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SPSS-oefening 1: Betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen: Opgave 
 
Oefening 1 
 
Een machine is zodanig ingesteld dat ze tennisballen met een gemiddeld gewicht van 57,6 gram 
produceert. Een technicus weegt een aantal tennisballen om te controleren of de machine wel degelijk 
werkt. De gewichten van deze tennisballen vind je in de dataset ‘tennis’. Je mag ervan uitgaan dat de 
variabele gewicht normaal verdeeld is in de populatie. 
 
a) Toets of het gemiddelde gewicht van de observaties significant verschillend is van 57,6.  
Geef de nulhypothese, alternatieve hypothese, testwaarde, aantal vrijheidsgraden (df) en P-waarde.   
b) Geef het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddeld gewicht van de tennisballen. Is het 
resultaat in overeenstemming met de hypothesetest? 
c) Formuleer een besluit. 
 
 
Oefening 2 
 
a) Open de dataset ‘sigaretten’ in SPSS. Controleer of de namen van de variabelen in de kolomhoofding 
terecht zijn gekomen.  
b) Toets of het gemiddeld ‘aantal sigaretten’ significant verschillend is van 8. Geef de nulhypothese, 
alternatieve hypothese, testwaarde, aantal vrijheidsgraden (df) en P-waarde.   
c) Maak een boxplot van de variabele ‘aantal sigaretten’ apart voor mannen en vrouwen. Vergelijk deze 
verdelingen. 
d) Geef het 90%-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddeld ‘aantal sigaretten’ apart voor mannen 
en vrouwen. Wat kan je besluiten? 
 TIP: werk met Data > Split File om de groepen apart te analyseren. 
 
Oefening 3 
 
In een gemeente liep de voorbije 5 jaar een campagne om de geboorte van kinderen te stimuleren. Vijf 
jaar geleden was het gemiddeld aantal kinderen per gezin in de gemeente 2. In de dataset ‘kinderen’ 
vind je de gegevens over het aantal kinderen per gezin na de campagne. Ga aan de hand van een t-test 
na of de campagne een effect heeft gehad en het gemiddeld aantal kinderen na de campagne hoger is 
dan het gemiddeld aantal kinderen vóór de campagne. Je mag ervan uitgaan dat de variabele ‘aantal 
kinderen’ normaal verdeeld is. 
a) Geef de nulhypothese, alternatieve hypothese, testwaarde, aantal vrijheidsgraden (df) en P-waarde.  
b) Formuleer een besluit. 
 
 
Oefening 4 
 
De dataset house_selling_prices bevat informatie over huizen, namelijk de grootte van het huis (in 10 
square feet), de verkoopprijs van het huis (in 1000 dollars) en de regio waarin het huis gelegen is (NE: 
north east vs NW: north west) 
 
a) Welke zijn de assumpties die voldaan moeten zijn om een valide t-test voor de gemiddelde grootte 
van huizen uit te voeren? 
b) Twee van deze assumpties kan je controleren door grafische voorstellingen te maken van je variabele. 
Welke?  
c) Maak een histogram van de variabele ‘grootte’. 
d) Maak een boxplot van de variabele ‘grootte’. 
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e) Bekijk het histogram en de boxplot. Zijn de assumpties (zie vraag b) voldaan? Indien niet, zorg ervoor 
dat de assumpties voldaan zijn door de onderzoekseenheden die een uitschieter zijn voor de variabele 
grootte niet mee op te nemen in de analyses.  
f) Test de nulhypothese dat de gemiddelde grootte van de huizen gelijk is aan 1330 square feet 
tegenover de alternatieve hypothese dat de gemiddelde grootte van de huizen groter is dan 1330 
square feet. Gebruik alpha = 0.05. 
Geef de nulhypothese, alternatieve hypothese, testwaarde, df en P-waarde en formuleer een besluit. 
g) Een man wil een huis kopen. Tot nu toe ging hij op zoek naar een huis in het NE van het land, in de 
buurt van het bedrijf waar hij werkt. De gemiddelde verkoopprijs van huizen in die regio bedraagt 100 
935 dollars. In de periode waarin de man een huis aan het zoeken is, beslist de directeur van het bedrijf 
om de man over te plaatsen naar een afdeling in het NW van het land. De man besluit dan maar om een 
huis te kopen in het NW van het land. De man vraagt zich af of de huizen in het NW van het land 
gemiddeld gezien een andere prijs hebben dan de huizen in het NE. Hij vraagt aan jou om dit te 
onderzoeken.  
Bereken de gemiddelde prijs voor de huizen in het NW  
  TIP: werk met Select cases om de juiste huizen te selecteren. 
h) Controleer met behulp van grafische voorstellingen de assumpties voor het mogen uitvoeren van een 
t-test voor de gemiddelde prijs van de huizen in het NW. Zorg ervoor dat de assumpties voldaan zijn 
door de onderzoekseenheden die een uitschieter zijn voor de variabele prijs niet mee op te nemen in 
de analyses.  
i) Ga aan de hand van een hypothesetest na of de gemiddelde verkoopprijs van huizen in het NW 
verschillend is van 100 935 dollars. Voer de test uit op het 10% significantieniveau.  
 
 
Oefening 5 
 
Een fervent mountainbiker vraagt zich af wat de gemiddelde prijs is van een nieuwe mountainbike. Hij 
bestelt een aantal catalogi en noteert de prijzen van de fietsen. Nadat hij 12 bedragen verzameld heeft, 
berekent hij de gemiddelde kostprijs en het bijhorende 99%-betrouwbaarheidsinterval. Hij vindt het 
bekomen interval veel te ruim en wil een veel nauwkeurigere schatting. Daarom zoekt hij verder prijzen 
totdat hij 72 bedragen gevonden heeft en berekent hij opnieuw een 99%-betrouwbaarheidsinterval. Dit 
interval is veel smaller en de mountainbiker is tevreden. De gegevens vind je in de datafiles 
‘mountainbikeKLEINEsteekproef’ en in ‘mountainbikeGROTEsteekproef. Je mag ervan uitgaan dat beide 
variabelen normaal verdeeld zijn. 
 
a) ‘mountainbikeKLEINEsteekproef’: Wat is het 99%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde 
prijs? Wat is de breedte van het betrouwbaarheidsinterval? (algemene formule + concrete waarde)  
b) ‘mountainbikeGROTEsteekproef’: Wat is het 99%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde 
prijs? Wat is de breedte van het betrouwbaarheidsinterval? (algemene formule + concrete waarde)  
c) Hoe staat de verandering in breedte van het 99%-betrouwbaarheidsinterval in verband met de 
verandering van de steekproefgrootte? (deze vraag los je op zonder SPSS) 
 


