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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 toege-
stane 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 19 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 geheu-
gen 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
kansen 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
Nederlands worden beantwoord. Examens van opleidingsonderdelen die in het Engels worden
gedoceerd, mogen in het Engels of het Nederlands worden beantwoord, tenzij je bent ingeschre-
ven in een master-na-masteropleiding. In dat geval moeten de vragen in het Engels worden
beantwoord.

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) Je doet mee aan de selectietesten voor de functie ‘adviseur armoedebeleid’ georgani-
seerd door Selor, het selectiebureau van de federale overheid. Een onderdeel van de selectietest
bestaat uit 3 meerkeuzevragen met elk 5 mogelijke antwoorden waarvan er telkens maar 1 juist
is.
Omwille van de Corona-crisis heb je je niet kunnen inwerken in de materie en besluit je om bij
elke vraag te gokken. Het antwoord op de ene vraag heeft geen effect op het antwoord op de
volgende vraag.
Om naar de tweede ronde te mogen gaan, moet je minstens 2 van de 3 vragen juist hebben.

(a) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat je geen enkele vraag juist beantwoord hebt?

Oplossing: Noem A de gebeurtenis dat je geen enkele vraag juist beantwoord hebt.

Aangezien de kans om een vraag fout te beantwoorden gelijk is aan 1 − 1

5
= 0.8, is de

gevraagde kans
P (A) = 0.8× 0.8× 0.8 = 0.512

Alternatieve oplossing: Zij X het aantal juiste antwoorden bij gokken. Dan is X ∼
B(3, 0.2) en

P (X = 0) =

(
3

0

)
0.20 0.83 = 0.512

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.

• P (geen enkele vraag juist) 6= 1− P (alle vragen juist)

• De kans op succes is hier
1

5
(en niet

1

3
), dit betekent dat de kans op mislukking

4

5
is, en

niet
1

5
.
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(b) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat je door mag gaan naar de tweede ronde?

Oplossing: Noem B de gebeurtenis dat je minstens 2 vragen juist beantwoord hebt.

Dit kan op
(

3

2

)
+

(
3

3

)
=

3!

1! 2!
+

3!

0! 3!
= 3 + 1 = 4 manieren, meer specifiek B =

{(j, j, j), (j, j, f), (j, f, j), (j, f, f)}, dus

P (B) = 0.23 + 3× 0.22 0.8 = 0.104

Alternatieve oplossing: Zij X het aantal juiste antwoorden bij gokken. Dan is X ∼
B(3, 0.2) en

P (X > 2) = P (X = 2) + P (X = 3) =

(
3

2

)
0.22 0.8 +

(
3

3

)
0.23 = 0.104

Let op:

• Om naar de tweede ronde te gaan, moet je minstens 2 vragen correct beantwoorden,
je zoekt dus de kans op 2 of 3 juiste antwoorden.
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(c) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat je het antwoord op de tweede vraag zeker juist hebt én
dat je minstens één van de twee andere vragen ook correct hebt?

Oplossing: Noem C de gebeurtenis dat het antwoord op de tweede vraag juist is, dan is
P (C) = 0.2. Noem D de gebeurtenis dat je minstens één van de 2 andere vragen correct
beantwoordt. We zijn nu op zoek naar P (C ∩D): C ∩D = {(j, j, j), (j, j, f), (f, j, j)} dus

P (C ∩D) = 0.23 + 2× 0.22 0.8 = 0.008 + 2× 0.032 = 0.072

Alternatieve oplossing 1: met dezelfde gebeurtenissen, dus D = {(f, j), (j, f), (j, j)} en

P (C ∩D) = P (C)P (D) = 0.2(2× 0.2× 0.8 + 0.22) = 0.2× 0.36 = 0.072

Alternatieve oplossing 2: met dezelfde gebeurtenissen: zij Y het aantal juiste antwoor-
den op 2 vragen, dan is Y ∼ B(2, 0.2) en

P (C ∩D) = P (C)P (Y > 1) = 0.2(1− P (Y = 0)) = 0.2(1− 2!

2!0!
0.82) = 2× 0.36 = 0.072

Let op:

• Je zoekt de kans op een doorsnede van twee gebeurtenissen. Aangezien de gebeur-
tenissen onafhankelijk zijn (het al dan niet juist beantwoorden van vraag 2 heeft geen
invloed op de kans dat je de andere vragen juist beantwoordt), kan je de kans bereke-
nen als het product van beide kansen.

