
? 92 Tijdschrift voor Onderwijsresearch 4 (1979), nr. 2. Boekbespreking T. dc Groot-llovens GréveStatistiek anders (deel I)Groningen: H.D. Tjeenk VViilinic, 1976. It is ccn simpele regel om ccn eerste schifting aan tc lircngcn tussen dc betere en slechtere inleidendeslatistickbockcn voor psychologen, sociologen cn pedagogen. Dezx luidt als volgt: sla de index open cnga na of het begrip stochastische of kansvariabclc opgenomen is. Zo ja, dan kan het wel eens een vande betere boeken zijn; zo nee, gooi het dan weg. Boeken die het begrip stochastische variabele nietintroduceren vertonen altijd meer gebreken. Ze geven overdreven veel aandacht aan tabellen cn grafie-ken, brengen amper lict kansbegrip bij, verwaarlozen het modclkarakter van dc statistiek cn laten naom, waar mogelijk, vcrdclingsvormen tc relateren aan onderliggende kansproccsscn. Kortom, dc foef-jes, trucjes cn vuistregels zijn er wel, maar formeel begrip en interpretatie

ontbreken.Toen ik het bock 'Statistiek anders' door T. dc Groot-llovens Gréve, onder begeleiding van eenkeurige brief van dc uitgever ontving dacht ik bovenstaande regel even snel toe tc kunnen passen: mis,dit bock heeft geen index! Oe introductie cn dc tekst op dc achtcrtlap waren zo veel belovend dat ikhet toch ben gaan lezen: 'Voor hen die ccn gewoon statistickbock moeilijk kunnen begrijpen en ccn gewoon statistiekcolicgc nauwelijks kunnen volgen is dit werkboek samengesteld'.'Dc auteurs van 'Statistiek anders' zijn vooral didactici.' 'Statistiek anders' is fundamenteel. De methodische denkwijze die aan statistiek ten grondslag ligtwordt vanaf liet begin geleidelijk aan opgebouwd, zodat men inzicht krijgt in doel. funktie, werk-wijze cn toepassingsmogelijkheden van het vak'. Ondanks al deze beloften ken ik geen inleidend statistickbock dat beginnende studenten zo vaak ophet verkeerde been zet als 'Statistiek anders'. Het maakt

simpele dingen moeilijk cn stelt moeilijkedingen veel tc simpel voor, er staan talloze aperte fouten in, bijzaken krijgen ruime aandacht terwijlhoofdzaken verdoezeld worden cn nergens krijgt men zicht op dc struktuur van het v.nk. Hoewel hetboek bedoeld is als een voorbereidend werkboek waarna eventueel een gewoon statistickbock bestu-deerd kan worden, denk in niet dat ik ooit een student die 'Statistiek anders' door heeft moeten nemendeze overstap uit vrije wil zal maken. Tussen de regels door wordt de 'echte' statistiek voortdurend af-geschilderd als een moeilijke en voor gewone mensen ontoegankelijke materie. Daar komt nog bij datstatistici slordig en star zijn: 'Hoe sneller inc-n dc werkwijze, dc toedracht in dc statistiek doorziet, des tc minder last zal menhebben van het merkwaardige cn ook zeer slordige woordgebruik. Op dat punt kan men geen steunvcrwachtcn van dc statistici. Onder licn bevinden zich doorgaans geen lieden

die afstand kunnennemen tot hun begrippensysteem of hun taalgebruik.&quot; (pTó) Met dcci van 'Statistiek anders' dat wc hier bespreken kent vier onderdelen, l'.erst komen dc methodo-logische assumpties cn dc terminologie van dc statistiek aan dc orde, vervolgens dc dcscripticvc sta-tistiek daarna ccn voorbereiding op toetsen cn schatten cn tenslotte de correlatie.Hoewel dc titel van het eerste onderdeel dit belooft worden amper methodologische assumptiesgenoemd. Dc studenten moeten volstaan met dc mededelingen dat alle waarnemingen op dezelfdewijze cn onder dezelfde omslandiglicdcn uitgevoerd moeten worden (p. 17jl8), ccn andere onder-zoeker tot dezelfde uitkomsten moet komen, instrumentele waarneming dc voorkeur heeft cn allewaarnemingen verwerkt moeten worden i^p- 20). Verder wordt ccn rookgordijn opgetrokken metbehulp van dc begrippen object, element, kenmerk, waarden, waarncmingsuitkomstcn, scorc,

waar-nomen cn nieten, cn wordt ccn variabele weer eens op de bekende wijze verkeerd gedefinieerd als ccnvariërende cmpirischc grootheid:



