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Geschiedenis Six Sigma

• Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
– Meetbaar maken van variaties in processen
– Normaalverdeling en sigma

• Philip Crosby ( jaren 60 – 70 vorige eeuw)
– Pershing raketprogramma tijdens wapenwedloop

• Bill Smith, Motorola (1986)
– Projectmatige verbetertool

• Jack Welch, General Electric (1996)
– Doorontwikkeld tot volwassen methode en de belt-structuur
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Kern van Six Sigma

4



Six Sigma als maatstaf voor procesprestatie

Sigma is een maat voor spreiding en daarmee een manier om prestaties
te meten. Het zegt iets over het % proces-opbrengst (yield) dat aan de 
klantwens voldoet.
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Waarom 6 Sigma en geen 5 of 4?

2.8 Sigma = 99% goed 6 Sigma = 99.99966% = goed

§ 20.000 verloren poststukken per uur

§ 15 minuten onveilig drinkwater per dag

§ 5.000 foutieve medische ingrepen per week

§ Twee mislukte landingen op Schiphol per dag

§ 200.000 verkeerd voorgeschreven medicijnen 
per jaar

§ Geen elektriciteit gedurende 7 uur per maand

§ 7 verloren poststukken per dag

§ 1 minuut onveilig drinkwater per 7 maanden

§ 1.7 foutieve medische ingrepen per week 

§ Eén mislukte landing op Schiphol elke 5 jaar

§ 68 verkeerd voorgeschreven medicijnen per 
jaar 

§ Geen elektriciteit gedurende 1 uur per 34 jaar

VS
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6 Sigma = 3,4 DPMO (Defects Per Million Opportunities)



Karakteristieken van de dataset

Het menselijk brein is niet in staat om grote datasets te interpreteren, 
daarom gaan we gestructureerd te werk om de data te begrijpen.
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Define MeasureAnalyse Improve Control

Componenten die het karakter van de dataset kenmerken:

1. Gemiddelde    Centrale tendens of locatie
2. Spreiding Variatie



Six Sigma DMAIC verbeterstructuur
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ControlImproveAnalyseMeasureDefine

Activiteiten

Mogelijke 
tools

Opstarten van het 
project

Vaststellen van 
de huidige 
situatie

Identificeren van 
oorzaken

Verbeteren van 
het proces

Monitoren en 
verankeren

• Definiëren probleem 
(aanleiding)

• Scopen
• Wie is de klant en 

wat wil de klant?
• VOC → CTQ
• Doelstelling project 

(project Y)
• Stakeholders in kaart 

brengen
• Team samenstellen
• Organisatie 

informeren

• Huidig proces in 
kaart brengen

• Verspillingen en 
waarde 
identificeren

• Belangrijkste 
procesvariabelen 
identificeren en 
meten (Y en X-en)

• Procesprestatie 
visueel maken

• Oorzaken uit de 
VSM analyseren

• Hypothese toetsen 
(effect X op Y)

• Kritische X 
bepalen

• Uitwerken van 
oplossingen voor 
de belangrijkste 
oorzaken

• Risico beoordeling 
van alternatieve 
oplossingen

• Nieuwe SLA’s en 
KPI’s vaststellen

• Implementatie 
nieuwe proces 
vormgeven

• Omgaan met 
weerstand

• Testen en meten 
nieuwe proces

• Inzicht in 
resultaten

• Continue 
verbetering nieuw 
proces

• SIPOC
• Kano analyse
• Stakeholder 

analyse
• Communicatieplan
• Project charter

• VSM (current en 
evt ideal state)

• Meetplan
• Minitab (oa

control chart, 
process capability
analysis)

• Fishbone
• 5 x Why
• Pareto diagram
• Minitab (oa 1 & 2 

sample-t, 
ANOVA)

• Brainstormen
• VSM (future state)
• FMEA
• Poka Yoke
• Implementatieplan

• Control Chart
• OCAP
• PDCA

Verandermanagement & project ondersteuning



Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis

i. Discriptive statistics
ii. Graphical summary
iii. Histogram
iv. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Overzicht Measure fase
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Ontwikkel 
proces metingen

Verzamel proces 
data

Controleer data 
kwaliteit

Begrijp het 
procesgedrag

Huidige proces 
capability en 
potentieel

Hoe meet je het 
probleem?

Wanneer en waar 
komt de data 

vandaan?

Vertegenwoordigen 
de gegevens wat je 
zou verwachtten?

Hoe gedraagt het 
proces zich nu?

Wat zijn de huidige 
prestaties van het 
proces m.b.t. de 

klant?



Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R 
ii. 1ste pass analysis

i. Histogram
ii. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Type data

Kwalitatief / Categorisch / AttribuutKwantitatief / Numeriek

Continu Discreet OrdinaalNominaal

Oneindig deelbaar
Metingen

• temperatuur
• afstand
• lengte
• gewicht

Hele eenheden (≥1)
Tellingen

• aantal defecten

Twee categorieën

• ja / nee
• goed / fout
• man / vrouw
• aanwezig / afwezig

Willekeurige 
categorieën

• noord / zuid / oost
• rood / geel / roze

Binair

Categorieën met 
volgorde

• nooit / soms / vaak
• YB / OB / GB / BB

Type data Define Measure Analyse Improve Control



Type data in Minitab

Kwalitatief / CategorischKwantitatief / Numeriek

Continu Discreet OrdinaalNominaal

Oneindig deelbaar
Metingen

• temperatuur
• afstand
• lengte
• gewicht

Hele eenheden (≥1)
Tellingen

• aantal defecten

Twee categorieën

• ja / nee
• goed / fout
• man / vrouw
• aanwezig / afwezig

Willekeurige 
categorieën

• noord / zuid / oost
• rood / geel / roze

Binair

Categorieën met 
volgorde

• nooit / soms / vaak
• YB / OB / GB / BB

Type data Define Measure Analyse Improve Control

ATTRIBUUTCONTINU

Het type data bepaalt welke analyse we in Minitab gaan doen.
Continu data heeft de voorkeur (bevat meer informatie).



Continu data
Data

55,8

56,4

36,2

59,7

54,8

54,0

43,3

42,9

53,7

31,2

63,8

45,3

Deze data kan het volgende weergeven:
• Tijd die het duurt om een vacature op te vullen (dagen)
• Diameter van een metalen buis (millimeters)
• Oven temperatuur (graden)
• Gewicht van brieven (gram)
• Druk (kg/cm2)
• Verwerken van factuur (dagen)

Waar moet je op letten:
- Of je gemiddelde en variatie kan berekenen
- Of de nauwkeurigheid van je data wordt bepaald door hoe 

goed je meetsyteem is



Discrete data of “tel”data
Data

1

2

3

4

2

1

0

1

Deze data kan het volgende weergeven:
• Fouten op een factuur
• Sollicitanten voor een vacature
• Aantal telefoontjes naar een callcenter per uur
• Fouten producten in een producSe batch
• Krassen op een geproduceerd stuk glas
• Aantal pakkeUen geleverd op een dag

Waar moet je op letten:
- Als je hele dingen teltData

45

37

39

21

36

29

31

35



Kwalitatieve data
Data

Good

Bad

Good

Good

Bad

Good

Good

Good

Data

Pass

Fail

Pass

Pass

Pass

Pass

Fail

Pass

Data

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd

Niet op tijd

Op tijd

Deze data kan het volgende weergeven:
• Computer inspectie resultaten
• Netwerk beschikbaarheid
• Beschikbaarheid van onderdelen
• Op tijd leveringen
• Helpdesk oplossing
• Klanttevredenheid



Van kwalitatieve data naar continue data
1. Een klant vragen of deze wel of niet tevreden is 

(kwalitatief / binair)
– Vraag om een score te geven tussen 1 en 10 (=continue)

2. Te meten of een levering wel of niet op tijd is (kwalitatief 
/ binair)

– Meet precies hoeveel een levering te vroeg of te laat is 
(=continu)

3. Vragen of een auto wel of niet schoon is (kwalitatief / 
binair)

– Meet het aantal plekken wat niet schoon is (=count/discreet)
4. Of de maat van een voetbal wel of niet binnen de eisen 

valt (kwalitatief / binair)
– Meet precies hoe groot de voetbal is (=continu)



Steekproef
Wat is een Steekproef?
• Een subset van je populatie (groep mensen of dingen) die 

representatief is voor de hele populatie.

