
  1 

Projectopdracht Statistiek TL 
Om te kijken hoe goed je met een klasgenoot kunt samenwerken, zelfstandig kan leren, kan presenteren 

en abstract kan denken ga je een klein project doen over wat voor weer het was op je geboortedag en 

op je verjaardagen tot nu toe. De bedoeling is dat je tijdens vier wiskundelessen samen met een 

klasgenoot een schriftelijk werkstuk maakt over dit onderwerp. 

 

Wat moet je doen? 

Je moet samen met een klasgenoot een schriftelijk werkstuk maken van ongeveer vijf getypte bladzijden 

waarin je met behulp van grafieken en diagrammen het weer op je geboortedag in je geboorteplaats én 

op al je verjaardagen die daar op volgden, met elkaar vergelijkt en daarnaast weerextremen die zich op 

een van deze dagen hebben voorgedaan, op het spoor komt. Een weerextreem is bijvoorbeeld een 

zware onweersbui, een hittegolf, een zware storm of hevige sneeuwval. De informatie die je daarvoor 

nodig hebt, staat op http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi. Op deze website staat deze 

informatie. 

 

 

 

Er worden op deze website vijftien weergrootheden vermeld (bijvoorbeeld: gemiddelde temperatuur, 

hoeveelheid neerslag, gemiddelde windsnelheid, …). Jij moet samen met je klasgenoot er vier kiezen 

die naar jullie idee het beste weergeven wat voor weer het op een dag is en waaruit weerextremen 

afgeleid kunnen worden. Je mag ook zelf weergrootheden bedenken waarvan je de waarde met de 

informatie op deze website bepaalt (bijvoorbeeld: het verschil tussen gemiddelde temperatuur op de dag 

en de normale gemiddelde temperatuur voor die dag). Hoe dan ook, je moet je beperken tot vier 

weergrootheden. 

 

http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
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Verder moeten jullie zelf kiezen met welk soort grafiek of diagram je het verloop van de weergrootheden 

die je hebt gekozen, weergeeft. Je mag de grafieken en diagrammen met de hand tekenen, maar ook 

met de computer, bijvoorbeeld met Microsoft Excel. Ze moeten er wel netjes uit zien met een duidelijke 

schaalverdeling en toelichting langs de assen. 

 

Wat moet er in je werkstuk staan? 

1. titel, jullie namen, inleverdatum; 

2. waar het werkstuk over gaat; 

3. welke weergrootheden je gekozen hebt en waarom; 

4. hoe betrouwbaar volgens jou de informatie op de website is en waarom; 

5. de grafieken en diagrammen die je gemaakt hebt; 

6. conclusies 

 hoe zou je het weer op je geboortedag en je verjaardagen in grote lijnen beschrijven? zonnig? 

nat? grijs? en waarom? 

 hoe wisselend is het weer op je verjaardagen? Heeft er zich op een van je verjaardagen een 

weerextreem voorgedaan? Hoe blijkt dat uit de grafieken en diagrammen? 

 

Hoe ga je te werk? 

1. Je kiest een klasgenoot met wie je de projectopdracht gaat doen. 

2. Je bepaalt van wie van beide je het weer op zijn geboortedag en verjaardagen je gaat bekijken. 

3. Je voert de opdracht uit en maakt samen met je klasgenoot het werkstuk. 

4. Je vult voor jezelf het formulier in. 

5. Je levert werkstuk plus beide ingevulde formulieren uiterlijk … bij je docent in. 

 

Hoe komt je cijfer tot stand? 

Je werkstuk wordt door je docent beoordeeld met een cijfer. Bij zijn beoordeling houdt hij rekening met 

de onderstaande punten: 

1. of alles in je werkstuk staat wat er in moet staan; 

2. hoe netjes het werkstuk er uit ziet en of er veel of weinig taalfouten in voorkomen; 

3. welke weergrootheden je gekozen hebt; 

4. de redenen waarom je elk van deze weergrootheden gekozen hebt; 

5. de redenen waarom je denkt dat de informatie op de website betrouwbaar is of niet; 

6. of de grafieken en diagrammen geschikt zijn voor wat je wilt laten zien; 

7. hoe netjes de grafieken en diagrammen er uit zien; 

8. hoe goed je conclusies passen bij de grafieken en diagrammen. 
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Informatie voor docenten 
Dit project in de derde klas komt in de plaats van de volgende opgaven uit hoofdstuk 4 Statistiek van 

Getal & Ruimte 3 voor KGT: 17 tot/met 21, 45 tot/met 85 en 102 (= boxplot, kansrekening en 

telproblemen). Als er gemiddeld tien opgaven per les aan de orde komen, dan is een projecttijd van vier 

á vijf lessen reëel. 

 

De vervallen opgaven hoeven niet ingehaald te worden, behalve voor leerlingen die door wensen te 

stromen naar havo-4. De gedachte is dat dit in het vierde leerjaar plaats kan vinden bij hoofdstuk 4 

Statistiek van Getal & Ruimte 4 voor KGT. De onderdelen kansrekening en telproblemen uit het derde 

leerjaar zouden voor deze groep leerlingen daar aan toegevoegd moeten worden. 

 

Vakinhoudelijke doelen en competenties 

Vakinhoudelijke doelen van het derdejaars project zijn dat leerlingen in staat zijn te kiezen welk soort 

grafiek of diagram het best past bij de gelegenheid en in staat zijn conclusies te trekken uit het verloop 

of de vorm van grafieken of diagrammen. 

