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 Inschrijving
Inschrijven gebeurt door het terugsturen van de 
ingevulde antwoordkaart vóór 8 maart 2012. Om- 
wille van het interactieve karakter van de opleiding 
is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen 
worden geregistreerd in volgorde van ontvangst. 
Kort voor aanvang van de opleiding ontvangt u via 
e-mail onze bevestiging van inschrijving.

Indien u een kostennota voor het bedrijf wenst te 
ontvangen moet u dit aankruisen op de antwoord-
kaart. Gelieve hierbij steeds het BTW nummer te 
vermelden. Betaling gebeurt onmiddellijk na ont-
vangst van de kostennota.

In 

Als door de Vlaamse overheid erkende opleidings-
instelling aanvaarden we opleidingscheques van 
werknemers en betalingen via de KMO-portefeuille. 

U kan zich elektronisch inschrijven via 
http://pav.kuleuven-kortrijk.be.

 Organisatie
Dienst Postacademische Vorming van de K.U.Leuven 
Kulak i.s.m. het Leuvens Statistisch Research  
Centre van de K.U.Leuven.  Mogelijke vervolg- 
cursussen: http://www.Istat.kulauven.be/

 Data, tijdstip & plaats
 

 

 Getuigschrift van permanente vorming
Iedereen ontvangt een attest van deelname. Deel-
nemers die de evaluatie succesvol beëindigen, 
ontvangen als academische bevestiging van hun 
geslaagde deelname aan deze opleiding een ge-
tuigschrift van permanente vorming uitgereikt door 
de K.U.Leuven.

 Prijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1100. In dit bedrag 
is inbegrepen: deelname aan de lessen en begelei-
ding, uitgebreide cursustekst, studentenkaart van 
de K.U.Leuven, gebruik van de infrastructuur en 
catering.
warepakket STATISTICA 10 (die loopt tot eind sep-
tember 2012) om te oefenen op eigen PC 

 Bovendien krijgt u een licentie op het soft-

(http://www.statsoft.nl).

Alle info: http://pav.kuleuven-kortrijk.be

Statistische basismethoden in de praktijk

Postacademische vorming

Kortrijk, maart - juni 2012

Een interactieve opleiding gestuurd vanuit reële cases 

en met hands-on oefeningen

 

 DOCENTEN

 

Zij verzorgen niet enkel de hoorcolleges maar begeleiden ook intensief en interactief de bijhorende 
oefeningen op PC.

• Prof. dr. Jan Beirlant, gewoon hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven en 
 vicerector van de K.U.Leuven Kulak.
• Prof. dr. Rudy Briers, deeltijds docent aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven Kulak 
 en docent aan de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (Katho).
• Prof. dr. Bram De Rock, gastdocent aan de Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven Kulak 
 en docent aan de Université Libre de Bruxelles.
• Prof. dr. Hans Pottel, hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven Kulak. 
• Dhr. Stijn Rebry, onderwijsassistent aan de Faculteit Wetenschappen van de K.U.Leuven Kulak.
• Prof. dr. Wim Van den Noortgate, hoofddocent Statistiek en methodologie aan de Faculteit Psychologie en 
 Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven Kulak. 

• 

CURSISTEN VAN VORIGE EDITIES AAN HET WOORD 
TIJDENS DE EINDEVALUATIE:

Een cursus op hoog niveau, met bruikbare en verhelderende voorbeelden 
uit de praktijk, en met schitterend didactisch materiaal.

• Ik heb enorm veel geleerd, en wat ik geleerd heb, kan ik onmiddellijk toepassen in 
mijn dagelijkse werkomgeving.

• Je wordt volledig ondergedompeld in de wereld van de statistiek en wanneer je er 
terug uitkomt blijft er voldoende kleven om in de praktijk aan de slag te kunnen.

• De cursus geeft een goed inzicht in basisbegrippen en analysemethoden die ook 
toegepast kunnen worden zonder het gebruik van Statistica.

