
 Statistiek 

 

1. Meetniveaus en Notatie
Meetniveaus
Onderzoek wordt gedaan met het verzamelen van informatie over één of meer variabelen. 
Een variabele wordt gemeten een van de volgende 4 meetniveaus (van laag naar hoog) :
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kwalitatieve en kwantitatieve variabelen.

Kwalitatieve variabelen: de uitkomst van een variabele valt in categorieën

Nominaal wederzijds uitsluitende categorieën waar geen volgorde is aan te geven
bijvoorbeeld: geslacht Man/Vrouw, huisdier (Kat/hond/cavia)
je kunt bij een nominale variabele bepalen of deze in een categorie (=) of niet (≠) valt
Ordinaal er is een duidelijke volgorde tussen de categorieën
bijvoorbeeld: lengtemaat S/M/L/XL, arbeidsmotivatie laag/gemiddeld/hoog
je kunt bij een ordinale variabele bepalen of deze in een categorie (=) of niet (≠) valt. 
Daarnaast kan je bepalen of een uitkomst groter > (of gelijk aan ≥) of kleiner < (of gelijk aan 
≤)  

Kwantitatieve variabelen: uitkomst van een variabele is numeriek

Interval een variabele wordt op een natuurlijke intervalschaal gemeten
bijvoorbeeld: temperatuur (graden Celsius)
je kan bepalen of de variabele gelijk is (=,≠), groter/kleiner (of gelijk aan) (>, ≥, <, ≤), je kunt 
de variabele bij elkaar optellen (+) en aftrekken (-)
Ratio een variabele met een absoluut nulpunt
bijvoorbeeld: prijs (euro), afstand (meters)
je kan bepalen of de variabele gelijk is (=,≠), groter/kleiner (of gelijk aan) (>, ≥, <, ≤), je kunt 
de uitkomsten bij elkaar optellen (+) en aftrekken (-), delen (/) en vermenigvuldigen (x)

Steekproef en Populatie: betekenis van de symbolen
Inferentiële statistiek is het gebruik maken van informatie uit een steekproef om een 
hypothese over de populatie te toetsen.
De populatie is de totale groep elementen (bijvoorbeeld personen, auto’s, diamanten, etc) 
wat je onderzoekt. Maatstaven worden met Griekse symbolen weergegeven. We noemen 
deze parameters
μ (-mu): gemiddelde
σ (-sigma): populatie standaard-deviatie; σ² populatie variantie
N (hoofdletter): aantal elementen in de populatie

Om uitspraken over de populatie te toetsen wordt een steekproef genomen uit de populatie 
die representatief is en a-select gekozen. Om aan te geven of het gemiddelde, standaard-
deviatie, etc, is gebaseerd op de steekproef, worden de volgende symbolen gebruikt:
xi één uitkomst van een variabele 

: gemiddelde
s  standaarddeviatie; V of s²: variantie
n (kleine letter): steekproefgrootte
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2. Maatstaven/kengetallen
Beschrijvende statistiek is het beschrijven van informatie met maatstaven.

(1) Locatiemaatstaven: zwaartepunt van de gegevens

gemiddelde µ, (variabele is interval of ratio)
tel alle uitkomsten bij elkaar op en deel door hun aantal (N). 
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Als je bij ieder getal in een reeks een constante (c) optelt, dan wordt het gemiddelde

Als je ieder getal in een reeks vermenigvuldigt met constante (a), dan wordt het gemiddelde

Mediaan (variabele is ordinaal, interval of ratio)
van een reeks van uitkomsten van laag naar hoog is de mediaan het middelste getal, 

bij oneven aantal: 1 3 3 3 4 6 8 9 9, de mediaan is 4.
bij even aantal: 1 3 3 3 4 6 8 9, de mediaan is 3,5

de mediaan wordt niet beïnvloed door extreme uitkomsten

Modus (alle meetniveaus)
De uitkomst met de hoogste frequentie

1 3 3 3 4 6 8 9, de modus is 3.

Midrange (variabele is interval of ratio)
Gemiddelde van kleinste en grootste waarnemingsuitkomst

1 3 3 3 4 6 8 9, de midrange is 
5

2
91

2
maxmin =+=

+
=

xx

(2) Spreidingsmaatstaven: spreiding van uitkomsten

Variatiebreedte (kwantitatieve variabele)
verschil tussen grootste en kleinste waarneming

1 3 3 3 4 6 8 9, de variatiebreedte is 819eedtevariatiebr minmax =−=−= xx

Variantie σ², s²  (kwantitatieve variabele)
Geeft de gemiddelde gekwadrateerde afstand van waarnemingsuitkomst xi tot het 
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gemiddelde. 
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Standaarddeviatie σ, s (kwantitatieve variabele)
Geeft de gemiddelde afstand van waarnemingsuitkomst xi tot het gemiddelde μ. De 
standaarddeviatie wordt verkregen door de wortel te nemen van de variantie. De variantie en 
standaardafwijking zijn nooit negatief
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voorbeeld: uit een steekproef zijn de volgende waarnemingsuitkomsten xi: 2 4 4 6 9
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de populatievariantie is ook te berekenen met de volgende formule:

uit een populatie zijn de volgende waarnemingsuitkomsten Xi: 2 4 4 6 9
σ² = ( (2² + 4² + 4² + 6² + 9²)/ 5) − 5² = 5,6

Variatiecoëfficiënt
De standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde. De CV wordt gebruikt om 
databestanden te vergelijken.

populatie 

steekproef 

bij de waarnemingsuitkomsten (2 4 4 6 9) is de CV = 
%92,52%100

5
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Lineaire transformaties van maatstaven
Van een variabele xi heeft een gemiddelde en standaarddeviatie. Als er een lineair verband 
bestaat tussen de uitkomst van xi en yi :

a = (richtingscoëfficiënt) als x met één eenheid toeneemt, dan neemt y met a toe
b = constante

Dan worden het gemiddelde en standaarddeviatie/variantie voor yi als volgt berekend:

populatie

steekproef

voorbeeld: om de conditie van het zeewater in de gaten te houden, is in het afgelopen jaar 
150 keer de temperatuur gemeten. De gemiddelde temperatuur was 18 graden met een 
standaarddeviatie van 2. Een Australisch weerstation wil het gemiddelde en variantie in 
Fahrenheit weten. De omrekeningsformule luidt: Y = 1,8X + 32.

Het gemiddelde en standaarddeviatie in Fahrenheit:

= 1,8 × 18 + 32 = 64,4
s ² = 1,8² × 2² = 12,96
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3. Grafieken en Tabellen van een Frequentieverdeling
Frequentieverdeling: overzicht aantallen (frequenties) per klassenverdeling in tabel
relatieve frequentie: 0,25 =  procentuele frequentie: 25%

Histogram: geeft verdeling van frequenties per klasse grafisch weer

Histogram met gelijke klassenbreedtes
Bij een histogram met gelijke klassenbreedtes is de verhouding tussen de hoogte van de 
staven, de klassenfrequenties en de oppervlakte gelijk aan elkaar.

De frequentieverdeling van een steekproef zou er als volgt uit kunnen zien:

Berekeningen
totaal aantal frequenties: tel de frequenties van iedere klasse bij elkaar op
= 1 + 3 + 6 + ... + 2 = 50

modus: neem het klassenmidden van de klasse met hoogste frequentie 
= 180

gemiddelde: bepaal alle klassenmiddens en vermenigvuldig deze met de bijbehorende 
frequenties en deel door het totaal aantal frequenties.
= (160 × 1 + 165 × 3 + 170 × 6 + ... + 200 × 2 )  ∕ (1 + 3 + ... + 2) = 9020 ∕ 50 = 180,4

variantie: bepaal eerst het gemiddelde. Kwadrateer voor iedere klassenmidden het verschil 
met dit gemiddelde en tel deze getallen bij elkaar op. Bij een populatie, deel dit door het 
aantal frequenties (N), en bij een steekproef door het aantal frequenties min 1 (n − 1).
= (1×(160 − 180,4)² + 3×(165 − 180,4)² + ... + 2×(200 − 180,4)² ) ∕ 50= 3412.88 ∕ 49 = 69,651

standaarddeviatie: bepaal eerst de variantie. Neem hiervan de wortel.
= √69,651 = 8,346

histogram met ongelijke klassenbreedtes
Omdat niet alle klassen dezelfde klassenbreedte (bj) hebben, zou het plotten van de 
frequenties bij een histogram met ongelijke klassenbreedtes betekenen dat de klassen met 
een grotere klassenbreedte een te grote oppervlakte hebben ten opzichte van de smallere 
klassen. Vandaar worden op de y-as niet de frequenties weergegeven, maar de 
frequentiedichtheid (fdh)
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De frequentiedichtheid wordt berekend met behulp van de standaard-klassebreedte (skb). 
Soms is de skb gegeven in de tekst, of het moet berekend worden. In het algemeen geldt: 

klassenbreedte (bj) x fdh = totaal frequenties x skb = oppervlakte van een klasse (Oj).

 

Om het totaal aantal frequenties, gemiddelde, variantie en mediaan van een histogram te 
bepalen, is het handig om een frequentietabel van het histogram op te stellen. Dit kost 
weliswaar tijd, uiteindelijk geeft het een overzichtelijk beeld en heb je minder kans om fouten 
te maken. De frequentietabel bij het bovenstaande histogram:

Berekeningen

Modus. neem het gemiddelde van de klasse(n) met hoogste fdh (=150)

Variatiebreedte. neem het verschil tussen bovengrens bovenste klasse en ondergrens 
onderste klasse
= 600 − 50 = 550

Totaal aantal frequenties. tel per klasse op: (klasse-breedte / skb) x fdh
= (50 ∕ 50 × 1) + (50 ∕ 50 × 6) + ... + (150 ∕ 50 × 3) + (150 ∕ 50 × 1) = 30

Standaard klassebreedte. tel per klasse op (klassenbreedte x fdh) en deel door het totaal 
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klasse-midden 
(xj)

frequentie 
(fj)

xjfj (xj − µx) (xj − µx)² (xj − µx)² fj

75 1 75 -180 32400 32400
125 6 750 -130 16900 101400
175 6 1050 -80 6400 38400
225 5 1125 -50 2500 12500
275 3 825 20 400 2475
375 6 2250 120 14400 86400
525 3 1575 270 72900 218700
totaal 30 7650 492275
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aantal frequenties
= (50 × 1 ∕ 30) + (50 × 6 ∕ 30) + ... + (150 × 1 ∕ 30) = 50

Gemiddelde: stel een frequentietabel op en deel de som van xjfj door het totaal aantal 
frequenties
= 7650 ∕ 30 = 255 

Mediaan. bepaal het totale aantal frequenties en deel deze door 2. In welke klasse valt 
deze? Bepaal voor dit getal de waarde op de x-as d.m.v. interpolatie.
De mediaan ligt dus bij de 15de waarneming. Dat ligt dus in de klasse 200 ≤ x ≤ 250. Er 
liggen 13 frequenties < 200. Tel er dus 2/5 deel van 50 bij op = 220.

Variantie: stel een frequentietabel op. Neem het totaal van ((xj − µx)² fj) en deel dat door het 
totaal aantal frequenties
= 492275 ∕ 30 = 16409.167

standaard-deviatie: neem de wortel van de variantie
= √16409.167 = 128.098

Frequentiepolygoon
Een frequentiepolygoon lijkt erg op een histogram. Bij een histogram zijn de frequenties 
weergegeven met staven, bij een frequentie polygoon worden de frequenties weergegeven 
met een lijn. Aan beide zijden wordt een denkbeeldige klasse toegevoegd met frequentie 
gelijk aan nul

Een cumulatieve frequentiepolygoon plot de cumulatieve frequenties.
De cumulatieve frequenties worden berekend door voor per klassegrens het totaal aantal 
waarnemingen op te tellen dat kleiner is.

Berekeningen
aantal frequenties dat onder een waarde ligt
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bijvoorbeeld: er zijn 10 waarden kleiner dan 80, 25 kleiner dan 140

mediaan: lees de waarde af bij 50% op de Y-as, of bepaal de frequentie die erbij hoort.
= 50% van 30 is 15 → 120

modus: de klasse waar de lijn het steilst loopt
= (70 (60 ≤ x ≤ 80) en 130 (120 ≤ x ≤ 140)

gemiddelde: bepaal de frequenties voor iedere klasse en vermenigvuldig ze met de klassen-
middens. Deel dit door het totaal.
= 10×70 + 2,5×90 + 2.5×110 + 10×130 + 5×150 = 3250. Totale frequentie = 30.
Gemiddelde = 108,333

4. Rekenen met kansen
notatie
Kansen worden gedefinieerd met P(kans op een gebeurtenis). De kans op een uitkomst van 
x wordt als volgt genoteerd: 
P(X = x)
waarbij X de uitkomst is dit je onderzoekt, en x het totaal aantal mogelijke uitkomsten bevat.

Bijvoorbeeld bij het een gooien van 1 dobbelsteen zijn er 6 mogelijke uitkomsten.
P(X = 4) = P(de kans op het gooien van 4) = 1/6
P(1 ≤ X ≤ 4) = P(de kans op het gooien van 4 of minder) = 4/6 = 2/3

Als een kansverschijnsel (kop of munt) niet numeriek is, moet deze eerst numeriek gemaakt 
worden (kop=0, munt=1).

