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Schriftelijk examen

Dr. C. Meeusen en dr. D. Vanpaemel

S0A17D: Sociale Statistiek

Instructies voor een goed verloop van het examen:

Coronaspecifieke maatregelen

- Docent vermeldt zoals steeds heel duidelijk alle afspraken m.b.t. het examen zoals de toegestane
hulpmiddelen en of het examen uit meerdere bundels bestaat.

- Student legt persoonlijke spullen (tassen, rugzakken, jassen, GSM, . . . ) onder eigen stoel.

- Studenten leggen het examen af op de aangewezen stoelen.

1. Schrijf op elk van de antwoordbladen uw naam, voornaam, studentennummer en opleiding.

2. Controleer de volgorde van de pagina’s en/of vragen (dit examen omvat 17 pagina’s en 4 vragen,
opgedeeld in 3 bundels).

3. Laat alle pagina’s aan elkaar vastzitten. Ga ook na of u kladpapier en een formularium gekregen
hebt. Op dit formularium mag niets geschreven worden!

4. Dit is een gesloten boek examen. Hierbij is elk type rekentoestel toegelaten, maar het geheugen
moet gewist zijn.

5. Alle andere elektronische apparaten worden voor het examen uitgeschakeld.

6. Gebruik voor elk antwoord niet meer ruimte dan voorzien.

7. Schrijf zo leesbaar en duidelijk mogelijk.

8. Het examen duurt 3 uur.

9. Elk antwoord moet beargumenteerd of berekend worden. Voor het berekenen van sommige kan-
sen dien je gebruik te maken van de statistische tabellen. In dat geval moet je deze tabellen
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ook gebruiken. Het berekenen van deze kansen met een rekenmachine mag, maar geldt enkel
als controle. Sommige kansen kunnen niet exact berekend worden (met behulp van de statis-
tische tabellen). In dat geval geef je de beste benadering die je uit de tabellen kan afleiden.
Einduitkomsten rond je af tot 3 cijfers na de komma.

10. Examens van opleidingsonderdelen die in het Nederlands worden gedoceerd, moeten in het Ne-
derlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden ge-
doceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent ingeschreven
in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels worden beant-
woord.

11. Controleer vooraleer u uw antwoorden afgeeft of u alle vragen heeft beantwoord. U geeft alle
papieren af (examen, formularia en kladpapier).

12. Toon bij het afgeven van uw kopij uw studentenkaart en check of uw aanwezigheidsattest volledig
is ingevuld.

13. Let op! Onregelmatigheden bij examens kunnen aanleiding geven tot ernstige sancties (art.84,
85 en 86 van het onderwijs- en examenreglement).

Veel succes!
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1. (2 punten) Statbel (het Belgische statistiekbureau) rapporteerde in 2018 een lichte daling in het
aantal dodelijke verkeersongevallen in vergelijking met 2017. Dit cijfer ligt echter nog steeds erg
hoog. Om hier meer zicht op te krijgen, werd er een vergelijking uitgevoerd tussen de verkeers-
ongevallen tijdens de werkweek en de ongevallen tijdens het weekend. We beschikken over de
onderstaande informatie.
In 2018 werden er 49 354 slachtoffers geteld. Daarvan zijn er 44 430 lichtgewonden en 3 636
zwaargewonden. De overige slachtoffers kenden een dodelijke afloop of zijn levenslang ernstig
gehandicapt. Hierover zijn er geen exacte cijfers bekend, maar wel de volgende gegevens.
Van alle verkeersongevallen in België gebeuren er 30% tijdens het weekend (van vrijdagavond
22u tot maandagochtend 6u). Van de ongevallen die tijdens de week gebeuren, zijn er 1.5% met
dodelijke afloop. Bij de ongevallen tijdens het weekend is dit 2.5%.

Beantwoord de volgende vragen met betrekking tot een verkeersongeval in 2018.

(a) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat een verkeersongeval een dodelijke afloop kent én in het
weekend plaatsvindt?

