
 

Presentatie van onderzoeksresultaten (Informatiebrief 3: Gebruik van grafieken)  

Het gebruik van afbeeldingen verlevendigt je rapport en maakt het voor de lezer gemakkelijk om te 

begrijpen. Als de lezer is in één oogopslag begrijpt wat je wilt zeggen heb je meer kans op een 

geslaagde presentatie.  

 

De 5 afbeeldingen die in rapportages het meest worden toegepast zijn: 

De tabel, het staafdiagram; lijngrafiek, het cirkeldiagram, histogram 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels voor het gebruik van grafieken: 

De tabel 

De tabel is de beste vorm als je namen en bedragen overzichtelijk wilt weergeven. Bijvoorbeeld 

omzetcijfers per jaar of de landen en hun exportcijfers. Vergeet niet om de tabel zo te maken dat de 

namen met de hoogste bedragen bovenaan komen te staan en de laagste bedragen onderaan of de 

omzet van de laatste jaren bovenaan. Dat maakt het nog makkelijker voor de lezer. 

De lijngrafiek 

De lijngrafiek is de beste vorm als je stijgingen of dalingen aan wilt geven. De schuinte van de lijn 

omhoog toont dan een verhoging aan en de schuinte van de lijn omlaag toont snel aan dat het lager is 

dan vorige periode. Bijvoorbeeld als je snel wilt laten zien dat er sprake is van een omzet verandering. 

Het staafdiagram 

Het staafdiagram is de beste vorm als je bedragen van producten met elkaar wilt vergelijken. Een 

langere staaf betekent dat aan deze naam een hoger getal is gekoppeld dan aan de kortere staaf. 

 

Karton verpakkingen  
Jaar Omzet 
2009  €        20.345.675,-  
2010  €        21.567.890,-  
2011  €        30.013.235,-  
2012  €        31.265.787,-  

Opmerking [JB1]: Toch vooral voor 
de duidelijkheid, zodat je in één 
oogopslag de resultaten kunt zien? 



Een taartdiagram 

Een taartdiagram gebruik je als je wilt laten zien dat een bepaald product/ klantgroep/ land een grote 

bijdrage levert aan het totaal van alle producten/klantengroepen/ landen. 

GOUDEN TIP: 

Soms ben je een uur bezig om een grafiek mooi te krijgen. Je ontdenkt als je een grafiek 

maakt namelijk steeds dingen die je kan verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 

van de kleur ROOD voor negatieve zaken (verliescijfers) en GROEN voor opvallend 

positieve zaken. Ook kan je met dikke en dunne lijnen werken om alles duidelijker te 

maken.  

 

Een uur steken in een mooie grafiek is meer waard dan een uur steken in 3 pagina’s 

tekst! Je kan in een plaatje namelijk veel beter uitdrukken wat je bedoelt. 
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