Onmogelijke kans heeft een p-waarde van 0: P(∅) = 0
Een zekere gebeurtenis heeft p-waarde van 1: P(Z) = 1

De mogelijke uitkomsten van een kans, oftewel de steekproefruimte wordt met ( en ) 
weergegeven: bij een dobbelsteen geldt: P(1 2 3 4 5 6)

P(A ∪ B)= de kans dat A of B voorkomt
P(A ∩ B)= de kans dat A en B samen voorkomen (ezelsbruggetje: ∩ lijkt op [~en])

regels met betrekking tot kansen
1. Kansen liggen tussen 0 en 1: 0 ≤ P(X) ≤ 1

2. Complement-regel: de kans dat A niet voorkomt is gelijk aan 1 − de kans dat A wel 
voorkomt: P(A‘) = 1 − P(A)

3. Algemene som-regel: bij het optellen van de kans A en B, moet je corrigeren voor de 
dubbeltelling. De formule is:

P(A of B)= P(A) + P(B) − P(A en B) =
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

voorbeeld: bij P(X = uitkomst van een worp met een dobbelsteen):
A: P(X > 3 ogen) en B: P(X = oneven)
dan is de kans dat A en B voorkomen bij het gooien van één dobbelsteen:
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P(A ∪ B) = P(A)       + P(B)    − P(A ∩ B)
P(A ∪ B) = P(4 5 6) + P(1 3 5)  − P(5) = P(1 3 4 5 6)
kans     = 1/2     + 1/2     − 1/6   =     5/6

De somregel geldt ook voor meer gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij het optellen van 3 
gebeurtenissen geldt:

P(A of B of C) = P(A) + P(B) + P(C) − P(A en B) − P(A en C) − P(B en C) + P(A en B en C)

4. Somregel voor uitsluitende gebeurtenissen
Als A en B uitsluitende gebeurtenissen zijn (A ∩ B = ∅), dan is 

P(A of B) = P(A) + P(B)

5. Conditionele kansen

P(A|B) = P(A ∩ B) / P (A)

Voorbeeld: bij A: P(worp met dobbelsteen meer dan 3 ogen)
B: P(worp met dobbelsteen oneven) 

P(A|B) = De kans op een worp van meer dan 3 ogen, als de worp oneven is =
P(A|B)= P(5) ⁄  P(1 3 5) =  P(5)
              1/6   ⁄         1/2 = 1/3

6. Algemene productregel

Voor het vermenigvuldigen van kansen moet eerst worden bepaald of de twee kansen (bijv. A 
en B) statisch afhankelijk zijn. A en B zijn statistisch onafhankelijk als de kans dat A optreedt 
P(A) geen invloed heeft op de kans dat B optreedt P(B). A en B zijn statistisch onafhankelijk 
als P(A)=P(A|B).

A en B zijn statistisch onafhankelijk: productregel: P(A ∩ B) = P(A) × P(B)
A en B zijn statistisch afhankelijk: productregel: P(A ∩ B) = P(A) × P(A|B)

7. Regel van Bayes
De regel van Bayes passen we toe als er conditionele kansen bekend zijn.
De kans op gebeurtenis P(A) beïnvloedt de kans op P(B). De kans op A én B wordt dan

P(A ∩ B)   =P(A)   ×  P(B|A)
de kans van A en B = de kans op A × de kans dat B voorkomt, onder de conditie A

Dit is makkelijk te analyseren met een kansboom. 
De eerste twee takken van de kansboom zijn P(A) en P(A’).
Bij P(A) zijn er twee mogelijkheden: P(B|A) en P(B’|A).
Zo zijn bij P(A’) twee mogelijkheden: P(B|A’) en P(B’|A’)
Alle kansen bij elkaar opgeteld = 1.

Voorbeeld
Renee gooit met een zuivere munt en daarna met een zuivere dobbelsteen. Hij kan een 
sleutelhanger winnen als hij kop gooit, en in ieder geval 3 ogen met de dobbelsteen. Als hij 
munt gooit, dan kan hij winnen door 6 ogen met de dobbelsteen te gooien. Wat is de kans 
dat Renee de sleutelhanger wint?
Bepaal: A = P(kop) = 1/2 =0,5

B = P(X = aantal ogen met de dobbelsteen)
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Er zijn 2 condities voor Renee om de sleutelhanger te winnen:
hij gooit kop = P(B|A) = P(x = 3 4 5 6) = 2/3 
hij gooit munt = P(B|A’)= P(x= 6) = 1/6

Alle mogelijke uitkomsten in de kansboom zijn: 
P(A ∩ B)  = P(kop, drie ogen of meer)

= P(A) × P(B|A) = P(kop) × P(3 4 5 6) = 1/2 × 2/3 = 1/3 (Renee wint)
P(A ∩ B') = P(kop, minder dan 3 ogen) 

= P(A) + P(B’|A) = P(kop) × P(1 2) = 1/2 × 1/3 = 1/6 (Renee wint niet)
P(A' ∩ B) = P(munt, 6 ogen) 

= P(A‘) × P(B|A‘) = P(munt) × P(6) = 1/2 × 1/6 = 1/12 (Renee wint)
P(A' ∩ B') = P(munt, niet 6 ogen) 

= P(A’) × P(B’|A’) = P(munt) × P(1 2 3 4 5) = 1/2 × 5/6 = 5/12 (Renee wint niet)

De totale kans dat Renee de sleutelhanger wint is de totale kans op succes van B = 
P(B)=P(A ∩ B) + P(A’ ∩ B)= 1/3 + 1/12 = 5/12
De totale kans dat Renee niet wint: P(B') = P(A ∩ B') + P(A' ∩ B') = 1/6 + 5/12 = 7/12

Je kan daarnaast controleren of je de kansen goed hebt uitgerekend door de totale kans op 
het succes van A = P(kop) te berekenen
A = P(A)=P(A ∩ B) + P(A ∩ B‘) = 1/3 + 1/6 = 3/6 = 1/2 (en je hebt 1/2 kans op kop)

5. Verdelingen
In een experiment kan de kansverdeling al bekend zijn. Door te weten met welke verdeling je 
te maken hebt, zijn de kansen per uitkomst sneller te berekenen.

Discrete vs. continue kansvariabelen
Bij een discrete variabele heeft x heeft een eindig aantal uitkomsten (of aftelbaar oneindig), 
zoals een dobbelsteen (6 uitkomsten) of munt (2 uitkomsten). Een continue verdeling heeft 
een oneindig aantal uitkomsten, zoals bij de berekning van de gemiddelde leeftijd van een 
groep. Hierbij wordt gebruik gemaakt van o.a. de standaard-normale verdeling en de T-
verdeling.

Discrete kansverdelingen

Theorema van Chebyshev
Het theorema van Chebyshev laat de betekenis van standaarddeviatie (σ) zien als 
spreidingsmaatstaf. De verdeling is symmetrisch. De formule

P(| X − µ | > kσ) < 1/k²  (k>1)

De strepen in | X - µ | betekenen: het absolute (positieve) verschil tussen X - µ

Voorbeeld 1 : Bij een populatie is bekend µ = 10 en σ = 2. Wat is de kans dat een willekeurig 
individu hogere score heeft dan 14 of lager dan 6?
Eerst in | X − µ | bepalen 
Invullen | X − µ | > 14 − 10 en | X − µ | > 6 − 10
dus P(| X − µ | > 4)

dan moet we kσ gelijk stellen aan 4: kσ = 4, σ = 2 → k = 2
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invullen van k geeft P(| 14 − 10 | > 2σ) < 1/(2²) = ¼.
De kans is dus kleiner dan ¼.

Voorbeeld 2: Bij een populatie is bekend µ = 10 en σ = 2. Wat is de kans dat een willekeurig 
individu hogere score heeft dan 14?

Omdat nu alleen een rechter-overschrijdingskans wordt gevraagd (>14), is de kans ½ van de 
tweezijdige kans (<6 en >14) (zie voorbeeld 1). k blijft hetzelfde = 2.
½ P(| 14 − 10 | > 2σ) < ½ 1/(2²) = 1/8.
De kans is dus kleiner dan 1/8.

Uniforme verdeling: de uitkomsten zijn gelijkmatig (uniform) verdeeld.
Bijvoorbeeld bij een munt, er is een even grote kans om kop of munt te gooien. En bij een 
dobbelsteen is er een even grote kans om 1,2,3,4,5 of 6 te gooien.

aantal mogelijke uitkomsten k
de eerste uitkomst = x1 = a 
de totaal mogelijke uitkomsten = xk = b

De kansen zijn voor de verschillende uitkomsten gelijk, en te berekenen met de volgende 
formule:

Gemiddelde = verwachte waarde: 

Variantie:

Voorbeeld 1: X = uitkomst van een dobbelsteen
x1 = a = 1
b = 6
De kans per uitkomst is gelijk voor elk aantal ogen:
P(X = xk) voor x = 1,2,3...,6 = 1/ (6 −1 +1) = 1/6
De verwachte waarde is de gemiddelde uitkomst als je de dobbelsteen herhaaldelijk gooit:
µx = (1+6) ∕ 2 = 3.5
σx² = ( (6 − 1 + 1)² − 1) ∕ 12 = 35 ∕ 12 = 2.917

Voorbeeld 2: Bij een (zuivere) munt geldt bijvoorbeeld
X(‘munt’) = 1, X(‘kop’) = 0
bij 4 keer gooien is X(hoogstens 2 keer munt) heeft de uitkomsten (x) 0, 1 en 2.
P(X ≤ 2) = 1 − P(X = 3) − P(X = 4) =

= 1 − P(MMMK) − P(MMKM) − P(MKMM) − P(KMMM)   −  P(MMMM)
= 1 − 4× 0,54 − 0,54 = 0,6875

De Binominale Verdeling (onafhankelijke kansen)
Als de experimenten onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd, is er, anders dan bij 
conditionele kansen (zie Bayes), een marginale kansverdeling. Er is:
- kans op Succes: p (tussen 0 en 1) constant over experimenten heen;
- kans op Mislukking: (1 - p) 
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- het experiment wordt n maal uitgevoerd
X~bin(n,p)

Verwachte (gemiddelde) waarde: E(X) = np
Variantie: np(1-p)
Voor de normale verdeling geldt dus: X ~ n(µ = np, σ = √np(1-p))

Voorbeeld: Er wordt met 3 keer met een dobbelsteen gegooid. Wat is de kans dat Jan één 
keer 5 ogen of meer ogen gooit? 

De kansen zijn onafhankelijk van elkaar: als hij de eerste keer 5 of meer gooit, heeft dit geen 
invloed op de tweede keer.
De kans op succes = p = P(5 of meer ogen) = 1/3
De kans op mislukking = 1 − 1/3 = 2/3
n = 3
X=1, we willen weten of Jan één keer 5 ogen of meer ogen gooit

uitkomst = bin(3, 1/3)
neem voor P(X = 1 | n = 3, p = 1/3) =  0,44444 *

* Bij GR: STAT à DIST à BINM à Bpd à Binomial P.D [variable, x = 1, Numerair = 3, p = 
0,333333]

Poisson verdeling
Een Poisson verdeling is van toepassing wanneer er een aantal onderling onafhankelijke 
gebeurtenissen plaatsvinden binnen een (tijds)interval. 

X~Poisson(λ) =

Met de formule hierboven zijn de kansen te berekenen of ze zijn op te zoeken in 
tabel 10.2.

X= het aantal successen per interval
λ = het gemiddeld aantal successen per interval
naarmate λ groter wordt, wordt de kansverdeling meer symmetrisch.

λ = variantie = gemiddelde
√λ = standaard deviatie
Voor de normale verdeling geldt dus: X ~ n(µ = λ, σ = √λ)
Als binominale verdeling Poisson wordt benaderd, dan moet λ de waarde np krijgen.

Als X1 en X2 Poisson zijn verdeeld en onafhankelijk dan geldt:

Y = X1 + X2 ~ Poisson(λ1 + λ2)

Je kan alleen de kansen berekenen die kleiner (of gelijk aan) aan X zijn, dus in de vorm 
P(X < x | λ)

kansen berekenen met een Poisson-verdeelde kansvariabele:
1. bepaal λ = het verwachte aantal successen in het te berekenen interval.
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1b. indien X(1) en X(2) onafhankelijk zijn verdeeld, herschrijf in P(λ1 + λ2) = λ
2. bepaal X: Welke waarde (in dit interval) willen we weten? Is het =, < of >?
2b. indien P(X ≥ x | λ), herschrijf deze in 1 − P(X < x | λ) of 

indien P(X > x| λ), herschrijf deze in 1 − P(X ≤ x | λ) 
3. Kijk in tabel 10.2 voor de bijbehorende kans

Voorbeeld: Patrick, Gose en Eduard zitten op de cursus kleiduiven schieten. Het aantal 
kleiduiven dat per uur wordt geraakt is Poisson verdeeld, en is 2 per persoon. De cursus 
duurt 1,5 uur. Bereken:

a) De kans dat Eduard niets raakt, dus in anderhalf uur:
1. verwachte aantal successen = 2 per uur = 3 per anderhalf uur = λ = 3
2. Eduard raakt niets: X = 0.
3. Zoek op in tabel 10.4: P(X = 0 | λ = 3) = 0,0498

b) De kans dat ze met z'n drieën in een half uur meer dan 6 kleiduiven raken:
1. verwachte aantal successen = 2 per uur per persoon = 1 per half uur per persoon.
1b. De kansen zijn onafhankelijk dus P(λ1 + λ2 + λ3) = P(1 + 1 + 1) = 3 = λ
2b. Je wil meer dan 20 weten: P(X > 6 | λ = 18) = 1 − P(X ≤ 6 | λ = 3)
3. Zoek op in tabel 10.4: 1 − P(X ≤ 6 | λ = 3) = 1 – 0,0504 = 0,9496

Continue Kansverdelingen

De standaard-normale verdeling

De standaard-normale verdeling is een continue kansverdeling. Continue kansverdelingen 
kunnen, anders dan een discrete kansverdeling, iedere waarde aannemen.
De waarde van x varieert rond een gemiddelde

Notatie: Z ~ n(0,1)
met andere woorden: de standaardnormale verdeling heeft gemiddelde 0 en 
standaarddeviatie 1.

Vorm
De normale verdeling is symmetrisch, dat wil zeggen dat de verdeling van uitkomsten die 
kleiner en groter zijn dan het gemiddelde µ gelijkmatig zijn verdeeld.
Gevolg: de kansen op rechter- overschrijdingskansen (Z > 0) zijn gelijk aan de linker 
overschrijdingskansen (Z < 0). Daarom heb je uiteindelijk een tabel 10.3 met enkel de 
rechtseenzijdige overschrijdingskansen. Voor de linkseenzijdige overschrijdingskansen moet 
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je hiervan de negatieve waarde nemen.

Linkseenzijdig en rechtseenzijdig waarden bij Z~n(0,1)
Bij linkseenzijdig toetsen is de uitkomst lager dan het gemiddelde µ (xi < µ).
Bij rechtseenzijdig toetsen onderzoek je een waarde die hoger dan µ ligt (xi < µ).

De rechtseenzijdige (en linkeenzijdige) overschrijdingskans van Z = 0 = µ, is p = 0,5, omdat 
precies de helft van de uitkomst hoger en lager ligt. Hoe groter Z (bij rechtseenzijdige 
overschrijdingskansen), hoe kleiner p is. Dat is in de tabel terug te vinden dat linksboven 0,5 
staat bij Z = 0,00. Als je iedere rij van links naar rechts afloopt, zie je dat de p waarde steeds 
verder daalt, uiteindelijk naar 0,000.

