


Colofon 

De module Maak het verschil is bestemd voor de lessen Natuur, Leven 

en Technologie (NLT). De module is op 11 december 2008 

gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het havo in 

domein B, Taal van de natuurwetenschap. Het certificeringsnummer 

van de module is 3019-026-HB. 

 

De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat downloadbaar 

via ►http://www.betavak-nlt.nl.  

Op deze website staat uitgelegd welke aanpassingen docenten aan de 

module mogen maken, voor gebruik in de les, zonder daardoor de 

certificering teniet te doen. 

 

De module is gemaakt in opdracht van het Landelijk Ontwikkelpunt 

NLT. 

Deze module is ontwikkeld door: 

 RSG Magister Alvinus, Sneek, M.H. Mojet (hoofdredacteur) en 

D. Lemstra 

 RSG Simon Vestdijk, Harlingen, H. Schapelhouman 

 Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden, J. Heijenga (coach) 

en J. Nauta 

 D.-J. Boerwinkel (LOP contactpersoon) 

 Chr. te Raa (Cito contactpersoon) 

 RSG Magister Alvinus, Sneek, F.D. Postma (illustraties) 

 

De nu voorliggende module is een aangepaste versie. Deze aanpassing 

werd uitgevoerd door J.W.M. Pijnenborg (RSG Magister Alvinus Sneek) 

in oktober 2014 in nauwe samenwerking met de hoofdredacteur. 

 

Materialen die leerlingen nodig hebben bij deze module zijn 

beschikbaar via het vaklokaal NLT: 

►http://www.digischool.nl/nlt 

 

© 2008. Versie 1.0 

Het auteursrecht op de module berust bij Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO). SLO is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld 

in de hieronder vermelde creative commons licentie. 

De auteurs hebben bij de ontwikkeling van de module gebruik 

gemaakt van materiaal van derden en daarvoor toestemming 

verkregen. Bij het achterhalen en voldoen van de rechten op teksten, 

illustraties, enz. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 

 

http://www.betavak-nlt.nl/
http://www.digischool.nl/nlt


 
 

Nlt3-h019 Maak het Verschil  

Mochten er desondanks personen of instanties zijn die rechten menen 

te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, illustraties, enz. van een 

module, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met 

SLO. 

De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk 

Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in 

de module. Ook aanvaarden Landelijk Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep 

NLT, SLO en auteurs geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, 

voortkomend uit (het gebruik van) deze module. 

Voor deze module geldt een  

Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 

3.0 Nederland Licentie  

►http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl 

 

 

© 2016. Versie 2.0  

Ingekorte versie, niet bruikbaar naast versie 1.0 

In deze versie wordt alleen gebruik gemaakt van MS Excel. Deze versie 

is geschreven door dr. JMW Pijnenborg en dr. MH Mojet, docenten op 

de RSG Magister Alvinus in Sneek. 

 
 
 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl


 
 

Nlt3-h019 Maak het Verschil  

Inhoudsopgave 

COLOFON ......................................................................................................... 2 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................ 4 

VOORWOORD .................................................................................................. 1 

DANKWOORD................................................................................................... 1 

MATERIAAL BEHOREND BIJ DEZE MODULE ...................................................... 2 

INLEIDING ......................................................................................................... 3 

LEERDOELEN .............................................................................................4 
OPBOUW .................................................................................................5 
WERKWIJZE ..............................................................................................5 
TOETSING .................................................................................................6 

1  DE INVLOED VAN RED BULL .......................................................................... 7 

ZELF DOEN? DAT KAN! ...............................................................................8 

2  HOE NEEM JE EEN BERG? ............................................................................ 10 

2.1  WAAROM EIGENLIJK HET GEMIDDELDE? .................................................11 
        WE NEMEN EEN ANDER VOORBEELD. .....................................................12 
2.2  WAT IS DAT EIGENLIJK: HET GEMIDDELDE? .............................................12 
2.3  OPGAVEN ........................................................................................13 
2.4  ANDERE CENTRUMMATEN ...................................................................14 
        MEDIAAN ........................................................................................14 
        MODUS ...........................................................................................14 
2.5  OPGAVEN ........................................................................................15 
2.6  SAMENVATTING ................................................................................16 

3  DE ENE BERG IS DE ANDERE NIET ................................................................ 17 

3.1  WAAROM EIGENLIJK EEN SPREIDINGSMAAT?...........................................18 
3.2  WAT IS DAT EIGENLIJK: EEN SPREIDINGSMAAT? .......................................19 
3.3  OPGAVEN ........................................................................................21 
3.4  SAMENVATTING ................................................................................22 

