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Inleiding 

Deze reader hoort bij de e-learning Interpretatie van onderzoeksgegevens. Deze 

reader focust op het praktisch toepassen van de behandelde statistische technieken 

op enkele praktijk opdrachten. Deze opdrachten staan in deze reader beschreven en 

kunnen via de toegevoegde excel file worden gemaakt. De uitwerking en interpretatie 

van de opdrachten staan aan het einde van deze reader.  

Deze reader geeft nog aanvullende theorie met betrekking tot centrummaten en het 

werken met verdelingen. Deze theorie is niet tijdens de modulen behandeld.   

Deze reader verwijst naar Youtube-filmpjes, die meer achtergrond informatie over het 

betreffende onderwerp geven. Enkele filmpjes zijn in de Engelse taal.  

  



1. Verdelingen  

 

Aanvullende informatie: 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/RZnKWjsO9RM  :  maken histogram 

https://youtu.be/LzXRVDq_3t0  :  verdelingen. 

https://youtu.be/nGFR2B7Ezes :  cumulatieve frequentie verdeling  

 

Opdrachten:     

De onderstaande opdrachten hebben betrekking op verdelingen en de basis 

gegevens staan in de excel in tabblad 1. 

1.1 Willem koopt op de rommelmarkt een zaak met 40 schroeven. Hij is 

geïnteresseerd in de verdeling van de lengte van de schroeven. Hij meet 

hiertoe de lengte van alle schroeven. De resultaten van deze metingen staan in 

de excel file.    

Maak een histogram van de verdeling van de lengte van de schroeven.  

Hoe kun je de verdeling typeren ?  

Welke consequenties heeft voor het gebruik van de statistiek ?   

 

1.2 Marieke onderzoekt de relatie tussen de leeftijd van bezoekers van het theater 

in haar woonplaats. Gedurende een week noteert zijn de leeftijd van 100 

bezoekers. De resultaten van deze metingen staan in de excel file.   

Maak een histogram van de verdeling van de lengte van de schroeven.  

Hoe kun je de verdeling typeren ?  

Welke consequenties heeft voor het gebruik van de statistiek ?   

 

1.3 Een rijschoolhouder onderzoekt de relatie tussen de leeftijd van zijn leerlingen 

en het behalen van het rijbewijs. Hiertoe noteert hij de leeftijd van 25 leerlingen 

die gedurende de afgelopen periode het rijbewijs hebben gehaald. De 

resultaten van deze metingen staan in de excel file.   

Maak een histogram van de verdeling van de lengte van de schroeven.  

Hoe kun je de verdeling typeren ?  

Welke consequenties heeft voor het gebruik van de statistiek ?     

 

 

https://youtu.be/RZnKWjsO9RM
https://youtu.be/LzXRVDq_3t0
https://youtu.be/nGFR2B7Ezes


1.4 Bij het volwassen onderwijs wordt een examen Nederlands afgenomen. Dit 

examen is door 40 studenten gemaakt. De behaalde resultaten voor deze toets 

staan in de excel file.  

Maak een histogram van de verdeling van de lengte van de schroeven.  

Hoe kun je de verdeling typeren ?  

Welke consequenties heeft voor het gebruik van de statistiek ?   

 

1.5 Een onderzoek richt zich op het voorkomen van verschillende schoenmaten bij 

mannen. Voor dit onderzoek wordt de schoenmaat van 63 mannen genoteerd. 

Deze resultaten staan in de excel file.  

Maak een histogram van de verdeling van de lengte van de schroeven.  

Hoe kun je de verdeling typeren ?  

Welke consequenties heeft voor het gebruik van de statistiek ?  

  



2. Gemiddelde, standaard deviatie en betrouwbaarheidsinterval 

 

Aanvullende theorie 

 

Het gemiddelde is een belangrijke centrummaat van een verdeling. Naast het 

gemiddelde worden ook de mediaan en de modus gebruikt als centrummaten voor 

een verdeling.  

De mediaan is het middelste getal van de gehele verdeling waarbij de getallen van 

laag naar hoog worden gerangschikt. Voorbeeld: stel de volgende reeks 

2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 10 en 10. De reeks bestaat uit 13 getallen dus het 

middelste getal is getal 7 van de reeks. In dit geval is dat het getal 5. Dus 5 is de 

mediaan van deze verdeling. Bij een even aantal getallen pak je het gemiddelde van 

de twee middelste getallen. Dus voor de reeks 2 – 3 – 4 – 6, wordt de mediaan het 

gemiddeld van 3 en 4 dus 3,5.  