• “minstens één van de twee anderen” betekent dat ze ook allebei juist kunnen zijn

• Schrijf altijd op van welke gebeurtenis je de kans zoekt. Uitdrukkingen als P (1), P (0.2),
P (0.2 ∩ 0.36), ... hebben geen betekenis.

• De gebeurtenis dat vraag 2 zeker juist is, is niet hetzelfde als de gebeurtenis dat je 2
vragen juist hebt. De kans op de gebeurtenis dat vraag 2 juist is, is 0.2.

• De gebeurtenis dat vraag 2 zeker juist is, is niet hetzelfde als de gebeurtenis dat je 1
vraag juist hebt.

• De kans dat alleen vraag 1 en 2 juist beantwoord worden, bereken je als 0.2× 0.2× 0.8.
Als je deze 0.8 weglaat, bereken je de kans dat minstens vraag 1 en 2 juist beantwoord
worden (vraag 3 kan juist of fout zijn).
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(d) (0.5 punt) Hoe groot is de kans dat je het antwoord op de eerste vraag juist hebt, gegeven
dat je weet dat je minstens twee vragen juist beantwoord hebt?

Oplossing: Noem E de gebeurtenis dat je het antwoord op de eerste vraag juist hebt,
dan is P (E) = 0.2 en de gevraagde kans

P (E|B) =
P (E ∩B)

P (B)
=

0.072

0.104
= 0.692

Alternatieve oplossing: met dezelfde gebeurtenissen en X zoals voorheen

P (E|B) =
P (E ∩B)

P (B)
=
P (E ∩ (X = 2)) + P (E ∩ (X = 3))

P (B)

=
P (E|X = 2)P (X = 2) + P (E|X = 3)P (X = 3)

P (B)

=
2
3
0.096 + 3

3
0.008

0.104
= 0.692

Let op:

• Je zoekt een voorwaardelijke kans.

• De gebeurtenissen zijn niet niet onafhankelijk: de kans dat vraag 1 juist is, is afhankelijk
van het totaal aantal juiste antwoorden. Als je bijvoorbeeld weet dat je drie vragen juist
beantwoord hebt, dan is de kans dat je vraag 1 juist hebt, gelijk aan 100%. Dus

P (E ∩B) 6= P (E)P (B)

Versie 1



Faculteit Sociale Wetenschappen

Academiejaar 2019-2020

16 juni 2020

7

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

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

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

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

2. (0.5 punt) Zij X een binaire verklarende variabele en Y een binaire responsvariabele. Duid hier-
onder alle hypotheses aan die equivalent zijn met de hypotheses

H0: X en Y zijn onafhankelijk
H1: X en Y zijn afhankelijk

en verklaar je antwoord.
√

H0 : p1 = p2 versus H1 : p1 6= p2

met p1 de kans op succes voor Y wanneer X = 1 en p2 de kans op succes voor Y
wanneer X = 2

© H0 : p1 6 p2 versus H1 : p1 > p2

met p1 de kans op succes voor Y wanneer X = 1 en p2 de kans op succes voor Y
wanneer X = 2

© H0 : p1 > p2 versus H1 : p1 < p2

met p1 de kans op succes voor Y wanneer X = 1 en p2 de kans op succes voor Y
wanneer X = 2

© H0 : p1 = p2 versus H1 : p1 6= p2

met p1 de kans op succes voor X en p2 de kans op succes voor Y

© H0 : p1 6 p2 versus H1 : p1 > p2

met p1 de kans op succes voor X en p2 de kans op succes voor Y

© H0 : p1 > p2 versus H1 : p1 < p2

met p1 de kans op succes voor X en p2 de kans op succes voor Y

© H0: X en Y komen uit dezelfde verdeling
H1: X en Y komen uit een verschillende verdeling

Verklaring:

Oplossing: Voor 2 binaire kwantitatieve variabelen is de test op onafhankelijkheid equivalent
met de tweezijdige hypothestest die onderzoekt of de kans op succes voor de responsvaria-
bele afhangt van de groep waartoe deze behoort. Je moet dus onderzoeken of de succeskans
voor responsvariabele Y al dan niet verandert voor verschillende waarden van verklarende va-
riabele X.
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Andere goede formuleringen (gelezen op het examen):

• De kans op succes voor Y blijft gelijk onder H0, ook als (de waarde van) X verandert.
Dit impliceert onafhankelijkheid.