Oplossing: NoemD de gebeurtenis dat een verkeersongeval een dodelijke afloop kent en
WK de gebeurtenis dat een verkeersongeval in het weekend plaatsvindt. Dan is gegeven
dat

P (WK) = 0.3 P (D|WK) = 0.025

De gezochte kans is dan

P (D ∩WK) = P (D|WK)P (WK) = 0.025× 0.3 = 0.0075

Versie 2



Faculteit Sociale Wetenschappen

Academiejaar 2019-2020

24 juni 2020

4

Naam: ...........................................................

Voornaam: ....................................................

Studentennummer: .......................................

Opleiding:.......................................................

Let op:

• kansen liggen altijd tussen 0 en 1. Als je een kans < 0 of > 1 uitkomt, dan weet je zeker
dat je een fout gemaakt hebt.

• Het aantal dodelijke slachtoffers kan je niet rechtstreeks uit de gegevens halen. Je kan
wel het aantal slachtoffers berekenen dat overleed of levenslang ernstig gehandicapt is,
namelijk:

49 354− 44 430− 3 636 = 1288

• Let op de notatie van de voorwaardelijke kans: P (WK|D) is de kans dat een onge-
val in het weekend gebeurt, als je weet dat het om een dodelijk ongeval gaat (en niet
omgekeerd).

• De gebeurtenissen D en WK zijn niet onafhankelijk, dus

P (D ∩WK) 6= P (D)P (WK)

(b) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat een verkeersongeval een dodelijke afloop kent?

Oplossing: P (D) = P (D|WK)P (WK) + P (D|WKC)P (WKC)

= 0.025× 0.3 + 0.015× 0.7

= 0.018

Let op:

• P (D) 6= P (D|WK) + P (D|WKC)

(c) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat er geen dodelijke afloop is bij een verkeersongeval?

Oplossing: P (DC) = 1− P (D) = 1− 0.018 = 0.982
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(d) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat twee verschillende personen betrokken in een willekeurig
verschillend verkeersongeval beide lichtgewond of beide zwaargewond zijn?

Oplossing: De kans dat beide personen lichtgewond zijn bedraagt
44430

49354
× 44429

49353
en de

kans dat ze allebei zwaargewond zijn is
3636

49354
× 3635

49353
. De gevraagde kans is dan

44430

49354
× 44429

49353
+

3636

49354
× 3635

49353
= 0.816

Let op:

• De volgende redenering werd ook juist gerekend: de kans dat een slachtoffer van een

verkeersongeval lichtgewond is, bedraagt
44430

49354
= 0.900 en de kans dat een slachtoffer

zwaargewond is, is gelijk aan
3636

49354
= 0.074. De gevraagde kans is dan

0.9002 + 0.0742 = 0.810416 + 0.00543 = 0.816

• De gebeurtenis “beide lichtgewond of beide zwaargewond” is niet hetzelfde als de ge-
beurtenis “beide licht- of zwaargewond”. De kans op deze laatste gebeurtenis bereken
je (benaderend) als (

44430

49354
+

3636

49354

)2
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2. (0.5 punt) Uit een groot mobiliteitsonderzoek blijkt dat de 1000 deelnemende Vlamingen gemid-
deld 13% van hun verplaatsingen met het openbaar vervoer afleggen en gemiddeld 15% van hun
verplaatsingen te voet of met een (e)-fiets. Welke teststatistiek gebruik je om te onderzoeken of
Vlamingen zich gemiddeld vaker te voet of met de (e)-fiets verplaatsen dan met het openbaar
vervoer? Verklaar ook je antwoord.

© Z =
P̂ − p0√
p0(1−p0)

n

© Z =
P̂1 − P̂2√

P̂0(1− P̂0)
(

1
n1

+ 1
n2

)
© T =

X̄n − µ0

S/
√
n

© T =
Ȳ1 − Ȳ2

Sp
√

1
n1

+ 1
n2

© T =
Ȳ1 − Ȳ2√
S2
1

n1
+

S2
2

n2

√
T =

V̄n
SV /
√
n

© Dit kan je niet weten zonder eerst te onderzoeken of de varianties van beide variabelen
al dan niet aan elkaar gelijk zijn.

Verklaring:

Oplossing: Aangezien we voor elke deelnemer beschikken over een observatie van X (per-
centage verplaatsingen met het openbaar vervoer) en Y (percentage verplaatsingen te voet of
met (e)-fiets), beschikken we over gepaarde waarnemingen en gebruiken we de bijbehorende
teststatistiek over het verschil in gemiddeldes.
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3. (4 punten) Standaard duren Zumbalessen één uur. In een artikel op het internet wordt beweerd
dat iemand tijdens een Zumbales gemiddeld 600 calorieën verbruikt.

