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SPSS-oefening 2: Hypothesetoetsen Opgave 
 

Oefening 1: dataset politiek 
Is er een verband tussen de scholingsgraad van mensen en de mate van interesse in politiek? 
In de dataset ‘politiek’ vind je de variabelen opleiding en politieke interesse. Mensen die het 
hoger onderwijs voltooid hebben, behoren tot de categorie 2 voor de variabele opleiding. In 
de categorie 1 zitten diegenen met als hoogste diploma ‘middelbaar onderwijs’. Iedere 
deelnemer moest op een schaal van 1 (zeer klein) tot 5 (zeer groot) aangeven hoe groot zijn 
politieke interesse is. 
 
a) Gaat het hier om onafhankelijke of om afhankelijke steekproeven? 
b) Toets of de interesse in politiek significant verschillend is voor de twee opleidingsniveaus 
met alpha = 0.05. Gebruik ‘1’ als groep 1 en ‘2’ als groep 2. 
Kan je ervan uitgaan dat de populatievarianties aan elkaar gelijk zijn? 
Geef de nulhypothese, de alternatieve hypothese, testwaarde en de P-waarde. 
Geef het bijhorende betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde verschil. 
Formuleer een besluit. 
c) Herhaal de analyses maar deze keer met ‘2’ als groep 1 en ‘1’ als groep 2. Wat zijn de 
verschillen? 
d) Welke veronderstellingen worden er gemaakt bij deze hypothesetoetsen? Controleer indien 
mogelijk aan de hand van figuren. 

 

Oefening 2: dataset websites 
Een student wil zijn studieboeken kopen via het internet. Na wat zoekwerk heeft hij twee 
websites gevonden. Hij vraagt zich af welke website de goedkoopste zou zijn. Daarom zoekt 
hij voor de tien boeken die hij nodig heeft op elke website de prijs. Is er een significant 
prijsverschil tussen de websites? 
 
a) Gaat het hier om onafhankelijke of om afhankelijke steekproeven? 
b) Is het prijsverschil significant met alpha = 0.01 wanneer je een tweezijdige alternatieve 
hypothese toetst? 
Geef de nulhypothese, de alternatieve hypothese, testwaarde en de P-waarde. 
Geef het bijhorende betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde verschil. 
Formuleer een besluit. 
c) Is het prijsverschil significant met alpha = 0.01 wanneer je een eenzijdige alternatieve 
hypothese (website1 is duurder dan website2) gebruikt? 
Geef de nulhypothese, de alternatieve hypothese, testwaarde en de P-waarde. 
Formuleer een besluit. 
 
Oefening 3: dataset computers 
Een website verkoopt tweedehandscomputers. Er zijn twee verkoopsmethoden (a en b). Is er 
bij een van de twee methoden een significant hogere prijs? Voor elke methode vind je de 
prijzen van de computers die op die manier verkocht werden. 
 
a) Gaat het hier om onafhankelijke of om afhankelijke steekproeven? 
b) Toets of het prijsverschil tussen de methoden significant is met alpha = 0.05. 
Kan je ervan uitgaan dat de populatievarianties aan elkaar gelijk zijn? 
Geef de nulhypothese, de alternatieve hypothese, testwaarde en de P-waarde. 
Geef het bijhorende betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde verschil. 
Formuleer een besluit. 
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Oefening 4: dataset: politie 
Aan 497 mensen werden de volgende vragen gesteld: 
Hoe groot is je vertrouwen in de Belgische politiek? A: laag B: midden C: hoog 
Hoe groot is je vertrouwen in de Belgische politie? A: laag B: midden C: hoog 
 
a) Wat is het meetniveau van deze variabelen? 
b) Maak een kruistabel waarin zowel de geobserveerde als de verwachte frequenties staan. 
Vraag ook de chi-kwadraattest op. 
c) Hoeveel mensen hebben een hoge mate van vertrouwen in de politie en een lage mate van 
vertrouwen in de politiek? 
d) Hoeveel mensen hebben een lage mate van vertrouwen in de politie en een lage mate van 
vertrouwen in de politiek? 
e) Indien de variabelen onafhankelijk zouden zijn, wat is het voorspelde aantal mensen met 
een hoog vertrouwen in de politie en de politiek? 
f) Indien de variabelen onafhankelijk zouden zijn, wat is het voorspelde aantal mensen met 
een hoog vertrouwen in de politie en een middelmatig vertrouwen in de politiek? 
h) Hoeveel bedraagt de chi-kwadraatteststatistiek? 
i) Wat zijn de nulhypothese en de alternatieve hypothese van deze test? 
j) Hoeveel vrijheidsgraden heeft de ᵡ ² -verdeling waarin deze statistiek gesitueerd moet 
worden? 
k) Hoeveel bedraagt de P-waarde? Maak een tekening waarop je deze P-waarde aanduidt. Wat 
is het besluit van deze hypothesetest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