• Als de kans op succes voor Y wanneer X = 1 en de kans op succes voor Y wanneer
X = 2 niet gelijk zijn aan elkaar, dan zijn X en Y afhankelijk van elkaar.

• · · ·
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Let op:

• Twee uitspraken A en B zijn equivalent wanneer het volgende geldt:

A is waar⇔ B is waar
en dus ook

A is niet waar⇔ B is niet waar

• De test op onafhankelijkheid is alleen equivalent met een tweezijdige proportietest.
De P-waardes van beide testen zijn hetzelfde (wat niet meer waar is bij een eenzijdige
test).

• Onafhankelijkheid betekent dat de waarde van de ene variabele geen invloed heeft op
de waarde van de andere variabele.

• Testen of 2 toevalsvariabelen uit dezelfde verdeling komen, hebben we niet behandeld
in dit vak.

• Uit dezelfde verdeling komen heeft niets te maken met (on)afhankelijkheid.

• De verdeling waaruit de teststatistiek komt, heeft geen invloed op het al dan niet equi-
valent zijn van de hypotheses.

• Onderzoeken of p1 = P (X = 1) al dan niet gelijk is aan p2 = P (Y = 1) heeft weinig
zin, aangezien X en Y andere variabelen zijn en “succes” dus niet dezelfde betekenis
heeft.

Voorbeeld: als je wilt onderzoeken of mannen even vaak roken als vrouwen, dan kan
je stellen:

– X = 1 wanneer de persoon een man is (“succes”) en 2 wanneer het om een vrouw
gaat

– Y = 1 wanneer de persoon rookt (“succes”) en 2 wanneer de persoon niet rookt

Nagaan of p1 = p2 betekent dat je nagaat of er evenveel mannen als rokers in je
steekproef zitten, maar daarmee kan je niet achterhalen of mannen even vaak roken
als vrouwen.
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3. (3.5 punten) Een bekende pizzaketen beweert dat meer dan 25% van hun pizzabezorgingen in
Vlaanderen met een elektrische fiets gebeuren.

(a) (2.25 punten) Een groep van 25 studenten wil de proef op de som nemen: de studenten laten
elk op hun thuisadres (ergens willekeurig in Vlaanderen) een pizza leveren. Bij 8 van de 25
studenten komt de bezorger met een elektrische fiets. Bewijzen deze gegevens de bewering
van de pizzaketen? 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 : p 6 0.25 vs. H1 : p > 0.25

met p de proportie pizzabezorgingen dat met een elektrische fiets gebeurt.

Let op: Bij de nulhypothese staat altijd een gelijkheid. In dit geval staat er bij de
nulhypothese dus p 6 0.25 of p = 0.25. Beide opties zijn correct.

Denk er ook aan dat je p definieert.

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:

• De steekproef is willekeurig (de studenten wonen ergens willekeurig in Vlaan-
deren)

• De variabele is discreet met twee mogelijke uitkomsten (OK, bezorgd met elek-
trische fiets of niet).

• De voorwaarden np0 = 25 · 0.25 = 6.25 > 5 en n(1 − p0) = 25 · 0.75 = 18.75 > 5

zijn voldaan.

Vaak vergeten:
• De voorwaarden np0 = 25 · 0.25 = 6.25 > 5 en n(1 − p0) = 25 · 0.75 = 18.75 > 5 zijn

voldaan.
Let op:

• n groter dan 30 is geen vereiste voor deze hypothesetest!
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iii. Geef de formule van de teststatistiek en de (benaderende) verdeling ervan onder H0.
Geef ook het aantal vrijheidsgraden indien van toepassing.

Oplossing:
Z =

P̂ − p0√
p0(1−p0)

n

≈H0 N(0, 1)

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

HOOFDLETTER schrijven.

• Vergeet de benaderende verdeling niet te vermelden!

iv. Bereken de testwaarde.

Oplossing:
z =

p̂− p0√
p0(1−p0)

n

=
8
25
− 0.25√
0.25·0.75

25

= 0.808

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

Oplossing: P-waarde = P (Z > 0.808) = 1− P (Z < 0.808) = 1− 0.791 = 0.209

vi. Maak een schets waarop je de testwaarde en de P-waarde aanduidt.