Waarom doe je een steekproef?
• Praktisch en qua kosten niet mogelijk de hele populatie te bekijken.
• Je doet een steekproef om uitspraken te kunnen doen over de hele 

populatie;
• De data uit de steekproef gebruiken we om analyses op uit te voeren 

en hypothesen te toetsen;
• Aanvullende steekproeven kunnen gedaan worden tijdens de Analyse 

fase om mogelijke invloedsfactoren nader te onderzoeken.

Hoe groot moet mijn steekproefgrootte zijn?
• Meet vaak genoeg om alle variaties in het proces te bekijken;
• Meet lang genoeg om variaties over de tijd te zien (als proces niet 

stabiel is);
• Vuistregel: n³30 voor continu data en n³300 voor discrete data.
• Hoe meer data, hoe beter. Er zit meer informatie in continu data, dus 

minder metingen nodig.
20



Steekproef
Hoe voer je een steekproef uit?
• Uit systemen te halen (data ware house, procesflow, excel etc).
• Middels een meetformulier welke je uitzet onder respondenten.
• Probeer bij je steekproef al na te denken wat mogelijke 

invloedsfactoren zouden kunnen zijn, zodat je je groep respondenten 
zorgvuldig kiest. En je dus zoveel mogelijk data verzameld om te 
kunnen analyseren.

Symboolgebruik
• We gebruiken andere symbolen voor een populatie en een steekproef 

om het onderscheid goed te kunnen laten zien. 
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Onderwerp Populatie-symbool Steekproef-symbool
Aantal N n
Gemiddelde µ x
Kans P p
Standaard deviatie σ s



Meetplan
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Waarom meten we?
• Om een beter begrip te krijgen van de bestaande situatie, want:

• Veel relevante procesinformatie wordt niet of nauwelijks bijgehouden
• De kwaliteit van informatie laat vaak te wensen over
• We constateren dat we over onvoldoende informatie beschikken om een 
juist en volledig beeld te vormen van de ‘verborgen fabriek’.

• Om deze ‘blinde vlekken’ te begrijpen zullen we moeten meten en de 
ontbrekende informatie aanvullen

Meetplan vs meetsysteem/meetformulier
• Verwar het meetplan niet met een meetformulier

• Meetplan: Overzicht van alle uitstaande metingen. Wat gaan we doen?
• Meetformulier: Formulier (evt. fysiek) om meetgegevens vast te leggen. Hoe 
leggen we het vast.

Als we meten ontstaat het risico dat we onjuiste gegevens meten, 
Probeer dus zoveel mogelijk van bestaande, beschikbare informatie uit te gaan!



Meetplan (voorbeeld)
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Klanttevredenheid 
callcenter

Verkorten wachttijd

Bezetting

Ontvangen telefonie Gespreksduur

Keuzemenu



Meetplan (voorbeeld)
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No. Variabele Meetprocedure Eenheid Steekproef-
grootte

Wie? Wanneer? Hoe wordt de data 
geanalyseerd?

1 Bezetting Totaal beschikbaar tijd 
binnen het call-centre
en het verloop ervan 
per week.

Beschikbare 
tijd in minuten 
per dag

4 weken Teamleider • september
• oktober

• Histogram 

2 Ontvangen 
telefonie

Totaal ontvangen
telefonie op nummer 
0470 en 0471.

Aantal
ontvangen 
telefonie per 
dag

4 weken Teamleider • september
• oktober

• Histogram 
• Boxplot

3 Gespreksduur Totale telefonische 
gesprekduur per 
ontvangen melding.

Tijd in 
seconden per 
gesprek

100 
gesprekken 
per medw.

Projectleider • september
• oktober
• november

• Tijdverloop
grafiek



Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis

i. Histogram
ii. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Basis statistiek

Statistiek is..
• de wetenschap die de staatskrachten van allerlei aard onderzoekt en 

het resultaat daarvan in cijfers brengt
• de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, 

bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens
• een kwantitatieve methode voor het verzamelen, classificeren, 

presenteren en analyseren van numerieke data om op basis hiervan 
conclusies te trekken

• Een tak van wiskunde die zich bezighoudt met de bewerking van 
grote aantallen numerieke gegevens, om daaruit iets te kunnen 
concluderen omtrent de processen die aan deze gegevens ten 
grondslag liggen

Waarom gebruiken wij statistiek?
• Objectieve besluitvorming
• Meer vertrouwen in beslissingen
• Effectievere communicatie over beslissingen
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Minitab

Minitab is een hulpmiddel

Dus:

• Minitab is een algemeen statisch programma
• Minitab is niet gelijk aan Lean Six Sigma
• Minitab is geen verandertool
• Minitab beantwoordt vragen over de data die JIJ stelt

Drie weergaves:
• Session
• Worksheet
• Projectmanager

28



Minitab
Hoe ziet Minitab er uit?

29

Session window
voor resultaten

Grafieken

Worksheet



Minitab
Hoe ziet Minitab er uit?
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Data type:
C1: numeriek
C2-T: tekst

Kolomtitel

Data



Data in Minitab zetten

Er zijn meerdere manieren om gegevens in Minitab te zetten:

• Gegevens intypen
• Kopieer en plak vanuit een andere applicatie (zoals Excel of Acces)
• Importeer vanuit Excel
• Gebruik een ODBC-koppeling om met een query (real-time) data 

binnen te halen

Door de lastige manier van gegevensbewerking in Minitab is het gebruik 
van Excel en vervolgens kopiëren / importeren in Minitab het meest 
handig!
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Minitab menu
Start Minitab en kijk even mee…
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Minitab menu
Meest gebruikte opties: Stat en Graph

Stat menu Graph menu
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Minitab menu: Graph

Met deze opties kun je 
grafieken genereren
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Minitab menu: Stat

Hier zijn alle statistische 
berekeningen ondergebrachtDatum tijd
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Minitab menu: Help

Minitab heeft een 
uitgebreide Help en 
Tutorial functie. 
Daarnaast maken we 
vooral gebruik van de 
Assistent!

Datum tijd

36



Minitab menu: Assistent
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Minitab beschikt over een 
Assistent. De Assistent helpt je 
als je niet weet waar je iets kunt 
vinden, bv: 

• Graphical Analysis

• Hypothese tests



Minitab Assistent: Grafische analyses
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We gaan ons 
beperken tot de 
meest gebruikte 
tools:
• Control 

Chart
• Graphical

Summary
• Histogram
• Boxplot
• Pareto Chart
• Bar Chart
• Pie Chart

NB: De Bar Chart en de Pie Chart kunnen we beter, eenvoudiger en 
sneller maken met Excel (en dat doen we dus ook!)



Minitab Assistent: Hypothese testen
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We gaan ons ook 
hier beperken tot 
de meest 
gebruikte tools:
• 1-Sample t-test
• 2-Sample t-test
• One-Way 

ANOVA



Minitab menu: Project Manager

Minitab heeft een Project Manager 
om alle analyses, grafieken etc. bij te 
houden, dit laat de Session Folder 
zien.

Datum tijdDatum Sjd
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Data in Minitab zetten

Er zijn meerdere manieren om gegevens in Minitab te zetten:

• Gegevens intypen
• Kopieer en plak vanuit een andere applicatie (zoals Excel of Access 

met b.v. ctrl-C en ctrl-V, voor de Mac is dat cmd-C en cmd-V)
• Importeer vanuit Excel (Excel-sheet openen in Minitab)
• Gebruik een ODBC-koppeling om met een query (real-time) data 

binnen te halen

Door de lastige manier van gegevensbewerking in Minitab is het gebruik 
van Excel en vervolgens kopiëren / importeren in Minitab het meest 
handig!
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Een project of een worksheet openen



Een worksheet openen



Sla een project op
• File > Save Project As > kies een goede locatie en een 

goede naam

• Het bestand wordt een .MPJ = Minitab Project File
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3. Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R 
ii. 1ste pass analysis

i. Histogram
ii. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Meetfouten
• Meten introduceert ook fouten en die fouten mogen niet te 

groot worden.
• Met behulp van Minitab kan je nagaan of de invloed van je 

meetfouten niet te groot is.
• We gebruiken hiervoor de methode Gage R&R.



Valideren van de meting

Meten kunnen we ook zien als een proces.
Dus ook bij het meten van data hebben we te maken met variatie.

Daarom valideren we ons proces herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid.

Gage R&R
• Gage R&R is de totale gevonden meetvariatie wanneer hetzelfde item 

herhaaldelijk wordt gemeten met een specifiek meetinstrument door 
verschillende operators.