(a) (2.5 punten) Eén van de Zumba-instructeurs bij het Universitair sportcentrum vraagt bij de
start van een willekeurige les aan 100 willekeurige deelnemers om hun calorieverbruik tijdens
die les te registreren. Achteraf blijkt dat het calorieverbruik van deze 100 personen gemiddeld
611 calorieën bedraagt, met een standaarddeviatie van 45 calorieën. Op basis hiervan denkt
de instructeur dat iemand tijdens zijn Zumbales gemiddeld meer dan 600 calorieën verbruikt.
Kan je op basis van deze gegevens bewijzen dat de instructeur gelijk heeft? Onderzoek aan
de hand van een geschikte hypothesetest.

i. Welke hypotheses worden er getest? Formuleer zoveel mogelijk in symbolen en verklaar
de gebruikte notatie indien van toepassing.

Oplossing: H0 : µ 6 600 vs. H1 : µ > 600

met µ het gemiddelde calorieverbruik van een deelnemer tijdens een Zumbales van
deze instructeur.

• Als je de hypotheses formuleert als H0 : µ 6 µ0 vs. H1 : µ > µ0, dan moet je
vermelden dat µ0 = 600.

• Het symbool x kan je niet gebruiken in de formulering van de hypotheses. Dit is
immers een steekproefwaarde, terwijl je een hypothesetest uitvoert om een uitspraak
te kunnen doen over een populatieparameter.

ii. Welke voorwaarde(n) moet(en) voldaan zijn om deze hypothesetest te mogen uitvoeren?
Ga, indien mogelijk, na of hieraan voldaan is en leg uit waarom (niet).

Oplossing:

• Willekeurige steekproef (OK, gegeven)

• Kwantitatieve variabele (OK, CALORIEVERBRUIK)

• De steekproef is voldoende groot (OK, 100 deelnemers)

• Geen uitschieters in de data (veronderstelling)
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• Let op: de variabele CALORIEVERBRUIK is continu, niet discreet!

• Het is niet voldoende om de voorwaarden te noteren zonder meer, hetgeen tussen
haakjes staat moet op een bepaalde manier vermeld worden.

iii. Geef de formule van de teststatistiek en de (benaderende) verdeling ervan onder H0. Geef
ook het aantal vrijheidsgraden indien van toepassing.

Oplossing:
T =

X100 − µ0

S/
√
n
≈H0 t99

Let op:
• De teststatistiek en de toevalsvariabelen in de formule ervan moet je met een

HOOFDLETTER schrijven.

iv. Bereken de testwaarde.

Oplossing:
t =

x100 − µ0

s/
√
n

=
611− 600

45/
√

100
= 2.44

v. Bereken de (benaderende) P-waarde. Geef zowel de uitdrukking met de kans als de
waarde ervan.

Oplossing: P-waarde ≈ P (T > 2.44), ligt tussen 0.005 en 0.01 want
2.364 < 2.44 < 2.626.

Let op voor een goede notatie:

P (T > 2.44) 6= P (2.364 < 2.44 < 2.626)

vi. Formuleer een zo volledig mogelijk inhoudelijk besluit op significantieniveau 5%.

Oplossing: De P-waarde ligt tussen 0.005 en 0.01 en is dus kleiner dan het signi-
ficantieniveau van 5%. We verwerpen dus H0 op dit significantieniveau en besluiten
dat het gemiddelde calorieverbruik tijdens een Zumbales van deze instructeur groter is
dan 600.
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Uit de hypothesetest kan je niet besluiten dat “het calorieverbruik” tijdens een Zumbales
van deze instructeur groter is dan 600. Het woord gemiddelde is hier cruciaal!

vii. Stel een 95% betrouwbaarheidsinterval op voor het gemiddelde calorieverbruik tijdens een
Zumbales.

Oplossing:[
xn − tn−1,α/2

s√
n

;xn + tn−1,α/2
s√
n

]
=

[
611− 1.984

45√
100

; 611 + 1.984
45√
100

]
= [602.072; 619.928]

Let op: tn−1,α/2 6= 1.96 want
• σ is niet gekend.