? Van der Linden 93 '... dat wat verschillende waarden aanneemt is de variabele. It is altijd ccn kenmerk dat aan alleobjecten aanwezig is en juist omdat het een kenmerk is, is het niet eens zo erg verschillend aande verschillende objecten van het onderzoek. Of het variabel is en hoe variabel hot is, hangt af vande onderzoekgroep.' (p. 8-9). Als het in de wiskundebockjes van de eerste klas van het voortgezet onderwijs boter kan, waarom hierdan niet? Wat dacht U overigens van de volgende drie definities in een warrig stuk over het schaal-bogrip: 'Een schaal is een in gelijke stukken gedoelde rechte lijn. Een meetschaal meet. Ixn statistischeschaal verzamelt - d.w.z. maakt por waarde oen subverzameling uit dc totaio verzameling vanwaarnomingsuitkonistcn - en iedere waarde ligt tussen twee maatstrepen'. Je zal maar student zijn die op een tentamen moet laten blijken dit tc snappen. Hoe kan ccn in gelijkestukken gedeelde rcchtc lijn nu moten? r.n

verzamelen? Dit soort tekst, en 'Statistiek anders' staat crvol van, slaat iedere poging tot begrip dood en dwingt de student, die toch al onzeker gemaakt is, totlouter memoriseren. Met de begrippen continu en diskreet is hot al even droevig gesteld. Zo wordenniet zorgvuldig geïntroduceerd (p. 23), cn dit wreekt zich het hele boek door. Op p. 53 probeert dcauteur aannemelijk tc maken dat een waarde van een continuum niets anders kan zijn dan oen interval.Op p. 120 wordt rustig gesuggereerd dat er in de realiteit altijd continuïteit is. Hot toppunt vindtplaats op p. 99 waar hot onderscheiden van meer waarden dc wet van de grote aantallen genoemd envervolgens als argument voor continuitcit opgevoerd wordt. Is het nu zo moeilijk om duidelijk tcmaken dat - en waarom! - de statistiek continue verdelingen gebruikt om diskrote te benaderen endat dit een correctie voor continuïteit met zich meebrengt? Het tweede onderdeel omvat de descriptieve statistiek, die

overigens al in het derde hoofdstuk van heteerste onderdeel begint. Het bestaat uit ccn tientallen pagina's durend vertollen over cn oefenen methistogrammen, polygonen, relatieve frekwenties, gemiddelden en varianties. Ik zal de eerste zijn die dcwaarde van een goede grafische presentatie verdedigt - het oog wil ook wat maar ccn dergelijkeomvang vind ik overdreven. Juist dc categorie studenten waarvoor dit bock geschreven is, is gediendmet ccn ruimere beschikbare tijd voor do centralere onderdelen uit dc statistiek. Naar mijn idee is hetvoor een juist begrip van de statistiek beter om dc descriptieve onderdelen niet als een inleiding voor-afgaande aan de statistiek maar als een toegift of intermezzo van de kansrekening te behandelen.Het is droevig om tc zien hoe het kansbegrip gcintroducccrd wordt. Dit wordt domweg gelijk gesteldaan do relatieve frekwentie: 'Houdt dat vast: de kans is de frokwenticproportic (= do relatieve frekwen-tie)' (p. 174). Dat is

nu ccn van do konsekwenties van dc nadruk op dc dcskriptiove statistiek! In ccnalinea worden ook de som - en produktrcgcl behandeld. Schrik niet; 'Dc kans op meer dan ccn waarde uit ccn frekwentieverdeling is dc som van do betreffendefrckwcnticproporties d.i. do somrogel; hij drukt uit dat de kans op meer waardon groter is cnprecies hoe voel groter. Als dc vraag zo is gesteld dat zowel aan do ene als aan do andore frekwentie-verdeling wordt gerefereerd, wordt de kans .kleiner; dan geldt do produktrogol; omdat ccn kansaltijd een breuk is is hot produkt van twee kansen altijd oen kleinere kans' (p. 1 74). In het onderdeel over dcskriptiove statistiek is ook een paragraaf over dc normaalverdcling opgenomen.Grenzen spelen geen rol! Ik heb do neiging om hier weer tc citeren en liet citaat voor zichzelf to latenspreken: 'Een bijzonder geval van ccn frekwontiovordeling valt op door de vorm van hot histogram. Het issymmetrisch, vertoont ccn sterke centrale

tendentie on loopt naar beide kanton op niets uit.Onder bepaalde voorwaarden noemt men al gauw aan, dat bij het doen van zeer veel waarnemingen(alle) cn het steeds nauwkeuriger onderscheiden van kleine waardcnverschillcn hot verbinden vanalle ordinaten van dc afgemeten waarden oen klokvorm zou vertonen, zoals hieronder aangegeven.Wc noemen ccn dergelijk verband tussen do waarden van dc variabele on do frekwenties waarin zevoorkomen dc normaio verdeling', (p. 175). Het derde onderdeel is bedoeld als een voorbereiding op schatten en toetsen, maar alleen het eerstehoofdstuk ervan kan als zodanig aangeduid worden. Dit behandelt oen aantal begrippen als steekproef.