4  ALLE BERGEN HEBBEN DEZELFDE VORM ..................................................... 23 

4.1  INLEIDING ........................................................................................23 
4.2  WAT IS DAT EIGENLIJK: DE NORMALE VERDELING? ...................................24 
4.3  OPGAVEN ........................................................................................26 
4.4  SAMENVATTING ................................................................................27 
4.5  NIET-NORMALE VERDELINGEN .............................................................27 

5  OP DE TOP, OP DE HELLING, OF AAN DE VOET VAN DE BERG ...................... 28 

5.1   INLEIDING .......................................................................................28 
5.2   DE OPPERVLAKTE ONDER DE NORMAALKROMME .....................................29 
5.3   OPGAVEN .......................................................................................32 
5.4   SAMENVATTING ...............................................................................33 

6  DE BERG GEEFT JE DE KANS ........................................................................ 34 

6.1  INLEIDING ........................................................................................34 
6.2  KANSEN BEREKENEN ..........................................................................35 



 
 

Nlt3-h019 Maak het Verschil  

6.3  VOORBEELD UITWERKINGEN ................................................................36 
6.4  OPGAVEN ........................................................................................37 
6.5  SAMENVATTING ................................................................................38 

7  DE BREDE BERG, OF DE SMALLE BERG? ....................................................... 39 

7.1  INLEIDING ........................................................................................39 
7.2  GEMIDDELDE EN DE STANDAARDAFWIJKING VAN EEN STEEKPROEF ...............40 
7.3  SAMENVATTING ................................................................................44 

8  OP DE ENE BERG OF OP DE ANDERE? .......................................................... 45 

8.1  INLEIDING ........................................................................................45 
8.2  HET VERGELIJKEN VAN EEN STEEKPROEF MET DE POPULATIE .......................46 
8.3  HET TOETSEN VAN HYPOTHESEN ...........................................................47 
8.4  OPGAVEN ........................................................................................50 
8.5  EENZIJDIG EN TWEEZIJDIG TOETSEN .......................................................50 
8.6  OPGAVEN ........................................................................................51 
8.7  SAMENVATTING ................................................................................52 

9  VAN TWEE BERGEN ÉÉN .............................................................................. 53 

9.1  INLEIDING ........................................................................................53 
9.2  OPTELLEN VAN TOEVALSVARIABELEN .....................................................54 
        VERBETERT RED BULL NU ECHT JE REACTIESNELHEID? ...............................57 
9.3  STAPPENPLAN ...................................................................................58 
9.4  OPGAVEN ........................................................................................60 
9.5  SAMENVATTING ................................................................................61 

10  VOORBEELD PRAKTISCHE OPDRACHT ....................................................... 62 

10.1 INLEIDING .......................................................................................62 
10.2 PRIJZEN VACCINATIES ........................................................................62 

BIJLAGE MS EXCEL .......................................................................................... 64 

A.  DE OPPERVLAKTE VAN EEN GEBIED ONDER EEN NORMAALKROMME ...............64 
B.   DE GRENS BEREKENEN ALS DE OPPERVLAKTE VAN EEN GEBIED ONDER DE 
        NORMAALKROMME BEKEND IS ..............................................................65 

C.  HET BEREKENEN VAN  OF  ALS (EEN DEEL VAN) HET OPPERVLAKTE BEKEND IS65 

URL LIJST ........................................................................................................ 66 

 

 
 



 
 

Nlt3-h019 Maak het Verschil  1 

Voorwoord 

Statistiek is een vakgebied dat niet voor iedereen even toegankelijk 

is. Ik heb jarenlang bio-medisch onderzoek gedaan, en eigenlijk pas 

gaandeweg begreep ik dat ik bij het toetsen van een hypothese 

eigenlijk niets anders deed dan de kans berekenen dat mijn metingen 

toevallig zo uitvielen. Sinds ik zeven jaar geleden als zij-instromer 

ben gaan werken in het middelbaar onderwijs, zoek ik naar een 

manier om deze ervaringen over te brengen op mijn leerlingen. Ik ben 

dan ook heel blij dat ik in de gelegenheid was om samen met twee 

wiskunde docenten deze module te schrijven. 

Ik hoop dat deze module zal bijdragen aan een beter begrip van de 

mogelijkheden en de grenzen van de statistiek. 

 

M.H. Mojet 

29 oktober 2008 

Dankwoord 

Voor het bijeenbrengen van de juiste mensen zijn wij dank 

verschuldigd aan Jelle Nauta, Coördinator Aansluitingsnetwerk VO-HO 

Fryslân. Jan Heijenga heeft ons als coach begeleid tijdens het 

schrijven van deze module. Beide zijn werkzaam op de Hogeschool 

Van Hall Larenstein, in Leeuwarden, en waren als zodanig in staat om 

ons te voorzien van zowel collegedictaten als cijfermateriaal om 

statistiek mee te oefenen. Wij zijn dankbaar voor hun bijdragen. 

