn. Dat is overigens 
niet erg nauwkeurig!
- Voorbeeld 2: De verdeling in decielen zie je ook terug in de scores die kinderen behalen op de CITO 
Eindtoets Basisonderwijs. De scores op de eindtoets lopen van 500 tot en met 550. De verdeling in 
decielen wordt gebruikt bij de rapportage van de resultaten. In het eerste deciel bevinden zich de 
kinderen met de 10% laagste scores, in het tiende deciel die met de 10% hoogste scores. Dat wil dus niet 
zeggen dat alle kinderen in het 10e deciel een score van 550 hebben behaald!
•  Discreet en discontinuïteit.
Zie: Discrete (discontinue) situaties.
•  Discrete (discontinue) situaties   
Een situatie noem je discreet (of discontinu) als niet alle punten in de grafiek een waarde of betekenis 
hebben (zie: Continu en Verandering).  In een grafiek zie je dat aan de sprongen of gaten in de grafiek. 
Bij het tekenen van zo’n grafiek, is het onvermijdelijk je potlood of pen van het papier te halen.
- Voorbeeld: de grafiek van het aantal verkochte auto’s per maand van showroom ‘Autodeal’ te Mijdrecht 
over dit afgelopen jaar. Bij de weergave van dergelijke gegevens gebruik je alleen hele getallen.
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•  Doelgroep
De populatie waarop een onderzoek is gericht of waarover een onderzoek uitspraken wil doen.
•  Dubbele getallenlijn  
Een dubbele getallenlijn is een rekenmodel in de vorm van een lijn waarop je aan de boven- en 
onderkant getallen plaatst om ermee te rekenen. De dubbele getallenlijn wordt veel gebruikt bij het 
rekenen met procenten of (benoemde) breuken en is te vergelijken met een verhoudingstabel.
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•  Eenheid
Zie: grootheid.
•  Exponentieel verband.
Je spreekt van een exponentieel verband als de beginhoeveelheid bij elke volgende stap met een vast 
getal wordt vermenigvuldigd, bijvoorbeeld:

a.  Vermenigvuldigen met 2

x 0 1 2 3 4 5 6 7

y 3 6 12 24 48 96 192 384

De bijbehorende grafiek wordt steeds steiler (zal sneller stijgen)
b.  Halveren

x 0 1 2 3 4 5 6

y 10 5 2,5 1,25 0,625 0,3125 0,15625

Deze grafiek daalt snel en nadert – als de waarden kleiner worden - de horizontale as (x-as).
•  Gemiddelde  
Zie: Centrummaat.
•  Getallenlijn  
Een getallenlijn is een lijn waarop je getallen in volgorde van klein naar groot van links naar rechts 
ordent. Ook (decimale) breuken en wortels kun je op een getallenlijn plaatsen

Voorbeeld 1: Voorbeeld 2:
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•  Graden  
Graad is de eenheid van hoekgrootte. Je kunt de grootte van sectoren in een cirkeldiagram aangeven 
in graden. Een cirkel heeft een hoekgrootte van 360°, zoals in Voorbeeld 1, een windroos met 
windrichtingen.
In Voorbeeld 2 (deelname aan sporten) zijn geen graden vermeld. Dat is voor dit voorbeeld te 
gedetailleerd en niet nodig. Je hebt meer aan de procentuele gegevens. De hoekgroottes kloppen 
natuurlijk wel: de hoek van de taartpunt tennis is bijvoorbeeld 144° (40% van 360°).
Voorbeeld 1: de windroos Voorbeeld 2: sportbeoefening
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•  Grafieken  
Grafieken zijn representaties of beeldende weergaves van de werkelijkheid op basis van waarnemingen 
uitgedrukt in onder andere getallen. In dit hoofdstuk maak je kennis met:

•  Beelddiagram:
Een weergave van gegevens met behulp van beelden 
van het onderwerp van de grafiek.

•  Blokdiagram:
Een weergave van gegevens in blokvorm met behulp 
van afbeeldingen.
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•  Boxplot
Een grafische weergave van cijfermatige informatie 
waarin snel te zien is welke de kleinste en grootste 
waarnemingen zijn; welke waarden het eerste en derde 
kwartiel omvatten; welke waarde de mediaan heeft.

Interpretatie grafiek:
Spreiding: van 3 tot 21.
Spreidingsbreedte: 21 – 3 = 18.
Mediaan (de middelste waarneming): 10
1e kwartiel (begin van de rechthoek): 6.
3e kwartiel (einde van de rechthoek): 16.
Elk van de vier onderdelen geeft 25% van het aantal waarnemingen weer.

•  Cirkel- of sectordiagram:
Een weergave door middel van een in delen (sectoren) 
onderverdeelde cirkel. 

•  Histogram:
Een histogram is de grafische weergave van de  
frequentieverdeling van in opeenvolgende klassen 
gegroepeerde data, bijvoorbeeld het verloop van de 
tijd in jaren. De staven van een histogram kunnen niet 
onderling verwisseld worden.