Z-transformatie

Als is gegeven dat een variabele standaardnormaal verdeeld is, dan verhouden de kansen 
zich als beschreven in de Z-tabel 10.3. De Z-waarde heeft een gemiddelde van 0 en 
standaardafwijking van 1, maar in veel tentamenopgaven wijkt dit af. Daarom moet dit naar 
een z-waarde worden omgezet:

Voor één uitkomst (X) en standaardafwijking, moet eerst een Z-waarde worden berekend 
voordat de kansen kunnen worden opgezocht. Dit met de volgende formule:

Bij meer dan één observatie, dus bij steekproefgrootte n, wordt de Z-waarde berekend met 
het gemiddelde ( ), de standaardafwijking en n observaties:

bij de standaard-normale verdeling, kan d.m.v. z-transformatie het volgende worden 
berekend:

• kansen, oftewel de p-waarde
• uitkomst xi, bij gegeven kans(en)
• standaarddeviatie en gemiddelden, bij een gegeven uitkomst/kansen

Voorbeeld 1: de lengte van een populatie is standaard normaal verdeeld. Wat is de kans dat 
mensen kleiner dan 150 cm bij µ = 160 en σ = 8?

P(Z < ((150 – 160) / 8) = P(Z < -1,25)
de linkseenzijdige overschijdingskans die bij Z < -1,25 hoort, is gelijk aan rechtseenzijdige 
overschrijdingskans Z > 1,25 (vanwege symmetrie)
Zoek op bij Z = 1,25 → p = 0,1056

let op: P(Z > 1,25) zoek je op door horizontaal bij 0,05 te kijken, en bij 1,20 verticaal.

Voorbeeld 2 : wat is de kans dat mensen groter zijn dan 150 cm en kleiner dan 168 cm bij µ 
= 160 en σ = 8?

Deze kans is gelijk aan 1 − (lengte ≤ 150) − (lengte ≥ 168).
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Bij de kans dat x < 150, hoort een Z-waarde van 1,25, en een kans van p = 0,1056
Bij de kans dat x > 168, hoort een Z-waarde van (168−160)/8 = 1→ P(Z > 1) = 0,1578

Uitkomst: 1 − 0,1056 − 0,1578 = 0,7366

Uitkomst onbekend: Voor welke x geldt P(X < x) = p?
Je kunt ook bij gegeven kansen de Z-waarden opzoeken en dan weer de bijbehorende 
waarde (xi) van de variabele die je onderzoekt uitrekenen, mbv de formule

xi = µ + Zp × σ (als xi kleiner is dan µ)
xi = µ − Zp × σ (als xi groter is dan µ)

en bij steekproefgrootte n

xi = µ ± Zp × (σ ∕ √n)

voorbeeld: welke lengte heeft een kans (p) kleiner dan 0,35 bij µ = 160 en σ = 8?
Maak een plaatje. Ligt 0,35 hoger of lager dan 0,5? Lager, dus aan de linker kant van µ, dus 
Z < 0.
Welke kans hoort bij p = 0,35? Zie de tabel: zoek de p-waarde = 0,35 op. Daar hoort Z0,35 = 
0,385 (opzoeken in tabel 10.1)
xi = µ − Zp × σ
x = 160 − (0,385 × 8) = 156,92

standaardafwijking σ en gemiddelde µ onbekend
Als de standaardafwijking en het gemiddelde onbekend zijn, moet je eerst de Z-waarden 
uitrekenen van gegeven kansen en uitkomsten. Om σ te berekenen, stel je een vergelijking 
op (met dezelfde formule als uitkomst onbekend):

x1 = µ +/− Z1 σ = 
x2 = µ +/− Z2 σ.

Daarna vul je σ in één van de formules in om µ uit te rekenen.

voorbeeld: Koos weet dat 15,87% van de peuters langer zijn dan 80cm. 2,28% is langer dan 
87,5cm. Wat is de gemiddelde lengte?

Maak een plaatje:
P(X > 80) = 0,1587 = P(Z > (80 − µ) / σ)
P(X > 87,5) = 0,0228 = P(Z > (87,5 − µ) / σ)

Welke waarde van Z hoort bij p = 0,1587? Z.1587  = 1,0.
Welke waarde van Z hoort bij p = 0,0228? Z.0228  = 2,0

vul deze waarde van Z en de uitkomsten in de formule in: 80 = µ − 1σ en 87,5 = µ − 2σ

De vergelijking oplossen voor de standaardafwijking: 
87,5 − 80 = σ = 7,5

Daarop één van de twee vergelijkingen invullen: 80 = µ − 7,5 →  µ = 72,5cm

twee belangrijke eigenschappen van Standaard-normale verdeling
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optel-eigenschap: als twee normaal verdeelde variabelen X ~ n(µ,σ) en Y~(µ,σ) 
onafhankelijk zijn verdeeld, kunnen de µ’s en σ’s worden opgeteld.

X + Y ~ n(µ = µ + µ, σ = √σ²+σ²)
X − Y ~ n(µ = µ − µ, σ = √σ²+σ²)

lineaire transformatie: als een normaal verdeelde variabele X ~ n(µ,σ) getransformeerd wordt 
door Y = aX + b, dan geldt

Y ~ n(µ = aµ + b, σ = |a|σ)

Chi-square verdeling (asymmetrisch, alleen maar positieve waarden)

De Chi-square verdeling is in feite een (getransformeerde) gekwadrateerde standaard-
normale verdeling Z ~ n(0,1).

Y ~ χ² (1) (bij 1 variabele)

Waarbij Y = Z² 

Het aantal vrijheidsgraden wordt bepaald door het aantal onafhankelijke variabelen.
χ² (r) 
r = aantal onafhankelijke variabelen

Verwachte gemiddelde µ = r
Standaarddeviatie σ = √2r

De t-verdeling (symmetrisch, σ is onbekend)

Deze verdeling heeft een aantal vrijheidsgraden (degrees of freedom) en wordt gebruikt om 
gemiddelden van steekproeven te onderzoeken in plaats van populatie (σ is onbekend).

Verwachte gemiddelde: (zoals bij standaard normale verdeling)

De variantie:   met het aantal vrijheidsgraden(r)

Hoe meer vrijheidsgraden, hoe dichter de t-verdeling dus tegen een Z-verdeling komt te 
liggen. Gevolg: de t-waarden in de t-tabel bij aantal vrijheidsgraden = ∞ zijn gelijk aan z-
waarden.

6. Punt-schatten
We spreken over punt-schatten wanneer van één uitkomst (met steekproefgrootte n) willen 
weten wat de kans is dat dit voorkomt. Vaak zijn er al gegevens bekend uit de populatie.
Schatten van populatie parameters wordt gedaan aan de hand van steekproefgegevens.
Gemiddelde µ met de puntschatting van het steekproefgemiddelde x geschat
populatievariantie σ² met de puntschatting van de variantie S²
Populatieproportie p met de puntschatting van steekproefproportie ps
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Toetsgrootheid en verdeling kiezen
Voor toetsen, moet eerste worden bepaald met welke toetsgrootheid we te maken hebben. 
Voor het puntschatten moet de volgende formules worden gehanteerd:

ü Bij normale-verdeling of σ bekend gebruiken we de Z-toets.

ü Bij een steekproef en σ is onbekend gebruiken we een T-toets.

ü Bij populatie-proportie gebruiken we altijd de Z-toets

ü Bij variantie gebruiken we de χ²

Kansen opzoeken bij de verschillende toetsgrootheden
De uitkomst van toets kan worden opgezocht in de tabellen achterin.
De z-tabel zet de z-waarden af tegenover p-waarden, dus daarvan zijn specifieke kansen uit 
te rekenen (met z-transformatie, zie 'normale verdeling').
De t-tabel en χ² -tabel bestaan uit kritieke waarden met veel voorkomende kansen p=0,05 ; 
0,025 ; 0,01; 0,95; 0,975 etcetera. Dit wordt voornamelijk gebruikt om hypothesen te toetsen, 
dat zal verderop aan bod komen. Het puntschatten is in feite stap 7 van stappenschema, 
omdat dan voor een individuele steekproef een Z, T of χ²-waarde wordt uitgerekend.

Centrale Limiet stelling (CLS)
Als x niet normaal verdeeld is maar willekeurig verdeeld (aselect, met teruglegging), dan is 
het steekproefgemiddelde bij benadering normaal verdeeld als de steekproef groot genoeg 
is. De vuistregel is dat n ≥ 30. Bij percentages geldt dat steekproefgrootte (n) maal de kans 
op succes groter of gelijk is aan 5: np ≥ 5.

7. Betrouwbaarheidsintervallen schatten
Puntschatting variëren per steekproef. Daardoor geven geen informatie over de mogelijke 
afwijkingen.
Het is het ook mogelijk om een interval te schatten. Met een gegeven kans (bijvoorbeeld 
95%) geeft dit interval weer welke waarden dit omsluit.

Algemene berekening van een betrouwbaarheidsinterval
De grenzen van een betrouwbaarheidsinterval zijn te berekenen door. Let op: geldt niet voor 
toetsen van varianties (χ²).

Linker grenswaarde: GL : gemiddelde waarde (µ,p) − Margin of Error
Rechter grenswaarde: GR : gemiddelde waarde (µ,p) + Margin of Error
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de margin of error is de helft van een betrouwbaarheidsinterval. Het is dus de afstand van 
µ,σ²,p tot aan de linker of rechter grens:

Gemiddelde waarde (µ,σ²,p) +/- (toetsgrootheid bij α/2 × standaardfout)

De margin of Error wordt bepaald door de toetsgrootheid (Z,T,χ²) bij α/2 × standaardfout
Let op dat bij T en χ²-verdelingen rekening moet worden gehouden met het aantal 
vrijheidsgraden.

α (significantie niveau) = is de kans dat een waarde buiten het betrouwbaarheidsinterval valt. 
Betrouwbaarheidsintervallen zijn altijd tweezijdig. Aan beide kanten in de verdeling ligt dan 
dus α/2. Bij een 95% BI geldt α/2=0,025 en bij 99% BI geldt α/2 = 0,005.
Standaardfout = de standaardfout (≠ standaardafwijking!) is het gedeelte waardoor gedeeld 
moet worden in de formule.

B.I. voor gemiddelde met σ bekend
(let op: CLS: n ≥ 30; variabele is normaal verdeeld)

gemiddelde met σ bekend, gebruik de Z-toets = 

De standaardfout: σ/√n
Margin of Error: Zα/2 × σ/√n

De twee grenzen worden dus bepaald door GR: µ + Margin of Error = µ + Zα/2 × σ/√n
GL : µ − Margin of Error = µ − Zα/2 × σ/√n

Het betrouwbaarheidsinterval is dus 

Het 95(,44) % betrouwbaarheidsinterval wordt genoteerd als: 

Voorbeeld: Wat is het 90% betrouwbaarheidsinterval van een normaal verdeelde populatie 
met µ = 750, σ = 2,5 en N = 4?

Normaal verdeeld, dus Z toets.
α = (1 − 0,90)/2 = 0,05
Zα/2 = Z.05 = 1,96 

Formule:
µ +/- Zα/2 × σ/√n
GL = 750 -  1,96 × (2,5 / √4)    ≤   x    ≤   GR = 750 -  1,96 ×(2,5 / √4)
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dus P(747,55 ≤ x ≤ 752,45) = 0,90

B.I. voor Populatiegemiddelde met σ onbekend
(variabele is normaal verdeeld)

gebruik de T-toets = 

De standaardfout: Sx ⁄ √n
Margin of Error: tn-1,α/2 × Sx ⁄ √n

De twee grenzen worden dus bepaald door GR: x + Margin of Error = µ + tα/2 × Sx ⁄ √n
GL : x − Margin of Error = µ − tα/2 × Sx ⁄ √n

Het betrouwbaarheidsinterval is dus 

Voorbeeld: Een steekproef onder 45 tapdansers heeft een gemiddelde van 45,78, en een 
standaarddeviatie van 4,8. Ligt  = 44 in het 95% betrouwbaarheidsinterval?

gemiddelde met σ onbekend
α = (1 − 0,9544)/2 = 0,025
tα/2,45 = t.025,45 = 2,0141

Formule:
µ +/- tα/2,45 × σ/√n
GL = 45,78 −  2,0141 × (4,8 / √45)    ≤   x    ≤   GR = 45,78  − 2,0141 × (4,8 / √45)
dus P(44,34 ≤ x ≤ 47,22) = 0,95
44 ligt dus niet in het 95% betrouwbaarheidsinterval.
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B.I. voor Populatieproportie
De steekproefproportie wordt gedefinieerd het gedeelte dat in een categorie valt
ps = X/n

gebruik de Z-toets =

de standaardfout: √p(1-p)/n
Margin of Error: Zα/2 × √p(1-p)/n

De 2 grenzen worden dus bepaald door GR: x + Margin of Error = ps + Zα/2 × √p(1-p)/n
GL : ps − Margin of Error = ps − Zα/2 × √p(1-p)/n

Het betrouwbaarheidsinterval is dus 

Voorbeeld: de proportie cafés die aan het rookverbod voldoen bedraagt 0,4. Het totale 
86,64% betrouwbaarheidsinterval voor p heeft een totale breedte van 0,3. Wat is de 
steekproef omvang?
α = (1 − 0,8664)/2 = 0,0668 
Z.0668 = 1,5

De margin of error is de helft van een betrouwbaarheidsinterval, heeft breedte 0,3/2 = 0,15
De margin of error: Zα/2 × √p(1-p)/n 
1,5 × √(0,4×0,6 /n) = 0,15
√(0,24 /n) = 0,1
n = 24.
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B.I. voor populatieVariantie (niet symmetrisch)
populatie is normaal verdeeld

Gebruik de χ²-toets = 

De standaardfout = σ²

Omdat de χ² verdeling, in vergelijking met de Z en T toets, niet symmetrisch is, worden de 
linker en rechtergrens van dit interval als volgt berekend:

Voorbeeld: om de variantie van een normaal verdeelde populatie te schatten wordt een 
standaarddeviatie van 6 gevonden met N=15. Bepaal het 99% BI van de variantie.

α = 0,005
S² = 36
GL = (15 − 1) 36 / χ²14, 0,005 = 504/ 31,319 = 16,092
GR = (15 − 1) 36 / χ²14, 0,995 = 504/ 4,075 = 123,681

8. Hypothesen toetsen

Vaak is het onderzoeken van een grote populatie onmogelijk of onwenselijk. Daarom wordt 
een gedeelte van de populatie onderzocht met een (a-selecte) steekproef uit deze populatie. 
Met behulp van statistiek kunnen we dan met behulp van de uitkomsten uit een steekproef, 
uitspraken over een populatie doen (inferentiele statistiek).