Eén van de eindopdrachten maakt gebruik van cijfermateriaal dat met 

veel pijn en moeite tot stand is gebracht door WST Media te Sneek. 

Wij zijn Wiebe Dooper en Sander Nouta zeer dankbaar dat we gebruik 

mochten maken van de gegevens, die staan vermeld op hun website 

►http://www.uwhondenkat.nl. 

 

M.H. Mojet 

H. Schapelhouman 

D. Lemstra 

http://www.uwhondenkat.nl/
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Materiaal behorend bij deze module 

  

Leerlingtekst 

 

MS Excel bestanden: 

 patienten.xls 

 temperatuur.xls 

 vaccinatie.xls 

 Data Jeroen en Berdien.xls 

 

Filmpjes die het gebruik van MS Excel toelichten 

 Hoe maak je een histogram van je data 

 Hoe gebruik je een gemiddelde en een standaardafwijking om een 

normale verdeling te maken 

 Hoe verander je de naam van een werkblad 

 Hoe gebruik je een MS Excel functie 

 Hoe maak je een spreidingsdiagram 

 Hoe verander je de schaal van grafiek assen 

 Hoe voeg je een trendlijn toe 

 

Docentenhandleiding 

Toets 

Eindopdrachten 
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Inleiding 

 

Bij statistiek draait het allemaal om het beoordelen van onderzoek. 

Het doel van onderzoek is uitspraken doen; deze uitspraken moeten 

onderbouwd worden met cijfers, diagrammen en berekeningen. Je 

kunt bij een onderzoek nooit alle Nederlanders of alle jongeren 

onderzoeken. Je moet bij een onderzoek een goede selectie uit alle 

Nederlanders of uit alle jongeren bekijken. Zeker als je uitspraken 

wilt doen over alle Nederlanders of alle jongeren. 

 

Het woord statistiek is afkomstig uit het Latijn: "statisticum 

collegium". Dit betekent: les over staatszaken. Je zou kunnen zeggen 

de analyse van staatsgegevens. 

Traditioneel gezien bestaat de statistiek uit twee deelgebieden, de 

beschrijvende statistiek en de beslissende statistiek. Je zult kennis 

maken met beide disciplines. Daarbij geven we alleen waar nodig de 

formules.  

 

Statistiek kan buitengewoon verwarrend zijn. Het is ons streven om je 

inzicht te geven, je statistische intuïtie bij te brengen, je het idee te 

geven dat het “logisch” is om het zo te doen. Daar zul je hard voor 

moeten werken, vooral goed lezen. Maar de beloning voor je zwoegen 

is dat je een belangrijk wapen in je arsenaal verwerft: kritisch naar 

uitspraken van anderen kunnen kijken en niet snel schrikken van grote 

hoeveelheden cijfers en getallen. Het gaat om grip krijgen op het 

ongrijpbare… 
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Figuur 1: wielrennen en statistiek? 

 

Waarom hoofdstuktitels en plaatjes over zwoegende wielrenners? De 

reden is de associatie tussen bergen gegevens, de vorm van de 

verdeling van normaal verdeelde gegevens, het zwoegen van het 

bergopwaartse deel van een etappe, en het plezier van het 

bergafwaarts racen. Hier ligt ook het gevaar van een te hoge 

afdaalsnelheid. Hetzelfde geldt voor jou. Word niet overmoedig na 

het doorgronden van deze module. Er zijn nog vele statistische 

valkuilen waar we niet over gesproken hebben. 

 

In deze module ga je leren hoe je kunt beslissen of een meting 

toevallig afwijkt van wat je normaal vindt, of dat het 

waarschijnlijker is dat er iets anders aan de hand is. Je gaat leren 

wat bedoeld wordt met de uitdrukking ‘statistisch significant’. 

Hieronder formuleren we de leerdoelen wat zorgvuldiger. 

Leerdoelen 

De leerling kan een probleem binnen een dagelijkse of 

onderzoekscontext vertalen naar een statistisch probleem, het 

statistische probleem oplossen en de oplossing weer vertalen naar de 

dagelijkse of onderzoekscontext.  
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De leerling kan op basis van gemeten waarden een uitspraak doen 

over de werkelijke waarde.  

De leerling snapt dus ook dat gemeten waarden en de werkelijke 

waarde niet noodzakelijk hetzelfde zijn. Dit doet de leerling met de 

volgende vaardigheden: 

 De leerling kan van een rij getallen het gemiddelde en 

standaardafwijking uitrekenen. 

 De leerling kan bij een rij getallen de frequentieverdeling maken 

en een bijbehorend histogram tekenen. 

 De leerling herkent de vorm van een normaalkromme.  