• Perfecte opleiding om op relatief korte termijn een goed 
overzicht te krijgen van het vakgebied statistiek.

• Een aanrader voor al wie te maken heeft met 
statistische dataverwerking. 

• Statistiek is helemaal niet moeilijk!

In geval van annulering voor de uiterste inschrijfda-
tum wordt 10 % van het inschrijvingsgeld in 
rekening gebracht voor de gemaakte administratie-
kosten. Bij annulering na 8 maart 2012 blijft het 
volledige cursusbedrag verschuldigd. Wij aanvaar-
den enkel schriftelijke annuleringen. 

Dinsdag 13, 20 en 27 maart, 17 en 24 april, 8, 15 
en 22 mei, 5 juni 2012, telkens van 18.00 tot 
21.15 uur. Een pauze van 15 minuten is in elke 
sessie inbegrepen. Tijdens de pauze worden 
drank en broodjes voorzien.
K.U.Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, te 8500 
Kortrijk.
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 OPBOUW VAN DE OPLEIDING

SESSIE 1 

Kennismaking
Voorstellen van case-studies
Beschrijvende statistiek
Introductie STATISTICA 10  

Na het verwerven van basisvaardigheden in het 
werken met STATISTICA 10 (structuur van het pak- 
ket, datastructuur en rapportering) worden 5 reële 
cases voorgesteld waarop, doorheen deze oplei-
ding, alle nieuwe concepten toegepast worden. 
Met behulp van beschrijvende statistiek wordt 
geleerd hoe data samengevat en gevisualiseerd 
kunnen worden in relevante statistieken en infor-
matieve grafi eken, met het oog op inzicht in een 
individuele variabele of vergelijking tussen groepen.

SESSIE 2 

Statistische modelverdelingen

Tijdens de tweede sessie wordt de basis van de 
verklarende statistiek behandeld. Haar doel (een 
populatievariabele bestuderen via een steekproef) 
en haar basistools (het begrip kans en de meest ge-
bruikte kansverdelingen) worden aangebracht.

SESSIE 3 

Parameters schatten en 
het testen van hypothesen

Een eerste leerdoel van deze sessie is een popula-
tieparameter (een gemiddelde, een variantie of een 
proportie) kunnen schatten en de onzekerheids-
marge op deze schatting weergeven. Daarna wordt 
geleerd hoe een hypothese over een populatie getest 
wordt op basis van een steekproef (het testconcept, 
de basistests en hun toepassingsvoorwaarden).

SESSIE 4 

Toepassingen van hypothesetesten 

Als toepassingen van het testen van hypothesen 
behandelen we de hypothesetest voor het verge-
lijken van twee gemiddelden, niet-parametrische 
tests voor data waarbij de geldigheidsvoorwaarden 
van de klassieke tests betwistbaar zijn en de basis 
chi-kwadraattest voor een celverdeling.

SESSIE 5 

Interactieve oefenzitting

Tijdens deze oefenzitting lossen de deelnemers 
onder begeleiding van de docenten oefeningen op 
m.b.t. de inhouden die aangebracht werden tijdens 
de voorbije sessies. Bedoeling is de geziene begrip-
pen concreet toe te passen en daarbij gebruik te 
maken van Statistica 10.

SESSIE 6 

Lineaire regressie

Tijdens deze sessie wordt geleerd hoe een respons-
variabele verklaard kan worden als functie van één 
of meerdere verklarende variabelen, via een een-
voudig model (het lineaire model), en dit met het 
oog op trendbeschrijving en/of predictie. 

 DOELSTELLINGEN 

Omdat steeds meer kwantitatieve gegevens verzameld worden, groeit de nood om die vele informatie zin-
vol te synthetiseren en te analyseren. Daarvoor is een basisinzicht in statistische methoden onontbeerlijk. 