• Het aantal vrijheidsgraden is niet groot genoeg om te benaderen met de normale
verdeling.

Let op: xn 6= 600, 600 is immers de waarde onder H0.

viii. Kan je op basis van het betrouwbaarheidsinterval uit (vii) hetzelfde besluit trekken als uit
de hypothesetest die je uitvoerde? Waarom wel/niet?

Oplossing: Nee, we voerden een éénzijdige hypothesetest uit en het betrouwbaar-
heidsinterval is equivalent met een tweezijdige hypothesetest.

(b) (1.5 punt) Na een heel uitgebreid onderzoek besluit de instructeur dat het calorieverbruik van
een deelnemer aan een van zijn Zumbalessen normaal verdeeld is met een gemiddelde van
618 een standaarddeviatie van 55 calorieën.

i. Wat is de kans dat een deelnemer tijdens een Zumbales tussen 500 en 550 calorieën
verbruikt?

Oplossing: Zij X het aantal calorieën dat een deelnemer verbruikt tijdens een Zum-
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bales.

P (500 < X < 550) = P

(
500− 618

55
< Z <

550− 618

55

)
= P (−2.14 < Z < −1.24)

= P (Z < −1.24)− P (Z < −2.14)

= 1− P (Z < 1.24)− (1− P (Z < 2.14))

= −0.893 + 0.984

= 0.091

De kans dat een deelnemer tijdens een Zumbales tussen 500 en 550 calorieën ver-
bruikt, bedraagt 0.091.

Let op:
• Indien je niet uitlegt wat X betekent, dan zijn je berekeningen eigenlijk betekenisloos.

• We zijn geı̈nteresseerd in het “calorieverbruik” en niet in het “gemiddelde caloriever-
bruik”. X zal daarom het “aantal calorieën” voorstellen en niet het “gemiddelde aantal
calorieën”.

ii. Wat is de kans dat een groep van 100 deelnemers tijdens een les samen minstens 62 000
calorieën verbruikt?

Oplossing: Noteer opnieuw met X het aantal calorieën dat een deelnemer verbruikt
tijdens een Zumbales. Er is gegeven dat

X ∼ N(618; 552)

Vanwege de CLS geldt

X100 ∼ N

(
618;

552

100

)
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De gevraagde kans wordt dus gegeven door

P

(
X100 >

62000

100

)
= P

(
X100 > 620

)
= P

(
Z >

620− 618

5.5

)
= P (Z > 0.36) = 1− P (Z ≤ 0.36) = 1− 0.641 = 0.359

De kans dat 100 deelnemers tijdens een les samen minstens 62 000 calorieën verbrui-
ken, bedraagt 0.359.

Let op:
• In deze vraag zijn we wel genteresseerd in het “gemiddelde calorieverbruik”, je kan

hier dus niet dezelfde verdeling gebruiken als in vraag (i).

• Als je X definieert als “het aantal calorieën dat 100 deelnemers samen verbruiken”,
dan X ∼ N(61 800; 100× 552) en niet X ∼ N(61 800; 55002)

• Maak gebruik van de CLS en noteer duidelijk de gebruikte verdeling.

iii. De deelnemers met het 9% hoogste calorieverbruik worden “Zumba diva’s” genoemd.
Hoeveel calorieën moet een deelnemer minstens verbruiken om een “Zumba diva” te zijn?

Oplossing: Noteer met X het calorieverbruik van een deelnemer. We zoeken het
verbruik x zodat

P (X > x) = 0.09⇔ P (X < x) = 0.91⇔ P

(
Z <

x− 618

55

)
= 0.91

In de standaardnormale tabel vinden we dat P (Z < 1.34) = 0.91.
Bijgevolg moet gelden

x− 618

55
= 1.34⇔ x = 1.34 · 55 + 618 = 691.7

Een deelnemer moet minstens 691.7 calorieën verbruiken om een Zumba diva te zijn.
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Let op:
• We zoeken x zodat 9% van het calorieverbruik groter is dan x, daarom P (X > x) =

0.09.