 De leerling weet het verband tussen de oppervlakte van een 

bepaald gebied onder de normaalkromme en de bijbehorende kans 

op een gebeurtenis. 

 De leerling kan met behulp van MS Excel oppervlakten onder 

normaalkrommen berekenen. 

 De leerling kan de overschrijdingskans berekenen bij een gegeven 

normaalverdeling en steekproef uitkomst. 

 De leerling weet dat de overschrijdingskans het zelfde is als de 

kans dat de uitkomst van de steekproef toevallig zo ver van het 

midden van de normale verdeling ligt. 

 De leerling uitleggen wanneer de wortel-n-wet mag worden 

toegepast, en kan de wet toepassen. 

 De leerling kan op grond van een steekproef en een 

significantieniveau een beslissing nemen over het al dan niet 

verwerpen van een hypothese.  

 De leerling kan een verschil hypothese opstellen, zodat gepaarde 

steekproeven getoetst kunnen worden. 

 De leerling is kritisch ten opzichte van gebruik van statistiek in de 

media. 

 De leerling heeft waardering voor statistische methoden. 

Opbouw 

De module is lineair van opbouw. Dat wil zeggen dat er geen 

alternatieve routes zijn door de leerstof. Begin bij het begin, werk je 

er door heen, en stop bij het eind. Er zijn wel opdrachten en 

paragrafen die wat dieper gaan; deze zijn gemarkeerd met een 

asterisk (*). Overleg met je docent welke onderdelen je kan 

overslaan. 

Werkwijze 

In de module gaan we er van uit dat je de teksten leest. De 

vraagstukken zullen moeilijk te maken zijn als je niet de tekst gelezen 

hebt. Veel opdrachten kunnen het best met MS Excel gemaakt 
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worden. In dat geval zal je, met je tekst naast je, aan een computer 

moeten werken. 

Toetsing 

De manier van toetsing is afhankelijk van de keuze van je docent. Bij 

de module hoort zowel een toets als een aantal eindopdrachten. 
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1 De invloed van Red Bull 

1. Bron: Red Bull (drank) 

 

Red Bull is een energiedrank dat onder andere de stof 

panthotheenzuur bevat. Het drankje komt uit Oostenrijk, waar 

Dietrich Mateschitz het adapteerde van het Thaise drankje Krating 

daeng (wat zich naar het Engels vertaalt als Red Bull). Het drankje 

wordt wereldwijd geproduceerd en gedronken. 

 

Per blikje van 250 ml bevat het ongeveer 20 gram suiker, 1000 mg 

taurine, 600 mg glucoronolactone, B-complex vitamines en 80 mg 

zuivere cafeïne. Deze hoeveelheid cafeïne staat ongeveer gelijk aan 

één kop koffie (100 mg / 220 ml) of twee blikjes cola (40 mg / 0,33 

liter).   (…) 

 

Bij normale inname geeft het drankje merkbaar meer energie 

gedurende een periode van ongeveer een half tot twee uur. 

Uit: Wikipedia, de vrije encyclopedie, 8 mei 2008 

 

“Red Bull geeft je vleugels”, was de reclame campagne in 1987. 

Berdien Fennema en Jeroen Jacobs, leerlingen van het RSG Magister 

Alvinus in Sneek, wilden wel eens weten of het drankje je 

reactiesnelheid verbetert. Het resultaat van hun onderzoek staat in 

figuur 2. Zij vroegen zeven medeleerlingen om tien keer hun 

reactiesnelheid te testen als controle experiment (aangegeven in 

blauw). Vervolgens kregen ze een blikje Red Bull te drinken, en werd 

10 minuten gewacht om het in te laten werken. Daarna werd weer 

tien keer achtereen de reactiesnelheid gemeten (resultaten in rood), 

kregen de leerlingen 5 minuten rust, werd weer een serie van tien 

testjes gedaan (resultaten in oranje), kregen ze nogmaals 5 minuten 

rust, en moesten ze tot slot de vierde serie testjes doen (resultaten 

in geel). 
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Effect van Red Bull op reactiesnelheid
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          Figuur 2: effect van Red Bull op de reactiesnelheid. 

 

 

Figuur 2 suggereert dat Red Bull de reactiesnelheid verbetert. Als je 

beter kijkt zie je dat de reactietijd omlaag ging van 291 msec naar 

271 msec, een afname van 6,9 %. Niet veel, maar de vorm van de 

figuur suggereert toch dat er een reëel effect was. Is die suggestie 

ook de waarheid? 

 

Een statisticus kan berekenen of er inderdaad een effect was, of dat 

schijn bedriegt. Deze module laat je zien hoe dat gaat. Na afloop van 

deze module zijn jullie ook in staat om de resultaten met Red Bull op 

waarde te schatten. En dat niet alleen, elke keer als je een onderzoek 

doet waarbij je twee steekproeven met elkaar vergelijkt, kan je 

uitrekenen of een gemeten verschil toevallig is, of dat je een echt 

effect hebt aangetoond, dat het verschil significant is. Meten is 

weten. 