De modus is het getal dat het meeste voorkomt. Dus in de reeks 2 – 2 – 2 – 4 – 5 – 

5 – 6 komt het getal 2 het vaakste voor. De modus is dus 2.  

 

De proportie is het aantal dat aan een bepaalde eis voldoet gedeeld door de totale 

proportie. Een voorbeeld is het aantal mannen binnen een totale groep mensen. De 

proportie wordt uitgedrukt als een getal tussen 0 en 1.  

Het 95% - betrouwbaarheidsinterval van een dergelijke proportie (p) is te berekenen 

via : 

 

Interval is : p + 2 * √(p * (1 - p))/n) 

Waarbij n het aantal waarnemingen is.  

 

      

Aanvullende informatie: 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/a-WOEJ0iS10  : berekening van gemiddelde 

https://youtu.be/XbHaZX1Q1s8  : berekening van standaard deviatie 

https://youtu.be/BFg6Fc8RcY4 : toepassing normaal verdeling   

 

Opdra chten 

 

2.1   Bereken het gemiddelde, de mediaan en de modus van de verdelingen van 
paragraaf 1 (1.1 t/m 1.5).  
Voor welke verdeling is het relevant om de standaard deviatie te berekenen ?  

https://youtu.be/a-WOEJ0iS10
https://youtu.be/XbHaZX1Q1s8
https://youtu.be/BFg6Fc8RcY4


Wat valt op ? 
Wat is de standaard deviatie van deze verdelingen ? 

 
2.2 Een fabriek produceert planken met een lengte van ongeveer 1 meter. De 

fabriek wil exact weten welke lengte de planken hebben. Ze meet hiervoor 1000 
planken en vindt een gemiddelde van 1,03 meter en een standaard deviatie van 
0,05 meter.  
Tussen welke waarden ligt de lengte van 95% van de planken ? 
Tussen welke waarden ligt de gemiddelde lengte van de planken met een 
betrouwbaarheid van 99%.  
 

2.3 Doping is een groot probleem binnen sport. Veel doping heeft een positief effect 
op het hormoon niveau. Een probleem hierbij is dat het hormoon niveau sterk 
varieert tussen personen. Stel dat het hormoon niveau van een sporter is 6 μg/l 
terwijl het standaard niveau is 2 μg/l. Het Doping agentschap verdenkt de 
sporter van het gebruik van doping.        
Kan het doping agentschap op basis van de beschikbare informatie deze 
verdenking hard maken.  
Het doping agentschap doet aanvullend onderzoek onder 100 sporters en vindt 
een gemiddelde hormoon niveau van 1,6 μg/l met een standaard deviatie van 
0,8 μg/l.  
Kan het doping agentschap op basis van deze informatie haar verdenking hard 
maken.  
Geeft deze uitspraak absolute zekerheid.  

 

2.4 De proporties aantal linkshandigen in Nederland is 0,15 (= 15%). Kees doet een 
steekproef in zijn woonplaats en bevraagt 100 mensen of ze links- of 
rechtshandig zijn. Hieruit blijkt dat 25 personen linkshandig zijn.  
Is deze waarneming in overeenstemming met de proportie in Nederland op 
basis van 95% betrouwbaarheid ?  
Evalueer je conclusie ? 

 
 
 

 

 

 

  



3. T-toetsen 

 

Aanvullende informatie: 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/jm4q3XIW5jQ  : t-toetsen  

https://youtu.be/idmvQkhhpE4  : t-toets voor populaties 

https://youtu.be/Ib0SjmwfsfI  : eenzijdig en tweezijdig toetsen 

https://youtu.be/4Do2oBb8GAQ  : gepaarde t-toets 

 

Opdrachten 

3.1 Een onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre “ het eerst geboren kind 

zwaarder is dan het tweede geboren kind binnen een gezin”.   

Een onderzoeker gebruikt hiervoor de gegevens afkomstig van 50 gezinnen. 

Deze gegevens bestaan uit het gewicht van het eerste en tweede kind en staan 

in de excel file onder het derde tabblad. 

Welke t-toets moet worden gebruikt en waarom ? 

Voer de t-toets via excel uit. 

Welke conclusies volgen er uit de t-toets ?  

Evalueer de opzet van dit onderzoek.    

3.2 Een onderzoeker beweert dat regelmatig fietsen leidt tot een lagere en dus een 

gezondere hartslag. Hij meet hiervoor de hartslag van 2 groepen mensen 

waarvan de eerste groep bestaat uit 20 mensen die minder dan één keer per 

week fietst en de tweede groep bestaat uit 20 mensen die meer dan twee keer 

per week fietst. De hartslag van de mensen in beide groepen staan in de excel 

file onder het derde tabblad.   