• Let op voor notatie: P
(
Z <

x− 618

55

)
6= 1.34

4. (3.5 punten) Via een willekeurige steekproef werden bezoekers van Rock Wechter 2019 gevraagd
naar hun uitgaven op de festivalsweide op de eerste dag van het festival, donderdag 27 juni 2019.
Men wil onderzoeken of er een verband is tussen de studie- of werksituatie van de bezoeker en
het bedrag dat ze besteden op de eerste festivaldag. De bezoekers worden onderverdeeld in
vier groepen: leerlingen uit het secundair onderwijs, studenten uit het hoger onderwijs, werkende
mensen en mensen die niet werken en niet studeren. De statistische analyse van de resultaten
wordt weergegeven in de SPSS uitvoer op pagina 17. Maak in je antwoord op de onderstaande
vragen zoveel mogelijk gebruik van de SPSS uitvoer.

(a) Wat is de verklarende variabele en wat is de responsvariabele?

• Verklarende variabele: de groep waartoe de bezoeker behoort

• Responsvariabele: de uitgaven op de eerste festivaldag

(b) Welke hypotheses worden er getest?

Oplossing: H0: De uitgave op de festivalsweide op de eerste dag hangt niet af van de
groep waartoe de bezoeker behoort.
H1: De uitgave op de festivalsweide op de eerste dag hangt wel af van de groep waartoe
de bezoeker behoort.

Let op:

• Je mag ook zeggen
H0: X en Y zijn onafhankelijk.
H1: X en Y zijn afhankelijk.
met X = de groep waartoe de bezoeker behoort en Y = de uitgave op de festivals-
weide op de eerste dag.

• Vergeet zeker niet om in dit geval de variabelen X en Y te definiëren.
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(c) Welke voorwaarde(n) moet(en) voldaan zijn om deze hypothesetest te mogen uitvoeren? Ga,
indien mogelijk, na of hieraan voldaan is en leg uit waarom (niet).

Oplossing:

• Willekeurige steekproef: voldaan (gegeven)

• Twee categorische variabelen: voldaan (bezoeker met 4 groepen en uitgaven met 3
categorieën)

• De geobserveerde waarde in elke cel moet minstens 5 zijn: voldaan (de kleinste
waarde is 7)

• Zorg dat je het verschil kent tussen een kwalitatieve en een kwantitatieve variabele.

• Vermeld ook waarom elke voorwaarde wel of niet voldaan is.

(d) Geef de formule van de teststatistiek met de (benaderende) verdeling ervan onder H0. Geef
ook het aantal vrijheidsgraden indien van toepassing.

Oplossing: X2 =
∑ (geobs.waarde - verwachte waarde)2

verwachte waarde
≈H0 χ

2
6

Let op:

• Elk symbool is belangrijk in deze formule.

• De teststatistiek is benaderend χ2 verdeeld.

(e) Geef de testwaarde.

Oplossing: χ2 = 17.601

(f) Wat is de P-waarde? Geef zowel de uitdrukking in symbolen als de waarde ervan.

Oplossing: P-waarde = P (X2 > 17.601) = 0.007
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• Lees goed de opgave. De P-waarde alleen geven volstaat hier niet. We vragen ook naar
de uitdrukking in symbolen.

(g) Maak een schets waarop je de testwaarde en de P-waarde aanduidt.

Oplossing:

0 17.601

χ2
6

• Zorg dat je weet hoe de grafiek van de dichtheidsfunctie van een χ2-verdeling eruit ziet.

• Benoem de dichtheidsfunctie die je tekent (χ2
6).

(h) Wat is de betekenis van deze P-waarde?

Oplossing: Dit is de kans om, onder H0, een testwaarde te bekomen die minstens even
groot is als de testwaarde bekomen in deze steekproef.

• Bij deze vraag verwachten we dat je de definitie van een P-waarde geeft. Het is duidelijk
dat we niet vragen naar wat we kunnen besluiten aan de hand van deze P-waarde (zie
volgende vraag).

• Bij een definitie is elk woord belangrijk. Zorg ervoor dat geen delen vergeet.

(i) Formuleer een zo volledig mogelijk besluit op significantieniveau α = 1%. Indien je een statis-
tisch significant verband vindt, leg dan uit welk soort verband er is.