• We meten dus de zuiverheid/ betrouwbaarheid van een meetsysteem

Precision = Repeatability + Reproducibility
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Herhaalbaarheid (Repeatability)
• Is iemand het met zichzelf eens?
• Krijg je dezelfde uitkomsten als je een tweede keer meet?
• Bv. op een andere dag / week / maand nog een keer meten of nog 

een steekproef uit de database halen.

Reproduceerbaarheid (Reproducibility) 
• Zijn ze het onderling eens?
• Krijg je dezelfde uitkomsten als iemand anders meet?
• Bv. meerdere observatoren inzetten.

Valideren van de meting

48
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Valideren van de meting

Slechte Herhaalbaarheid (Repeatability)
• Meetmethode aanpassen
• Meetinstrumentatie aanpassen

Slechte Reproduceerbaarheid (Reproducibility) 
• Mensen trainen, uniforme hantering meetmethode
• Meetomstandigheden gelijk maken
• Meetmiddelen ijken

49
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Voorbeeld Gage R&R met attribuut data
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Item 1e keer 2e keer 3e keer A:A 1e keer 2e keer 3e keer B:B 1e keer 2e keer 3e keer C:C A:B:C
1 OK OK OK NOT OK NOT OK NOT OK OK OK OK
2 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
3 OK OK OK OK NOT OK OK OK OK OK
4 OK OK OK OK OK NOT OK NOT OK NOT OK OK
5 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK
7 OK OK OK OK NOT OK OK OK OK OK
8 OK OK OK OK OK OK NOT OK NOT OK OK
9 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

10 OK OK OK OK OK OK OK OK OK

Persoon A Persoon B Persoon C



Attribute Gage R&R
Open in Minitab het excelblad: Data oefeningen.xlsx
Kies data set: 2. Attribute GR&R 

Verschillende medewerkers wordt gevraagd om verschillende 
schade claims te beoordelen en te beslissen of deze 
afgewezen moeten worden of dat deze geaccepteerd moeten 
worden. 
Deze resultaten worden verzameld en er wordt gekeken of de 
medewerkers het met elkaar en met zichzelf eens zijn. 
De basis (de ‘waarheid’) wordt bepaald door de expert die 
heeft vastgelegd of een claim wel of niet geaccepteerd moet 
worden.

(Dit is een Kappa test met referent)



Attribute Gage R&R



Attribute Gage R&R



Attribute Gage R&R

HarryDickTom

100

90

80

70

60

Appraiser

Pe
rc

en
t

95,0% CI
Percent

HarryDickTom

100

90

80

70

60

Appraiser

Pe
rc

en
t

95,0% CI
Percent

Date of study:                         
Reported by:                         
Name of product:                         
Misc:                         

Assessment Agreement

Within Appraisers Appraiser vs Standard

Dit laat de repeatability zien van de 
verschillende personen. De punten zijn 
de daadwerkelijke percentages. Terwijl 
de lijn de 95% CI laten zien. 
- Tom heeft 90% goed, maar dit kan 

uiteindelijk tussen de 73% en 97% 
liggen

- Dick heeft 100% goed, maar dit zou 
tussen de 90 en 100% kunnen liggen 
volgens de 95% CI

Aangezien er een standaard is wordt er 
ook gekeken naar de persoon vs. De 
standaard. 
- Tom 80% eens met de expert
- Dick had een 100% score in herhaling, 

maar was het in 97% van de gevallen 
eens met de expert

- Harry was het in 93% van de gevallen 
eens met de expert.

Lage within appraiser: zorg dat dat de 
beslissers consistentere beslissingen 
nemen, misschien door betere training

Lage appraiser vs standaard: betere 
operaSonele definiSes genereren met de 
gewenste criteria eventueel met visuele 
standaards



Attribute Gage R&R
Niemand accepteerde is wat 
de expert reject

Meest verschil in reject van 
beslisser t.o.v. accept door 
expert

Er was een volledig 
overeenstemming 
(reproducibility) van 83,33 % 
(25 van de 30)

Er was een 
overeenstemming tussen de 
beslisser en de expert in 
80% van de gevallen (24 van 
de 30)



Gage R&R met continue data
1. Een standaard voor het uitvoeren van een Gage R&R is 

om 10 onderdelen te gebruiken, gemeten door 3 
verschillende personen, en door een ieder 3 keer. Wat in 
totaal op 90 metingen uit komt. 

Data set: 1. GR&R crossed

Een project wil voldoende zekerheid hebben over de metingen 
die ze uitvoeren voor de dikte van stalen platen zodat de 
juiste dikte platen door gaan in het productie proces en deze 
niet later alsnog uitvallen. Er zijn op 10 platen metingen 
uitgevoerd door drie verschillende personen. 



Gage R&R met continue data



Gage R&R met continue data

GR&R acceptatie criteria Grens geval Goed Excellent

GR&R als percentage van de totale variatie < 30% <20% <10%



Gage R&R met continue data

Gage R&R moet klein zijn in 
verhouding tot Part tot part.
Als je je metingen wilt 
verbeteren moet je met 
reproducibility beginnen.

Kijkt naar uitzonderingen 
door een bijzondere oorzaak. 
Als er een punt buiten de 
rode lijnen ligt moet je dit 
uitzoeken.

Veel punten buiten de rode 
lijnen betekent dat je Gage 
R&R laag is.

Als je een hoge Gage R&R hebt 
dan kunnen de grafieken aan de 
rechter kant dit verder verklaren

Alle resultaten voor 
de onderdelen om te 
laten zien of sommige 
onderdelen lastig te 
meten waren. In dit 
geval nr 10.

Geeh inzicht in de 
reproducibility van de 
meters onderling

Zelfde als bovenste 
grafiek alleen 
uitgesplitst naar 
meter



Gage R&R met continue data

Geven aan welke bron van variatie significant is. 
In dit voorbeeld is de meetpersoon bepalend. 
Tevens is er een verband tussen meet persoon en 
onderdeel nummer. P-value beide < 0,05

Gage R&R verder uitgesplitst naar percentages 
om wat meet inzicht te krijgen in hoe er is 
gepresteerd 

Zowel het %Study Var (fout tov
proces) als % Tolerance (fout tov
klanteis) zijn boven de 30%. 
Hierdoor moet het meet systeem 
dus verbeterd worden.

Aantal verschillende categorieën. Onderscheid wat het systeem kan 
maken in de variatie. Een acceptabel niveau is 5, waardoor verbetering 
van het systeem nodig is



3. Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis

i. Histogram
ii. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Basis voor data analyse
Om data te kunnen analyseren is het belangrijk om eerst even de 
grondbeginselen te begrijpen hoe data geïnterpreteerd dan worden 
en hoe je histogrammen leest.



Histogram

• Meest gebruikte manier om de frequentieverdeling en 
spreiding van continue data grafisch weer te geven

• Data wordt gegroepeerd in klassen (gelijke intervallen)
• De frequentie per interval worden weergegeven als hoogte 

in een verticale balk
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Outliers: waarden die 
opvallen in de grafiek, 
lijken er niet bij te horen



Histogram interpreteren
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Bell shaped histogram
• Normaal patroon, symmetrisch
• Data geclusterd rondom het midden
• Betekent nog geen normale verdeling!
• Voorbeeld: IQ Nederlandse bevolking



Histogram interpreteren
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Bimodaal (double peaked) histogram
• Data is gecentreerd rondom twee ‘pieken’
• Suggereert twee verdelingen: analyseer of je naar twee 

groepen kijkt
• Voorbeelden:

– Bellers per uur op een callcenter (zakt in tijdens lunch)
– Lengte van volwassenen in Nederland 

(piek bij vrouwen ligt lager dan piek bij mannen)



Histogram interpreteren
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Skewed (left or right) histogram
• Data geclusterd rondom een hoge (Left Skewed) of lage 

(Right Skewed) waarde. De frequentie neemt af naarmate 
de waarde kleiner (LS) of groter (RS) wordt. De ‘staart’ 
bepaalt dus de naam!