Welke t-toets moet worden gebruikt en waarom ? 

Voer de t-toets via excel uit. 

Welke conclusies volgen er uit de t-toets ?  

Evalueer de opzet van dit onderzoek.    

3.3 Een onderzoeker beweert dat de gemiddelde leeftijd van mensen in België 

anders is dan de gemiddelde leeftijd van mensen in Nederland.  Hij gebruikt om 

dit te onderzoeken de leeftijd van 50 mensen uit beide landen. De leeftijd van de 

mensen in beide groepen staan in de excel file onder het derde tabblad.   

Welke t-toets moet worden gebruikt en waarom ? 

Voer de t-toets via excel uit. 

Welke conclusies volgen er uit de t-toets ?  

https://youtu.be/jm4q3XIW5jQ
https://youtu.be/idmvQkhhpE4
https://youtu.be/Ib0SjmwfsfI
https://youtu.be/4Do2oBb8GAQ


Evalueer de opzet van dit onderzoek.    

 

3.4 Een onderzoeker beweert dat de producten bij AH duurder zijn dan bij de 

Jumbo. Hij selecteert hiervoor 50 producten waarvan hij de prijs bij de AH en de 

Jumbo noteert.  

Welke t-toets moet worden gebruikt en waarom ? 

Voer de t-toets via excel uit. 

Welke conclusies volgen er uit de t-toets ?  

Evalueer de opzet van dit onderzoek.    

 

  



 

4. Lineaire regressie 

 

 

Aanvullende informatie: 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/A-X-403RoNA :  lineaire regressie 

https://youtu.be/-cXjj2zYeW0 : lineaire regressie 

https://youtu.be/9wX1a1J4WOI :  lineaire regressie in excel (Engels) 

 

Opdrachten 

 

4.1 Een project kijkt naar het verband tussen de hoeveelheid regenval per jaar (in 

mm) en het gemiddelde grondwaterpeil (aantal cm beneden het maaiveld).  

Het project onderzoekt deze relatie voor 50 locaties in Nederland. De resultaten 

staan in de excel file in tabblad 4.  

Wat is de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in deze opgave ? 

Analyseer de resultaten via lineaire regressie ? 

Welke wiskundig verband tussen beide variabelen vind je ? 

Hoe beoordeel je het verband ?  

Wat kan de reden zijn voor mogelijke afwijkingen ? 

4.2 Een onderzoek kijkt naar het verband tussen het jaarlijks inkomen van gezinnen 

en het bedrag dat deze gezinnen jaarlijks besteden aan uit eten. Het onderzoek 

inventariseert het jaarlijks inkomen en het bedrag jaarlijks besteed aan uit eten.  

De resultaten staan in de excel file in tabblad 4.  

Wat is de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in deze opgave ? 

Analyseer de resultaten via lineaire regressie ? 

Welke wiskundig verband tussen beide variabelen vind je ? 

Hoe beoordeel je het verband ?  

Wat kan de reden zijn voor mogelijke afwijkingen ? 

4.3 Er is een duidelijk verband tussen het brandstof verbruik (l/km) en de snelheid 

van een auto (km/h). Een onderzoeker wil weten of dit een lineair verband is dat 

hij kan gebruiken bij het voorspellen van de het verbruik bij een specifieke 

snelheid. Hij onderzoekt het verband tussen beide grootheden voor diverse 

auto’s. De resultaten staan in de excel file in tabblad 4.  

Wat is de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in deze opgave ? 

https://youtu.be/A-X-403RoNA
https://youtu.be/-cXjj2zYeW0
https://youtu.be/9wX1a1J4WOI


Analyseer de resultaten via lineaire regressie ? 

Welke wiskundig verband tussen beide variabelen vind je ? 

Hoe beoordeel je het verband ?  

Wat kan de reden zijn voor mogelijke afwijkingen ? 

4.4 Chemische stoffen kunnen specifiek licht opnemen (absorberen) waardoor ze 

een kleur krijgen. De intensiteit van deze kleur is gekoppeld aan de concentratie 

van de betreffende chemische component. Deze intensiteit wordt uitgedrukt in 

de Extinctie. Een onderzoek meet de relatie tussen de concentratie van de 

component (g/l) en de gevonden Extinctie. De resultaten staan in de excel file in 

tabblad 4. 