• U verwerft een basiskennis van statistische methoden of u actualiseert vroegere kennis.
• U leert op een wetenschappelijk verantwoorde manier gericht informatie uit data halen.
• U bekomt voldoende inzichten en operationele vaardigheden in het kiezen en gebruiken van geschikte 
   statistische basistechnieken.
• U voert met aangepaste software statistische analyseprocedures uit op data uit diverse toepassings-
   domeinen.
• U verwerkt en interpreteert de bekomen resultaten op effi ciënte wijze.
• U trekt correcte conclusies uit de verkregen resultaten, neemt op basis van de verworven informatie 
   gefundeerde beslissingen en rapporteert daaromtrent.
• U bent in staat om nadien vervolgcursussen statistiek te volgen waarbij meer geavanceerde topics 
   aan bod komen.

 DOELGROEP

U bent actief in de bedrijfswereld (marketing, inkoop, verkoop, administratie, productie,...), de dienstensec-
tor, de overheid, de sector gezondheidszorg, het onderwijs,...

U maakt voor de uitoefening van uw functie gebruik van statistische basismethoden om gegevens ade-
quaat te verwerken en u wenst dit te doen met gepaste computerondersteuning.

U heeft een voldoende wetenschappelijke basisvorming of relevante ervaring. Specifi eke voorkennis van 
statistiek of statistische software wordt niet verondersteld. Wiskundige grondslagen van de gebruikte 
methoden komen slechts beperkt ter sprake. 

 CONCEPT
De nadruk ligt op basisconcepten, eenvoudige statistische modellen en het praktisch gebruik van deze 
methodes; en dit vertrekkende van reële cases uit de praktijk. 

Interactieve Java-applets worden gebruikt ter verduidelijking en ter ondersteuning van bepaalde basis-
concepten. 

Om effi ciënt de nodige statistische bewerkingen uit te voeren, wordt voor de oefeningen actief gebruik 
gemaakt van het professioneel statistisch pakket STATISTICA 10. 

Zo leert u op interactieve wijze de uitvoer van statistische pakketten interpreteren. Indien u op uw werkplek 
een ander pakket gebruikt, zal de overgang naar dat andere pakket eenvoudig te maken zijn. Voor eenvou-
dige statistische modellen wordt bovendien aangegeven hoe de verwerking in Excel kan gebeuren.

Een basisversie van het softwarepakket STATISTICA 10 wordt ter beschikking gesteld voor persoonlijk 
gebruik. Zo kan u, zowel in de begeleide sessies als op eigen ritme thuis, op heel gebruiksvriendelijke 
manier de aangeleerde methodes toepassen op eigen data.

SESSIE 7 

Variantie-analyse en logistieke regressie

Met als doel het ontdekken van verschillen en/of het ontdekken van homogene groepen 
wordt de test voor gelijkheid van gemiddelden in meerdere populaties aangeleerd. Daar-
naast wordt uitgelegd hoe een binaire respons verklaard kan worden als functie van één 
of meerdere variabelen. 

SESSIE 8 

Interactieve oefenzitting

Tijdens deze oefenzitting lossen de deelnemers onder begeleiding van de docenten oefe-
ningen op m.b.t. de inhouden die aangebracht werden tijdens de sessies 6 en 7. Bedoe-
ling is de geziene begrippen concreet toe te passen en daarbij gebruik te maken van 
Statistica 10.

SESSIE 9 

Evaluatiemoment (optioneel)

Alle deelnemers ontvangen bij aanvang van de opleiding een dataset met bijhorende 
opdrachten. Wie het getuigschrift wenst te behalen, dient hierover een individueel rapport 
in en komt dit mondeling toelichten tijdens de afsluitende evaluatiesessie.

Alle onderdelen worden tijdens de les geïllustreerd met toepassing op reële cases

 

uit de industriële,

 

medische,

 

ecologische en socio-economische sectoren en via

 

hands-on oefeningen onmiddellijk in praktijk gebracht.
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