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Oefeningen beschrijvende statistiek 

 

Opgave 1 

 
(https://www.flair.be/nl/lifestyle/flairs-grote-ontrouwenquete-33-van-de-jonge-vrouwen-

heeft-ooit-haar-lief-bedrogen/) 

 

 
Bespreek populatie en steekproef. Is deze steekproef representatief en betrouwbaar? 
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Opgave 2 

 
https://www.tijd.be/cultuur/televisie/vlaming-blijft-tevreden-over-vrt/10202690.html 
Bepreek populatie, steekproef en onderzochte variabele. 

Uit het onderzoeksrapport halen we oa volgende informatie: 

 

 
Bespreek populatie en steekproef. Is deze steekproef representatief en betrouwbaar? 
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Opgave 3: 
 

Ga op zoek op het internet of in kranten en weekbladen naar een artikel waarin 

de conclusies van een statistisch onderzoek besproken worden. Vraag vervolgens 
–indien het bestaat - het originele onderzoeksrapport op..(dit moet je  

Bespreek tenslotte populatie en (de representativiteit) van de steekproef 
 
Meer info over (foute) steekproeven: 

https://www.uhasselt.be/media/djspku0v/steekproefmethoden_05.pdf  

Opgave 4:Meerkeuzevragen 

1. We vroegen aan 100 personen hoe vaak ze ziek geweest waren in het 
afgelopen jaar. 55 antwoordden 0 keer, 27 zeiden 1 keer, 8 zeiden 2 keer en 

12 gaven 3 of meer keer op. Wat is hier de variabele : 

de ondervraagde personen 

de antwoordcategorieën 0, 1, 2 of 3 of meer 

de aantallen 55, 27, 8 en 12 

de ziektefrequentie 
 

2. In een enquête hebben de vragen de antwoordcategorieën: "geheel mee 
eens", "mee eens", "geen mening", "niet mee eens", "geheel niet mee eens" 

en "geen mening". Het meetniveau van deze schaal is: 

nominaal 

ordinaal 
 

3. In de frequentietabel met de rondetijden op de 10 km schaatsen is de 
bovengrens van de klasse met klassenmidden 41 

42.0 

41.9 

41.999... 
 

4. Kan je in een frequentietabel met alleen de klassen, de klassenbreedtes en de 
frequentiedichtheden de aantallen in iedere klasse terugvinden? 

Dat kan niet. 

Dat kan wel. 

 

5. Als de 10de persoon niet 6 maar 16 fouten had gemaakt (zie voorbeeld bij 
mediaan), zou de mediaan: 

https://www.uhasselt.be/media/djspku0v/steekproefmethoden_05.pdf
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nog steeds 1.5 zijn geweest; 

iets groter dan 1.5 zijn geworden; 

gelijk aan 2 zijn geworden. 

 

6. In een rapportage over armoede in een stadswijk kun je als representatieve 
centrale inkomensmaat het beste gebruik maken van: 

de modale klasse 

de mediaan 

het gemiddelde 
 

7. Als de steekproefomvang, n, toeneemt, wordt de 
steekproefstandaardafwijking, s: 

kleiner. 

niet groter en niet kleiner. 
 

8. Zijn inwoners van Brugge chauvinistischer dan inwoners van Brussel? Dan 
zouden Bruggelingen minder vaak wedstrijden van Anderlecht moeten 

bezoeken dan Brusselaars wedstrijden van Brugge. Bij een 
steekproefonderzoek onder 135 Brugge supporters tijdens een wedstrijd bleek 

20% van hen in Brussel te wonen. In een vergelijkbare steekproef van 129 
Anderlechtsupporters bleek 5% van hen in Brugge te wonen. De onderzoekers 
concludeerden, dat Bruggelingen chauvinistischer zijn dan Brusselaars 

Dit onderzoek is valide, zodat deze conclusie (met enig voorbehoud vanwege 

de kleine steekproeven) mag worden getrokken. 

Dit onderzoek is fout opgezet, zodat deze conclusie niet mag worden 
getrokken. 