Wat is de onafhankelijke en de afhankelijke variabele in deze opgave ? 

Analyseer de resultaten via lineaire regressie ? 

Welke wiskundig verband tussen beide variabelen vind je ? 

Hoe beoordeel je het verband ?  

Vergelijk het gevonden verband met dat van de andere opdrachten (4.1 t/m 

4.3). Wat valt op  ? 

 

  



5. ANOVA 

 

 

Aanvullende informatie: 

 

Youtube filmpjes: 

https://youtu.be/FniKEf2qXQE : uitleg over ANOVA 

https://youtu.be/33YRDsmGGJQ : voorbeeld van ANOVA 

https://youtu.be/0Vj2V2qRU10 : uitleg over ANOVA (Engels) 

https://youtu.be/ZvfO7-J5u34 : one-way ANOVA in excel (Engels) 

https://youtu.be/hPG8IvKMXoc : two-way ANOVA in excel (Engels) 

 

Opdrachten 

5.1 Er bestaat een mogelijk verband tussen de lengte van mensen en hun 

geografische afkomstig. Binnen een studie wordt de lengte van 20 mensen uit 

vier verschillende provincies gemeten. De lengte van de personen staan in de 

excel file in tabblad 5. 

Analyseer de resultaten via een one-way ANOVA ?  

Welke resultaten levert de ANOVA analyse op ?  

Kun je een uitspraak doen welke groepen onderling significant verschillen ?  

5.2 De uitbater van een culturele instelling kijkt naar het verband tussen de 

geldelijke besteden van personen en hun leeftijd en geslacht. Voor de leeftijd 

gebruikt hij de groepen : jeugd, volwassen en gepensioneerd en voor geslacht 

gebruikt hij de groepen: man en vrouw. Hij heeft de bestedingen van vier 

mensen uit elke groep achterhaald. De besteden van de personen staan in de 

excel file in tabblad 5. 

Analyseer de resultaten via een two-way ANOVA ?  

Welke resultaten levert de ANOVA analyse op ? 

Welke factor heeft een effect op de hoogte van de besteding ? 

Is er sprake van een interactie en zoja wat betekent dit ?  

Kun je een uitspraak doen welke groepen onderling significant verschillen ?   

https://youtu.be/FniKEf2qXQE
https://youtu.be/33YRDsmGGJQ
https://youtu.be/0Vj2V2qRU10
https://youtu.be/ZvfO7-J5u34
https://youtu.be/hPG8IvKMXoc


Uitwerking van de Opdrachten 

 

1.1 Verdeel de schroeven in groepen met een breedte van 5 cm, dus groep 1 zijn 

het aantal schroeven van 20 tot 25 cm, groep 2 is het aantal schroeven van 26 

tot 30 cm etc. Het verkregen histogram vertoont een mooie normaal verdeling. 

Dit betekent dat we de standaard regels van de statistiek (verdeling) voor deze 

partij schroeven mogen toepassen.   

 

  

 

1.2 Verdeel de bezoekers in leeftijdscategorieën. Kies de breedte bijvoorbeeld 5 of 

10 jaar. Het verkregen histogram vertoont twee pieken (bij de jeugd en bij 

gepensioneerden) en is geen normaal verdeling. Dit betekent dat we de 

standaard regels van de statistiek (verdeling) niet voor deze groep mensen 

mogen toepassen.   

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7

Opdracht 1



  

 

 

1.3 Verdeel de leerlingen op basis van hun leeftijd. Kies de breedte variabel. Het 

verkregen histogram is scheef links verdeeld. Dit komt omdat men pas vanaf 18 

jaar het rijbewijs kan halen en dat met name jongeren dit dan massaal doen. Dit 

is geen normaal verdeling. Dit betekent dat we de standaard regels van de 

statistiek (verdeling) niet voor deze groep leerlingen mogen toepassen.   
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1.4 Verdeel het aantal studenten op basis van hun cijfer. Het verkregen histogram 

is scheef rechts verdeeld. Dit komt doordat de studenten relatief hoge cijfers 

voor dit examen hebben gehaald. Hiernaast is de maximale waarde op een 10 

begrensd. Dit is geen normaal verdeling. Dit betekent dat we de standaard 

regels van de statistiek (verdeling) niet voor deze groep studenten mogen 

toepassen.   

 

 

1.5 Verdeel het aantal mensen op basis van hun schoenmaat. Het verkregen 

histogram vertoont een duidelijke normaal verdeling. Dit betekent dat we de 

standaard regels van de statistiek (verdeling) voor de schoenmaten mogen 

toepassen.   
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2.1  Gemiddelde, mediaan en modules: 

Opdracht 1.1 : 37,4 ; 37 en 37  

Door de normaal verdeling komen de centrum maten goed met elkaar overeen.  

