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Opgave 11.1 a. Dit is een lijndiagram. 
 

b. 1. De titel van de grafiek ontbreekt. 
2. De legenda ontbreekt. 
3. De assen zijn niet benoemd. 
 

Opgave 11.2 a. Dit is een staafdiagram. 
 

b. 1. De titel van de grafiek ontbreekt. 
2. De assen zijn niet benoemd. 

 
Opgave 11.3 a. Dit is een gestapeld staafdiagram of gestapelde kolommendiagram. 

 
b. 1. De assen zijn niet benoemd. 

2.  De legenda ontbreekt. 
 

c. De breedte van de staven heeft geen betekenis. 
 

d. De kolommen zijn even hoog, omdat de omzetten zijn uitgedrukt in een percentage van de totale 
omzet, die 100% is. 

 
Opgave 11.4 Cirkeldiagram. 
 
Opgave 11.5 a. Dit is een staafdiagram. 

 
b. 1. De titel van de grafiek ontbreekt. 

2. De Y-as is niet benoemd. 
3.  De legenda ontbreekt. 

 
Opgave 11.6 a. Dit is een samengesteld lijndiagram. 

 
b. 1. De Y-as is niet benoemd. 

2. Op de x-as moeten de jaren aangegeven staan. 
 

Opgave 11.7 a. Dit is een gestapeld staafdiagram of gestapeld kolomdiagram. 
 

b. 1. De assen zijn niet benoemd. 
2. Op de Y-as ontbreken de waarden 
3.  De legenda ontbreekt. 
 

c. De kolommen zijn even hoog, omdat de omzetten zijn uitgedrukt in een percentage van de totale 
omzet, die 100% is. 
 

d. De breedte van de staven heeft geen betekenis. 
 
Opgave 11.8 a. Cirkeldiagram. 
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b. Taartdiagram. 
 

Opgave 11.9 B 
 
Feedback: 
Jaar 2, want daar is de grijze staaf het langst. 
 
Opgave 11.10 C 
 
Feedback: 
Jaar 3, want daar nemen de vaste kosten flink toe ten opzichte van jaar 2. 
 
Opgave 11.11 C 
 
Feedback: 
€ 600.000 - € 500.000 × 100% = 20% 
       € 500.000 
 
Opgave 11.12 A 
 
Feedback: 
Twee gegevens op elkaar gestapeld. 
 
Opgave 11.13 D 
 
Feedback: 
Inkoopwaarde plus brutowinst is omzet. 
 
 
 