? 94 De Bruijn & Van der Linden populatie, mcethypotlicsc, signifikantie. De beide andere hoofdstukken gaan over rcspecticvelijk debinoniiaalverdcling cn de x^-toets. Ilct laatste onderdeel is ccn hoofdstuk over correlatie. Ik zou hier weer op veel onbegrip kunnenwijzen en met citaten kunnen illustreren. Het is evenwel voldoende om op te merken dat de laatstetwee onderdelen zich in hun behandeling van de stof in niets van de eersten onderscheiden.Ook in dc statistiek is er geen koninklijke weg. Ook in dc statistiek moeten dc juiste dingen in dc juistevolgorde behandeld worden. I^n als studenten cr moeite mcc hebben moet men het tempo verlagen, dedidaktick aanpassen, de eisen herzien, of teruggaan naar een behandeling van die wiskundige voorken-nis die kennelijk nog niet begrepen is. Als men het op ccn andere wijze cn met zoveel fouten doet als&quot;Statistiek anders' dan neemt dc verwarring alleen maar toe. I r is nog eoi tweede

deel van 'Statistiek anders' door P..\1. Karstanje. Volgens dc omslag behandelt ditdc indukticve statistiek. Misschien doe ik deze auteur onrecht aan. maar aan lezing ervan ben ik nietmeer begonnen. Voor liet eerste deel gekit in ieder geval: 'Statistiek anders' is wat anders dan sta-tistiek! W.J. van der LindenTechnischc Hogeschool Twente Mededelingen Drie nieuwe terreinen themaprogrammering aangewezen Het bestuur van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs (SVO) heeft drie nieuwe terreinen(proefvelden) binnen het onderwijsonderzoek aangewezen die zich naar het oordeel van de onderzoe-kers lenen voor de ontwikkeling van nieuwe experimentele onderzoeksthemagroepen (OTG's). Daar-mee worden landelijke samenwerkingsverbanden bedoeld van onderzoekers en terreindeskundigen diestreven naar een verbetering van de onderzoeksopbrengst. Met de invoering van deze activiteiten wordteen verder gevolg gegeven

aan de uitgangspunten van de in 1976 verschenen SVO-nota 'Programmeringvan onderwijsonderzoek'. In 1977 cn 1978 werd reeds het startschot gegeven voor de onderzoeks-themagroepen op de terreinen: 'motivatie in het onderwijs' en 'onderwijs en sociale ongelijkheid'. Bijdc drie nieuwe proefvelden gaat hel om dc thema's: 1) onderwijsleerprocessen, 2) curriculumonder-zoek en 3) evaluatie van onderwijsvernieuwingen. Aan het bestuursbesluit ging onder meer een enquêtering vooraf onder een voor de onderwijsweten-schappclijkc gemeenschap representatieve groep van 200 onderzoekers en andere ter zake kundigen.Dc bevraging van de deskundigen, die zich uitstrekte over twee ronden, had ten doel onderwerpen teselecteren die geschikt zouden kunnen zijn voor inhoudelijke samenwerking tussen onderzoekers oplandelijk niveau. Voor elk proefveld wordt een coördinator aangetrokken, die vooralsnog speciaal belast zal worden

methet opzetten van de desbetreffende onderzoeksthemagrocp in oprichting. l-r dienen regelingen tc worden getroffen die de inbedding van samenwerkingsverbanden in bestaandefmancieringsstromen mogelijk maken. Tevens dienen er structuren tc worden ontwikkeld die de com-municatie cn de coördinatie tussen deze samenwerkingsverbanden regelen. Bovendien zullen cr ookprocedures ontwikkeld moeten worden op het punt van de beoordeling van onderzoek dat voorbereidcn uitgevoerd wordt in het kader van deze samenwerkingsverbanden. Met gaat daarbij niet om vraagstukken die de Stichting in het kader van de themaprogrammering alleenkan of zou moeten oplossen. Door de directie van de SVO is daartoe overleg met dc directie van ZWOaangegaan, dat dient uit te monden in een statuut voor een gemeenschappelijke basisstructuur voorsamenwerkingsverbanden van onderzoekers. Naar verwachting zullen medio 1979 de

eerste door eenonderzoeksthemagrocp goedgekeurde voorstellen voor het doen van onderzoek gereed komen.


