
Standaard types van data visualisatie



Bij Atlas Interactive vinden we het belangrijk om informatie en 
data tot leven te brengen om een verhaal zo goed mogelijk over 
te brengen. Maar als het gaat om het visualiseren van een 
simpele tabel met data zal in veel gevallen een diagram of 
grafiek prima volstaan.

Dat klinkt misschien makkelijker dan het is. Want welk type 
visualisatie past nu eigenlijk het beste bij jouw specifieke 
data?  Wij hebben enkele tips opgesteld om je bij die keuze te 
helpen, zodat je gemakkelijk je eigen data op een goede manier 
kunt visualiseren.

1.  Aantallen

Index

Bar chart
Line graph
Dot plot

2. Relaties
Pie- & donut chart
Heatmap
Treemap
Scatter plot

3. Distributies
Density plot
Histogram
Bubble chart
Pyramid chart

4. Geodata
Choropleth map
Dot map
Bubble map

Er zijn ontzettend veel mogelijke visualisaties die onder te 
brengen zijn in verschillende categoriën van soorten data. 
De belangrijkste daarvan hebben we in de volgende pagina’s 
voor je opgesomd:

Inleiding
Standaard types van data visualisatie.



Wanneer je aantallen inzichtelijk wil maken of met elkaar wil verglijken 
zijn er een aantal klassieke opties die prima werken.

Aantallen

Bar chart

Dot plot

Line graph

Levensverwachting bij geboorte in 2019

Een dot plot is een variatie op de bar chart. In plaats van 
een gevulde kolom te tonen die van 0 tot het datapunt 
loopt, toont deze grafiek alleen een stip op het datapunt.
Grafisch bekeken ligt de zwaarte van de figuur dan op de 
datapunten zelf en zal een kijker niet afgeleid worden 
door een grote balkenbrei.

Line graphs worden vaak ingezet om de verandering van 
aantallen te tonen over een bepaalde periode van tijd. Op 
deze manier kunnen trends in de data zichtbaar worden 
gemaakt. 
Door meerdere lijnen in dezelfde grafiek te plaatsen 
kunnen de trends vergeleken worden. Om de leesbaarhe-
id hoog te houden is het aan te raden niet meer dan 4 
lijnen in dezelfde grafiek te tonen.

Waarschijnlijk de meest gebruikte grafiek; de bar chart. 
Prima geschikt om aantallen van verschillende 
categoriën met elkaar te vergelijken. Ze werken zowel 
horizontaal als verticaal en lijken in opzet veel op de 
histogram, al toont de bar chart geen verloop over tijd.
Het labellen van bars kan problematisch worden 
wanneer ze dicht op elkaar komen te staan. Bars kunnen 
ook gegroepeerd of op elkaar geplaatst worden.
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Dit type visualisaties laat relaties zien tussen twee of meerdere variabelen.

Relaties

Pie chart / donut chart Heatmap

Scatter plotTreemap
Friends seizoen 1 waardering 
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In een scatter plot worden punten geplaatst die elk twee 
variabelen weergeven. Op die manier is te zien of er een 
correlatie bestaat tussen deze twee variabelen.

Treemaps zijn prima geschikt om kwantitatieve relaties 
inzichtelijk te maken door gebruik te maken van opper-
vlaktes. Daarnaast kunnen ze ook een hiërarchische 
structuur duidelijk maken binnen bepaalde 
(sub-)categorieën.

Heatmaps werken goed doordat ze variëren in kleur. De 
onderliggende verhoudingen tussen meerdere variabel-
en zijn vaak eenvoudig te lezen waardoor patronen en 
correlaties snel zichtbaar worden. Absolute waardes zijn 
soms weer wat moeilijker af te lezen.

Pie charts zijn alom bekend. Ze worden echter nogal 
eens bekritiseerd omdat het moeilijk kan zijn om de 
oppervlaktes te lezen en omdat er weinig ruimte is voor 
aanduidingen. 
Donut charts lossen een deel van dat probleem al op 
door de kern van de taart te verwijderen en ruimte te 
creeëren om de informatie te duiden of labellen.
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Dit type visualisaties laat een frequentie zien of toont hoe data verspreid is.
Vaak zijn deze visualisaties ook geschikt om trends inzichtelijk te maken.

Distributies

Ook bubble charts visualiseren data van meerdere 
variabelen. Naast de x- en y-as wordt ook de radius van 
de cirkel ingezet om een eenheid uit te drukken. Met 
kleur kunnen deze ook nog eens categoriseerd worden. 