• Natuurlijke limiet voorkomt hogere (LS) of lagere (RS) 
waarde

• Voorbeeld:
– Left Skewed: Uitslagen LSS Green Belt examen (max. 100%)
– Right Skewed: Grootte van gaatjes tijdens de filtergame (min. 1 mm)



Histogram interpreteren
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Truncated histogram
• Distributie waarvan de staart is ‘afgeknipt’
• Controleer of er redenen zijn voor het abrupte einde
• Voorbeeld: filters met een gat groter dan de USL worden 

door de kwaliteitscontroleur uit het proces verwijderd



Histogram interpreteren
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Ragged plateau (uniform) histogram
• Geen patroon, ongeveer dezelfde frequentie per interval
• Mogelijke oorzaken:

– Combinatie van meerdere factoren voor variatie die elkaar kunnen 
beïnvloeden (interactie): analyseer deze separaat (Two-way 
ANOVA)

– Aantal klassen is te klein: probeer andere groepering
• Voorbeeld: 

– Interactie: tentamencijfers afgezet tegen IQ (controleren voor het 
aantal studie-uren)

– Geen interactie: aantal winnende 
loten per eindnummer, 
uitkomsten 150 keer gooien 
met een dobbelsteen



Karakteristieken van data

1. Centrale tendens of locatie
• Het midden van het proces: waar verwachten we de meeste meetpunten?

2. Variatie
• De spreiding van het proces: hoe minder spreiding, hoe consistenter, en dus 

voorspelbaarder het proces
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1. Mean (gemiddelde)
2. Median (mediaan)
3. Mode (modus)

4. Range (spreiding)
5. Variance (variantie)
6. Standard deviation

(standaard afwijking)

Centrale tendens

metingen voor de locatie

Variatie

metingen voor 
de veranderlijkheid



Gemiddelde

Het resultaat van het optellen van alle getallen gedeeld door het aantal.

• Gemiddelde is gevoelig voor extreme waarden (‘outliers’) en daarom 
alleen geschikt als er geen uitschieters in de dataset zitten.
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31   29   39   44   39   35   40   52   43   44 

Som = 396     n = 10

Gemiddelde = som / n  =  39,6

x̄ = gemiddelde van de steekproef
µ = gemiddelde van de gehele populaSe



Mediaan

Middelste waarde van een data-set

• Minder gevoelig voor ‘outliers’ dan gemiddelde
• Vaak gebruikt voor niet-normale data
• Bij een even aantal waarnemingen het gemiddelde van de middelste 

twee 
• Aanpak:

– Zet de waarnemingen in volgorde van:
• Laag naar hoog, of van
• Hoog naar laag

– Kies de middelste waarde
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X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13

21     31     11     15     18     
16     27     28     23



Modus

De modus is de meest voorkomende waarde

De modus is 44

Modus is alleen geschikt voor centrale waarde, als de waarnemingen 
‘mooi rond’ de centrale waarneming liggen.
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29   31   35   39   38   40   43   44   44   52

# dagen Freq
0 3
1 4
2 7
3 4
4 2
5 3
6 1
7 2
9 1

15 1
23 1
45 1

30

Meest voorkomende waarde is 2



Verdeling van data in centrale tendens

1. Negatief scheve verdeling: Mean < Median < Modus
2. Normale frequentie verdeling: Mean = Median = Modus
3. Positief scheve verdeling: Mean > Median > Modus
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1. 2. 3.



4. Spreiding

De spreidingsbreedte is de afstand tussen de hoogste en 
laagste meting uit een gegevens set

• Hoogste waarde – laagste waarde = (72 – 15) = 57

• Gemakkelijk in berekening, maar gevoelig voor extreme waarden 
(zogenaamde ‘outliers’)
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40, 54, 72, 48, 35, 56, 50, 24, 40, 30, 15, 40, 15, 
40



Variantie
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# Calls Gemiddelde Absolute afwijking Variantie
15 39,9286 24,9286 621,4337
15 39,9286 24,9286 621,4337
24 39,9286 15,9286 253,7194
30 39,9286 9,9286 98,5765
35 39,9286 4,9286 24,2908
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
48 39,9286 8,0714 65,1480
50 39,9286 10,0714 101,4337
54 39,9286 14,0714 198,0051
56 39,9286 16,0714 258,2908
72 39,9286 32,0714 1028,5765

Gemiddelde afwijking: 11,5204 233,6378

1. Kwadrateer iedere afwijking

2. Tel alle gekwadrateerde waarden bij 
elkaar op

3. Bereken het gemiddelde van alle 
waarden

“Variantie geeft mate van spreiding aan, echter in kwadraat:
(telefoontjes per dag)2”

De variantie wordt weergegeven door het symbool σ2



Standaard deviatie (afwijking)

Meest gebruikt om de variatie aan te geven
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als: σ2 = 233.6378
dan: σ = 15,2852

“De servicedesk ontvangt gemiddeld 40 telefoontjes per dag met een 
standaardafwijking van 15 telefoontjes”

# Calls Gemiddelde Absolute afwijking Variantie
15 39,9286 24,9286 621,4337
15 39,9286 24,9286 621,4337
24 39,9286 15,9286 253,7194
30 39,9286 9,9286 98,5765
35 39,9286 4,9286 24,2908
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
40 39,9286 0,0714 0,0051
48 39,9286 8,0714 65,1480
50 39,9286 10,0714 101,4337
54 39,9286 14,0714 198,0051
56 39,9286 16,0714 258,2908
72 39,9286 32,0714 1028,5765

Gemiddelde afwijking: 11,5204 233,6378



Standaard deviatie (afwijking)

Hoe groter de spreiding, 
hoe groter de standaarddeviatie en range waardes.

Hoe kleiner de spreiding, 
hoe kleiner de standaarddeviatie en range waardes.

Als alle waarden gelijk zijn, 
dan zijn de standaarddeviatie en range gelijk aan nul.

De standaarddeviatie en de range zijn altijd groter of gelijk aan nul.
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v. Process Capability 



Measure fase
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Histogram
• Data set: Koerier
• Overzicht van het gewicht van pakketten welke via 

verschillende methodes en landen wordt verzonden

82



Oefening
Maak 4 Histogrammen en schrijf de toelichting op:

1. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes voor 
Engeland en Frankrijk met een Gause Kromme

2. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes
3. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes voor 

Engeland en Frankrijk
4. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes met 

een Gause Kromme
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Measure fase
I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis

i. Discriptive statistics
ii. Graphical summary
iii. Histogram
iv. Time series plot

iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 



Time series plot
Inzicht krijgen in het verloop van data over tijd. Kijken of er 
verschuivingen zijn.
Data = time to deliver



Time series plot totaal
Data set: Time to deliver internet
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Time series plot with groups
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Bepaal distributie: Normaal verdeling

Stat > Basic Statistics > Normality Test Graph > Probability Plot



Bepaal distributie: Normaal verdeling

Dataset: Verdeling
Oefening: van alle 4 kijken of de data normaal verdeeld is op 2 
verschillende manieren.

1. Waarop beslis je of de data normaal verdeeld is?
2. Wat betekent dit?
3. Wat is je vervolg stap?



Bepaal distributie: Normaal verdeling

Stat > Basic Statistics > Normality Test
Dataset: Meting 1

Graph > Probability Plot
Dataset: Skewed naar rechts

Data is normaal verdeeld (p > 0,05)
Data op een recht lijn
Kunnen met deze data capability 
berekenen via Normality

Data is niet normaal verdeeld (p <0,05)
Data niet op een recht lijn
Data transformeren om capability te 
berekenen via non normality
Twee buitenste lijnen geven de 95% CI 
weer
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Control Charts
• Control Charts gebruik je op twee momenten tijdens DMAIC

– Measure / Analyse om gedrag en stabiliteit van je proces te 
beoordelen

– Control: bij Statistical Process Control (SPC) om te bepalen of de 
verandering blijvend is.

– Er zijn meerdere soorten Control charts
– Het juiste type hangt af van het type data en het aantal 

subgroepen
– Via de Assistent kies je de juiste



Welke moet je control chart moet je kiezen?



Control Charts
Data set: Gewicht van zakken
Een bedrijf dat zandzakken vult wil weten of ze een stabiel 
proces hebben waarbij het gewicht van de zakken zand niet 
teveel varieert.



Control Charts
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I-MR Chart of Bag Weight (kgs)
Dit proces is stabiel 
aangezien er geen punten 
buiten de controle limieten 
liggen

De Moving Range laat de 
verschuiving zien ten 
opzichte van de voorgaande 
zak. Het proces ziet er 
relatief stabiel uit. Echter 
rond punt 15 is er een grote 
verschuiving. Dit laat dus 
een tijdelijke verandering 
zien in de proces variatie.



Stabiel / in control
• Een proces dat stabiel is, is voorspelbaar. Je weet wat je 

(binnen zekere grenzen) kan verwachten.
• Je wilt geen rare, onverwachte uitkomsten
• Je hebt een zekere variatie in de input factoren. Je hebt ook 

een zekere, voorspelbare variatie in de output. De 
bestaande variatie van de input leidt bij een stabiel proces 
niet tot onvoorspelbare output.

• Als één of meerdere factoren van de input zich zeer 
onvoorspelbaar gedragen leidt dat tot een onstabiel 
proces.