Handhaaf of verwerp H0?
Bij onderzoek worden eerst twee van elkaar uitsluitende stellingen opgesteld. De eerste, de 
nulhypothese (H0), ofwel werkhypothese, is de opvatting dit getoetst wordt. In deze 
hypothese staat altijd een = teken, dus = of ≥ of ≤ . Deze opvatting wordt getoetst met de 
alternatieve hypothese (H1), ofwel onderzoekshypothese. Dit is de hypothese waar bewijs 
voor moet worden gevonden. Als H1 waar blijkt te zijn, dan kunnen we de nulhypothese 
verwerpen (falsificatie).

Fout eerste en tweede soort
In de statistiek kunnen we nooit met 100% zekerheid bepalen of H0 waar is. Dat komt omdat 
we te maken hebben met steekproefvariatie, waardoor de steekproef niet altijd hetzelfde 
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resultaat zal geven en soms verworpen of gehandhaafd wordt terwijl dit niet had moeten 
gebeuren. Deze kansen kunnen we ook berekenen (mits we voldoende informatie over de 
steekproef hebben).
We gebruiken het significantieniveau α als maat om te zeggen: als de kans dat H0 waar is 
kleiner is dan het significantie niveau α, dan verwerpen we H0. Dan bestaat er nog altijd de 
kans α dat H0 toch waar blijkt te zijn. Dat is de fout van de eerste soort.
Er is ook een kans dat we H0 handhaven, terwijl dit niet had hoeven gebeuren. Dit is de kans 
op de fout van de tweede soort. Hiervoor moet je een specifieke waarde hebben, op basis 
waarvan H0 onjuist is.

H0: H0 onterecht handhaven = fout 2de soort = β → P(H0 handhaven | H1 waar)
H1: H0 onterecht verwerpen = fout 1ste soort = α → P(H0 verwerpen | H0 waar)
De macht van de toets: terecht verwerpen H0 : 1 − β

Berekenen fout tweede soort
Bepaal de originele nulhypothese H0 en de alternatieve hypothese H1 waaronder H0 

verworpen zou worden. Bepaal van de nulhypothese de α. Is het een tweezijdige toets, 
neem dan α/2.
bepaal GL of de GR van het acceptatie-gebied
Bepaal van deze grenswaarde de kans dat het onder de alternatieve hypothese H waar is 
P(H0 is waar | H1) = P(Z > of < GL of R − µ1 / σ/√n)
Gebruik hierbij de Z-tabel om de p-waarde op te zoeken.

Voorbeeld: van een populatie wordt H0 : µ ≥ 60 getoetst met α = 0,05. De σ = 5. De grootte 
van de steekproef bedraagt 30. Bereken de kans op de fout van de tweede soort bij µ = 56.

Het is een tweezijdige toets. Omdat bij H0 : µ ≥ 60, de alternatieve hypothese H1 : µ < 60, 
moet de linker grenswaarde bepaald worden onder H0 : µ ≥ 60.
GL : µ0 − Zα/2 × σ/√n
GL : 60 - Z0,05 × 5 / √30 = 60 - 1,96 × 5 / √30 = 58,211.

Wat betekent deze grenswaarde?
Als je een steekproefgemiddelde vindt lager dan 58,211, dan wordt H0 verworpen.
Als je een steekproefgemiddelde vindt, hoger dan 58,211, dan blijft H0 gehandhaafd.
Wat is de kans dat H0 gehandhaafd blijft, terwijl het ‘echte’ gemiddelde µ = 56?
Dat is de rechtseenzijdig overschrijdingskans van 58,211 onder H1 : µ = 56:
P(X > 58,211 | H1 : µ = 56)
Dit gaat door middel van punt-schatten:
Vul in: P(Z > 58,211 - 56 / (5/ √30)) = P(Z > 2,422)  = zoek op… = 0,0078 = β.

α bij linkseenzijdig en rechtseenzijdig toetsen
Bij linkseenzijdig toetsen (vaak <,≤) of rechtseenzijdig (vaak >,≥) toetsen wordt de kritieke 
waarde opgezocht met α. Bij tweezijdig toetsen (vaak =,≠) moet je de α delen door 2.
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7-stappenschema
Wat moet je per stap doen? Gebruik dit als hulpmiddel bij de 7-stappenschema‘s per toets 
gegeven.
Stap 1: Nul- (H0) en alternatieve hypothese (H1) opstellen
Wat is de maat die we gaan onderzoeken? Gemiddelde, proportie, variantie.
Wordt er een specifieke waarde gegeven om te toetsen?
Bepaal ≥,≤,= voor H0 en <,>,≠ voor H1.
Stap 2. Toetsgrootheid kiezen
Bij iedere maatstaf (µ met σ bekend, µ met σ onbekend, σ², p) hoort een toets met de juiste 
verdeling, Z-toets, T-toets of chi-square. Dit is de toets die we gebruiken bij het puntschatten.
Stap 3. Bepaal de verdeling van de toets ~ .
Dit is afhankelijk van de toets die gekozen is bij stap 2. Bij sommige toetsen moet het aantal 
vrijheidsgraden worden bepaald.
Stap 4. Bepaal het intuïtief verwerpinggebied
Kijk naar H1. Vertaal H1 naar de waarde voor de steekproef. Word bij H1 een specifieke 
waarde getoetst?
ü Verwacht je een grotere (is de toets rechtszijdig >>) of kleinere waarde (de toets is 

linkszijdig <<) om H0 te verwerpen?  
ü Verwacht je een grotere en kleinere waarde, dan is het tweezijdig << ∪ >>)
Kijk dan bij stap 2 welke toets je moet gebruiken en 'vertaal' dit naar een verwachte waarde 
voor Z,T, of Chi-square. Bij de Z-toets en T-toets toets groter en/of kleiner dan 0. Chi-square 
is altijd groter dan 0 (Y>>0)
Stap 5: Significantie niveau α = ?
Als het significantie niveau niet gegeven is in de tekst en berekend moet worden, zoek dan 
bij de geobserveerde Z-waarde van bij stap 7 de p-waarde op. 
Stap 6: Opzoeken kritieke waarde.
Hierbij moet je even de stappen 2 tot 5 doorlopen:

2. Welke toets is gekozen bij stap 2?
3. Bepaal indien van toepassing het aantal vrijheidsgraden
4. Links- en/of rechtszijdige toets? De T en Z verdelingen hebben als gemiddelde 0, 
dus moet de linkszijdige grens negatief gemaakt worden.
5. α = ? Let erop dat je bij een tweezijdige toets de α deelt door 2.

Stap 7: Vergelijk het steekproefresultaat met de kritieke waarde
vul de toets bij stap 2 in met de beschikbare gegevens en bereken de toetswaarde. Dit is de 
geobserveerde waarde van het steekproefresultaat. Dit gaat volgens het puntschatten eerder 
beschreven.
Vergelijk de waarde met de kritieke waarde. Bij stap 4 kan je zien of je een lagere en/of 
hogere waarde zoekt (links en/of rechtzijdig toetst).
Maak je conclusie tot H0 handhaven of verwerpen.

www.joho.nl             23

http://www.joho.nl


n
XZ

Xσ
µ0

0
−

=

n
XZ

Xσ
µ0

0
−

=

 Statistiek 

Stappenschema’s per toets

Gemiddelde met σ bekend
1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : µ =, ≥, ≤ µx 

H1 : µ ≠, <, > µx 
µx = de waarde die getoetst wordt

2. Toetsgrootheid kiezen

Als n niet gegeven is, dan n = 1
3. De verdeling van de toets Z ~ n(0,1)
4. Het intuïtief verwerpinggebied X << µx , Z << 0 en/of X >> µx , Z >> 0
5: Significantie niveau α = ...
6: Opzoeken kritieke waarde -zα =...  of +zα =... of ±zα/2=...
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Zwaargenomen = ...

vergelijk met de kritieke waarde bij stap 6.
Concludeer: H0 handhaven of verwerpen?

voorbeeld: berekenen van het significantieniveau met het stappenschema.
Van een normale verdeling is bekend σ = 5 en N = 4. De toets H0 : µ = 45 en H1 : µ ≠ 45 
wordt uitgevoerd. Indien 51 net nog blijft gehandhaafd, wat is dan het significantie-niveau? 

1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : µ = 45 
H1 : µ ≠ 45 

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets Z ~ n(0,1)
4. Het intuïtief verwerpinggebied X << 45, Z << 0 en/of X >> µx , Z >> 45
5: Significantie niveau α = ?
6: Opzoeken kritieke waarde ±zα/2=? (tweezijdige toets)
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Zwaargenomen 
Zwaargenomen = 51 - 45 / (5/√4) =

= 2,4
dus ±zα/2= 2,4
welke p-waarde hoort bij z = 2,4?
0,0073 = α ⁄ 2
α = 0,0146
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Gemiddelde met σ onbekend
1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : µ =, ≥, ≤ µx 

H1 : µ ≠, <, > µx 
µx = de waarde die getoetst wordt

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets T ~ t(n-1) → n-1 vrijheidsgraden
4. Het intuïtief verwerpinggebied X << µx , T << 0 en/of X >> µx , T >> 0
5: Significantie niveau α =... 
6: Opzoeken kritieke waarde -tn−1,α =...  of +tn−1,α =...  of ±tn−1,α/2 =...
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Twaargenomen = ... 

vergelijk met de kritieke waarde bij stap 6.
Concludeer: H0 handhaven of verwerpen?

Voorbeeld: Men is geïnteresseerd in het aantal toeschouwers bij voetbalclub Swiffer. Uit de 
laatste 10 wedstrijden kwam een gemiddelde van 6150 bezoekers en een standaarddeviatie 
van 108,4. Toets of het gemiddelde gelijk is aan 6000 bezoekers met een significantieniveau 
van 5%.

1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : µ = 6000 
H1 : µ ≠ 6000 

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets T ~ t(n-1) = t(10-1) = t(9) 
4. Het intuïtief verwerpinggebied X << 6000 , T << 0 ∪ X >> 6000 , T >> 0
5: Significantie niveau α = 0,05 
6: Opzoeken kritieke waarde -t9,0.025 = -2,2622, +t9,0.025 = 2,2622 (tweezijdig)
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Twaargenomen =

6150 - 6000 ⁄ (108,4 ⁄ √9) = 4,151 > 2,2622,
Verwerp H0 , het gemiddeld aantal bezoekers 
is niet gelijk aan 6000 met α = 0,05.
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Proportie
1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : p0 =, ≥, ≤ ps 

H1 : p0 ≠, <, > ps met ps = X/n

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets Z ~ n(0,1)
4. Het intuïtief verwerpinggebied ps << p0, Z << 0 en/of ps >> p0 , Z >> 0
5: Significantie niveau α = ...
6: Opzoeken kritieke waarde -zα =...  of +zα =... of ±zα/2=...
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Zwaargenomen = ...

vergelijk met de kritieke waarde bij 
stap 6.
Concludeer: H0 handhaven of verwerpen?

voorbeeld: Uit een steekproef onder 100 studenten is proportie studenten met auto 0,3. 
Neem aan dat de trekkingsverdeling van de steekproefproportie normaal verdeeld is. Er 
wordt nog een steekproef van 100 studenten getrokken onder dezelfde populatie studenten. 
Als wordt getoetst of meer dan 38 mensen een auto hebben met α = 0,01, wordt H0 dan 
verworpen of gehandhaafd?

p0= 38/100 = 0,38
uit de steekproef is bekend = ps = 0,3

1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : p ≤ 0,38 
H1 : p > 0,38

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets Z ~ n(0,1)
4. Het intuïtief verwerpinggebied ps << 0,35, Z << 0
5: Significantie niveau α = 0,01
6: Opzoeken kritieke waarde -z0,01 = -2,325
7: Vergelijk het steekproefresultaat

Zwaargenomen = 

(0,3 - 0,38) ⁄ (√((0,38×0,62) ⁄ 100)) 
= -1,648
handhaaf H0 op α = 0,01
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 Variantie
1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : σ² =, ≥, ≤ S²x 

H1 : σ² ≠, <, > S²x

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets V ~ χ² (n-1)
4. Het intuïtief verwerpinggebied rechtseenzijdig

S²x >> G, v0 >> g
linkseenzijdig
S²x<< G , v0 << g

5: Significantie niveau α = ... 
6: Opzoeken kritieke waarde bereken de grenswaarde van stap 4:

rechtseenzijdig: g = χ²n-1,α

linkseenzijdig: g = χ²n-1,1– α

7: Vergelijk het steekproefresultaat

vergelijk met de kritieke waarde bij stap 6.
Concludeer: H0 handhaven of verwerpen?

voorbeeld: De variantie van een normaal verdeelde populatie is minstens gelijk aan 10. Om 
te toetsen of de variantie kleiner is dan 10, worden 25 elementen uit de populatie getrokken. 
De steekproefvariantie uit deze steekproef is gelijk aan 8,87. Hanteer een significantieniveau 
van 5%.

1: Nul- en alternatieve hypothese opstellen H0 : σ² ≥ 10 
H1 : σ² < 10

2. Toetsgrootheid kiezen

3. De verdeling van de toets V ~ χ² (n-1) = χ² (25-1) = χ² (24)
4. Het intuïtief verwerpinggebied linkseenzijdig

S²x<< G, v0 << g
5: Significantie niveau α = 0,05
6: Opzoeken kritieke waarde g = 24

linkseenzijdig:

g = χ²n-1,1-α = χ²24,0.95 = 13,848
7: Vergelijk het steekproefresultaat

= ((25-1)×8,87) / 10 = 21,288
> 13,848
stap 4: indien v0 << g, verwerp H0

maar v0 > g, dus handhaaf H0: de variantie is 
minstens 10 met α = 0,05.
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9. Bayesiaanse Beslissingstheorie
Om economische beslissingen te maken waar een kansverdeling bekend is, wordt een beste 
alternief vastgesteld. Dit wordt gedaan door het expected monetary value (EMV) te 
berekenen. Het beste alternatief is vaak die met de hoogste verwachte waarde van de netto-
winst.