Opdracht 1.2 : 45,73 ; 53 en 67 

Door het ontbreken van een normaal verdeling verschillen de centrum maten 

duidelijk van elkaar. 

Opdracht 1.3 : 19,44 ; 19 en 18 

In dit geval liggen alle resultaten dichtbij elkaar waardoor er geen grote 

verschillen tussen de centrum maten zijn ondanks dat er geen normaal 

verdeling is.  

Opdracht 1.4 : 7,6 ; 8 en 8 

In dit geval liggen alle resultaten dichtbij elkaar waardoor er geen grote 

verschillen tussen de centrum maten zijn ondanks dat er geen normaal 

verdeling is.  

Opdracht 1.5 : 42,11 ; 42 en 42 

Door de normaal verdeling komen de centrum maten goed met elkaar overeen. 

De standaard deviatie is relevant voor opdracht 1.1 en 1.5. De waarden zijn 

respectievelijk 8,33 en 1,57. 

2.2 Het gemiddelde is 1,03 meter en de standaard deviatie is 0,05 meter. 

95% van de planken zit tussen plus/min twee keer de standaard deviatie. Dus 

tussen de lengte 0,93 en 1,13 meter.  

Voor de betrouwbaarheid van het gemiddelde moet de standaard deviatie 

worden gedeeld door de wortel van het aantal waarnemingen. Er zijn 1000 

planken onderzoek. Dus we moeten de standaard deviatie delen door √1000 = 

31,6 hetgeen een waarde van 0,0015 oplevert.  

De gemiddelde lengte van de planken zit dus met 95% betrouwbaarheid tussen 

1,0270 en 1,0330 meter.  

2.3  De waarde van het standaard niveau bevat geen informatie over de spreiding 

en dus het betrouwbaarheidsinterval. We kunnen dus geen enkele statistische 

uitspraak doen over de afwijkende waarde. Het agentschap kan de verdenking 

dus niet hard maken.  

Op basis van de onderzochte sporters kan worden gesteld dat de waarde van 

het hormoon met 99% betrouwbaarheid tussen 0 en 4,0 μg/l moet liggen. De 

gevonden waarde (6,0 μg/l) ligt hier duidelijk buiten dus het lijkt zeer 

onwaarschijnlijk dat hierbij sprake is van een natuurlijk niveau. 

Statistiek doet alleen een uitspraak of iets waarschijnlijk is met een bepaalde 

kans op een onjuiste uitspraak. Statistiek kan echter nooit volledige zekerheid 

bieden (er is geen 100% betrouwbaarheidsinterval !!!).   

2.4 Uit de steekproef blijkt een proportie linkshandige van 0,25 (25 van de 100).  



De spreiding hierin kan worden bereken via de formule √((p * (1 – p))/n) oftewel 

: √((0,25 * 0,75)/100) = 0,043. 

95%-betrouwbaarheidsinterval wordt : 0,25 – 2 * 0,043 en 0,25 + 2 * 0,043 

oftewel tussen 0,164 en 0,336.  

De landelijke waarde (p = 0,15) ligt hier buiten dus de resultaten komen niet 

overeen met de proportie in Nederland. 

Een mogelijke oorzaak is dat de 100 personen niet representatief zijn voor de 

gehele bevolking.  

 

  



3.1 De waarden zijn per gezin aan elkaar gekoppeld, dus je moet de gepaarde t-

test toepassen. De analyse staat hieronder weergegeven.  

Het veronderstelde verschil was 0, dit betekent dat er geen verschil is. Excel 

voert automatisch een eenzijdige en een tweezijdige toets uit. In beide gevallen 

wordt een significant effect gevonden. De gevonden t-waarde (4,08) is in beide 

gevallen groter dan de kritische t-waarde (1,67 en 2,00).  

Dit betekent dat het eerste kind van het gezin zwaarder is dan het tweede kind.  

Een kritische kanttekening bij dit onderzoek is echter dat er geen rekening is 

gehouden met het geslacht van het kind (jongen versus meisje) en met 

mogelijke vroeg geboortes. Beide aspecten hebben een mogelijk effect op de 

waarnemingen.  