• Als je gaat verbeteren (dus één van de input variabelen 
veranderen) wil je een directe link zien tussen jouw 
veranderde input en de veranderde output. Dus andere 
input = andere output

• Komt de veranderde output door jouw verandering of heb 
je ‘zomaar’ een andere output?

• Je brengt dit in beeld door het maken van een Control 
Chart.



Voorbeeld: Control chart

Een regelkaart (control chart) van de fabricage van theezakjes

• Het percentage verkeerde theezakjes wordt geregistreerd
• In januari: 2,7% verkeerde theezakjes

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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Define Measure Analyse Improve Control



Voorbeeld: Control chart

• April: het % verkeerde theezakjes is 2,1%.
• Zo laag is het percentage het afgelopen jaar niet geweest.

• De manager beloont de fabriek: 
• “Gebak voor iedereen! Jullie mogen trots zijn op wat is bereikt!”

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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Define Measure Analyse Improve Control



Voorbeeld: Control chart

• Juli: % Uitval stijgt drie achtereenvolgende maanden.
• De manager wil zijn beloning terugvorderen: “Stank voor dank!”

• De manager besluit dat deze groep met harde hand moeten worden 
gemanaged!

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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Voorbeeld: Control chart

• November: % Uitval is alarmerend hoog.
• Speciale bijeenkomst met als doel dat het probleem nu voorgoed 

wordt opgelost.

• De manager houdt een donderspeech over het belang van het 
reduceren van uitval.

• De werknemers weten echter niet wat te doen.

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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Voorbeeld: Control chart

• Juni: de manager ziet het % uitval dalen. “Het gaat vooruit!”
• Zijn conclusie: management met harde hand werpt vruchten af.

• In werkelijkheid is er niets aan het proces veranderd…

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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Voorbeeld: Control chart

• De regelkaart laat zien dat het proces onderhevig is aan variatie

Bron: Understanding variation: the key to managing chaos, Donald J. Wheeler – SPC 
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UCL

LCL

Regel 
grenzen



Voorbeeld: Control chart

Manager:
• “Ik heb mijn beslissingen genomen op basis van harde data – wat kan 

er dan verkeerd zijn?”

Green Belt:
• “Jouw beslissingen zijn genomen door hoge en lage waarnemingen te 

interpreteren als signalen, terwijl dit in werkelijkheid allemaal ruis was.
• Kijk naar de regelkaart: er was geen significante verandering in het 

proces”.
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Control chart

• Bij een control chart worden de grenzen op 3 Sigma getekend (Rode 
lijnen). Ze worden bepaald door de data. Andere (gewijzigde) data = 
andere LSL en UCL

• De rode lijnen liggen altijd op 3 Sigma.
• Bovenste waarde is Upper Control Limit (UCL)
• Onderste waarde is Lower Control Limit (LCL)
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Control chart
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• Let op! Controle grens ¹ Klant specificatie grens 

Voorbeeld: Control chart
Define Measure Analyse Improve Control
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Moving Range
• I-MR (Individuals – Moving Range) charts worden gebruikt 

bij Continue data zonder subgroepen (ofwel alle data op 
één hoop)

• De basis is de Control Chart van een proces (het individuals
deel)

• Moving Range meet de afstand tussen de datapunten en 
geeft die afstand weer in de MR-chart

• Ook de MR chart heeft Control Limits
– Punten buiten control limits: instabiel proces
– Punten blijven binnen control limits: stabiel check ook de I-chart)

• Sterke schommelingen tussen de outputs geven een grillige 
lijn in de Moving Range

• Minimale variatie in je output betekent weinig verschillen 
tussen de datapunten in je output en de grafiek van Moving
Range is dan heel ’rustig’.

• Je wilt niet te hevige schommeling, dus MR binnen de rode 
lijnen.
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Proces capability
• Voordat er we gaan kijken naar proces capability is het 

belangrijk om een aantal basis begrippen te kennen zoals:
– kwaliteitsindicatoren, 
– 95% CI 
– Subgroepen
– Korte en lange termijn (plus Pp, Cp, Ppk en Cpk)

• Deze begrippen zijn van belang om de grafieken correct te 
maken en te lezen.



Kwaliteitsindicatoren
• Binnen Lean Six Sigma zijn er drie belangrijke 

kwaliteitsindicatoren:
– DPMO – Defects Per Milion Opportunities
– PPM – Parts Per Million
– DPU – Defects Per Units

• Alles bij elkaar bekeken geven deze drie 
kwaliteitsindicatoren een beeld van hoe goed het proces 
presteert. Daarom wordt aangeraden alle drie de getallen 
te berekenen en te gebruiken.



DPMO (Defects Per Milion Opportunities)
Term: Defecten per miljoen mogelijkheden

Wanneer: Measure, Analyze, Improve en Control fase

Doel: Aandacht vestigen op het verlagen van het aantal fouten
1. Definieer het geproduceerde product
2. Bepaal wat foutmogelijkheden zijn
3. Bepaal wat goed/fout is
4. Leg aantal geïnspecteerde delen vast en tel de fouten
5. Bereken DPMO:

DPMO = Aantal defecten / (Aantal geproduceerde eenheden * Aantal 
foutmogelijkheden) * 1.000.000

Voorbeeld: 
Aantal geproduceerde delen N 80
Aantal fouten (ook herstelde) D 108
Aantal fout mogelijkheden O 4

DPMO = 108/(80*4) * 1.000.000 = 337.500



PPM (Parts Per Milion)
Term: Delen per miljoen (Parts Per Milion)

Wanneer: Measure, Analyze, Improve en Control fase

Doel: Aandacht vestigen op het klanten perspectief. Een product 
met een of meerdere fouten is voor de klant even waardeloos, dus 
een defect
1. Bepaal de fouten die, als ze voorkomen, het product voor de 

klanten waardeloos maakt
2. Leg het aantal geinspecteerde producten vast
3. Tel de defecte producten
4. Bereken de PPM-waarde

PPM = Aantal defecten eenheden / totaal aantal eenheden * 
1.000.000Voorbeeld: 

Aantal defecten eenheden 63
Totaal aantal eenheden 80

PPM = 63/80* 1.000.000 = 787.500

De PPM zie je ook terug in Minitab bij de Process
Capability



DPU (Defects Per Unit)
Term: Defecten per unit

Wanneer: Measure, Analyze, Improve en Control fase

Doel: Bepalen van gemiddeld aantal defecten per unit
1. Definieer het defect (elke kans op een defect dat verschijnt 

in een unit, is een defect)
2. Bepaal het aantal gecontroleerde units
3. Tel de defecten
4. Bereken de DPU:

DPU = totaal aantal defecten / totaal aantal units

Voorbeeld
Totaal aantal defecten: 108
Aantal acSes / units: 80

DPU = 108/80 = 1,35

Dit betekent: gemiddeld een geproduceerd onderdeel 1,35 defecten bevat



Bronnen van variatie: Procesvariatie

Y

Tijd

Y

Tijd

6 groepen monsters met per keer een korte termijn

µ2
s2

s1

s3

s4

s5

µ1
µ5

µ4

µ3

µtotaal

stotaal

Korte termijn capability (within)

Lange termijn capability (overall)



Proces variatie

DoelLSL USL

Tijd 1

Tijd 2

Tijd 3

Tijd 4
Vermogen van het 

proces om over langere 
tijd te produceren 

Vermogen van het proces, 
zoals het eigenlijk kan 

produceren

Over langere termijn zal het
procesgemiddelde bij benadering
1,5 s verschuiven



Subgroups
Subgroep variatie: Deze individuele waardeplot toont de 
waarden van de monsters genomen uit een stansmachine. 
Elke verticale lijn met geplotte punten vertegenwoordigt 
waarden in een subgroep. De intervallen 
vertegenwoordigen de variatie binnen de subgroep en de 
gemiddelde verbindingslijn vertegenwoordigt de variatie 
tussen de subgroepen.

Bij sommige analyses wordt gevraagd om een subgroup
grootte. Hierin wordt bedoeld of alles individuele metingen 
zijn, of dat ze tot een subgroup uit een proces horen.

Een subgroep is een groep eenheden die onder dezelfde set 
voorwaarden worden gemaakt. Subgroepen (of raSonele subgroepen) 
vertegenwoordigen een "momentopname" van het proces. Daarom 
moeten de meSngen binnen een subgroep op Sjd dicht bij elkaar 
worden genomen, maar toch onapankelijk van elkaar zijn.

