Een staafdiagram maken
Een staafdiagram is een grafiek (plaatje) waaruit je
gemakkelijk informatie kunt aflezen en waarmee je
gegevens met elkaar kunt vergelijken.
Hiernaast zie je een voorbeeld van een staafdiagram.
De hoogte van de staven laat zien hoeveel
fietsen er in een bepaalde maand zijn verkocht.
Dit kun je gebruiken:
 computer met tekstverwerker en/of
tekenprogramma
 internet

Stap 1

Om een diagram te kunnen maken, heb je eerst gegevens nodig. Zet de gegevens waarvan je een
staafdiagram wilt maken in een tabel. Hieronder zie je een voorbeeld van een tabel die hoort bij het
diagram over de fietsenverkoop.
Maand:
Aantal verkochte fietsen:

Stap 2

januari

februari

maart

april

mei

20

60

40

60

70

Teken zelf een assenstelsel zoals in het voorbeeld hieronder. Let op: zet zelf de juiste getallen bij de
verticale as (de 'y-as'). Welke getallen dit zijn, hangt af van de getallen die je in je opdracht moet
gebruiken. Let ook goed op de afstand tussen deze getallen.
y-as

x-as

Stap 3

© Acadin

Schrijf onder de horizontale as (de 'x-as') de verschillende groepen (categorieën) waaruit je gegevens
bestaan. In het voorbeeld over de fietsenverkoop zijn dat de maanden waarin de fietsen werden
verkocht. Zet de verschillende categorieën even ver uit elkaar.
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Stap 4

Maak bij elke categorie een staaf in het diagram. Zorg dat de hoogte van de staven overeenkomt met
de juiste getallen op de y-as.

Stap 5

Maak een legenda bij je staafdiagram. Een legenda laat zien wat de staven in je diagram betekenen. In
het voorbeeld over de fietsenverkoop zie je de legenda rechts van het staafdiagram.

Stap 6

Geef je diagram tot slot een passende titel. Zet deze titel boven het diagram.

Je staafdiagram digitaal:
Kijk ook eens op de volgende website over (staaf)diagrammen:


© Acadin

Online (staaf)diagrammen maken: http://www.grafiektool.nl/ (inloggen en registreren is niet
nodig!)
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