     

 t-Test: Paired Two Sample for Means    

     

   
Variable 

1 
Variable 

2  

 Mean 4158.02 4091.7  

 Variance 33227.24 31074.74  

 Observations 50 50  

 Pearson Correlation #N/A   

 Hypothesized Mean Difference 0   

 df 49   

 t Stat 4.084997   

 P(T<=t) one-tail 8.14E-05   

 t Critical one-tail 1.676551   

 P(T<=t) two-tail 0.000163   

 t Critical two-tail 2.009575    
  



3.2   De waarden zijn niet aan elkaar gekoppeld, dus een standaard t-toets kan worden 

uitgevoerd.  

Het veronderstelde verschil was 0, dit betekent dat er geen verschil is. Excel voert 

automatisch een eenzijdige en een tweezijdige toets uit. De onderzoeksvraag was of 

de groep die niet fietst een hogere hartslag heeft, waardoor een eenzijdige toetsing 

moet worden uitgevoerd. Uit de uitdraai (zie beneden) volgt echter dat bij beide wijze 

van toetsing een significant effect wordt gevonden. De gevonden t-waarde is 

absoluut (3,32) in beide gevallen groter dan de kritische t-waarde (1,68 en 2,02). Uit 

de kritische t-waarde blijkt dat je bij een eenzijdige toetsing sneller een significant 

effect zult vinden.  

Dit betekent dat regelmatig fietsen leidt tot een lagere hartslag. Een kritische 

kanttekening bij dit onderzoek is echter dat er geen rekening is gehouden met de 

medische en fysiologische achtergrond van de deelnemers. Mensen met een 

erfelijke aanleg voor een hogere hartslag of mensen met overgewicht kunnen de 

waarnemingen sterk beïnvloeden. Dit geldt met name als de groep onderzochte 

mensen relatief klein is.  
 

 

     

     

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances   

     

  
Variable 

1 
Variable 

2  
Mean 59.25 64.3  
Variance 23.67105 22.32632  
Observations 20 20  
Pooled Variance 22.99868   
Hypothesized Mean 
Difference 0   

df 38   

t Stat -3.32997   

P(T<=t) one-tail 0.00097   

t Critical one-tail 1.685954   

P(T<=t) two-tail 0.00194   

t Critical two-tail 2.024394    

    

    

    
 

  



3.3   De waarden zijn niet aan elkaar gekoppeld, dus een standaard t-toets kan worden 

uitgevoerd.  

Het veronderstelde verschil was 0, dit betekent dat er geen verschil is. Excel 

voert automatisch een eenzijdige en een tweezijdige toets uit. De 

onderzoeksvraag was of er een verschil tussen beide groep is, waardoor een 

tweezijdige toetsing moet worden uitgevoerd. Uit de uitdraai (zie beneden) volgt 

echter dat bij beide wijze van toetsing een significant effect wordt gevonden. De 

gevonden t-waarde is absoluut (2,62) in beide gevallen groter dan de kritische t-

waarde (1,66 en 1,98). Deze kritische t-waarden zijn lager dan in opdracht 3.2 

omdat het aantal deelnemers groter is (50 i.p.v. 20).   

Het onderzoek toont aan de mensen in Nederland een significant hoger leeftijd 

bereiken dan mensen in België. Een kritische kanttekening bij dit onderzoek is 

echter hoe representatief is de genomen steekproef voor de gehele bevolking. 

Hierbij spelen geografische en persoonlijke achtergronden van de betrokkenen 

een grote rol.  

 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances  

   

  
Variable 

1 
Variable 

2 

Mean 73.28 77.26 

Variance 69.22612 46.11469 

Observations 50 50 

Pooled Variance 57.67041  
Hypothesized Mean 
Difference 0  
df 98  
t Stat -2.62045  
P(T<=t) one-tail 0.005089  
t Critical one-tail 1.660551  
P(T<=t) two-tail 0.010179  
t Critical two-tail 1.984467   

 

 

 

  



3.4   De waarden zijn per product aan elkaar gekoppeld, dus een gepaarde t-toets 

moet worden uitgevoerd.  

Het veronderstelde verschil was 0, dit betekent dat er geen verschil is. Excel 

voert automatisch een eenzijdige en een tweezijdige toets uit. De 

onderzoeksvraag was of de producten bij AH duurder zijn, waardoor een 

eenzijdige toetsing moet worden uitgevoerd. Uit de uitdraai (zie beneden) volgt 

echter dat bij beide wijze van toetsing een significant effect wordt gevonden. De 

gevonden t-waarde is absoluut (4,22) in beide gevallen groter dan de kritische t-

waarde (1,67 en 2,00).   