Zelf doen? Dat kan! 

Overleg met je docent of jullie zelf een proefje kunnen doen. Je kunt 

gaan kijken naar het effect van Red Bull, maar je kan ook het effect 

van iets anders onderzoeken. Denk aan koffie, cola, energy-drinks, 

druivensuiker. Mogelijkheden genoeg. Je hoeft ook niet de 

reactiesnelheid te meten, je kunt ook naar de hartslag kijken, of naar 

de sprintsnelheid op de 100 m, eigenlijk naar bijna elke variabele. 

 

Als je de reactiesnelheid gaat meten zijn er verschillende manieren 

mogelijk om die te meten: 

 Je kunt zelf een elektronische teller maken.  

 Je kunt een website gebruiken zoals de leerlingen uit Sneek 

(URL1 en/of ►URL2).  
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Je kunt ook buiten de school gaan kijken naar het resultaat van een 

meting: 

 Zijn de flessen Cola bij de plaatselijke supermarkt wel echt tot 

1,5 L gevuld?  

 Is de remweg van je brommer even lang als je iemand achterop 

hebt?  

 Misschien is er wel een bedrijf bij jullie in de buurt dat graag van 

je zou willen weten of hun idee klopt.  

 Is de ene verf net zo goed bestand tegen zout water als de andere?  

 Kan je inderdaad langer gebruik maken van batterijen met 

1300 mAh dan die met 900 mAh?  

 Worden appels beter verkocht als je ze opwrijft voordat je ze in 

de etalage legt?  

Allemaal vragen waar jij na afloop van deze module een betrouwbaar 

antwoord op kunt geven. Zolang de gegevens die je onderzoekt maar 

“normaal verdeeld” zijn. Wat we daarmee bedoelen leer je in 

hoofdstuk 3.  

 

Je hebt ook voldoende grote aantallen nodig (vaak meer dan 100, 

onder dezelfde omstandigheden) om te kunnen gebruiken in deze 

module. En je moet van tevoren kunnen zeggen wat er normaliter 

uitkomt (gemiddelde en standaardafwijking van de populatie; zie 

hoofdstukken 2, 3 en 8). 

 

Doe steeds eerst een controle experiment. Test de reactietijd 

minstens tien keer. Ga daarna de reactietijd meten onder invloed van 

de factor die je wilt onderzoeken.  

 

Doe als dat mogelijk is aan het eind nog weer een controle 

experiment. Je kunt dan kijken of de proefpersoon moe is geworden 

tijdens het testen.  

 

Nog mooier is het als je de ene helft van de proefpersonen twee keer 

de test laat doen zonder de factor die je wilt onderzoeken (dus 

bijvoorbeeld zonder Red Bull), en de andere helft van de 

proefpersonen geef je wel Red Bull. Na een pauze, of de volgende 

dag, herhaal je het experiment maar nu ruil je de groepen om.  

 

Een aantal hoofdstukken in deze module begint met het uitwerken van 

een deel van het Red Bull experiment. Waarom je dat doet, wat het 

betekent, en waarom het zo moet, staat vervolgens uitgelegd in het 

hoofdstuk. 
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2 Hoe neem je een berg? 

 
Figuur 3: hoe neem je een berg? 

 

Als je wilt praten over grote aantallen, is het niet handig om die stuk 

voor stuk op te noemen. Er zijn een aantal manieren om die getallen 

samen te vatten. Eén daarvan is het gemiddelde, en dat heb jij voor 

jouw experiment nodig.  

 

Paragraaf 2.4 laat je zien dat er ook andere manieren zijn om grote 

aantallen te beschrijven. Misschien wil je gauw even kijken naar 

vraag 3, die laat mooi zien dat het gemiddelde soms totaal 

onbruikbaar is. 

 

Deze module gaat alleen over het beoordelen van experimenten waar 

je een gemiddelde bij kunt berekenen.  
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2.1 Waarom eigenlijk het gemiddelde? 

Hoe oud ben jij? Waarschijnlijk geef je als antwoord een getal in de 

buurt van 15 of 16, want je zit in Havo-4. 

Hoe oud is de leerling die naast je zit? Waarschijnlijk geef je weer een 

getal als antwoord. 

Noem nu de leeftijd van vier andere leerlingen in je klas. 

Waarschijnlijk geef je nu vier getallen. 

 

Maar als ik je nu vraag hoe oud de leerlingen in je klas zijn? Dan ga je 

waarschijnlijk niet een lijst samenstellen van de leeftijden van alle 

leerlingen in je klas. Nogal een werk, en waar is dat voor nodig. Als je 

wel een antwoord wilt geven, zal je waarschijnlijk zoiets zeggen als: 

“15 of 16 of zo.” 