Het berekenen van de EMV
1. Bepaal eerst welke alternatieven er zijn.
2. Welke gebeurtenissen bij 1. zijn aan welke kansen verbonden?
3. Maak een pay-off tabel voor iedere gebeurtenis bij de keuzemogelijkheden
kopen
4. De berekening van de expected monetary value (EMV)

Berekening van de verwachte waarde van perfecte informatie (EVPI)
Als de EMV is berekend, kan ook de verwachte waarde van perfecte informatie worden 
berekend met behulp van de volgende formule:

Winst 'bij zekerheid' betekent dat je altijd kiest voor het alternatief met de hoogste EMV.

voorbeeldvraag Shoarma
Lam Bladage gaat voor 1000 euro shoarma inkopen. De kwaliteit van de shoarma verschilt 
onderling.
Lam Bladage verkoopt alleen verse shoarma voor 2 keer de inkoopsprijs en streeft naar 
maximale winst. Er is 80% kans dat hij een goede partij inkoopt: van een goede partij is de 
kans dat de shoarma vers is 90%. Er is 20% kans dat hij een slechte partij inkoopt: van een 
slechte partij is de kans dat de shoarma vers is 15%.

1. Bepaal eerst welke alternatieven er zijn.
Shoarma kopen of niet kopen.

2. Welke gebeurtenissen zijn aan welke kansen verbonden?
de kans dat hij een goede partij koopt = P(E1) = 0,8
de kans dat hij een slechte partij koopt = P(E2) = 0,2

3. Maak een pay-off tabel voor iedere gebeurtenis bij de keuzemogelijkheden
kopen

Bladage kan alleen verse shoarma doorverkopen.
E1: wat is de verwachte winst bij goede partij = 2000 x 0,9 - 1000 = 800
E2: wat is de verwachte winst bij slechte partij = 2000 x 0,15 - 1000 = -700

niet kopen
E1: winst bij goede partij = 0
E2: winst bij slechte partij= 0

niet-kopen wel-kopen
goede partij 0 800
slechte partij 0 -700
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4. De berekening van de expected monetary value (EMV)
Ga voor ieder alternatief na wat de winst is.
EMV bij shoarma kopen = 0,8 x 800 + 0,2 x -700 = 640 - 140 = 500
EMV bij niet inkopen = 0.

5. Berekening van de verwachte waarde van perfecte informatie (EVPI)
Wat is de nettowinst als Bladage van te voren kan weten of de partij slecht is?
Dan zou hij geen slechte partij inkopen.
De verwachte winst bij perfecte informatie:
E(winst 'bij zekerheid') = 0,8 x 800 + 0 x -700 = 640
Om de waarde van perfecte informatie te berekenen, moet je het vergelijken met de EMV 
zonder informatie.
De verwachte winst zonder informatie is 500. Met perfecte informatie is deze 640.
De verwachte waarde van perfecte informatie is: E(winst 'bij zekerheid) - EMV = 640 - 500 = 
140

EMV met extra steekproefinformatie
Door een steekproeftrekking te doen, kan op basis hiervan beslissingen worden gemaakt om 
de winst te maximaliseren.
Deze gegevens vormen dan conditionele kansen. Deze kansen worden aangeduid met een 
uitkomst van Si (de steekproef).
Om de invloed van de gebeurtenissen Ei (E1,E2,etc) te berekenen, moeten hiervan de 
conditionele kansen worden herberekend:
P(E1) → P(E1| Si)
P(E2) → P(E2| Si)
...etc
P(Ei) → P(Ei| Si)

Om dit te berekenen, moet eerst de invloed van de steekproef worden berekend, m.b.v. de 
volgende formule:

P(Si)= P(E1 ∩ Si) + P(E2 ∩ Si) + ... + P(Ei ∩ Si)

Daarna moeten deze kansen worden ingevuld in de formule:

voor alle mogelijke gebeurtenissen Ei. Samen moet dit gelijk zijn aan 1.

voorbeeld extra steekproefinformatie: voorbeeldvraag Shoarma
Extra informatie: vooraf mag Bladage de shoarma proeven. Dan kan hij de volgende dag met 
70% zekerheid bepalen of de shoarma vers is.

Wat is dan de EMV nu?
1. welke alternatieven zijn er?
Shoarma kopen of niet kopen.

2. Welke gebeurtenissen bij 1. zijn aan welke kansen verbonden?
De kansen op verse shoarma bij een goede en slechte partij veranderen. 
P(E1) (=0,8) → P(E1| vers)
P(E2) (=0,2) → P(E2| vers)

Bladage kan alleen de shoarma verkopen als het vers is.
De nieuwe kansen voor het aantreffen van vers of bedorven vlees:
Uit de steekproef bij één keer proeven:
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P(S vers) = P(E1 ∩ vers) + P(E2 ∩ vers) 
= P(E1) x P(vers| E1) + P(E2) x P(vers| E2)
= 0,8 x 0,7 + 0,2 x 0,15 = 0,59

P(S bedorven)= P(E1 ∩ bedorven) + P(E2 ∩ bedorven)
= P(E1) x P(bedorven| E1) + P(E2) x P(bedorven| E2)
= 0,8 x 0,3 + 0,2 x 0,85 = 0,41

(controle: 0,59 + 0,41 = 1)

nu de formule invullen: P(E1|S) = P(E1) x P(S|E1)
P(E1|vers) = P(kans dat Ladage verse shoarma aantreft bij goede partij)

= P(E1) x P(vers|E1) / P(vers) = 0,8 x 0,7 / 0,59 = 0,9491
P(E2|vers) = P(kans dat Ladage verse shoarma aantreft bij slechte partij) 

= P(E2) x P(vers|E2) / P(vers) 
= 0,2 x 0,15 / 0,59 = 0,0508

3. Maak een pay-off tabel voor iedere gebeurtenis bij de keuzemogelijkheden
kopen

niet-kopen wel-kopen
goede partij 0 800
slechte partij 0 -700

4. De berekening van de expected monetary value (EMV)

Door de nieuwe kansen wordt de EMV: 0,9491 x 800 + 0,0508 x -700 = 723,72.

De verwachte waarde van de steekproefinformatie is:
E(winst 'bij steekproef') - EMV = 723,72 - 500 = 223,72.

Deze uitkomst kan worden geïnterpreteerd als de stijging van de winst door de extra 
informatie uit de steekproef. Doordat Bladage de shoarma kan proeven, kan hij de kwaliteit 
van de shoarma beter inschatten.
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10. Oefenvragen voor het tentamen met uitwerkingen
maatstaven/kengetallen berekenen

1) Van de metro in Parijs is aan 200 reizigers gevraagd hoe vaak men gemiddeld overstapt 
per dag. Daarvan is het volgende bekend:

Aantal keer overstappen Aantal reizigers
1 100
2 75
3 15
4 10
De gemiddelde reistijd per lijn is 15 minuten.

1a) Bereken de gemiddelde reistijd per reiziger
1b) Hoe vaak stapt een gemiddelde reiziger over?
1c) Wat is de gemiddelde reistijd van reizigers die meer dan 2 keer overstappen?

uitwerking
1a) In minuten: (15×100 + 30×75 + 45×15 + 60×10)/200 = 25,125 (= 25 min en 7,5 sec.)
1b) (100/200)×1 + (75/200)×2 + (15/200)×3 + (10/200)×4 = 0,5 + 0,75 + 0,225 + 0,2 = 1,675
1c) (45×15 + 60×10)/25 = 1275/25 = 51

2) Kees heeft van een reeks getallen een mediaan, variatiebreedte en variatiecoëfficiënt 
berekend. De uitkomsten zijn: 50, 60 en 0,2. Indien alle getallen worden gedeeld door 2 en 
10 wordt opgeteld, bereken de nieuwe:

2a) Mediaan
2b) Variatiebreedte
2c) Is het nieuwe variatiecoefficient gelijk aan 0,1?

uitwerking
2a) de mediaan is van een reeks getallen het middelste getal. Dit zal dus ‘hetzelfde’ getal 
zijn, maar dan dus gedeeld door 2 en 10 bij opgeteld: (50/2) + 10 = 35.
2b) de variatiebreedte is het verschil tussen de grootste en kleinste waarneming. Beide 
getallen worden gedeeld door 2, daarom zal de variatiebreedte 2 maal zo klein worden, dus 
30. De variatiebreedte verandert niet door de optelling van 10.
2c) De variatiecoëfficiënt is de standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde. Als alle 
getallen door 2 gedeeld worden, zal de standaarddeviatie ook 2 maal zo klein zijn. Het 
gemiddelde zal niet alleen 2 maal zo klein zijn, maar zal ook 10 hoger zijn. Daarom zal het 
nieuwe variatiecoëfficiënt dus niet 2 maal zo klein zijn (0,1), maar kleiner.

3) In de onderstaande frequentietabel is weergegeven hoe lang klanten gemiddeld wachten 
voor de kassa van de Aldri, een supermarktketen uit Noorwegen. 

Minuten Frequentie
0 -< 1 30
1 -< 2 40
2 -< 3 25
3 -< 5 12
5 -< 10 3
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Neem aan dat de wachttijden binnen de klassen gelijkmatig verdeeld zijn.

3a) Wat is de modale wachttijd?
3b) Wat is de variatiebreedte?
3c) Wat is de gemiddelde wachttijd?
3d) Teken het cumulatieve frequentiepolygoon.

uitwerkingen
3a) de modale wachttijd ligt in de klasse 1-<2 minuten, is dus 1,5 minuut.
3b) de variatiebreedte is het verschil tussen de kleinste en grootste waarneming, dat is dus 
de bovengrens van de hoogste klasse min de ondergrens van de laagste klasse = 10.
3c) De gemiddelde wachttijd is: (0,5×30 + 1,5×40 + … + 7,5×3)/110 = 1,89
3d)

Rekenen met kansen

4) Goran gooit 2 keer een (zuivere) dobbelsteen

4a) Wat is de kans dat de som van de ogen precies 10 bedraagt?
4b) Wat is de kans dat de som van de ogen minder dan 10 bedraagt?
4c) Wat is de kans dat het aantal ogen van de eerste worp gelijk is aan dat van de tweede 
worp?
4d) Wat is de kans dat het aantal ogen van de eerste worp groter is dan dat van de tweede 
worp?
4e) Wat is de verwachte som van het aantal ogen?

uitwerking
4a) Er zijn twee uitkomsten: dobbelsteen 1 (X1) en dobbelsteen 2 (X2). De uitkomsten zijn 
onafhankelijk, m.a.w. de eerste worp heeft geen invloed op de uitkomst van de tweede worp. 
Er zijn drie uitkomsten waarbij de som precies 10 bedraagt:
P(X1 + X2 = 10) = P(X1 = 4 en X2 = 6) + P(X1 = 5 en X2 = 5) + P(X1 = 6 en X2 = 4)
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P(X1 + X2 = 10) = 1/6 × 1/6 + 1/6 × 1/6 + 1/6 × 1/6 
P(X1 + X2 = 10) = 1/36 + 1/36 + 1/36 = 3/36 = 1/12

4b) Volgens de complementregel is de kans gelijk aan
P(X1 + X2 < 10) = 1 – P(X1 + X2 = 10) – P(X1 + X2 = 11) – P(X1 + X2 = 12) =
P(X1 + X2 < 10) = 1 – 1/12 (zie a) – P(X1 = 5 en X2 = 6) – P(X1 = 6 en X2 = 5) – P(X1 = 6 
en X2 = 6) = 1 – 1/12 – 1/6 × 1/6 + 1/6 × 1/6 + 1/6 × 1/6 = 1 – 1/12 – 3/36 = 1 – 2/12 = 5/6

4c) P(X1 = X2) = P(X1 = 1 en X2 = 1) + P(X1 = 2 en X2 = 2) + … + P(X1 = 6 en X2 = 6) =
P(X1 = X2) = 1/36 + 1/36 +1/36 +1/36 +1/36 +1/36 = 6/36 = 1/6

4d) De eerste worp is groter dan de tweede, kleiner, of de worpen zijn gelijk.
Er zijn dus in totaal 3 mogelijkheden die optellen tot 1: P(X1>X2) + P(X1<X2) + P(X1=X2) =1
Van c) is bekend: P(X1>X2) + P(X1<X2) + 1/6 =1 → P(X1>X2) + P(X1<X2) = 5/6
De kans dat de eerste worp groter is dan de tweede is gelijk aan de kans dat de eerste worp 
kleiner is dan de tweede: P(X1 > X2) = P(X1 < X2) → P(X1>X2) = ½ × 5/6 = 5/12.

4e) zie bij ‘uniforme verdeling’: de verwachte waarde is gelijk aan (a + b) / 2.
Bij een dobbelsteen geldt a = 1 en b = 6. Eén dobbelsteen heeft dus de verwachte waarde 
van 7/2 = 3,5. Bij twee dobbelstenen geldt dus een verwachte waarde van 2 × 3,5 = 7.

Verdelingen

5) De gemiddelde verkoop van 30 ijsjes heeft een gemiddelde verkoopprijs van 1,50 en een 
standaarddeviatie van een 25 cent. De prijzen zijn symmetrisch verdeeld. Bereken volgens 
het theorema van Chebyshev

5a) De kans dat een willekeurig ijsje duurder is dan 1,50?
5b) Wat is de kans willekeurig ijsje duurder is dan 2 euro en goedkoper dan 1 euro?
5c) Wat is de kans dat een willekeurig ijsje goedkoper is dan 75 eurocent?
5d) Is er een ijsje duurder dan 2,50 euro?

uitwerkingen
5a) Het theorema van Chebychev gebruikt een symmetrische verdeling. Daarom zal de helft 
van de ijsjes duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs (1,50) en de andere helft 
goedkoper: kleiner dan ½.

5b) Met de formule: (| X - µ | > kσ) < 1/k²
Eerst | X - µ | bepalen
| X - µ | > 2 – 1,50 en | X - µ | > 1 – 1,50 geeft
| X - µ | > 0,5
kσ stellen we gelijk aan 0,5 → k(0,25) = 0,5 → k = 2.
De kans is dus  < 1/k² is kleiner dan 1/2² = ¼.

5c) Kleiner dan 75 eurocent, dat is een eenzijdige kans, anders dan bij b), waarbij 2 
staartkansen worden gevraagd en tweezijdig is. Uiteindelijk is de kans dus de helft van de 
tweezijdige kans die wordt berekend met het theorema:
Eerst | X - µ | bepalen
| X - µ | > 0,75 – 1,50 geeft
P| X - µ | > 0,75
kσ stellen we gelijk aan 0,75 → k(0,25) = 0,75 → k = 3.
De kans is dus  < 1/k² is kleiner dan 1/3² = 1/9.
Omdat het dus de helft van deze kans is, is het antwoord: de kans is kleiner dan 1/18.
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5d) Ook nu hebben we weer met een eenzijdige kans te maken, dus moeten we de uitkomst 
van het theorema uiteindelijk delen door 2.
Eerst | X - µ | bepalen
| X - µ | > 2,50 – 1,50 geeft
P| X - µ | > 1
kσ stellen we gelijk aan 1 → k(0,25) = 0,75 → k = 4.
De kans is dus  < 1/k² → kleiner dan 1/4² = 1/16.
Uiteindelijk is dat dus de helft: kleiner dan 1/32. Is er een ijsje duurder dan 2,50? Er zijn 30 
ijsjes, < 1/32 deel daarvan is duurder dan 2,50 → dat zijn dus minder dan 30 × 1/32 = 30/32 
= 0,9375 ijsjes. Aangezien ijsjes alleen maar hele getallen kunnen zijn, zijn er dus geen ijsjes 
in de partij van 30 ijsjes duurder dan 2,50 volgens dit theorema.