Het onderzoek toont aan dat de prijs voor producten bij AH hoger zijn dan bij de 

Jumbo. Een kritische kanttekening bij dit onderzoek is echter hoe representatief 

is de genomen steekproef voor alle producten. Het is tevens onduidelijk in 

hoeverre mogelijke regionale verschillen tussen vestigingen binnen dit 

onderzoek zijn meegenomen. 

 

  

t-Test: Paired Two Sample for Means    

    

  
Variable 

1 
Variable 

2  
Mean 3.82 3.731  
Variance 0.716735 0.675193  
Observations 50 50  
Pearson Correlation 0.984509   

Hypothesized Mean Difference 0   

df 49   

t Stat 4.226376   

P(T<=t) one-tail 5.15E-05   

t Critical one-tail 1.676551   

P(T<=t) two-tail 0.000103   

t Critical two-tail 2.009575    

    

    
  



4.1 De neerslag is de onafhankelijke variabele en het grondwater niveau is de 

afhankelijke variabele. Dit betekent het grondwater niveau is afhankelijk van de 

hoeveelheid regen en niet anders om. De neerslag staat op de x-as en het 

grondwater niveau op de y-as.    

 

De waarnemingen vertonen een duidelijk negatief effect hetgeen betekent dat bij 

minder neerslag het grondwater niveau lager zal zijn (groter waarde voor aantal mm 

onder maaiveld). Dit negatief effect zie je ook terug in de vergelijking met een 

negatieve waarde voor de x-waarde.  

 

Het verband is : grondwater niveau = - 0,1895 * neerslag + 219,81. 

 

De correlatie is hoog : R2 = 0,92 hetgeen betekent dat 92% van de variatie in het 

grondwater niveau kan worden verklaard door het verschil in neerslag.  

Andere variatiebronnen zijn grondsoort, begroeiing en drainage situatie. 
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4.2 Het inkomen is de onafhankelijke variabele en het besteden bedrag is de 

afhankelijke variabele. Dit betekent het besteden bedrag is afhankelijk van het 

inkomen en niet anders om. Het inkomen staat op de x-as en het besteden bedrag 

op de y-as.    

 

De waarnemingen vertonen een duidelijk positief effect hetgeen betekent dat bij 

meer inkomen het besteden bedrag groter zal zijn. Dit positief effect zie je ook terug 

in de vergelijking met een positieve waarde voor de x-waarde. De negatieve waarde 

voor de asafsnede toont aan dat het discutabel is om deze relatie te gebruiken voor 

inkomens lager dan 50000.   

 

Het verband is : besteden bedrag = 0,0437 * inkomen – 1106,2. 

 

De correlatie is hoog : R2 = 0,90 hetgeen betekent dat 90% van de variatie in het 

besteden bedrag kan worden verklaard door het verschil in inkomen. Dit geldt echter 

alleen voor inkomens die binnen het onderzochte traject (tussen 50000 en 75000) 

liggen.  

Andere variatiebronnen zijn gezinssamenstelling, persoonlijke voorkeuren en 

woonlocatie. 
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4.3 De snelheid is de onafhankelijke variabele en het verbruik is de afhankelijke 

variabele. Dit betekent het verbruik is afhankelijk van de snelheid en niet anders om. 

De snelheid staat op de x-as en het verbruik op de y-as.    

 

De waarnemingen vertonen een duidelijk positief effect hetgeen betekent dat bij een 

hogere snelheid het verbruik groter zal zijn. Dit positief effect zie je ook terug in de 

vergelijking met een positieve waarde voor de x-waarde. De negatieve waarde voor 

de asafsnede toont aan dat het discutabel is om deze relatie te gebruiken voor lage 

snelheden.   

 

Het verband is : verbruik = 0,1313 * snelheid – 2,9122. 

 

De correlatie is hoog : R2 = 0,93 hetgeen betekent dat 93% van de variatie in het 

verbruik kan worden verklaard door het verschil in snelheid.  

Andere variatiebronnen zijn type auto en verschil in condities tijdens het meten.  
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4.4 Het gehalte is de onafhankelijke variabele en de extinctie is de afhankelijke 

variabele. Dit betekent de extinctie van de oplossing is afhankelijk van het gehalte 

van de chemische component en niet anders om. De snelheid staat op de x-as en 

het verbruik op de y-as.    

 

De waarnemingen vertonen een zeer duidelijk positief effect hetgeen betekent dat bij 

een hogere gehalte de extinctie groter zal zijn. Dit positief effect zie je ook terug in de 

vergelijking met een positieve waarde voor de x-waarde. De asafsnede is nagenoeg 

0 waaruit blijkt dat de overige aanwezige chemische stoffen, zoals het oplosmiddel 

geen extinctie veroorzaken.  