 

Dat doe je omdat de meeste leerlingen zo rond de 15 of 16 zijn. Die 

ene leerling die nog 13 of 14 is, of die ene die al 17 of 18 is, neem je 

niet mee in je antwoord. Je geeft dus de meest voorkomende 

waarden. 

 

Als ik je had gevraagd welke leeftijden voorkomen in Havo-4, dan had 

je een serie getallen gegeven, of je had gezegd wat de minimum en 

maximum leeftijd is.  

 

Stel ik vraag je hoe oud in Nederland de leerlingen in Havo-4 zijn. Je 

gaat dan waarschijnlijk op zoek naar gegevens van bijvoorbeeld het 

 

1. Opdracht: Red Bull deel 1 

De waarden die Jeroen en Berdien gemeten hebben staan in een 

MS Excel document (NLT3-h019 Data Jeroen en Berdien.xls). 

Open het document in MS Excel, ga naar het eerste werkblad, en 

voer de volgende opdrachten uit: 

a. Bereken het gemiddelde van elke proefpersoon, bij de 

controle en bij Test-1, Test-2 en Test-3 (d.w.z. over elke 

kolom in het spreadheet). Je hebt gegevens van 7 leerlingen, 

dus 7 steekproeven. 

b. Bereken ook het gemiddelde tijdens een test (d.w.z. over elke 

rij). Maak een figuur met het gemiddelde verloop in de 

reactietijd tijdens één serie metingen.  

Zijn alle reactietijden gelijk? Zijn de leerlingen sneller in het 

begin dan aan het eind, als ze al een keer of 8 hebben moeten 

reageren? 

Sla het MS Excel document zorgvuldig op, je hebt het later nog 

nodig! 
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Centraal Bureau voor de Statistiek en je komt met een getal met een 

paar decimalen. Dat is het gemiddelde van de leeftijd van alle 

leerlingen in Havo-4 in Nederland. 

 

We nemen een ander voorbeeld. 
Als ik je vraag: “Hoe warm is het in het lokaal?” dan zal je op een 

thermometer kijken en één waarde opgeven. 

Als ik je vraag hoe warm het was buiten in het afgelopen weekeinde, 

zal je een tweetal waarden geven; één voor zaterdag en één voor 

zondag. 

 

Maar als ik je vraag om de temperatuur in de maand november te 

geven, zal je waarschijnlijk niet 30 waarden opgeven, zelfs niet als je 

de data voor je hebt liggen. Zo’n brei van getallen, daar heb je niet 

zoveel aan. Je noemt liever het gemiddelde.  

 

En als ik je zou vragen de temperatuur in november van 2007 te 

vergelijken met die van 2006, heeft het zelfs geen zin om alle 

getallen met elkaar te vergelijken. Je kiest er voor om het 

gemiddelde van november 2007 te vergelijken met het gemiddelde 

van november 2006. 

 

2.2 Wat is dat eigenlijk: het gemiddelde? 

Het zal je duidelijk zijn dat het vaak niet handig is om een brei van 

getallen te spuien. Om nog een voorbeeld te geven, als je de 

resultaten op een toets van H4A wilt vergelijken met die van H4B, dan 

ga je niet twee lijsten naast elkaar leggen, maar je vergelijkt de 

gemiddelden. 

 

Het berekenen van een gemiddelde kan je al. Bijvoorbeeld het 

gemiddelde van de cijfers 3, 4, 6, 6, 7, 6 is gelijk aan 

 

3,5
6

676643



gemiddelde

 
 

In woorden: 

 

waardenaantal

waardenallevansom
gemiddelde 
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Of in symbolen: 

 

n

xxxx
x n


...321

      (1) 

waarin: 

 x  = het gemiddelde 

 x1, x2, x3…xn = verschillende waarden 

 n = het totaal aantal waarden. 

 

Dit kan nog korter opgeschreven worden, door het somteken te 

gebruiken: 

n

x
x

n

i i  1

       (2) 

 

Het teken dat lijkt op een hoofdletter M op zijn kant is de Griekse 

hoofdletter S, omdat het een som aangeeft. Je spreekt het uit als 

sigma. Het subscript i telt het aantal waarden af, en xi is dus telkens 

een ander getal. 

 

2.3  Opgaven 

2 Opdracht MS Excel: Ziekenhuisbedden 

In een nieuw te bouwen ziekenhuis moeten bedden worden 

aangeschaft. De facilitaire dienst vraagt zich af welke lengte de 

bedden moeten krijgen. Hoe langer de bedden, hoe hoger de kosten. 

