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1 Inleidend voorbeelden

1.1 De bijenkorf

Figuur 1: https://www.geogebra.org/m/muzjMBZq

1.2 Schotse soldaten

Figuur 2: https://www.geogebra.org/m/muzjMBZq
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2 (standaard) normale verdeling

Figuur 3: https://www.geogebra.org/m/muzjMBZq
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3 z-score

3.1 begripsvorming
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3.2 z-score en normale verdeling

4 niet alles is normaal verdeeld

Figuur 4: https://www.geogebra.org/m/muzjMBZq

5 oefeningen
1. Bij visclub ’De Karper’ werd de lengte van 200 opgeviste snoeks opgemeten. Onderstaande gegevens

werden verzameld. Is deze lengte (bij benadering) normaal verdeeld?
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2. De Franse wiskundige Henri Poincaré werkte aan het eind van de 19de eeuw aan de Sorbonne in Parijs.
Het verhaal gaat dat hij vermoedde dat de bakker in zijn straat de boel belazerde. De bakker verkocht
broden van één kilo, maar Poincaré had het idee dat de broden meestal lichter waren. Een jaar lang kocht
Poincaré elke dag een brood, legde dat thuis op een weegschaal en noteerde het gewicht. Aan het eind van
het jaar tekende hij in een grafiek hoe vaak elk gewicht voorkwam. Het resultaat was een symmetrische
grafiek met het hoogste punt bij 950 gram.. In wiskundige termen: wat Poincaré zag leek sterk op de
grafiek van een . . . met een . . . van 950 gram en een . . . van 50 gram.

(a) Vul de juiste woorden in op de plaats van de puntjes
(b) Schets zo nauwkeurig mogelijk een dergelijke grafiek. Vergeet de assen niet te benoemen.
(c) Hoeveel procent van de broden weegt minder dan één kilo?

Poincaré ging met zijn bewijsmateriaal naar de politie en de bakker kreeg een waarschuwing. Leg uit hoe
Poincaré de politie kon overtuigen.

3. Cactussoorten zitten tussen twee vuren: bij te veel stekels nestelen er zich parasieten tussen de stekels
waardoor de cactus ziek zal worden en bij te weinig stekels zullen dieren de cactus opeten als dorstlesser.
Dit resulteert in onderstaande grafiek. Bespreek de verschillen tussen de twee cactussoorten.
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4. Een vraag van het ingangsexamen geneeskunde

5. Drie eerste bachelorstudenten (elke student zit in een andere richting) hebben zojuist hun punten op het
examen statistiek teruggekregen (op 10). Probeer de situatie van de drie studenten te vergelijken en uit
te rekenen wie het best gepresteerd heeft in zijn richting. Leg ook uit in woorden waarom de student het
best presteerde.

6. Bekijk volgende grafiek van de WHO

(a) Wat is het gemiddelde lengte van een 3-jarig meisje?
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(b) Wat is de standaardafwijking bij een 3-jarig meisje?

(c) Hoe groot moet een meisje zijn om bij 2,5% grootste meisjes te zijn en dit op drie-jarige leeftijd?

7. Waarom wordt er gebruik gemaakt van de z-score? (gelezen www.demorgen.be)
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