Oplossing:

0 0.808

N (0,1)
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Let op: de grafiek die je tekent is die van een standaardnormale verdeling. Toon dit
ook aan op de tekening met X ∼ N(0, 1)! Let er verder op dat je de P-waarde niet met
de testwaarde verwart.

vii. Formuleer een zo volledig mogelijk inhoudelijk besluit op significantieniveau 1%.

Oplossing: De P-waarde is groter dan het significantieniveau α = 0.01, we verwer-
pen de nulhypothese dus niet. We kunnen dus (op significantieniveau 1%) niet beslui-
ten dat meer dan 25% van de bezorgingen met een elektrische fiets gebeurt.

Let op: enkel stellen dat de nulhypothese wordt verworpen is niet voldoende! Een
inhoudelijk besluit houdt in dat je je statistische toets ook omzet in een conclusie in
natuurlijke taal.

(b) (0.5 punt) Veronderstel nu dat een andere groep van 5 willekeurige studenten hetzelfde ex-
periment uitvoert. Schrap in de volgende zinnen wat niet past en verduidelijk je keuze.

i. De hypotheses uit (a) i. veranderen ���HHHwel/niet . Indien ze wel veranderen, formuleer
hieronder de nieuwe hypotheses. Indien ze niet veranderen, leg uit waarom niet.

Oplossing: We willen nog steeds weten of meer dan 25% van de bezorgingen met
een elektrische fiets gebeurt. De enige gegevens die veranderen zijn p̂ en n.

ii. De teststatistiek uit (a) iii. verandert wel/���HHHniet . Indien ze wel verandert, geef hieronder de
nieuwe teststatistiek met de verdeling ervan onder H0. Indien ze niet verandert, leg uit
waarom niet.

Oplossing: X ∼H0 B(n, 0.25), met X het aantal bezorgingen met een elektrische
fiets.

Let op: De hypotheses veranderen dan wel niet, maar het aantal n concrete experi-
menten wel, je hebt nu immers maar 5 studenten die elk een pizza laten leveren (in
tegenstelling tot de 25 studenten eerder). Dit betekent dat de voorwaarden np0 > 5 en
n(1 − p0) > 5 niet meer voldaan zijn en we dus met een andere teststatistiek moeten
werken. Merk verder op dat nog steeds p = 0.25.
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(c) (0.75 pt) Het aantal kilometers dat een bezorger met een elektrische fiets op een dag aflegt,
is normaal verdeeld met gemiddelde 20 km en standaarddeviatie 4 km. Hoe groot is de kans
dat een bezorger op een maand (met 20 werkdagen) tussen 430 en 460 km gefietst heeft
voor zijn werk?

Oplossing: Stel X = het aantal kilometers dat een bezorger met een elektrische fiets op
een dag aflegt, met X ∼ N(20, 16). Vanwege de CLS geldt

X20 ∼ N

(
20,

16

20

)
De gevraagde kans wordt gegeven door

P

(
430

20
< X20 <

460

20

)
= P (21.5 < X20 < 23)

= P (X20 < 23)− P (X20 < 21.5)

= P

(
Z <

23− 20

4/
√

20

)
− P

(
Z <

21.5− 20

4/
√

20

)
= P (Z < 3.35)− P (Z < 1.68)

≈ 1− 0.954 = 0.046

De kans dat een bezorger op een maand tussen 430 en 460km gefietst heeft voor zijn
werk bedraagt 0.046.

Let op: je past hier de Centrale Limiet Stelling toe! Je werkt dus niet met X ∼ N(µ, σ2)

maar met X̄n ∼ N(µ, σ
2

n
). Hierdoor verandert je variantie (en dus standaarddeviatie) die

je gebruikt om de kilometer waarden te transformeren. Dit zie je concreet terug in stap 3
hierboven, waar je moet delen door de standaardfout

√
16
20

= 4√
20

.
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4. (4 punten) In de Amerikaanse staat Washington kan je, net zoals in België, zelf je auto met brand-
stof vullen aan een tankstation. In buurstaat Oregon is dat in de meeste regio’s bij wet verboden,
en moet je je tank laten vullen door een werknemer van het tankstation. Omdat deze wet veel
jobs creëert, denkt men er aan om deze wet ook in Washington in te voeren, maar de bevolking
vreest dat deze maatregel de brandstofprijzen de hoogte in zal jagen. Om te onderzoeken of
brandstofprijzen in Oregon gemiddeld hoger zijn dan in Washington, verzamelde men gegevens
over de gemiddelde brandstofprijs van 35 willekeurig uitgekozen tankstations in Washington en
47 in Oregon. De prijzen worden weergegeven in dollar/gallon1. De statistische analyse van
de resultaten wordt weergegeven in de SPSS uitvoer op pagina 19. Maak in je antwoord op de
onderstaande vragen zoveel mogelijk gebruik van de SPSS uitvoer.