6) Hans en Simon spelen 9 keer mikado. Hans heeft al vaak gespeeld en is een stuk 
bedrevener in het spel dan Simon. Neem aan dat de door Hans te winnen partijen 
beschouwd kan worden als een binomiaal verdeelde kansvariabele met een verwachting van 
8,1.

6a) Is de kans dat Hans 8 partijen wint kleiner dan dat hij 9 partijen wint? p.49
6b) Als Hans de eerste 5 partijen wint, wat is de kans dat hij alle 9 partijen wint?
6c) Als na 4 partijen voor de overige 5 partijen de kans op winst voor Hans daalt naar 0,7, 
wat is de kans dat hij daarvan tenminste 4 wint?

uitwerking
6a) Eerste moet p worden bepaald: de kans op succes. Dat is in het geval dat Hans wint en 
de verwachting daarvan is 8,1. Dat is berekend met np, en n = 9 → p = 8,1/9 = 0,9.
Voor de kans dat Hans 8 partijen wint geldt: X ~ bin(n = 9, p = 0,9)
P(X = 8 | bin(n = 9, p = 0,9)) = 0,99

P(X = 9 | bin(n = 9, p = 0,9)) = 0,99

De kansen dat hij 8 partijen wint is dus niet groter dan dat hij 9 partijen wint.

6b) Bij de binominale verdeling blijft de kans op succes, de kans dat Hans een partij wint, 
hetzelfde (0,9). Als hij de eerste 6 partijen gewonnen heeft, en je wil de kans berekenen dat 
hij alle 9 partijen wint, is dat gelijk aan de kans dat hij 3 (=X) van de 3(=n) overige partijen 
wint:
P(X = 3 | bin(n = 3, p = 0,9)) = 0,729.

6c) Er start dus weer een nieuw binomiaal proces met X ≥ 4, p = 0,7 en n = 5:
P(X ≥ 4 | bin(n = 5, p = 0,7)) = P(X = 4 | bin(n = 5, p = 0,7)) + P(X = 5 | bin(n = 5, p = 0,7)) =
= 0,36015 + 0,16807 = 0,52822.

7) Een Belg, Nederlander en Luxemburger zijn op zoek naar spelden in een hooiberg. Neem 
aan dat het aantal gevonden spelden Poisson verdeeld is met een gemiddelde van 1 per 8 
uur. Als iemand in 12 uur geen speld gevonden heeft, krijgt hij als troost 100 euro.

7a) Wat is de kans dat de Belg in 12 uur geen speld vindt?
7b) Wat is de kans dat in 4 uur niemand nog een speld heeft gevonden?
7c) Wat is de kans dat in 8 uur, 5 spelden worden gevonden?
7d) Wat is het verwachte (totaal)bedrag dat de drie samen verdienen?
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uitwerkingen
7a) Bepaal eerst heeft gemiddeld aantal successen per 12 uur (λ): 1,5 spelden. We willen de 
kans weten dat de Belg geen speld vindt: X = 0 → P(X = 0 | λ = 1,5) = 0,2231.

7b) Hoeveel spelden verwacht je dat de drie samen in 4 uur vinden? Per persoon is dat 0,5 
spelden, dus met z’n drieën samen P(λ1 + λ2 + λ3) = P(λ = 1,5).
De kans dat niemand een speld vindt: X = 0 → P(X = 0 | λ = 1,5) = 0,2231.

7c) Je verwacht in 8 uur dat er per persoon 1 speld wordt gevonden, voor de drie samen 
verwacht je dus dat λ = 3 spelden worden gevonden.
De kans dat 5 spelden worden gevonden: X = 5 → P(X = 5 | λ = 3) = 0,1008.

7d) Als een persoon geen speld in 12 uur vindt, dat krijgt hij/zij 100 euro. De kans dat iemand 
geen speld vindt is (zie a) 0,2231. Het verwachte bedrag dat een van de drie wint is dus 
100×0,2231 = 22,31 euro. Het totaalbedrag is dus 3 × 22,31 = 66,93 euro.

8) Tijdens de ontknoping van het programma “wie niet van de 3” wordt uiteindelijk uit de 
doeken gedaan over werkelijke identiteit van 3 voetbalsupporters, persoon A, B en C. In 
deze aflevering moet een kandidaat uitvinden wie geen Feyenoord-fan is. Een van de 3 
personen is een fervent FC Groningen-fan.
Bij de kandidaat die met het spel meedoet schort het nu juist aan interesse voor de 
Nederlandse (voetbal)cultuur en de kans dat hij de juiste supporter aanwijst is aselect. Hij 
gokt op persoon A.
Om het spel wat spannender te maken krijgt de kandidaat nu twee maal de keuze. ls zijn 
keuze gevallen op de Groningen fan, zal aselect een van de Feyenoord fans opstaan en 
weglopen. Dan wordt nog een keer gevraagd of hij zijn keuze wil herzien.
Als de kandidaat zijn keuze heeft gemaakt op de Feyenoord fan, dan zal de andere 
Feyenoord fan weglopen en zal hem de keuze ook opnieuw worden voorgelegd.

8a) Wat is de kans dat hij een Feyenoord fan kiest?
8b) Wat is de kans dat persoon B wegloopt?
8c) Wat is kans dat de kandidaat de Groningen supporter persoon C is, als is gegeven dat 
persoon B is weggelopen.

uitwerking
8a) De kans dat de kandidaat goed kiest is aselect, de drie supporters hebben evenveel 
kans om gekozen te worden = 1/3. De kans dat hij een Feyenoord fan kiest is dus 2/3.

8b) Bij deze vraag heb je te maken met conditionele kansen.
De gebeurtenis: persoon B loopt weg. De keuze is gevallen voor persoon A. Nu zijn er drie 
mogelijkheden: Als persoon A de Groninger is (1/3), is de kans dat persoon B wegloopt ½. Is 
persoon B de Groninger (kans = 1/3), dan zal persoon B niet weglopen (kans = 0). Is 
persoon C de Groninger (kans = 1/3), dan is de kans dat persoon B wegloopt 1. In symbolen:
P(persoon B loopt weg) = P(persoon B loopt weg | A is Groninger) + P(persoon B loopt weg | 
B is Groninger) + P(persoon B loopt weg | C is Groninger) = 1/3 × ½ + 1/3 × 0 + 1/3 × 1 = 
1/2.

8c) De kandidaat heeft voor persoon A gekozen. Zie de regel van Bayes:
P(persoon B loopt weg | C is Groninger) = ( P(persoon B loopt weg en C is Groninger) × 
P(persoon C is de Groninger) ) / P(persoon B is weggelopen) = (1 × 1/3) / ½ = 2/3

9) Een uniform verdeelde kansvariabele X kan de waarden a, a+1, a+2+…, b aannemen. 
Bepaal van de volgende stellingen of ze juist of onjuist zijn.
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9a) De verwachting van X is gelijk aan (b – a)/2
9b) De variantie van X is gelijk aan (b – a + 1)/12
9c) De kans dat P(X > a + 1) is gelijk aan (b – a – 1)/(b – a + 1)

Uitwerking:
9a)De verwachting is (b+a)/2 (zie uniforme verdeling).
9b) De variantie is gelijk aan [(b – a + 1)² – 1]
9c) Je gebruikt de complementregel: de kans dat P(X > a + 1) is gelijk aan de 1 – de kans 
dat P(X ≤ a + 1) = 1 – P(X = a) – P(X = a + 1).  
Bij een uniforme verdeling is de kans op iedere uitkomst gelijk (vlg. dobbelsteen). De kans 
P(X = a) of P(X = a + 1) is 1/(b – a + 1).
Invullen geeft: 1 – (1/(b – a + 1)) – (1/(b – a + 1)) = 1 – (2/(b – a + 1)) = (b – a – 1)/(b – a + 1)
hulpje: als je niet in staat bent om deze algebraïsche vergelijking op te lossen, controleer de 
stelling met de rekenmachine door voor b en a getallen toe te kennen

10) In de wielerronde de Tour de France van 2004 staan 9 bergetappes op het programma. 
De Herballife-ploeg onder leiding van Kimberly Leary heeft vanwege goede voorbereidingen 
een kans van 0,4 om te winnen voor elk van deze etappes, ongeacht de resultaten van de 
andere etappes.

10a) Wat is het verwachte aantal te winnen etappes en de standaarddeviatie?
10b) Is de kans dat de Herballife-ploeg 4 etappes wint groter dan dat de ploeg 3 etappes 
wint?
10c) Als de Herballife-ploeg van de eerste 5 bergetappes er 1 heeft gewonnen, wat is dan de 
kans dat de Herballife-ploeg tenminste 4 van de 9 etappes wint?

Uitwerkingen
De etappes worden onafhankelijk van elkaar gereden, we hebben te maken met een 
Binominale kansverdeling.
10a) De verwachte (gemiddelde) waarde is gelijk aan np = 9 × 0,4 = 3,6
De standaarddeviatie is gelijk aan: √[np(1-p)] = √[3,6(0,6)] = √2,16 = 1,469

10b) X = 3, p = 0,4 en n = 9 geeft P(X = 3 | bin(9, 0,4) ) = 0,25082
X = 4, p = 0,4 en n = 9 geeft P(X = 4 | bin(9, 0,4) ) = 0,25082
De kans dat de ploeg 3 etappes wint is dus gelijk aan de kans dat het 4 etappes wint.

10c) Om deze vraag te beantwoorden, is het belangrijk om weten dat de kans op het winnen 
van een etappe geen invloed heeft op de kans om een andere etappe te winnen. Als ze van 
de 5 bergetappes 1 heeft gewonnen, moet de Herballife ploeg om er tenminste 4 te winnen, 
uit de overige 4 etappes er minimaal 3 winnen:
P( X ≥ 3 | bin(4, 0,4) ) = P( X = 3 | bin(4, 0,4) ) + P( X = 4 | bin(4, 0,4) ) = 0,1536 + 0,0256 = 
0,1792.

11a) Oscar, Fjodor, Jean-Paul en Thomas zitten op een koude dag in een après-ski bar te 
drinken. Ze hebben alle vier een consumptie besteld, ieder van hen een andere. Als de 
barjuffrouw de drankjes komt brengen, is ze vergeten wie wat heeft besteld. Zij zet aselect 
voor ieder de drankjes neer.

11a) Wat is de kans dat Jean-Paul de door hem bestelde consumptie voor zich heeft?
11b) Wat is de kans dat Thomas zijn bestelde drankje krijgt, gegeven dat Oscar het juiste 
drankje krijgt.
11c) Wat is de kans dat de barjuffrouw voor ieder het juiste drankje neerzet?
uitwerking
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11a) Alle vier hebben dezelfde kans om het juiste drankje te krijgen. Er zijn 4 drankjes, dus 
¼.

11b) De kans dat Oscar zijn drankje heeft gekregen is 1/4. Zijn nog 3 drankjes over. Eén 
daarvan is voor Thomas, hij heeft dus de kans 1/3 om zijn drankje dan te krijgen. De kans is 
dus uiteindelijk: ¼ × 1/3 = 1/12.

11c) Voor het eerste drankje heeft zij ¼ kans om het goed neer te zetten, de tweede 1/3, etc 
→ ¼ × 1/3 × ½ × 1 = 1/24.

12) Een machine die appelsap in flessen giet is afgesteld op 75 ml per fles. De inhoud van 
de flessen zijn normaal verdeeld met een gemiddelde dat gelijk is aan het afgestelde gewicht 
en een standaarddeviatie van 2,5 ml. Een fles stroomt over als er meer dan 80 ml appelsap 
in wordt gegoten.

12a) Wat is de kans dat een fles meer dan 78 ml appelsap bevat?
12b) Wat is de kans dat van 9 willekeurige flessen, 2 flessen overstromen?
12c) Wat is de kans dat van 9 willekeurige flessen, minstens 2 flessen overstromen?
12d) Wat is de kans dat van 20 flessen meer dan 1525 ml bevat?

uitwerking
De normale verdeling moet hier worden gebruikt, waarbij een z-waarde berekend moet 
worden om daarna de kansen op te zoeken in de tabel.
12a) P(X > 78) = P(Z > (78 – 75) / 2,5 ) = P(Z > 3/2,5) = P(Z > 1,2) → zoek op p = 0,1151

12b) De kans dat één fles niet overstroomt is gelijk aan P(X > 80) = P(Z > (80 – (75 / 2,5)) = 
P(Z > 2) =  0,0228
Gebruik dit als p om de binominale kans te berekenen, met n = 9 en X = 2.
P(X = 2 | bin(9; 0,0228) = 0,0159

12c) Ook dit moet als binominaal verdeelde kansvariabele worden beschouwd met p = 
0,0228 (zie vraag b).
De kans dat minstens 2 flessen overstromen is gelijk aan 1 – P(X = 0) – P(X = 1) =
1 – P(X=0 | bin(9; 0,0228) ) – P(X=1 | bin(9; 0,0228) ) = 1 – 0,81255 – 0,17062 = 0,01683

12d) Dan moet het betekenen dat een fles (gemiddeld) meer dan 1525/20 = 76,25 ml bevat. 
Deze kans is gelijk aan P(Z > (76,25 – 75) / 2,5) = P(Z > 1,25 / 2,5) = P(Z > 0,5) = 0,3085. 

13) Gedurende de eerste 12 werkdagen van september heeft Jos de beroepsvisser de 
volgende aantallen vis gevangen: 50, 45, 52, 30, 30, 43, 51, 62, 52, 41, 38, 46. Op basis 
hiervan kan een gemiddeld aantal gevangen vissen (μx) worden opgesteld. Neem aan dat de 
aantallen gevangen vis per dag normaal verdeeld is met een onbekende standaarddeviatie 
(σx) en dat de aantallen gevangen vis per dag onderling onafhankelijk zijn.