Oplossing: De P-waarde bedraagt 0.007 en is dus kleiner dan het significantieniveau van
1%, zodat we H0 mogen verwerpen op dat signifincantieniveau. We mogen besluiten dat
er een verband is tussen de groep waartoe de bezoeker behoort en de uitgaven van die
bezoeker op de eerste festivaldag. Als we de geobserveerde waarden met de verwachte
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waarden vergelijken, zien we dat leerlingen en studenten eerder tussen 0 en 50 euro uit-
geven, werkenden eerder meer dan 50 euro en anderen tussen 50 en 100 euro.

• Lees goed de vraag. Er wordt ook gevraagd wanneer er een verband is, uit te leggen
welk soort verband er is.
We zoeken hier per groep van bezoekers de uitgaveklasse(n) waarvoor de verwachte
waarde kleiner is dan de geobserveerde waarde.

(j) Wordt hier mogelijk een type I of type II fout gemaakt? Wat betekent het maken van deze soort
fout in deze situatie?

Oplossing: We verwerpen H0, dus we maken mogelijk een type I fout. Dit wil zeggen dat
we besluiten dat er een verband is tussen de groep waartoe de bezoeker behoort en de
uitgaven op de eerste festivaldag, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is.

• Er wordt niet enkel gevraagd welk type fout er hier mogelijk gemaakt werd, maar ook wat
deze fout betekent in de gegeven situatie. Enkel antwoorden dat het gaat om een type I
fout waarbij de nulhypothese onterecht verworpen wordt, is dus onvoldoende.

• Het is voldoende bij deze vraag om enkel type I uit te leggen. Je hoeft type II niet te
vermelden. Als je toch alle twee de types uitlegt (wat je niet meer punten oplevert), geef
dan steeds aan welk type in deze situatie van toepassing is.

(k) Ook de organisatoren van het festival Dranouter hebben een aantal willekeurig uitgekozen
bezoekers bevraagd over hun uitgave op de eerste dag van het festival op de festivalsweide.
Ze deelden de bezoekers in in dezelfde groepen en vonden volgende gegevens:

Uitgave in euro
0-50 euro 50-100 euro 100+ euro

Secundair onderwijs 15 21 3
Hoger onderwijs 55 9 3

Werkend 18 36 4
Niet werkend, niet studerend 33 7 2
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Voornaam: ....................................................
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Opleiding:.......................................................

Zijn de voorwaarden voldaan om onafhankelijkheid tussen de soort bezoeker en hun uitgaven
te mogen testen? Zo ja, som alle voorwaarden op en verklaar waarom ze voldaan zijn. Zo
neen, leg uit aan welke voorwaarde(n) er niet voldaan is (zijn) en wat je zou kunnen doen om
toch onafhankelijkheid te mogen testen. Je moet de hypothesetest niet uitvoeren!

Oplossing: Er is niet voldaan aan de voorwaarde dat elke absolute frequentie minstens 5
moet zijn. Je kan dan categorieën samennemen, bijvoorbeeld de twee laatste kolommen.

• Het is niet voldoende om enkel te vermelden dat er niet voldaan is aan de voorwaarde dat
de absolute frequentie minstens 5 moet zijn. Er wordt ook gevraagd om een oplossing
te geven waardoor we toch onafhankelijkheid mogen testen. Lees dus goed de opgave!
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Groep * Uitgaveineuro 

Uitgave in euro 

446 100,0% 0 0,0% 446 100,0% 

 

Groep * Uitgaveineuro Uitgave in euro Crosstabulation 

 

Uitgaveineuro Uitgave in euro 

Total 0-50 50-100 100+ 

Groep Secundair onderwijs Count 27 13 7 47 

Expected Count 17,2 18,3 11,5 47,0 

Hoger onderwijs Count 83 75 52 210 

Expected Count 76,7 81,9 51,3 210,0 

Werkend Count 38 65 41 144 

Expected Count 52,6 56,2 35,2 144,0 

Niet werkend, niet studerend Count 15 21 9 45 

Expected Count 16,4 17,6 11,0 45,0 

Total Count 163 174 109 446 

Expected Count 163,0 174,0 109,0 446,0 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,601a 6 ,007 

Likelihood Ratio 17,540 6 ,007 

N of Valid Cases 446   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 11,00. 
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