Een gestanste machine produceert bijvoorbeeld 100 plasSc onderdelen 
per uur. De kwaliteitsingenieur meet elk uur vijf willekeurig 
geselecteerde onderdelen. Elk monster van vijf delen is een subgroep.



95% Confidence interval

We meten de lengten van 40 willekeurig gekozen mannen en krijgen een 
gemiddelde lengte van 175 cm,

We weten ook dat de standaardafwijking van herenhoogtes 20 cm is. Het 95% 
betrouwbaarheidsinterval (we laten zien hoe het later wordt berekend) is:

Dit zegt dat het ware gemiddelde van ALLE mannen (als we alle lengtes konden 
meten) waarschijnlijk tussen 168,8 cm en 181,2 cm ligt.

Maar dat is het misschien niet!

De "95%" zegt dat 95% van de experimenten zoals we net deden het ware 
gemiddelde zal bevatten, maar 5% niet.

Er is dus een kans van 1 op 20 (5%) dat ons betrouwbaarheidsinterval NIET het 
ware gemiddelde bevat.



Korte en lange termijn
• In Minitab zie je:

– Within: korte termijn
– Overall: lange termijn, voor de gehele populatie
– Within geeft je de potentie van je proces voor de lange termijn. Het 

geeft aan hoe goed jouw proces zou kunnen zijn.

• Pp is voor de lange termijn
• Cp is voor de korte termijn

• Tevens kom je ‘ Between’ tegen. 
– Dit is een vergelijking tussen (korte termijn metingen van) specifieke 

subgroepen.
– Deze gebruik je niet vaak.



Process Capability
• De “capability” van het proces is het vermogen van het 

proces om volgens de specificaties te presteren
• Is een basiseis voor procesverbetering
• Geeft aan hoe goed het proces aan de klantwensen 

voldoet
• Deze capability wordt berekend op basis van KPI’s welke 

voor de klant of voor het bedrijf gelden
• De range tussen de LSL en USL noemen we de VOC
• De totale variatie van het proces noemen we de VOP
• Een capability index is een getal (indicator) dat weergeeft in 

hoeverre het proces capabel is



Cp en Cpk
Cp: 
• Geeft de potentiele capability van het proces weer, ervan 

uitgaand dat de histogram centraal gepositioneerd zou zijn 
binnen de specificatie limieten (past het histogram tussen lsl en 
usl?)

Cpk: 
• Geeft de daadwerkelijke capability van het proces weer. Op 

dezelfde manier berekent als de Cp alleen met de dichtsbijzinde
specificatie limiet aangezien deze het meest waarschijnlijk wordt 
overschreden. (staat het histogram in het midden?)

- Voor het vastleggen en kwantificeren van procesverbetering
- Gebruikt om aantal defecten te schatten
- Processen kunnen worden vergeleken, eenduidige set van criteria
- Classificeren van processen voor verbeterprojecten
- Opstellen criteria om nieuwe processen te implementeren

De data moet wel normaal verdeeld zijn en statistisch onder 
controle



Proces prestatie analyse

Process Capability Indices geven aan in welke mate het proces voldoet 
aan de specificatie limieten. 
• Cp: Prestatie indien proces gecentreerd zou zijn
• Cpk: Realistische weergave van de prestatie (waar staat ‘tie?)
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Proces Capability:  Cp waarde
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USL  -
6s

(Korte termijn)

LSL  
=

Cp < 1 Cp > 1 Cp > 1
Toegestaan

Werkelijk

LSL USL

6 *s

Toegestaan

Werkelijk

LSL USL

6 *s

Toegestaan

Werkelijk

LSL USL

6 *s

% uitval
> 5% (?)

% uitval 
< 5% 

% uitval 
>> 5% 

Cp waarde zegt dus niets over  
het actuele % uitval !!

Cp waarde zegt wel iets over het 
potentiële  % uitval !!
(past de ‘VOP’ variatie binnen de 
‘VOC’ LSL en USL)

Toegestane ProcesvariaSe

Werkelijke Procesvariatie
Cp

(Capability) 
=

(potential)

Toegestaan

Werkelijk

LSL USL

6s



Proces Capability: Cpk waarde
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=

Cp < 1 Cp > 1 Cp > 1
Toegestaan

LSL USL
Toegestaan

LSL USL
Toegestaan

LSL USL

Cpk waarde zegt dus wel 
iets over  het actuele 

% uitval !!

Kleinste afstand van gemiddelde 
t.o.v. LSL of USL

Werkelijke Procesvariatie
Cpk

(Capability) 

=
(potenSal
katayori *)

Toegestaan
LSL USL

µ - LSL 
3s

USL - µ
3sMin ( ),

µ

3s3s

Cpk < 1 Cpk > 1 Cpk << 1 en zelfs negaSef.
µ

3s3s
µ

3s3s3s3s
µ

* Katayori (Japans) = afwijking, verschil



Film over Cp en Cpk



Process Capability
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Bekijk stabiliteit

Capability Normal
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Bekijk stabiliteit met Box-Cox



Stappenplan capability analyse
1. Verzamel data
2. Bepaal distributie

1. Graph > Probability Plot
2. Stat > Basic Statistics > Normality Test

3. Beslis op basis van de p-waarde
4. Bekijk stabiliteit

1. Stat > Control Charts > Variables Charts for individuals
> I-MR

2. Stat > Control Charts > Variables Charts for individuals
> Individuals

5. Best Fit
1. Stat > Quality Tools > Individual Distribution 

Identification
6. Capability Analyse

1. Normal: Stat > Quality Tools > Capability Analysis > 
Normal

2. Nonnormal: Stat > Quality Tools > Capability Analysis > 
Nonnormal



1. Verzamel data

Normaal verzamel je data door metingen uit te voeren 
of data te verzamelen uit de systemen. 

In de volgende voorbeelden maken we elke keer 
gebruik van gegeven datasets.



2. Bepaal distributie: Normaal verdeling

Dataset: Verdeling
Oefening: van alle 4 kijken of de data normaal verdeeld is op 
2 verschillende manieren.

1. Waarop beslis je of de data normaal verdeeld is?
2. Wat betekent dit?
3. Wat is je vervolg stap?



Capability met Normaal verdeelde data

Dataset: Fout oplossen.

En onderzoeksteam kijkt naar de tijd die het duurt 
om herstelwerkzaamheden te verrichtten aan een 
niet optimaal werkende internetverbinding. Vijf, 
random selected, reparaties werden gedurende 20 
dagen verzameld.

1. Voer stap 1, 2 en 3 uit
2. Controleer de stabiliteit
3. Voer een capability analyse uit

1. Let op de LSL en de USL



Stap 1, 2 en 3

1. Verzamel data: Fout oplossen
2. Bepaal distributie

3. Beslis op basis van de p-waarde
i. Normal?
ii. Non Normal?



4. Bekijk beheersbaarheid 
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I Chart of Fout oplossen

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > I-MR

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > Individuals
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I-MR Chart of Fout oplossen

1. Kijk of je proces in control is
2. Beslis wat je doet met je datapunten die buiten de controle 

limieten vallen 
1. Uitzoeken / Eruit filteren
2. Meenemen in dataset

3. Maak een capability analyse



6. Capability met Normaal verdeelde data

Stat > Quality Tools > Capability Analysis > Normal



6. Capability met Normaal verdeelde data



Overall: Hetgeen wat de klant daadwerkelijk ervaart. Dit zijn de gegevens voor de 
gehele populatie.

Within: Korte termijn. Als er geen verschuivingen meer plaatsvinden in de korte 
termijn data is het de potentie voor de lange termijn.

Observed: De geobserveerde data

Cp: Geeft de Capability 
potential weer van het 
proces indien het 
gecentreerd zou zijn

Cpk: Geeft aan hoezeer 
het proces uit het 
midden staat.

6. Capability met Normaal verdeelde data



1. Capability met Niet Normaal verdeelde 
data
Dataset: Wachttijd.

Een onderzoeksteam kijkt naar de wachttijd tussen twee 
processtappen voor de aanvraag van hypotheken. Vanwege 
operationele procedures is de maximale wachttijd 5 werkuren. 
De manager wil weten hoe capabel het proces is om hiernaar 
te presteren.

1. Voer stap 1, 2 en 3 uit
2. Controleer de stabiliteit
3. Voer een capability analyse uit

1. Let op de LSL en de USL



Stap 1, 2 en 3

1. Verzamel data: Wachttijd
2. Bepaal distributie

3. Beslis op basis van de p-waarde
i. Normal?
ii. Non Normal?



4. Control chart voor Non-Normal data

Voor sommige analyses is het van belang dat data normaal 
verdeeld is. Om te kijken of niet normaal verdeelde data 
vanuit een proces in control is moet je eerst een box-cox 
transformatie uitvoeren.