(a) Welke hypotheses worden hier getest? Formuleer zoveel mogelijk in symbolen en verklaar
de gebruikte notatie indien van toepassing.

Oplossing: H0 : µ1 6 µ2 versus H1 : µ1 > µ2

met µ1 de gemiddelde brandstofprijs in Oregon en µ2 de gemiddelde brandstofprijs in
Washington.

Let op: Bij de nulhypothese staat altijd een gelijkheid. In dit geval staat er bij de nulhypo-
these dus µ1 6 µ2 of µ1 = µ2. Beide opties zijn correct.

Denk er ook aan dat je µ1 en µ2 definieert.

(b) 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: Er is voldaan aan de voorwaarden:

• De steekproef is willekeurig (OK, gegeven)

• De responsvariabele is kwantitatief en kan opgedeeld worden in twee groepen, die
onafhankelijk zijn (OK, prijs in Oregon en prijs in Washington)

11 gallon = 3.785 liter
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• De responsvariabele is normaal verdeeld voor elk van de twee groepen, of de groe-
pen zijn elk voldoende groot (OK, boxplot en histogram spreken normaliteit niet
tegen en bovendien zijn de groepen sowieso voldoende groot).

• De steekproeven bevatten geen uitschieters (OK, geen uitschieters in boxplot en
histogram).

Vaak vergeten:

• De responsvariabele is kwantitatief en kan opgedeeld worden is twee onafhankelijke
groepen.

• De steekproeven bevatten geen uitschieters.

(c) Onderzoek op het 1%-significantieniveau of je mag werken in de veronderstelling dat de
populatievarianties van de brandstofprijs voor beide staten gelijk zijn.

i. Geef de testwaarde en de P-waarde van de hypothesetest omtrent gelijkheid van varian-
ties.

• Testwaarde: 4.003

• P-waarde: 0.049

Let op: Er wordt hier gevraagd naar de testwaarde en de P-waarde van de hypothesetest
omtrent gelijkheid van varianties. Pas in vraag (e) en (f) worden de testwaarde en de
P-waarde behorende bij de hypotheses uit (a) gevraagd. Lees dus steeds goed de
vraag.

ii. Wat besluit je over de gelijkheid van de varianties op het 1%-significantieniveau?

Oplossing: Aangezien de P-waarde groter is dan het significantieniveau, mogen we
veronderstellen dat de populatievarianties gelijk zijn.
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De nulhypothese bij de Levene’s test zegt dat de populatievarianties gelijk zijn. De P-
waarde is groter dan het significatieniveau dus mag je deze nulhypothese niet verwer-
pen. Bijgevolg werk je verder in de veronderstelling dat de populatievarianties gelijk
zijn.

(d) Geef de formule van de teststatistiek en de (benaderende) verdeling ervan onder H0 waar-
mee je de hypotheses uit (a) kan testen. Geef ook het aantal vrijheidsgraden indien van
toepassing.

Oplossing: T =
Y 1 − Y 2

Sp/
√

1
n1

+ 1
n2

∼H0 t80 met S2
p =

(n1 − 1)S2
1 + (n2 − 1)S2

2

n1 + n2 − 2

Let op: Hier wordt ook gevraagd om het aantal vrijheidsgraden te geven.

(e) Geef de testwaarde.

Oplossing: t = 1.504

Aan het begin van de vraag staat dat je in je antwoord zoveel mogelijk gebruik moet maken
van de SPSS uitvoer. Hier is het dus niet de bedoeling dat je de testwaarde handmatig
berekent maar dat je deze haalt uit de SPSS uitvoer.

(f) Geef de P-waarde. Geef zowel de uitdrukking met de kans als de waarde ervan.

Oplossing: P-waarde = P (T > 1.504) = 0.068 met T ∼ t80

Je moet de P-waarde aflezen in de SPSS uitvoer in de rij van de “Equal variances assumed”
omdat je bij vraag (c) vond dat je gelijkheid van de populatievarianties niet kan verwerpen.
Je vindt dan als P-waarde 0.136. Maar omdat je hier een eenzijdige test uitvoert, moet je
deze waarde nog delen door 2 en krijg je 0.136/2 = 0.068.
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(g) Formuleer een zo volledig mogelijk inhoudelijk besluit op significantieniveau α = 1%.