In het oude ziekenhuis hebben ze het laatste jaar van 278 patiënten 

gegevens verzameld. Zie NLT3-h019 patienten.xls. (Gebruik waar 

nodig de bijlage, of NLT3-h019 Handleiding Excel functies.xls.) 
 

Men kan natuurlijk alle bedden zo lang maken als de langste patiënt. 

a. Hoe lang worden de bedden dan?  

b. Noem een bezwaar tegen dit idee. 
 

Het hoofd van de facilitaire dienst denkt dat het goedkoper is om 

verschil te maken in mannen en vrouwenbedden, wat de lengte 

betreft.  

c. Bereken de gemiddelde lengte van de patiënten. 

d. Bereken ook de gemiddelde lengte van de vrouwelijke en 

mannelijke patiënten apart. 

 

Figuur 4: 
ziekenhuisbedden. 
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2.4  Andere centrummaten 

Soms geeft het gemiddelde niet een juiste indruk van een serie 

getallen. Kijk maar naar vraag 3.  

3. Vraag: een nietszeggend gemiddelde 

Ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag is van opa Lemstra 

met zijn 6 achterkleinkinderen een foto gemaakt. De 

achterkleinkinderen zijn 7, 4, 6, 9, 1 en 3 jaar oud.  

Bereken de gemiddelde leeftijd van de personen op die foto. 

Mediaan 

Als de gemiddelde leeftijd bijna 19 jaar is, dan denk je dat ze alle 

zeven al geruime tijd van de basisschool af zijn. Dan denk je niet aan 

een honderdjarige met zijn kleinkinderen! 

 

Hoe zou jij de leeftijd van de mensen op de foto hebben beschreven? 

 

Waarschijnlijk zeg je: “Een oude man en een groep kleine kinderen.” 

Als er een uitschieter zit tussen een serie getallen, dan geeft het 

gemiddelde geen juiste indruk. In dit soort gevallen is het handiger 

om de serie leeftijden samen te vatten met het begrip mediaan. Dit 

is de middelste waarde. Je vindt de mediaan door alle waarden te 

sorteren, te nummeren, en dan de middelste waarde te nemen.  

 

We nemen als voorbeeld de mediaan van de leeftijden op de foto uit 

vraag 3. In figuur 5 staan de leeftijden gerangschikt. De middelste 

waarde is de 4de, en de mediaan is dus 6 jaar. 

Modus 

Meestal vat je reeksen van getallen samen door het gemiddelde te 

geven, of eventueel de mediaan. In §  2.1 heb je nog andere manieren 

gebruikt om een reeks getallen samen te vatten. Je kunt de kleinste 

en het grootste waarde geven. Je hebt toen ook een keer de meest 

voorkomende waarde gegeven. Dit heet in de statistiek de modus. Om 

die te vinden moet je eerst tellen hoe vaak elke waarde voorkomt.  

 

Bijvoorbeeld: de modus van de reeks getallen 3, 4, 6, 6, 7 en 6 is 

gelijk aan 6, want 6 komt drie keer voor, en 3, 4 en 7 elk maar één 

keer. In figuur 6 staat dit weergegeven in een frequentietabel. Een 

frequentietabel geeft aan hoe váák een waarde voorkomt. Of in 

andere woorden, hoe frequent een waarde voorkomt, wat de 

frequentie van een waarde is. We komen hier in hoofdstuk 3 op terug. 

 

nummer leeftijd 

1 1 jaar 

2 3 jaar 

3 4 jaar 

4 6 jaar 

5 7 jaar 

6 9 jaar 

7 100 jaar 

  

Figuur 5: familieportret. 

 

 

Waarde Aantal keer 

3 1 

4 1 

6 3 

7 1 

  
Figuur 6: frequentietabel van 
een reeks getallen. 
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2.5 Opgaven 

4. Vraag: sterke drank? 

Op een feestje zijn 9 mensen met de volgende leeftijden: 15, 15, 16, 

17, 16, 15, 16, 15 en 51 jaar: 

a. Wat is de gemiddelde leeftijd? 

b. Mogen deze mensen alcoholhoudende drank kopen? 

c. Wat is de mediaan? 

d. Wat is de modus? 

 

(*) 5. Vraag: bonbons 

Een banketbakker in Luilekkerland prijst zijn bonbons aan met het 

gemiddelde gewicht van elke bonbon. Een klant vraagt zich af of dat 

wel eerlijk is, want sommige bonbons zijn extra zwaar omdat er een 

kers inzit. De massa’s staan in figuur 7. 

Bereken het gemiddelde en de mediaan, en bepaal wie er gelijk 

heeft. 

 
 

0

100

200

300

400

0 50 100 150

jaarinkomen in euro's x 1000

a
a
n
ta

l

 
Figuur 8: jaarinkomens van werknemers van een fabriek. 