•  Infogram:
Een schematische weergave van niet getalsmatige 
(numerieke) gegevens.
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MARERIJK

REIZENRIJK

ANDERRIJK

RUIGRIJK

 KIJKTIP

 SHOWTIJDENBORD

 ROUTE NAAR
 EFTELING HOTEL

 ROUTE NAAR
 EFTELING BOSRIJK

MARERIJK

 ATTRACTIES

   Sprookjesbos 

   Sprookjesboom, Er was eens... 

   Diorama 

   Stoomcarrousel 

   Stoomtrein 

   Droomvlucht 

   Raveleijn  

   Villa Volta 

   Kindervreugd 

   Volk van laaf (Monorail) 

   Carrousels Anton Pieckplein 

   Efteling Museum 

 ETEN EN DRINKEN

   Het Wapen van Raveleijn  

   Het Witte Paard  

 SOUVENIRWINKELS

   In den ouden Marskramer          

   Loetiek   

REIZENRIJK

 ATTRACTIES

   Carnaval Festival 

   Jokie en Jet  

   Vogel Rok 

   Monsieur Cannibale 

   Avonturen Doolhof 

   Kleuterhof 

   Pagode 

   Gondoletta 

 ETEN EN DRINKEN

   Polles Keuken 

   Welkom  

 SOUVENIRWINKELS

   Jokies Wereld  

RUIGRIJK

 ATTRACTIES

   Kinderspoor 

   Halve Maen 

   

   Polka Marina 

   Stoomtrein 

   Python 

   De Vliegende Hollander  

   Joris en de Draak 

 ETEN EN DRINKEN

   Station de Oost  

 SOUVENIRWINKELS

   Game Gallery 

ANDERRIJK

 ATTRACTIES

   PandaDroom 

   Spookslot 

   Piraña 

   Bob 

   Fata Morgana 

   Aquanura 

 ETEN EN DRINKEN

   Restaurant Applaus 

   Octopus  

 SOUVENIRWINKELS

   Efteldingen 

  
Informatie/

  parkplattegrond

  Toiletten

  Telefoon

  Garderobe

  Hondenkennel

  Rolstoelverhuur

 Wandelwagenverhuur

 Geldautomaat

  Ticketautomaat Raveleijn

  Souvenirs

  Souvenir Express

  Restaurant met bediening

  

  Take away

  Terras aanwezig

  Locatie met WiFi

  Efteling Theater 

  Efteling Hotel 

  Efteling Bosrijk

  Fietsenstalling

  Parkeerplaats

  EHBO-post

  Shows & live-entertainment

  Overdekte attractie

  Openlucht attractie

  
Gedeeltelijk

  overdekte attractie

  Vertaalkastjes aanwezig

  
Voorzieningen voor

  slechthorenden

  Single-riders wachtrij

  Rolstoelplaatsen

  Attractie met babyswitch*

  Glutenvrij mogelijk

  
Niet toegankelijk voor

  gehandicapten

  Min. lengte 110 cm

  Min. lengte 120 cm

  Voor de kleine gast

  Voor het hele gezin

  Voor durfals met lef

    Niet te missen!

•  LEGENDA •

Bel in noodgevallen: +31(0)416 - 288112

Speeldagen en tijden:
download de Efteling-app of kijk 
op het wacht- en showtijdenbord. 

* Babyswitch:  één ouder sluit aan in de wachtrij en de ander met baby 
 meldt zich bij de uitgang van de attractie. 
 Wanneer de ouder de attractie bezocht heeft, neemt deze de baby over. 
 De andere ouder kan vervolgens via de uitgang de attractie bezoeken.
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•  Lijngrafiek:
Een continue grafiek die vaak is 
bepaald aan de hand van een 
tijdas. In dit geval geeft de grafiek 
het verloop van de temperatuur 
gedurende een etmaal weer.

•  Puntenwolk:
Een grafische weergave van twee soorten 
waarnemingen, zoals in het voorbeeld de leeftijden van 
beide echtgenoten. De leeftijden van de mannen zijn 
horizontaal uitgezet en die van de vrouwen verticaal.  
Zo ontstaat een verzameling punten die wel samenhang 
hebben maar niet noodzakelijk op een lijn liggen.

•  Staafdiagram of staafgrafiek:
Een discontinue grafiek die de gegevens weergeeft 
in losstaande of gestapelde staven. Die staven kun je 
verwisselen zonder dat er daardoor informatie verloren 
gaat.

•  Stengel- en bladdiagram:
 3 3
 4 3 9
 5 1 5 6
 6 1 3 5 6 8 9 9
 7 0 2 2 5 5 8
 8 1 3
 9 2 6 

Een stengel (of steel)diagram en 
een bladdiagram zijn een combinatie tussen en tabel en een staafgrafiek. Het diagram links bevat 
de gegevens van de tabel, maar heeft de vorm van een (gekantelde) staafgrafiek. De tabel bevat 
dezelfde gegevens en de staafgrafiek lijkt qua vorm op het stengel- en bladdiagram.