Oplossing: De P-waarde is groter dan significantieniveau α = 0.01, we verwerpen de
nulhypothese dus niet op significantieniveau α = 0.01. We kunnen niet besluiten dat de
brandstofprijzen in Oregon gemiddeld hoger zijn dan in Washington.

Hier vragen we je om een zo volledig mogelijk inhoudelijk besluit te geven. Je antwoord
moet dus 3 elementen bevatten:

• Is de P-waarde groter of kleiner dan het significantieniveau?

• Verwerp je de nulhypothese?

• Wat besluit je concreet in de gegeven situatie?

(h) Welk type fout maak je hier mogelijk? Leg uit wat het maken van deze fout concreet betekent
in deze situatie.

Oplossing: Een type II fout, we besluiten niet dat de brandstofprijzen in Oregon gemid-
deld hoger zijn dan in Washington, terwijl dit in werkelijkheid wel 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 II
fout waarbij de nulhypothese onterecht niet verworpen wordt is dus onvoldoende.

(i) Geef een 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde brandstofprijs in Oregon. Je
mag gebruikte waarden uit de SPSS-uitvoer afronden op 3 cijfers na de komma.

Oplossing: 3.399± t60,0.025 × 0.232/
√

47 = [3.331; 3.467]

• We vragen om het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde brandstofprijs in
Oregon te geven. We waren dus niet geı̈nteresseerd is het betrouwbaarheidinterval
voor het verschil in gemiddelde brandstofprijs tussen Oregon en Washington.

• Let op dat je de juiste formule gebruikt. In dit geval stel je een betrouwbaarheidsinterval
op voor µ met σ onbekend.

• Noteer ook steeds je berekening zodat we je toch nog een deel van de punten kunnen
geven als de einduitkomst fout is.
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(j) Wat is de betekenis van dit interval?

Oplossing: Er is 95% kans dat de steekproef een interval heeft opgeleverd dat de ge-
middelde brandstofprijs in Oregon bevat.

Dit is NIET HETZELFDE als zeggen dat het werkelijke gemiddelde µ met 95% kans tot het
95%-betrouwbaarheidsinterval behoort!

(k) Gebruik dit interval om te onderzoeken of de gemiddelde brandstofprijs in Oregon al dan niet
gelijk is aan 3.5 dollar/gallon.

i. Welke hypotheses worden hier getest? Formuleer zoveel mogelijk in symbolen en ver-
klaar de gebruikte notatie indien van toepassing.

Oplossing:
H0 : µ = 3.5 versus H1 : µ 6= 3.5

met µ de gemiddelde brandstofprijs in Oregon.

Let op: De gelijkheid staat altijd bij de nulhypothese.

Denk er ook aan om µ te definiëren.

ii. Formuleer een zo volledig mogelijk inhoudelijk besluit. Vermeld ook het gebruikte signifi-
cantieniveau!

Oplossing: De waarde 3.5 behoort niet tot het 95% betrouwbaarheidsinterval. We
zullen de nulhypothese dus verwerpen op significantieniveau α = 0.05. We kun-
nen dus besluiten dat de gemiddelde brandstofprijs in Oregon verschilt van 3.5 dol-
lar/gallon.

Lees goed de opgave. Er wordt hier gevraagd om een besluit te trekken op basis van
het betrouwbaarheidsinterval. Je moet hier dus niet de P-waarde berekenen.

Je vraagt je af of de gemiddelde brandstofprijs in Oregon gelijk is aan 3.5 dol-
lar/gallon. Je kijkt daarom of 3.5 (en dus niet 0) in het betrouwbaarheidsinterval
ligt.
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Prijs Equal variances 

assumed 

4,003 ,049 1,504 80 ,136 ,07086248599 ,0471018699 -,02287322 ,164598194 

Equal variances 

not assumed 

  
1,562 79,877 ,122 ,07086248599 ,04536638284 -,01942163 ,161146606 

 

Group Statistics 

 
Staat N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Prijs Oregon 47 3,39944287940 ,231821182169 ,033814594766 

Washington 35 3,32858039341 ,178924189388 ,030243707987 
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