 

Het verband is : Extinctie = 0,1988 * gehalte +  0,0053 

 

De correlatie is extreem hoog : R2 = 0,9998 hetgeen betekent dat 99,98% van de 

variatie in de Extinctie kan worden verklaard door het verschil in het gehalte. Deze 

hoge correlaties zijn kenmerkend voor dergelijke causale verbanden, die vaak binnen 

de natuurwetenschappen worden gebruikt.   

Een andere variatiebronnen zijn verschillen tijdens de uitvoering van de metingen en 

de nauwkeurigheid van de gebruikte apparatuur.  
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5.1 De uitdraai van de ANOVA ziet er als volgt uit : 

Deze ANOVA toont aan dat het model significant is hetgeen betekent dat de 

geografische achtergrond een duidelijk effect op de lengte van de onderzochte 

personen heeft. De gevonden F-waarde (5.29) is duidelijk hoger dan de kritische F-

waarde (2.72) en de kan dat dit effect per toeval wordt gevonden is extreem laag (P-

waarde).  

De ANOVA toont niet aan welke groepen significant van elkaar verschillen. Hiervoor 

moet een aanvullende toets worden uitgevoerd die niet standaard in Excel staat. Het 

overzicht laat wel zien dat de groep uit Limburg en de groep uit Groningen de uiterste 

zijn. Deze groepen moeten significant verschillen zijn. Voor de overige groepen is 

een dergelijke uitspraak op basis van deze ANOVA niet mogelijk.  

        

Anova: Single Factor       

        

SUMMARY        

Groups Count Sum Average Variance    

Groningen 20 38.15 1.9075 0.009651    

Zuid-Holland 20 37.08 1.854 0.012488    

Gelderland 20 37.4 1.87 0.006821    

Limburg 20 35.83 1.7915 0.006361    

        

        

ANOVA        

Source of Variation SS df MS F P-value F crit  
Between Groups 0.140245 3 0.046748 5.294025 0.002281 2.724944  
Within Groups 0.67111 76 0.00883     

        

Total 0.811355 79          

        

        
  



5.2     De uitdraai van de two-way ANOVA ziet er als volgt uit:  
 
Zet de gegevens in een goede vorm. Deze vorm zit als volgt uit : 
 
 

      

 jeugd volwassen gepensioneerd  
man 35 60 103   

 30 65 104   

 25 67 110   

 30 68 108   

vrouw 38 72 105   

 40 70 103   

 39 71 112   

 42 72 109   

      

      
 
De ANOVA analyse toont aan dat zowel het geslacht als de leeftijd een significant 
effect op het bestede bedrag heeft. Dit blijkt uit de hoge F-waarden voor zowel de 
leeftijd (columns) als voor het geslacht (samples). De kans dat dit effect op toeval 
berust (P-value) is zeer klein.  
 
De ANOVA toont ook een interactie tussen beide termen aan. Dit betekent dat het 
effect van beide factoren is verstrengeld. De achtergrond hiervan kan je afleiden uit de 
oorspronkelijke resultaten. Uit de ANOVA analyse blijkt dat vrouwen meer geld 
besteden dan mannen. Dit verschil is bij de groepen jeugd en volwassen 
(respectievelijk 9,75 en 6,25) duidelijk groter dan het verschil bij de groep 
gepensioneerden (1,00).  
 
  

        

        

Anova: Two-Factor With Replication     

        

SUMMARY jeugd volwassen gepensioneerd Total    

man            

Count 4 4 4 12    

Sum 120 260 425 805    

Average 30 65 106.25 67.08333    

Variance 16.66667 12.66667 10.91667 1070.447    

        

vrouw            

Count 4 4 4 12    

Sum 159 285 429 873    

Average 39.75 71.25 107.25 72.75    

Variance 2.916667 0.916667 16.25 835.1136    DE 



        

Total           

Count 8 8 8     

Sum 279 545 854     

Average 34.875 68.125 106.75     

Variance 35.55357 16.98214 11.92857     

        

        

ANOVA        

Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit  

Sample 192.6667 1 192.6667 19.16022 0.000363 4.413873  
Columns 20702.58 2 10351.29 1029.41 2.76E-19 3.554557  
Interaction 77.58333 2 38.79167 3.857735 0.040337 3.554557  
Within 181 18 10.05556     

        

Total 21153.83 23          

        

        
  

  
 