 

Daarnaast biedt dit project de gelegenheid een eerste indicatie te krijgen hoe goed leerlingen de 

onderstaande competenties beheersen. 

 

Samenwerken 

 Initiatief nemen bij groepsactiviteiten 

 Feedback geven aan anderen 

 Omgaan met feedback van anderen 

 

Zelfstandig leren 

 Uitvoering van de opdracht plannen en organiseren 

 Uitvoering van de opdracht bewaken en bijstellen 

 Reflecteren op de gekozen aanpak 

 Reflecteren op het behaalde resultaat 

 

Presenteren 

 Een presentatie logisch opbouwen 

 

Abstract denken 

 Bruikbare informatie kiezen 

 Informatie beoordelen op betrouwbaarheid 

 Een logische gedachtelijn opbouwen 

 Een standpunt innemen en beargumenteren 

 

Niet alle competenties komen in het project aan bod, omdat de rapportage niet mondeling, maar 

schriftelijk plaats vindt, de groepsgrootte zeer beperkt is, de aanpak min of meer is voorgeschreven en 

de beschikbare informatie al goed gestructureerd is. Desgewenst kan de rapportage ook mondeling 

plaats vinden, maar dat is tamelijk tijdrovend en bovendien is het aanhoren van circa vijftien nagenoeg 

identieke presentaties nogal saai. 

 

Beoordeling 

In de leerlingtekst wordt een achttal beoordelingsrubrieken genoemd. Op basis daarvan geeft de docent 

een cijfer. Er zijn verschillende becijferingssystemen denkbaar. Het eenvoudigst is het om op elk van de 
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acht beoordelingsrubrieken een beoordeling uitstekend, goed, redelijk, matig en slecht te geven, deze 

beoordelingen om te rekenen naar een puntenscore en deze scores – eventueel met gewichtsfactoren 

per rubriek – naar een cijfer om te rekenen. Rubrieken waarop geen beoordeling gegeven kan worden 

wegens ontbreken van onderdelen in het werkstuk worden hetzij buiten beschouwing gelaten hetzij met 

"slecht" beoordeeld. 

 

Een meer geavanceerd systeem maakt gebruik van zogenaamde rubrics, waarbij bij elk van de 

beoordelingsrubrieken een paar kwalitatieve niveaubeschrijvingen gegeven worden. Bij de beoordeling 

kiest de docent bij elk van de beoordelingsrubrieken welke niveaubeschrijving het best past bij het 

ingeleverde werkstuk. Door aan elk niveau een score toe te kennen, kan een totaalscore en daarmee 

een cijfer berekend worden. 

 

Voorbeelden 

 

1. of alles in je werkstuk staat wat er in moet staan; 

1.1. alles staat er in 

1.2. titelblad of inleiding ontbreken 

1.3. een van de andere onderdelen ontbreken 

1.4. twee of meer onderdelen ontbreken 

 

2. hoe netjes het werkstuk er uit ziet en of er veel of weinig taalfouten in voorkomen; 

2.1. net voorkomen en nauwelijks taalfouten 

2.2. oogt slordig maar weinig taalfouten 

2.3. net voorkomen en veel taalfouten 

2.4. oogt slordig en veel taalfouten 

 

3. welke weergrootheden je gekozen hebt; 

3.1. alle vier gekozen of gedefinieerde weergrootheden zijn relevant 

3.2. drie weergrootheden zijn relevant 

3.3. twee weergrootheden zijn relevant 

3.4. één of geen van de weergrootheden zijn relevant 

 

4. de redenen waarom je elk van deze weergrootheden gekozen hebt; 

4.1. de redenen zijn relevant en helder verwoord 

4.2. de redenen zijn relevant, maar niet altijd helder verwoord 

4.3. de redenen zijn niet altijd relevant 

4.4. de redenen zijn in meerderheid niet relevant 

 

5. de redenen waarom je denkt dat de informatie op de website betrouwbaar is of niet; 

5.1. leerlingen verwijzen naar de herkomst van de website en geven aan dat een 

rijksoverheidsdienst de informatie levert 

5.2. leerlingen verwijzen enkel naar de herkomst van de website 

5.3. leerlingen geven geen goede verklaring 

 

6. of de grafieken en diagrammen geschikt zijn voor wat je wilt laten zien; 

6.1. in alle vier gevallen is gekozen voor een geschikte weergave 

6.2. in drie gevallen is gekozen voor een geschikte weergave 

6.3. in twee gevallen is gekozen voor een geschikte weergave 

6.4. in een of geen van de gevallen is gekozen voor een geschikte weergave 
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7. hoe netjes de grafieken en diagrammen er uit zien; 

7.1. alle grafieken en diagrammen kennen alle kenmerken van netheid 

7.2. de grafieken en diagrammen kennen in meerderheid alle kernmerken van netheid 

7.3. de grafieken en diagrammen kennen in meerderheid de meeste kenmerken van netheid 

7.4. overige gevallen 

 

8. hoe goed je conclusies passen bij de grafieken en diagrammen. 

8.1. grote lijn en (gebrek aan) weerextremen zijn goed uit de grafieken en diagrammen afgeleid 

8.2. grote lijn is goed uit de grafieken en diagrammen afgeleid, maar (gebrek aan) weerextremen 

niet 

8.3. grote lijn is niet goed uit de grafieken en diagrammen afgeleid, maar (gebrek aan) 

weerextremen wel 

8.4. grote lijn en (gebrek aan) weerextremen zijn niet goed uit de grafieken en diagrammen 

afgeleid 

 