 

9. Om de personele inzet te kunnen plannen telt de balie van een 
ziekenhuis gedurende een week het gemiddelde aantal bezoekers per 

dag. Het daggemiddelde is 

een populatiegemiddelde; 

een steekproefgemiddelde. 
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Opgave 6: 

1) In de grafiek is de verdeling van het IQ van leerlingen van het VWO 

(richting wet-wisk in Nederland) vergeleken met die van leerlingen op 
een lagere school.  

 
De VWO-leerlingen hebben een gemiddeld IQ van 120. De spreiding is 

vrij klein, de uitkomsten liggen zo dicht bij elkaar dat een IQ kleiner 
dan 100 of groter dan 140 bijna niet vóórkomt. Op de lagere school is 

het gemiddelde IQ 100 en de spreiding veel groter: de variatiebreedte 

is daar ongeveer 80. 
Verklaar Deze verschillen 
 

2) Het volgend histogram geeft de punten weer van 50 leerlingen op een 

test (op 10) van Frans 

 
Bereken de drie centrummaten, de standaardafwijking en in de 

interkwartielafstand 
 

 
 

 
 

 
 



 
6 

3) Welk histogram komt overeen met de volgende frequentietabel?  Verklaar je 
antwoord: 

 

KI afi 
[3,9[ 3 

[9,11[ 15 

[11,13[ 5 

[13,15[ 14 

[15,19[ 19 

[19,21[ 25 
 

A     B 

 
C     D 

 

4) Experimenteer zelf met het maken van een histogram via 
https://www.geogebra.org/material/edit/id/df9tvrzf  
 

5) In de onderstaande boxplots worden de inkomens (in €) van de 
werknemers van twee bedrijfjes (de n.v. Donald en de n.v. Van Camp) 

met elkaar vergeleken: 
Welke bewering is fout? 

a) In de n.v. Donald is Q1 ook het laagst voorkomende inkomen 

b) Het mediane inkomen is het grootst in de n.v. Van Camp 
c) De interkwartielafstand is groter in de n.v. Donald 

d) Voor het opstellen van deze grafiek werden de gegevens van 20 
werknemers gebruikt 

e) Er komen uitschieters voor bij de n.v. Donald 

f) 75% van de werknemers bij de n.v. Donald verdient 2000€ of 
minder 

g) In de n.v. Van Camp is 3000€ het hoogst waargenomen inkomen 
h) De interkwartielafstand in de n.v. Donald is gelijk aan 1000€ 

i) Het laagste inkomen in de n.v. Van Camp is gelijk aan het hoogste 
inkomen in de n.v. Donald 

Verklaar je antwoord 

https://www.geogebra.org/material/edit/id/df9tvrzf
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6)  

 
7)  
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8)  

 
9)  

 
 

10)  

 
11)  
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Antwoorden meerkeuzevragen 
 

Antw. 1:de variabele is de vraag naar de ziektefrequentie. 
 
Antw. 2: De eerste 4 categorieën zijn weliswaar ordinaal, maar de laatste past 

niet in het rijtje en dat maakt de hele schaal nominaal. 
Antw. 3:  De bovengrens nadert in de limiet tot 42.0, dus 41.999... is de beste 

aanduiding van de bovengrens. 
 
Antw. 4: dat kan nl. door de frequentiedichtheden te vermenigvuldigen met de 

klassenbreedtes. 
 

Antw 5: hetzelfde 
 

Antw. 6: Ja, inkomensverdelingen zijn vrijwel altijd rechtsscheef en dan is de 
mediaan de beste centrummaat. 
 

Antw. 7: De noemer, n - 1, in de formule voor s wordt wel groter, maar dat 
wordt de teller, Σd2, ook. De steekproefstandaardafwijking is een schatting van 
de populatiestandaardafwijking en dat is vanzelfsprekend een constante . 

Antw. 8: Fout Op deze manier zijn de populaties van supporters van Brugge 

respectievelijk van Anderlecht met elkaar vergeleken. De onderzoeksvraag 
daarentegen gaat over de populaties van bewoners van Brugge respectievelijk 
Anderlecht. 

 
Antw. 9 

Het gemeten daggemiddelde is een schatting van het gemiddelde van de 
populatie van alle (toekomstige) dagen en is dus een 

steekproefgemiddelde. 