Transformeer de gegevens: hierbij wordt geprobeerd de 
gegevens om te zetten in een normale distributie. Deze 
aanpak vermindert ook potentiële valse signalen, maar je 
verliest de oorspronkelijke vorm van de gegevens. Weinigen 
begrijpen wat de control chart met de getransformeerde 
gegevens hen vertelt, behalve of het in of out of control is.



Box Cox transformatie

1. Met de uitkomst van deze transformatie kan je de control chart maken



4. Bekijk beheersbaarheid met Box Cox Data 

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > I-MR

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > Individuals

1. Kijk of je proces in control in
2. Beslis wat je doet met je datapunten die buiten de controle limieten vallen
3. Uitzoeken of meenemen
4. Maar een capability analyse
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4. Bekijk beheersbaarheid zonder Box Cox 
data

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > I-MR

Stat > Control Charts > Variables Charts for
individuals > Individuals

1. Kijk of je proces in control in
2. Beslis wat je doet met je datapunten die buiten de controle limieten vallen
3. Uitzoeken of meenemen
4. Maar een capability analyse
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5. Best Fit



5. Best Fit



5. Best Fit

1. Kijk alleen naar de distributies 
en niet naar de transformaties

2. Kijk naar de hoogste P-waardes
3. Kijk naar de laagste AD waarde



6. Capability met Niet Normaal verdeelde 
data



6. Capability met Niet Normaal verdeelde 
data

Percentage 
buiten USL op 

basis van  
gemeten data

Percentage 
buiten USL 
voor gehele 

populaSe



Testen op stabiliteit
• Dataset = waspoeder_ph
• Een kwaliteitsmedewerker meet de productie van vloeibaar

wasmiddel en wil bepalen of het productieproces ‘in control’ 
is en meet daartoe de ph-waarde van 25 
achtereenvolgende batches van het wasmiddel.

• We zien: Continue data, individuele waarden en geen
subgroepen

• Stat/control charts/variables charts for individuals/I-mr

• Met een I-MR chart kijk je naar locatie ( gemiddeld x) en 
het verschil in waarde tov de vorige (hoeveel verspringt de 
waarde)
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Proces capability
• Dataset = verpakkingsgewicht
• Kies stat/quality tools/ capability analysis/normal

– Lsl = 26 en usl = 34 (eventueel target = 30 in options)
– Subgroupsize = 1
– Een alternatief is het maken van een capabilty six pack (hiermee 

doe je meerdere stappen tegelijk)
– Een andere optie is het gebruik van de Assistent

• Wat valt op?
• Verdeling lijkt anders, ons stappenplan gaat dan niet door
• Aan de bovenkant (USL) heb je een probleem
• Pp is te laag, proces past onvoldoende tussen lsl en usl



Proces capability van ‘Waspoeder’

Na Stat/Quality Tools/Capability Analysis/Normal zie je 







Scatterplot
• Dataset = vet_ percentage

– Kies Graph/Scatterplot/With Regression
• Y = %Fat
• X = BMI

– Kies stat/regression/fitted line plot
• Y = %fat
• X = BMI
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Scatterplot of %Vet vs BMI



Fitted Line Plot
• Dataset = vet_ percentage

– Kies stat/regression/fitted line plot
• Y = %fat
• X = BMI



Fitted Line Plot van Vetpercentage - BMI
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Inhoudsopgave
1. Kennismaking
2. Define fase
3. Measure fase

I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis
iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 

4. Analyse fase
I. Descriptive statistics + Graphical summary
II. Grafische analyse
III. Hypothese testen
IV. Normaal verdeling
V. DoE



Overzicht Analyse fase
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Analyseer het 
proces

Ontwikkel 
theorieen en 

ideen

Analyseer de 
data

Huidige proces 
capability en 
potentieel

Hoe werk het proces 
eigenlijk?

Wat vertelt de 
bestaande 

proceskennis?

Wat zegt de data? Hoe heeft de 
grondoorzaak effect 
op de proces output



Inhoudsopgave
1. Kennismaking
2. Define fase
3. Measure fase

I. Data meten + type data
II. Introductie minitab
III. Type analyses

i. Gage R&R + Attribute GR&R
ii. 1ste pass analysis
iii. Type distributie
iv. Control Charts (process stability)
v. Process Capability 

4. Analyse fase
I. Descriptive statistics + Graphical summary
II. Grafische analyse
III. Hypothese testen
IV. Normaal verdeling
V. DoE



Descriptive Statistics
Data set: Time to deliver internet
Hoe lang het duurt om een type internet aansluiting te leveren?



Descriptive Statistics

Totaal

Per Y



Graphical Summary
• Dit geeft een eerste indruk van je data
• Ga naar Stat/Basic Statistics/Graphical Summary



1st Quartile 6,5000
Median 7,0000
3rd Quartile 8,5000
Maximum 10,5000

6,9664 7,7972

6,5000 7,5000

1,2935 1,8927

A-Squared 1,13
P-Value 0,006

Mean 7,3818
StDev 1,5365
Variance 2,3608
Skewness 0,517423
Kurtosis -0,433558
N 55

Minimum 5,0000

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1098765

Median

Mean

7,757,507,257,006,756,50

95% Confidence Intervals

Summary Report for Time to deliver

Graphical Summary totaal



Graphical Summary per Y

1st Quartile 6,5000
Median 7,5000
3rd Quartile 8,2500
Maximum 10,5000

6,8918 8,0682

6,5000 8,0000

1,1127 1,9825

A-Squared 0,50
P-Value 0,192

Mean 7,4800
StDev 1,4251
Variance 2,0308
Skewness 0,395916
Kurtosis -0,175818
N 25

Minimum 5,0000

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1098765

Median

Mean

8,007,757,507,257,006,756,50

95% Confidence Intervals

Summary Report for Time to deliver
Product = ADSL

1st Quartile 6,0000
Median 6,7500
3rd Quartile 8,5000
Maximum 10,5000

6,6864 7,9136

6,5000 7,8856

1,3086 2,2089

A-Squared 0,82
P-Value 0,031

Mean 7,3000
StDev 1,6432
Variance 2,7000
Skewness 0,643057
Kurtosis -0,440624
N 30

Minimum 5,0000

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

1098765

Median

Mean

8,007,757,507,257,006,756,50

95% Confidence Intervals

Summary Report for Time to deliver
Product = ISDN
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Grafische analysis
Met grafische analysis wil je verder inzomen en segmenteren 
om inzicht te krijgen in oorzaken van afwijkingen in je 
stabiliteit of capabiliteit. 
Waar zitten deze oorzaken? 
Tevens wil je deze terug kunnen koppelen aan je VSM. Hierbij 
wil je zeker weten dat je alle mogelijke oorzaken in beeld 
hebt.



Dot plot
• Data set: Koerier
• Overzicht van het gewicht van pakketten welke via 

verschillende methodes en landen wordt verzonden



Oefening
Maak 4 Dot plots en schrijf de toelichting op:

1. Voor het overzicht van het gewicht, prijs, per locatie van 
de pakketjes 

2. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes
3. Voor het overzicht van het gewicht en de prijs van de 

pakketjes 
4. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes en 

de locatie



One Y Simple One Y with Groups

Multiple Y’s Simple Multiple Y’s with Groups
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4942352821147

Location

Parcel Weight (Kgs)

Prijs

England

France

England

France

Data

Dotplot of Parcel Weight (Kgs); Prijs

Each symbol represents up to 2 observations.
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Boxplot
• Data set: Koerier
• Overzicht van het gewicht van pakketten welke via verschillende 

methodes en landen wordt verzonden



Oefening
Maak 4 Box plots en schrijf de toelichting op:

1. Voor het overzicht van het gewicht, prijs, per locatie van 
de pakketjes 

2. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes
3. Voor het overzicht van het gewicht en de prijs van de 

pakketjes 
4. Voor het overzicht van het gewicht van de pakketjes en de 

locatie



One Y Simple One Y With Groups

Multiple Y’s Simple Multiple Y’s with Groups
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Pareto
• Data set: Koerier
• Overzicht van het gewicht van pakketten welke via verschillende 

methodes en landen wordt verzonden



Oefening
Maak 2 pareto’s (via Stat/Quality tools/Pareto).
Data set: vertraging post

1. Voor de reden van de vertragingen
2. Reden voor de vertraging per locatie



Pareto
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Hypothese

Wat?
• Een hypothese (Grieks: ὑπόθεσις [hupóthesis] = veronderstelling) is in de 

wetenschap een stelling die (nog) niet bewezen is en dient als het 
beginpunt van een theorie, een verklaring of een afleiding. 

