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Wie is Frans…
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… wie zijn jullie…
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… en waarom deze workshop?
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Take home messages
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• Correlatie is geen causatie

• Context is belangrijker dan 
analyse

• Verborgen patronen moet je 
zelf onthullen

• Lineair denken is eenzijdig 
denken

• Met big data kun je werkelijk 
alles aantonen



Definities
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Correlatie is een statistisch verband

waar als de ene variabele verandert, de 

andere variabele ook verandert.

Causaliteit zegt dat verandering in 

de ene variabele een verandering in 

de andere veroorzaakt. 



Definities
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Lineair wil zeggen dat een toename in 

een variabele leidt tot een evenredige 

toename in een andere variabele.

Exponentieel geeft aan dat het 

verband tussen twee variabelen 

steeds sneller stijgt of daalt.



Definities
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Significant betekent dat er vanuit de 

statistiek voldoende bewijs is om een 

verband aan te nemen / te verwerpen.

Big Data betreft, in de context van 

vandaag, een hoeveelheid data die 

niet meer klassiek te analyseren is.
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Stelling: Wanneer er significante lineaire correlatie tussen twee 

variabelen kan worden waargenomen, dan veroorzaakt een toename 

in de ene variabele een toename in de andere variabele als gevolg.



Als je een correlatie vindt, dan impliceert dit niet per se 

een causaal verband.
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Variabelen die een correlatie hebben, 

hoeven geen oorzaak-gevolg relatie 

(causaal verband) te hebben.

• Zonder causaal verband, is er in dat 

geval een spurious correlation.

Activiteit: we gaan, als echte 

‘managers’, spurious correlations

proberen te verkopen als waarheid.

Dit geldt zelfs voor correlaties 

die statistisch significant zijn.
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Context is belangrijker dan analyse
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Situatie: de LocHal wil graag meer 

bezoekers trekken.

• Regelmatige gasten vullen een 

persoonlijk vriendenboek in.

• De gedachte is om overlappende 

interesses te detecteren.

• Wat kan hier allemaal uitkomen?



Context is belangrijker dan analyse
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Situatie: de gemeente Tilburg onderzoekt 

hoe haar bewoners langer blijven leven.

• Algemene stedelijke gegevens van 

personen wordt verzameld.

• Denk aan: wijk, grootte van het huis, 

hoeveelheid afval, bereikbaarheid, etc.

• Welke stedelijke factoren zijn 

logisch?



Context is belangrijker dan analyse
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Situatie: de scholengemeenschap bekijkt 

de resultaten van haar leerlingen.

• Persoonlijke gegevens van deze 

leerlingen worden gebruikt.

• Denk aan: grootte huishouden, 

aanwezigheid, groei (o.a. lengte), etc.

• Overweeg nu de keuze voor de 

verklarende variabele én de respons.
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Verborgen patronen in de data ontstaan door variabelen 

die je vaak niet gemeten hebt.
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Er is correlatie en er is causaliteit. Wat gaat er toch mis?



Het factoren model ligt aan de basis van elk onderzoek.
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Activiteit: zoek de definities voor de verschillende 

verbanden en selecteer hierbij praktijkvoorbeelden.



Take home messages
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Correlatie is een lineair verband. Welke patronen 

kunnen er nog meer bestaan?
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Correlaties worden berekend voor:

• Toename in de ene variabele leidt tot 

evenredige toename in de andere.

• Afname in de ene variabele leidt tot 

evenredige afname in de andere.

• Lineaire verbanden en dus geen 

patronen met een andere vorm.

• En wat bij veranderende patronen?

Activiteit: we gaan, als echte 

‘analisten’ op zoek naar de juiste 

patronen en hun meerwaarde.



Wees bewust van veranderende patronen over tijd.
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In de wereld van big data moeten we op een andere 

manier zoeken naar patronen.
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Data visualisaties: mooie plaatjes, 

maar ook snel misleidende grafieken.

Veel variabelen: we ontdekken de 

verborgen patronen én nog meer…



In de wereld van big data moeten we op een andere 

manier zoeken naar patronen.
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Statistiek: krachtig voor kleine datasets, 

maar is niet ontwikkeld voor big data.

Causale verbanden: we kunnen 

altijd vinden waar we naar zoeken.
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In gesprek: hoe zou jij zoeken naar verbanden in een wereld 

waar er 10.000 datapunten worden verzameld per minuut?



Take home messages
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marketing



Waarom fouten maken ook goed is
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De bierkoelkasten van Bavaria…



Vragen en Discussie

FAQ:

What is your favourite data science model? Change point detection models

Can you help solve my (wicked) problem? Do you have any data available?

https://www.linkedin.com/in/ffonville/

https://www.linkedin.com/in/ffonville/