Bubble chart
prestaties van technologieën

Histogram

Een histogram visualiseert de distributie van data over 
tijd en lijkt in die zin veel op de density plot. Ze geven een 
goed idee van extremen en concentraties van 
distributies.

Een density plot visualiseert de distributie van data en 
doet dat met een doorlopende lijn. Daardoor is deze plot 
heel intuitïef te lezen. Prima geschikt voor data over een 
bepaalde tijdsperiode.

Density plot
inkomsten rijskoverheid Nederlandvertragingen van aankomst van commerciële vluchten
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Pyramid

De pyramide wordt vaak gebruikt om  verschillen in een 
populatie te visualiseren op basis van leeftijd en 
geslacht. 

bevolkingsopbouw van Nederland in 2018
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Dit type visualisaties zijn bedoeld om data te koppelen aan geografische gebieden.
De gebieden zelf zijn daar natuurlijk nooit voor ontworpen, dus brengt dit type 
visualisatie de nodige uitdagingen met zich mee.

Geodata

Choropleth map

Choropleth kaarten maken onderscheid tussen bepaald 
geografische gebieden en tonen waardes van data door 
middel van kleur, transparantie of patronen. 
Deze waardes zijn vaak moeilijk met elkaar te vergelijken 
maar kunnen wel een goed idee geven van geografische 
distributies en bijvoorbeeld concentraties tonen.
Het is wel goed om data relatief te tonen aan de opper-
vlakte van het gebied wanneer het gaat om het tonen van 
een dichtheid.
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Dot map

Dot maps lenen zich goed voor het inzichtelijk maken van 
distributies om patronen te zien. Ze zijn over het 
algemeen makkelijk om te lezen en het overzicht te 
houden.

aanwezigheid van wolven (mei-juli 2018)
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Bubble map
gemiddeld vermogen* particuliere huishoudens (2018)

Een bubble map lijkt veel op de bubble chart. De 
diameter van een stip is namelijk proportioneel aan de 
waarde van de data die hij visualiseert. Op deze manier 
omzeil je het probleem van een choropleth kaart dat de 
oppervlakte van een gebied kan afleiden.  
Een nadeel is dat bubbles elkaar gaan overlappen 
wanneer ze te groot worden.

* x €1.000
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Visualiseren

In de meeste gevallen zul je met één of meerdere van voor-
gaande types visualisaties een heldere visualisatie kunnen 
maken. Maar hoe ga je deze nu daadwerkelijk creëren?

Er zijn een aantal tools beschikbaar die je daarbij kunnen 
helpen*.

* bovenstaande applicaties zijn geen gesponsorde aanbevelingen maar slechts 
suggesties. Doe vooral zelf onderzoek naar wat het beste werkt voor jou. 

Zoek je een gratis tool die gemakkelijk is in gebruik? 
Denk dan aan:

Gratis, gemakkelijk in gebruik met een 
uitgebreide hoeveelheid mogelijkheden.

Gratis, gemakkelijk in gebruik en biedt een 
redelijke hoeveelheid mogelijkheden.

Tableau

Google 
Charts

Heb je budget beschikbaar en zoek je wat meer mogelijkheden? 
Wellicht is dit iets voor je:

Met een maandelijks abonnement maak je 
infographics, slides en rapportages. 

Met een maandelijks abonnement kun je 
naast grafieken gehele presentaties 
vormgeven.

Infogram

Visme

Ben je thuis in programmeren en wil je echt een complete 
custom visualisatie maken? Bekijk dan:

D3.js

Leaflet

Gratis met de meest complexe mogelijk-
heden. Vereist kennis van HTML & Java-
Script.

Gratis, focus ligt op interactieve kaarten. 
Vereist kennis van HTML & JavaScript.

5

Wat zijn nu eigenlijk tools om daadwerkelijk mee aan de slag te gaan?



Meer weten?

Heb je te maken met complexe data of wil je je informatie 
graag op een overtuigende, aantrekkelijke en passende manier 
presenteren aan je publiek? Dan vergt het maken van een 
effectieve datavisualisatie of infographic nog vele andere 
vaardigheden. 

Met onze kennis, oog voor detail en uitgebreide toolkit kunnen 
wij je helpen. We geven je vrijblijvend advies over de meest 
geschikte vorm en denken graag met je mee. Neem gerust 
contact op!

www.atlas-interactive.nl

info@atlas-interactive.nl

Veemarktkade 8, 5222 AE, 's-Hertogenbosch
Gruyter Fabriek, Gebouw F, Ruimte 4117

74809768

web:

mail:

kantoor:

kvk:
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Neem vrijblijvend contact met ons op.
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