We gaan de stelling aan dat er een mogelijke relatie bestaat tussen twee 
of meer variabelen of dat de ene variabele (x) invloed heeft op het 
gedrag (de uitkomst) van een andere variabelen (Y).

We willen met zekerheid kunnen zeggen dat er een verschil is en dat dit 
niet op toeval berust

183

Define Measure Analyse Improve Control

Werken met 
X’en gevonden 
na Analyse



Stappenplan Hypothesetoetsen
• Kies de te testen X uit de totale lijst
• Verzamel data
• Is de data wel of niet normaal verdeeld?
• Beoordeel type data voor de X en Y
• Maak een Ho en een Ha

• Kies m.b.v. sheet ‘Hypothesetoetsen’ de juiste test en voer 
deze uit. 

• Interpreteer de uitkomst.



Hypothese toetsen
• H0 = nul hypothese
• Ha = alternatieve hypothese
• H0 betekent nul verschil of nul verband
• Ha betekent wel verschil of wel verband
• Bij testen op Normaal verdeling:

– H0 = verdeling is normaal
– Ha = verdeling is niet normaal

• Grens P = 0,05
• P < 0,05 = Ha kiezen
• P > 0,05 = H0 kiezen
• P = ongeveer 0,05: extra goed kijken, meer data verzamelen

IF P IS LOW H0 HAS TO GO



186

Two-sided
We testen of er een significant verschil is:

H0: µman = µvrouw

Ha: µman ≠ µvrouw

One-sided
We testen of er een verschil is, maar
kijken of dit verschil groter of kleiner
(maar niet beide!) is:

H0 : µman = µvrouw

Ha1: µman > µvrouw

Ha2: µman < µvrouw

Hypotheses opstellen: 1-sided & 2-sided
Define Measure Analyse Improve Control

De alternatieve hypothese (Ha) kunnen we op 2 verschillende manieren 
opstellen:

186



Hypothesetoetsen overzicht

CTQ =Y1

Y2 of X=attribuut

Y1=attribuut

Y1=continue

spreiding

locatie

Y2 of X=continue

Y2 of X=attribuut

Logische
regressie

Chi-kwadraat
(Pearson)

Regressie
(Scatterplot)

Y2 of X=continue

3 of meer
groepen data

2 groepen
data

2 of meer
groepen data

2 groepen
data

1 groep
data

Test for Equal Variances:
Bartlett's Test

Test for Equal Variances:
F-Test

ANOVA

2-Sample T-test
Paired T-test (voor - na)

1-Sample T-test

Test for Equal Variances:
Levene's Test

Test for Equal Variances:
Levene's Test

Mood Median
Krukas Wallis

Friedman

Mann-Whitney

1-Sample Wilcoxon
1-Sample Sign

Normaal 
verdeelde data

Niet Normaal 
verdeelde data

(Hypothese) toetsen

Greenbelt: t/m Normaal verdeelde data
Blackbelt: incl. Niet Normaal verdeelde data

test o.b.v. 
gemiddelde

test o.b.v. 
mediaan



1 Sample T-test
Met deze test vergelijk je een continue dataset met een norm

• Dataset = nieuw proces
• Je wilt weten of de doorlooptijd, in dagen, is verbeterd t.o.v. 

het oude proces gemiddelde van 16,5 dagen. Hiervoor heb 
je een steekproef genomen om te kijken of er een verschil is.

• Wat is je Ho en je Ha?
• Ga er vanuit dat de data normaal is verdeeld
• Wat is je conclusie?



1 Sample T-test



1 Sample T-test



1 Sample T-test
Normaal

Assistent

P is niet =<0,05 daarom kan je 
niet zeggen dat er een 
significant verschil is. Je behoud 
H0

De 95% interval zit tussen de 
13,253 en 16,711 en daarin 
bevindt zich het oude 
gemiddelde van 16,5



2 Sample T-test
We vergelijken twee groepen data onderling

• Dataset = Nieuwe scheepsroute
• Wat is je Ho en je Ha?
• Wat is je conclusie?

– Zit er een verschil tussen de scheepsroutes?



2 Sample T-test



2 Sample T-test



2 Sample T-test normaal

OldNew

42,5

40,0

37,5

35,0

32,5

30,0

27,5

25,0

Route

Ti
m

e 
(d

ay
s)

Boxplot of Time (days)

P is <0,05 daarom kan je zeggen 
dat er een significant verschil is. 
Je verwerpt H0. Onze zekerheid 
is  1-0,03 = 97%

De 95% CI laat 
zien hoe groot 
het verschil is 
ten opzicht van 
elkaar



2 Sample T-test assistent



Paired T-test
Voor – Na test, test na verloop van tijd

• Dataset = Call center
• Een bank wil weten of de medewerkers na een training in 

staat zijn om sneller telefoongesprekken af te handelen. Dit 
is gemeten in secondes.

• Maak een paired t-test
– Wat is je Ho en je Ha?



Paired T-test



Paired T-test: voor en na



Paired T-test: voor en na

76543210

X
_

Ho

Differences

Individual Value Plot of Differences
(with Ho and 95% t-confidence interval for the mean)

Het gemiddelde 
verschil is 4,9 
seconde

Meer precies, het 
verschil zal tussen de 
4,6 en 5,2 seconde 
liggen

P waarde is erg laag. P < 0,05 dus we 
kunnen met veel zekerheid zeggen dat 
er een verschil is tussen de oude en de 
nieuwe situatie



Paired T-test: voor en na (assistent)



One way ANOVA
ANOVA = Analisys Of VAriance

• Dataset = Sales bij drie vestigingen
• Een project wil kijken naar het verschil in verkopen bij drie 

verschillende vestigingen. Hiervoor worden de drie centra 
met elkaar vergeleken.

• Wat is je H0 en Ha?
• Wat is je conclusie?



One way ANOVA



One way ANOVA

Centre 3Centre 2Centre 1

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

Subscripts

Sa
le

s (
GB

P)

Interval Plot of Sales (GBP) vs Subscripts
95% CI for the Mean

The pooled standard deviation is used to calculate the intervals.

P < 0,05 dus we kunnen zeggen dat er 
een verschil is in het gemiddelde 
tussen de verschillende locaties

Het verschil tussen 1 en 2 valt mee. Het 
verschil wordt veroorzaakt door centre
3. Je kan eventueel nog een 2 sample t-
test uitvoeren om te kijken of er een 
significant verschil is tussen centre 1 en 
2



One way ANOVA assistent



Uitkomst valideren

Het doen van een statistische test brengt ook een bepaalde mate van 
onzekerheid met zich mee. Niemand weet 100% zeker of de beslissing juist is. 
Er bestaat een kans dat H0 ten onrechte wordt aangenomen of verworpen.
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Define Measure Analyse Improve Control

Standaard test waarden: α = 0,05 (95% zekerheid)

Gemiddelden zijn 
NIET verschillend 
volgens test en 
werkelijkheid

Gemiddelden zijn 
verschillend in test 
maar in 
werkelijkheid niet

Gemiddelden zijn 
NIET verschillend 
volgens test maar 
in werkelijkheid
wel

Gemiddelden zijn 
verschillend 
volgens test en 
werkelijkheid



Chi Kwadraat
• Open excel file ‘callcenter’ in Minitab
• Data / sheet opschonen
• Datatype wijzigen (selecteer de getalen en muteer tekst naar 

numeric)
• Stat/tables/chi-square test for association

– Pull down: summarized data
– Columns containing the table: goed-fout
– Rows = nivo (of callcenter)

• P-waarde ligt dicht bij 0,05 (0,059).
• Formeel p=niet low dus H0 blijft. Senior = junior, maar de p-

waarde ligt erg dichtbij de grens van 0,05-> doe extra 
onderzoek.



Niet normaal verdeelde data
• Niet normaal = nonparametric (in Minitab)

• De hypothesetoetsen werken net als bij normaal verdeelde 
data, echter kies je nu een andere test.



Oefening
• Open de dataset ‘planklengte’
• Test op stabiel proces
• Is er een ‘normaal’ verdeling?
• Doe een capability analyse met klantwensen van minimaal 

99 cm en maximaal 101 cm en een gewenste lengte van 100 
cm.

• Wat is de gemiddelde lengte van een plank?
• Maak een boxplot