13a) Wat is de geschatte standaardfout van het steekproefgemiddelde?
13b) Bepaal de linker- en rechtergrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het 
gemiddelde.
13c) Indien de standaarddeviatie in de populatie (σx) bekend is, en gelijk is aan 10, wat zijn 
dan de grenzen van het 95,44%-betrouwbaarheidsinterval?
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13a) De geschatte standaardfout van het steekproefgemiddelde (sx/√n) gebruik je de 
gegevens van de steekproef om (σx/√n) te schatten. Om sx te berekenen, gebruik de 
volgende formule: 

( )∑
=

−
−

=
n

i
iX xx

n
s

1

22

1
1

Om het steekproefgemiddelde ( ) te berekenen, tel alle getallen bij elkaar op en deel door 
12:  = (50+45+52+…+46)/12 = 540/12 = 45.
invullen van sx geeft: sx = √[ (1/(12 -1)) × ( (50 – 45)² + (45 – 45)² + … + (46 – 45)² ) ] = √88.
Invullen in sx/√n geeft √88/√12 = 2,708

13b) Het steekproefgemiddelde  is 45. Dat ligt dus in het midden van het 
betrouwbaarheidsinterval.
Om de margin of error te berekenen, moet gebruik worden gemaakt van juiste formule. Bij 
een steekproef wordt niet met de normale verdeling (de Z-toets met  ~n(0,1)), maar met een 
t-toets gewerkt met n-1 vrijheidsgraden:

• ± tn-1,α/2 × sx/√n

Invullen:  = 45, n – 1 = 11, α/2 = (1 – 0,95)/2 = 0,05/2 = 0,025 (je deelt door 2 omdat het 
betrouwbaarheidsinterval tweezijdig is.

45 ± t11,0.025 × √88/√12 = 45 ± 2,2010 × √88/√12 = 45 ± 5,960
De grenzen van het 95%-betrouwbaarheidsinterval zijn dus (39,04 ; 50,96).

13c) Nu is de σx bekend, de standaarddeviatie van de populatie is 10. Dan moet je dus de z-
verdeling gebruiken:

• ± zα/2 × sx/√n

Invullen:  = 45, α/2 = (1 – 0,9544)/2 = 0,0456/2 = 0,0228 (je deelt door 2 omdat het 
betrouwbaarheidsinterval tweezijdig is.

45 ± z0.0228 × 10/√12 = 45 ± 2 × 10/√12 = 45 ± 5,774

14) Nico Stoom wil een schatting maken van de proportie cafés (p) die zich aan het 
ingestelde rookverbod houden. Hij trekt aselect en met teruglegging een steekproef van 
cafés in Nederland. Hij bezoekt de cafés en stelt na afloop vast van de proportie cafés in de 
steekproef (ps) die zich aan het rookverbod houdt, 0,6 bedraagt. Neem aan dat de 
trekkingsverdeling van ps een normale verdeling is en dat de standaardfout van ps op de 
gebruikelijke manier wordt geschat. Het 86,64%-betrouwbaarheidsinterval voor p heeft een 
totale breedte van 0,30.

14a) Hoe groot is de steekproefomvang?
14b) Hoeveel bedraagt de geschatte standaardfout van de steekproefproportie? (mocht je a) 
niet kunnen berekenen, gebruik steekproefgrootte n)
14c) Welk percentage van het totaal aantal cafés valt binnen de (asymmetrische) interval 
schatting 0,51 < p < 0,89? (gebruik de antwoorden van a en b)

uitwerking
14a) De formule voor het betrouwbaarheidsinterval is
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Gegeven is dat het 86,64%-BI een totale breedte heeft van 0,3. De afstand tot ps is dus 0,15 
(m.a.w. de margin of error). Dit is in de formule gelijk aan zα/2 × √ps(1 – ps)/n.
Invullen zα/2 → α/2 = 0,1336 / 2 = 0,0668 → z0,0668 = 1,5.
ps = 0,6 Dit leidt tot de volgende vergelijking:
1,5 × √[0,6(1 – 0,6)/n] = 0,15
oplossen geeft 1,5 × √(0,24/n) = 0,15 → √(0,24/n) = 0,1 → 0,24/0,01 = 24 = n.
De steekproefomvang is dus gelijk aan 24.

14b) de standaardfout van de populatieproportie is gelijk aan √p(1 – p)/n (bij de formule van 
porportie, het gedeelte onder de streep). Je schat de proportie op basis van de steekproef ps. 
Bij de steekproefproportie is de standaardfout dus gelijk aan √ps(1 – ps)/n 
Invullen van 0,6 geeft √0,6(0,4)/n
Van de vorige opgave: n = 24 geeft een standaardfout van √0,24/24 = 0,1.

14c) Om te bepalen hoeveel tussen de grenzen 0,51 en 0,89 ligt, moet eerst voor beide 
proporties de z-waarde worden berekend d.m.v. puntschatten. Het gemiddelde is 0,6. De 
formule van z is

Z = (ps – p) / standaardfout

Vul voor p de gemiddelde proportie in, 0,6, 
en voor ps de grenzen van het interval. 
De standaardfout is 0,1:

(0,51 – 0.6) / 0,1 = -0.09 / 0,1 = -0,9 = z 
(linkergrens).
(0,89 – 0,6) / 0,1 = 0,29 / 0,1 = 2,9 = z 
rechtergrens.

Met het opzoeken in de tabel is de p 
waarde te berekenen. Deze p waarde 
geeft dus weer wat niet in het gebied ligt 
(het zijn rechtseenzijdige 
overschrijdingskansen):
P(Z < -0,9) = P(Z > 0,9) → 0,1841
P(Z > 2,9) → 0,0019

Het gebied is dus (complementregel) = 1 – 0,1841 – 0,0019 = 0,814.
In percentage is dat 81,4%.

15) Om de variantie σ²x van een normaal verdeelde kansvariabele te schatten wordt een 
aselecte steekproef van 16 elementen getrokken. De standaarddeviatie Sx in de steekproef 
bedraagt 0,9. Bepaal een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor σ²x.

uitwerking
15) De linker- en rechtergrens voor betrouwbaarheidsintervallen voor de populatievariantie 
σ²x worden geschat met de gegevens uit de steekproef en als volgt berekend: (n – 1) S²x / χ²n-

1,α/2

en (n-1) S²x / χ²n-1,1-α/2. In de tekst staan de volgende waardes: n–1 = 15; α = 0,05 (vanwege 
het 95% B.I.). Daarmee moeten de volgende waardes in tabel 10.3 opgezocht: χ²16,0,025 = 
28,845 en χ²16,0,975 = 6,908. Verder is S²x = 0,9² = 0,81, invullen geeft:
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15 × 0,9² / 28,845 = 0,421 (linkergrens) en 15 × 0,9² / 6,908 = 1,759 (rechtergrens). Met 95% 
kans ligt de populatievariantie tussen deze 2 waardes.

Toetsen van hypothesen

16) De hypothese H0: µx = 20 wordt getoetst. Als toetsingsgrootheid wordt het 
steekproefgemiddelde gebruikt. De trekkingsverdeling van dit steekproefgemiddelde is een 
normale verdeling. Neem aan dat de standaarddeviatie in de populatie bekend is. Uit een 
OC-curve blijkt dat de kans op acceptatie bij een populatiegemiddelde van 20, 0,9 bedraagt. 
Bij een populatiegemiddelde van 30 is dit 0,5. Zie de OC-curve hieronder:

16a) wat is de kans op een fout van de eerste soort?
16b) hoe luidt het acceptatiegebied van het steekproefgemiddelde?
16c) indien het populatiegemiddelde 30 bedraagt, wat is de macht van de toets?

uitwerkingen
16a) De kans op een fout van de eerste soort is gedefinieerd als de kans op het ten onrechte 
verwerpen van H0. De nulhypothese is waar als het populatiegemiddelde in werkelijkheid 
gelijk is aan 20. De kans op acceptatie bij een populatiegemiddelde van 20 is 0,9. De kans 
om het ten onrechte te verwerpen is dus gelijk aan 0,1.

16b) Vanwege de vorm is te zien dat de kans op acceptatie daalt naarmate het 
populatiegemiddelde stijgt. Is het populatiegemiddelde kleiner dan 20, dan is de kans op 
acceptatie zelfs groter. Dat betekent dat de toets eenzijdig is, H1: µx > 20. Dit betekent echter 
niet dat het acceptatiegebied 20 en kleiner is. Er is namelijk nog steeds kans dat bij een 
groter steekproefgemiddelde dan 20, de hypothese H0: µx = 20 gehandhaafd blijft (dit moet 
worden aangetoond met een kans kleiner dan bijvoorbeeld 5%, en steekproeven zijn 
onderhevig aan steekproefvariatie).
Uit de OC-curve blijkt dat de kans dat de nulhypothese waar bij een steekproefgemiddelde 
van 30, 0,5 is. Vanwege de symmetrie van de normale verdeling (de kans is 0,5), kan worden 
geconcludeerd dat acceptatiegebied bij een steekproefgemiddelde ≤ 30 is.

16c) De macht van de toets wordt gedefinieerd als het terecht verwerpen van de 
nulhypothese. De kans dat H0 onterecht wordt gehandhaafd (fout tweede soort) is 0,5. De 
macht van de toets is ook wel 1 – fout tweede soort = 1 – 0,5 = 0,5.

17) De gemiddelde leeftijd van een normaal verdeelde populatie studenten die naar college 
gaat wordt onderzocht. De te toetsen hypothese is of de gemiddelde leeftijd van deze groep 
studenten gelijk is aan 20 (H0: µx = 20) of niet (H1: µx ≠ 20). Uit de populatie wordt aselect een 
steekproef van 6 elementen getrokken. Het steekproefgemiddelde blijkt gelijk te zijn aan 19,5 
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terwijl de standaarddeviatie gelijk is aan 0,767. Onderzoek of de nulhypothese gehandhaafd 
blijft met een significantie van 10%.

17) In deze opgave wordt geen informatie gegeven over de σ van de populatie, er is alleen 
informatie uit de steekproef. Gebruik dus het stappenschema van toetsen van gemiddelde 
met σ onbekend. Invullen geeft
1. H0: µx = 20

H1: µx ≠ 20
2.

3. t ~ t(n – 1) = t(6 – 1) = t(5) 6 elementen leidt tot 5 vrijheidsgraden
4. T<<0 ∪ T>>0 m.a.w. de toets is tweezijdig, en wordt verworpen als de gevonden T 

waarde uit te steekproef, die bij stap 7 zal worden berekend verder van 0 ligt dan de 
kritieke waarde opgezocht bij stap 6.

5. α = 0,1
6. ±tn-1,α/2 geeft als linkergrens -t5,0,1/2 = -t5,0,05 = -2,015 (zoek op in tabel 10.2) en t5,0,1/2 = 

t5,0,05 = 2,015 als rechtergrens. Bij een tweezijdige T-toets zijn er twee grenzen. 
Vanwege de symmetrische verdeling zijn dit de positieve en negatieve waarde die 
voorkomen uit het aantal vrijheidsgraden (stap 3) en het significantieniveau (stap 5). 
Let op dat bij een tweezijdige toets het significantieniveau door 2 wordt gedeeld.

7. Invullen van de formule bij stap 2 geeft (19,5 – 20)/(0,767/√6) = -1,597. Dit ligt in het 
acceptatiegebied [-2,015;2,015]. De nulhypothese blijft gehandhaafd met een 
significantieniveau van 10% → de gemiddelde leeftijd van de studenten dit naar 
college gaan is gelijk aan 20.
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18. Edwin beweert dat 60% van de vrouwelijke studenten een knuffelbeer heeft. Beschouw 
zijn mening als nulhypothese met de proportie van 0,6. Aselect en met teruglegging wordt 
een steekproef van 96 vrouwelijke studenten ondervraagd. Hierin blijken 48 een knuffelbeer 
te bezitten. Als toetsgrootheid wordt deze proportie ps gebruikt. Neem aan dat de 
trekkingsverdeling van ps een normale verdeling is.

16a) onderzoek of de alternatieve hypothese H1: p ≠ 0,6 wordt geaccepteerd als 
significantieniveau van 3,58% wordt gekozen.
16b) onderzoek of de alternatieve hypothese H1: p < 0,6  wordt geaccepteerd als 
significantieniveau van 3,59% wordt gekozen.
16c) onderzoek of de steekproef moet worden uitgebreid als de alternatieve hypothese luidt 
H1: p = 0,5, als significantieniveau 3,59% wordt gehanteerd en de macht van de toets 
tenminste 96,41% moet bedragen.

uitwerking
16a) Het stappenschema is als volgt
1. H0: p = 0,6

H1: p ≠ 0,6
2.

3. Z~n(0,1)
4. Z<<0 ∪ Z>>0 (tweezijdige toets omdat z symmetrisch is en de alternatieve hypothese 

≠ 0,6 → er wordt dus verworpen als het percentage lager of hoger ligt)
5. α = 3,58
6. ±Z0,0358/2 = ±Z0,0179 = -2,1 (linkergrens) en 2,1 (rechtergrens) 
7. De proportie uit de steekproef ps is 48/96 = 0,5. Invullen van ps de formule bij stap 2: 

(0,5 – 0,6) / (√[(0,6 × 0,4)/96 ]) = -2,0. Dit ligt in het acceptatiegebied [-2,1 ; 2,1], de 
nulhypothese wordt dus geaccepteerd met een significantieniveau van 3,58%.
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16b) Het stappenschema is zoals bij a), met het verschil dat er eenzijdig wordt getoetst en 
het significantieniveau niet door twee wordt gedeeld:
1. H0: p = 0,6

H1: p < 0,6
2.

3. Z~n(0,1)
4. Z<<0 (eenzijdige toets omdat alleen wordt onderzocht of de proportie lager is)
5. α = 3,59
6. -Z0,0359 = -1,8 (alleen de linkergrens)
7. De (geobserveerde) waarde van Z uit de steekproef blijft hetzelfde: ps is 48/96 = 0,5 

→ Z = 0,5 – 0,6 / (√[(0,6 × 0,4)/96 ]) = -2,0. Dit is kleiner dan de linkergrens -1,8 (ligt 
verder van nul vandaan, en ligt dus niet in het acceptatiegebied → de nulhypothese 
wordt verworpen met een significantieniveau van 3,59%.

