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Simpsons paradox



Discriminatie op Berkeley



Mannen Vrouwen

Aanmeldingen 8842 4321

Toelatingen 44% 35%



Faculteit Mannen Vrouwen
Aan- 

meldingen
Toe-

latingen
Aan-

meldingen
Toe-

latingen
A 825 62% 108 82%
B 560 63% 25 68%
C 325 37% 593 34%
D 417 33% 375 35%
E 191 28% 393 24%
F 272 6% 341 7%



Simpsons paradox: 
!

Een trend in verschillende groepen 
wordt omgekeerd als je de groepen 

combineert.





Behandeling van nierstenen



Slaggemiddelden in  
honkbal



Speler 1995 1996 Gecombineerd

Derek Jeter 12/ 
48 0,25 183/ 

582 0,314 195/ 
630 0,31

David Justice 104/ 
411 0,253 45/ 

140 0,321 149/ 
551 0,27



→ 
Uren besteed aan voorlichting

↑  
Interesse in 

bèta 



→ 
Uren besteed aan voorlichting

Non Bèta's
Generalisten

Carrière Bèta’s
Bètatechnici

↑  
Interesse in 

bèta 
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Aantal verkochte 
algemene boeken (2)

0

10

20

30

40

50

1975 1983 1991 1999 2007 2013











Succes Mislukking

Het is maar hoe  
je het bekijkt



Succes Mislukking

Het is maar hoe  
je het bekijkt





Verdrink je van ijsjes?
Het verschil tussen correlatie en causaliteit



Verdrinkingen tegenover 
ijsverkoop



Getrouwde mannen  
leven langer



Meer brandweermannen, 
grotere brand



Met het licht aan slapen en 
bijziendheid



Schoolmelk is goed voor je



Zelfvertrouwen zorgt voor 
goede cijfers



Denk aan die ijsjes!



Sarpi Border Checkpoint



Welke van deze 
structuren is stijf?



De linker is stijf,  
de rechter is te bewegen



Van structuur naar  
bipartite graaf

rijen kolommen



Stelling: Een structuur van m x n is stijf 
dan en slechts dan als  

de bijbehorende bipartite graaf samenhangend is.

Bovendien heeft een stijve structuur het kleinste 
aantal mogelijke dwarsbalken 

dan en slechts dan als 
de bipartite graaf een boom is.  

!

In dat geval zijn er m +n -1 dwarsbalken 



Van structuur naar  
bipartite graaf

rijen kolommen



Van structuur naar  
bipartite graaf

rijen kolommen



Observaties
1. In elke rij lopen de verticale balken parallel. 
2. In elke kolom lopen de horizontale balken 

parallel. 
3. Een dwarsbalk dwingt een parallellogram om 

vierkant te worden. 
4. Als er een dwarsbalk op (i,j) zit, dan staan 

alle verticale balken in de i-de rij loodrecht op 
alle horizontale balken in de j-de kolom. 

5. Een structuur is stijf als de verticale balken 
van elke rij loodrecht staan op de horizontale 
balken van iedere kolom.



Kun je een balk weghalen 
zodat hij stijf blijft?

9 dwarsbalken

5 rijen 4 kolommen



9 dwarsbalken

5 rijen 4 kolommen

Kun je een balk weghalen 
zodat hij stijf blijft?



Huiswerkvragen

1. Wat als we willen dat de structuur stijf 
blijft als er één dwarsbalk kapot gaat? 

2. Wat als de dwarsbalken koorden zijn die 
niet kunnen uitrekken, maar wel 
opvouwen?











Gratis aan te vragen  
via  

platformwiskunde.nl

http://platformwiskunde.nl




Verleden, heden, toekomst







Volgende week 
 in de boekhandel



Om te onthouden
Wiskunde zit werkelijk overal.  

Pas op als je getallen combineert. 

Wantrouw iedereen die een 3D-grafiek 
gebruikt. 

IJsjes veroorzaken geen verdrinkingen. 

Wiskunde is leuker als je denkt.
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