
Tips

Datavisualisatie: 
A picture is worth a thousand words

1. Wat is de boodschap? Wie is mijn doelgroep?
2. Wordt de boodschap het beste gepresenteerd in een tabel of in een grafiek?
3. Als grafiek; wat is het doel van de grafiek? Wat voor relatie wil ik laten zien?
4.  Welke type grafiek is daarvoor het meest geschikt?
5.  Welke objecten kan ik gebruiken om mijn kwantitatieve waarde weer te geven?

1. Gebruik equidistante (= gelijkmatige) schaal op de assen
2. Weglaten van de 0-lijn op de y-as kan alleen bij lijngrafieken en niet bij kolomgrafieken
3. Handhaaf visuele correspondentie met hoeveelheid
4. Save pies for dessert! (Vermijd taartdiagrammen)
5. Vermijd 3D en dubbele y-assen
6. Less is more!

Proces

Soort data/relatie Type grafiek
Nominale 

Trend
• Lijngrafiek; om het patroon in de tijd te benadrukken
• Kolomgrafiek; om individuele waarden te benadrukken

Rangorde
• Aflopend; als je de hoogste waarde wilt benadrukken
• Oplopend; als je de laagste waarde wilt benadrukken

Deel van het geheel
• Gebruik de gestapelde grafiek alleen als je ook de waarde van het ge-

heel wilt tonen

Afwijking/verschil
• Lijngrafiek als jeen verschil in de tijd wilt weergeven
• Punten verbonden met een lijn als je een verschil in de tijd wilt weer-

geven en individuele waarden wilt benadrukken
• Voeg altijd een referentielijn toe

Frequentieverdeling
• Histogram; als je individuele waarden wilt benadrukken
• Polygoon; als je het patroon wilt benadrukken



Regels van Bertin
 

7 visuele variabelen

Position
xy-position

Size
length, area, 
repetition

Shape

Value

Colour

Orientation

Texture

•  Kwantitatieve data: position, size, value, orientation
•  Kwalitatieve data: shape, colour, texture
•  Less is more!

Tips



Aanpak

Infographics: Graphics [that] reveal data

1. Een infographic onthult gegevens
2. Keep it simple
3. Een goede infographic geeft de informatie         
  onvervormd weer
4. De kijker uitnodigen om verschillende gevens  
  te vergelijken
5. Een goede infographic geeft op het eerste    
  gezicht een globaal beeld en als je verder      
  kijkt steeds meer detail 

1. Gebruik zo min mogelijk cursief
2. Vermijd een schreef in koppen en online
3. Regellengte maximaal 10-14 woorden
4. Hiërachie in corps
5. Creeër witruimte door de de regelafstand     
 aan te passen

Typografie

1. Gebruik zoveel mogelijk de huisstijl-    
 kleuren
2. Zorg voor voldoende contrast
3. Houd rekening met print in zwart-wit
4. Maak eventueel een scherm- en           
 printversie

Kleur
1. Datawrapper
2. Adobe Illustrator en InDesign
3. Piktochart
4. Infogram
5. Easel.ly

Handige tools

1. Wat is het doel?
2. Wie is de doelgroep?
3. Bestudeer de data en vul aan
4. Wat wil je vertellen?

Eigenschappen

Checklist voor de data
1. Is er voldoende data?
2. Klopt de dataset met doel en verhaal?
3. Is de data compleet?
4. Uit welke bronnen komt de dataset?
5. Is de dataset betrouwbaar?
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