16c) Je wilt de hypothese H0: p = 0,6 toetsen tegenover H1: p = 0,5. Dit wordt praktisch 
hetzelfde berekend als de fout van de tweede soort: de kans op het handhaven van H0 terwijl 
H1 waar is. Het is makkelijk als je er een tekening bij maakt:

Wanneer handhaaf je H0? Je moet dus eerst de grenswaarde aan de linkerkant berekenen 
die bij H0: p = 0,6 hoort, want p = 0,5 is kleiner dan p = 0,6. Vandaar is dit een 
(links)eenzijdige toets.
0,6 – Z0,0359 × √[(0,6 × 0,4)/96] =  0,6 – 1,8 × 0,05 = 0,6 – 0,09 = 0,51. Dit is dus de 
linkergrens. Je handhaaft H0: p = 0,6 als je een proportie onder de 96 studentes vindt dat 
0,51 of hoger is. Je verwerpt H0: p = 0,6 als je een proportie vindt die lager dan 0,51 is.
Wat is nu de fout van de tweede soort? Dat is de kans dat H1 waar is, terwijl H0 gehandhaafd 
blijft. Met andere woorden: wat is de kans dat je een waarde onder de 0,51 vindt bij een 
proportie van 0,5? In symbolen: P(ps < 0.51 | H1: p = 0,5)?
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Dit kan worden berekend met het puntschatten (voor proporties, dus je gebruikt weer een z-
toets). Voor de te berekenen waarde vul je 0,495 in, en voor p vul je nu 0,5 in:
P(Z ≥ 0,51 – 0,5 / √[(0,5 × 0,5)/96] = P(Z ≥ 0,196) → zoek op in tabel ≈ 0,422 = kans op de 
fout van de tweede soort. De macht van de toets is 1 – dit getal, dus ≈ 0,578. Er wordt niet 
aan de eis voldaan van 96,41. Moet de steekproef dan worden uitgebreid? Zie de tekening. 
Bij een grotere steekproefomvang, zullen de verdelingen smaller worden – de kans op de 
fout van de tweede soort zal hierdoor afnemen, en tegelijkertijd zal de macht van de toets 
toenemen (een andere redenatie is dat hoe meer proefpersonen in een onderzoek worden 
betrokken, hoe nauwkeuriger je verwerpt/handhaaft → macht van de toets is groter). 
Conclusie: je moet de steekproef uitbreiden.

17) Er wordt aselect een steekproef van 20 elementen uit de populatie getrokken, waarbij de 
steekproefvariatie s²x gelijk is aan 5,62. Onderzoek of de variantie σ²x van een normaal 
verdeelde populatie hooguit gelijk is aan 4 H0: σ²x = 4 tegen de alternatieve hypothese H0: σ²x 

> 4. Gebruik een significantieniveau van 10%.

uitwerking  
1. H0: σ²x = 4

H1: σ²x > 4
2. 

3. Y~χ²(20-1) = χ²(19)
4. Y>>0
5. α = 0,1
6. χ²19,0.1= 27,204 (tabel 10.3)
7. Invullen van stap 2 geeft: [ (20 – 1)5,62 ]/ 4 = 26,695 < 27,204, ligt dus in het 

acceptatiegebied [0; 27,204] → accepteer de nulhypothese met een 
significantieniveau van 10%.

Bayesiaanse Beslissingstheorie

18) De onderstaande gezamenlijke kansverdeling P(O = o, T = t) is gebaseerde op een 
overeenkomstige frequentieverdeling van een steekproef onder kinderen met één of 
meerders broers of zussen in een dorpje in een streng katholiek dorpje in Ierland. Per gezin 
is niet meer dan één kind ondervraagd. Het aantal zussen (O) en broers (T) van de kinderen 
is geteld.

P(O =o,T = t) t=0 t=1 t=2 T=3 P(O = o)
o=0 - 0,10 0,03 0,03 0,16
o=1 0,1 0,30 0,12 0,04 0,56
o=2 0,03 0,12 0,04 0,01 0,20
o=3 0,03 0,04 0,01 0,00 0,08
P(T = t) 0,16 0,56 0,20 0,08 1

Er geldt: µo = µt = 1,2 en σ²o = σ²t = 0,64.

18a) Wat is de conditionele kans dat een kind met 4 broers en zussen daarvan één zus 
heeft?
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18b) Wat is de conditionele kans dat een kind met 3 broers en zussen daarvan één zus 
heeft?
18c) Wat is de conditionele kans dat een kind één zus, tenminste 2 broers heeft?
18d) Wat is de conditionele kans dat er minstens 3 kinderen in een gezin zitten?
18e) Bereken het gemiddelde van het totaal aantal kinderen per gezin. 
18f) Bereken de variantie van het totale aantal kinderen per gezin.

uitwerking
18a) P(één zus | totaal 4 broers/zussen)
P(totaal 4 broers/zussen): Er zijn 3 cellen die voldoen aan de eis 4 broers/zussen = 
P(t=1,o=3) + P(t=2, o=2) + P(t=3, o=1) = 0,04 + 0,04 + 0,04 = 0,12.(diagonaal in de tabel)
Eén cel hiervan voldoet aan de eis P(één zus) (en dus 3 broers) = P(t=3, o=1) = 0,04.
P(één zus | totaal 4 broers/zussen) = 0,04 / 0,12 = 1/3 = 0,333.

18b) P(totaal 3 broers/zussen) = P(t=0,o=3) + P(t=1,o=2) + P(t=2, o=1) + P(t=3, o=0) = 0,03 
+ 0,12 + 0,12 + 0,03 = 0,3.
P(één zus | totaal 3 broers/zussen) = P(t=2, o=1) / 0,3 = 0,12 / 0,3 = 0,4.

18c) Kijk in de rij bij o = 1. De totale kans op een gezin met één zus is 0,56. Tenminste twee 
broers betekent 2 of 3 broers: P(t=2,o=1) + P(t=3,o=1) = 0,12 + 0,04 = 0,16.
P(één zus | tenminste 2 broers) = 0,16 / 0,56 = 0,286.

18d) Let er op dat je de kinderen die worden ondervraagd, ook meetelt. Minstens 3 kinderen 
betekent: 1 – P(o=1, t =0) – P(o=0, t =1) = 1 – 0,1 – 0,1 = 0,8.

18e) Let op dat kinderen die worden ondervraagd ook mee worden geteld. Vanwege het feit 
dat het aantal broers en zussen onafhankelijk verdeeld is (als je een broer hebt, heb je de 
keer daarop weer ½ kans om een broer te krijgen, uniforme verdeling), is het nieuwe 
gemiddelde (opteleigenschap gemiddelden): 1,2 + 1,2 + 1 = 3,4.

18f) Er wordt gevraagd naar de variantie van het totaal aantal kinderen per gezin. De 
kinderen die worden ondervraagd hoeven nu niet meegeteld te worden want de variantie 
blijft gelijk (opteleigenschap varianties). Omdat het aantal broers en zussen onafhankelijk is 
verdeeld geldt: σ² = √(σ²o + σ²t) = √1,28 = 1,131.

 
19) Berend Botje gaat iedere dag met zijn hopper naar Amerika, een plaatsje in Limburg. De 
kortste route naar Amerika loopt via de Gouden Gatenbrug. Als er geen file staat, is de 
reistijd 20 minuten. Als er wel file staat, duurt het 40 minuten voordat Berend in Amerika is. 
Na een paar maanden ervaring heeft Botje geleerd dat de volgende gezamenlijke 
kansverdeling geldt voor de weersgesteldheid op een bepaalde dag en de file situatie op die 
dag:

Weersgesteldheid
File-situatie Mooi weer Slecht weer Marginale kans op 

file
File 0,1 0,45 0,55
Geen file 0,3 0,15 0,45
Marginale kans op 
weergesteldheid

0,4 0,6 1

Berend kan ook omrijden via de lange route over de Schin op Geul, in dat geval duurt het 
altijd 30 minuten voordat hij in Amerika is.
Berend Botje streeft naar minimalisatie van zijn verwachte reistijd.
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Beoordeel of de volgende stellingen juist of onjuist zijn:
19a) Als Berend Botje geen rekening houdt met de weersgesteldheid, kiest hij voor de route 
over de Gouden Gatenbrug.
19b) Als Berend Botje wel rekening houdt met de weersgesteldheid, dan verlaagt zijn 
verwachte reistijd tot 28 minuten.
19c) Als Berend Botje zou beschikken over perfecte informatie over de file-situatie, dan zou 
zijn verwachte reistijd minder dan 25 minuten bedragen.

uitwerking
19a) De lange route over Schin op Geul is 30 minuten.
De route over de Gouden Gatenbrug: als hij geen rekening houdt met de weersgesteldheid, 
hoeven we geen rekening te houden met de kansen in de kolommen van “mooi weer” en 
“slecht weer”. Wat overblijft zijn de marginale kansen op file: 0,45 en 0,55. Als er file staat, 
kost het 40 minuten, als er geen file staat kost het 20 minuten, de (gemiddelde) verwachte 
tijd : 0,45 × 40 + 0,55 × 20 = 31 minuten.
Hij zal dus kiezen voor de lange route; de uitspraak is onjuist.

19b) Als hij rekening houdt met de weersgesteldheid moet je eerst apart uitrekenen wat de 
gemiddelde tijd is bij mooi weer, en bij slecht weer. De kansen op file (×40 min) en geen file 
(×20 min) moeten apart voor mooi en slecht weer worden uitgerekend:
de verwachte reistijd bij mooi weer:
E(reistijd) = P(file|mooi weer) × (reistijd bij file) + P(geen file|mooi weer) × (reistijd bij geen 
file) = (0,1 / 0,4) × 40 + (0,3/0,4) × 20 = 25 minuten.
de verwachte reistijd bij slecht weer:
E(reistijd) = P(file|slecht weer) × (reistijd bij file) + P(geen file|slecht weer) × (reistijd bij geen 
file) = (0,45 / 0,6) × 40 + (0,15/0,6) × 20 = 35 minuten.
Als Berend Botje rekening houdt met de weersgesteldheid zal hij als volgt kiezen:
Als het mooi weer is zal hij over de Gouden Gatenbrug gaan (25 < 30 min).
Als het slecht weer is zal hij over Schin op Geul gaan (35 > 30 min).
Nu weten we ook de kansen op mooi (0,4) en slecht weer (0,6)
0,4 × 25 + 0,6 × 30 = 28 minuten.
Zijn gemiddelde reistijd verlaagt hij dus tot 28 minuten; de stelling is juist.

19c) Als hij perfecte informatie heeft over de file-situatie, dan kiest hij bij file (met kans = 
0,55) voor de route over Schin op Geul (30 minuten) en bij geen file (met kans = 0,45) over 
de Gouden Gatenbrug (20 minuten):
E(reistijd) = 0,55 × 30 + 0,45 × 20 = 25,5 minuten. Dit is meer dan 25 minuten; de stelling is 
onjuist.

20) Ijscoman Luigi wil ijsjes verkopen met een kar aan het strand. Er zijn drie ijscokarren, 
een kleine, met plaats voor 25 ijsjes, een middelgrote (50 ijsjes) en een grote (75 ijsjes). De 
huur van de karren zijn respectievelijk 15, 25 en 35 euro. Hij moet bepalen hoeveel ijsjes hij 
wil meenemen naar het strand. Hij weet dat de verkoop van de ijsjes afhangt van het weer. 
Zo schat hij in dat als het regent, dat hij slechts 15 ijsjes verkoopt, bij bewolkt weer 25 en als 
de zon schijnt 60. De kansen op de betreffende weersgesteldheden zijn als volgt: de kans op 
regen bedraagt 0,20, de kans op bewolkt weer is gelijk aan 0,3; en de kans op zonnig weer 
is gelijk aan 0,5.
Nu moet Luigi bepalen hoeveel ijsje hij inkoopt. Als hij er teveel inkoopt, dan moet hij de rest 
van ijsjes weggooien want hij moet de kar aan het einde van de dag weer terugbrengen en 
hij heeft thuis geen vriezer.
De ijsjes worden geleverd in dozen van 50 stuks en de inkoopsprijs per ijsje bedraagt 1 euro 
en moeten ruim van tevoren besteld worden. Luigi verkoopt de ijsje voor de vaste prijs van E 
2,50 per stuk.
Luigi moet dus bepalen welke kar hij gaat huren.
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Beoordeel weer of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.

20a) Als Luigi zou weten dat het zonnig is, zal hij besluiten de grote kar te huren.
20b) Luigi besluit om de grote kar te huren.
20c) Als Luigi een perfect voorspelling over het weer zou kunnen krijgen, dan is hij bereid om 
hier maximaal 7,50 euro voor de betalen.

uitwerking
20a) Als het zonnig is, dan kopen 60 mensen ijsjes. Zijn winst per ijsje is 1,50.
Winst met de kleine kar: 25 × 1,50 – 15 = 22,50 euro
Winst met de middelgrote kar: 50 × 1,50 – 25 = 50 euro
Winst met de grote kar: 60 × 1,50 – 35 = 55 euro
Hij zal dus de grote kar huren; de stelling is juist.

20b) Bepaal de winst bij de drie weertypen en vermenigvuldig deze met de kans hierop:
E(winst van kleine kar) = 0,2×(15 × 1,50) + 0,3×(25 × 1,50) + 0,5×(25 × 1,50) – 15 = 19,50
E(winst middelgrote kar) = 0,2×(15 × 1,50) + 0,3×(25 × 1,50) + 0,5×(50 × 1,50) – 25 = 28,25
E(winst grote kar) = 0,2×(15 × 1,50) + 0,3×(25 × 1,50) + 0,5×(60 × 1,50) – 35 = 25,75.
Hij zou dus het beste de middelgrote kar kunnen huren; de stelling is onjuist.

20c) Het gaat bij deze stelling om het bepalen van de Verwachte waarde van Perfecte 
Informatie (EVPI) = E(winst bij zekerheid) – E(winst zonder informatie).
E(winst zonder informatie) is berekend bij vraag b). Dan kiest Luigi voor de middelgrote kar = 
28,25
Nu de bepaling van de winst bij zekerheid. Als het regent, welke kar zal Luigi dan kiezen? Hij 
verkoopt slechts 15 ijsjes, en kan dus het beste de kleine kar kiezen met de laagste huur. De 
winst is dan: Optimale winst bij regen = 15 × 1,50 – 15 = 7,50 euro.
Bij bewolkt weer verkoopt hij 25 ijsjes, kan dus weer het beste kiezen voor de kleine kar (het 
past precies): Optimale winst bij bewolkt weer = 25 × 1,50 – 15 = 22,50 euro.
Bij zonnig weer kiest hij voor de grote kar (zie vraag a): Optimale winst bij zon = 55 euro.
E(winst bij zekerheid) is dus = 0,2 × 7,50 + 0,3 × 22,50 + 0,5 × 55 = 35,75.
EVPI = 35,75 – 28,75 = 7 euro. Luigi zal dus maximaal 7 euro overhebben voor een perfecte 
weersvoorspelling; de stelling is onjuist.
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