 

(*) 6. Vraag: jaarinkomens 

In figuur 8 staan de jaarinkomens van de werknemers van een grote 

fabriek. 

a. Wat verdient de doorsnee werknemer van deze fabriek? 

b. Welke centrummaat heb je gekozen? 

c. Welke centrummaat is groter, de mediaan of de modus? 

d. Leg uit waar je dat aan kunt zien. 

 

 

6,1 12,0 18,0 7,2 6,7 

7,8 9,5 9,3 9,4 10,3 

8,3 18,7 7,0 12,5 11,1 

10,9 9,6 14,3 10,6 8,1 

10,1 9,1 23,6 20,9 16,6 

     

Figuur 7: massa van 25 
bonbons in grammen. 
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2.6  Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb je gezien hoe je reeksen van getallen kunt 

samenvatten. 

Je kunt de hoogste en de laagste waarde geven, je kunt het 

gemiddelde geven, je kunt de modus geven (de waarde die het meest 

voorkomt) of je kunt de mediaan geven (de waarde die in het midden 

van de reeks ligt). 

 

Het gemiddelde, de modus en de mediaan worden centrummaten 

genoemd.  
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3 De ene berg is de andere niet 

 

 
Figuur 9: de ene berg is de andere niet. 

 

In opdracht 1 heb je de gemiddelde reactietijd berekend. Misschien 

heb je net zo’n figuur gemaakt als figuur 2. Is het nu duidelijk dat Red 

Bull de reactietijd verlaagt? Nou, nee. Doe opdracht 7 maar eens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Opdracht: Red Bull deel 2 

Open het ►MS Excel document met je uitwerking van de data van 

Jeroen en Berdien. Voer de volgende opdrachten uit: 

a. Maak een figuur met de reactietijd van zowel proefpersoon 3 

(afgekort pp3) als pp6, tijdens de controle serie.  

Wat valt je op? 

b. Maak nu een figuur met de reactietijd van pp3 en pp6, tijdens 

de Test-2, 15 min na het drinken van Red Bull. Wat valt je op? 

Wat zegt dit over het effect van Red Bull? 

Sla je document weer zorgvuldig op! 
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3.1  Waarom eigenlijk een spreidingsmaat? 

In dit hoofdstuk zullen we het begrip spreiding bespreken. Maak als 

inleiding eerst opgaven 10 tot en met 12. 

8. Vraag: ziekenhuisbedden 

In twee ziekenhuizen heeft men de keuze uit verschillende maten 

voor de bedden. Van alle verschillende bedden zijn er evenveel. 

Ziekenhuis A:  200 cm   180 cm  160 cm  150 cm  140 cm 

Ziekenhuis B:  220 cm   180 cm  160 cm  150 cm  120 cm 

a. Bereken voor elk ziekenhuis het gemiddelde en de mediaan van de 

lengtes van de bedden. 

b. Geven deze centrummaten het verschil tussen beide ziekenhuizen 

voldoende aan, wat de maten van de bedden betreft? Verklaar je 

antwoord. 

9. Vraag: klimaatverandering? 

Op twee plaatsen op aarde heeft men in een bepaalde periode de 

neerslag gemeten.  

Plaats A:  20 mm  40 mm  80 mm  100 mm 

Plaats B:  50 mm   55 mm  65 mm  70 mm 

a. Reken na dat ze dezelfde mediaan en hetzelfde gemiddelde 

hebben. 

b. Welke plaats heeft de grootste spreiding in neerslag? 

Als maat voor de spreiding kiest men soms de variatiebreedte, dit is 

het grootste getal min het kleinste getal. 

c. Geeft de variatiebreedte bij deze twee plaatsen een goede indruk 

van de spreiding? 

10. Vraag: vulringetjes 

In een fabriek maken ze boutjes, moertjes, en vulringetjes met 

verschillende diameters en diktes.  

Op afdeling A kan de machine ringetjes maken met een dikte van 0,1  

0,5 en 0,9 mm.  

Op afdeling B kan de machine alleen maar ringetjes met een diameter 

van 0,1 of 0,9 mm maken.  

Op afdeling C kan de machine op 0,1  0,2  0,4  0,5  0,6  0,8 en 0,9 mm 

gezet worden. 

Op een dag neemt men een steekproef van acht ringetjes bij de 

verschillende afdelingen. De resultaten waren: 

Afdeling A 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 mm 

Afdeling B 0,1 0,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 mm 

Afdeling C 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 mm 

Reken na dat zowel gemiddelde, mediaan en variatiebreedte bij de 

drie afdelingen hetzelfde is. 

Figuur 10: bouten, 
moeren en vulringetjes. 
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3.2  Wat is dat eigenlijk: een 
spreidingsmaat? 

Uit § 3.1 blijkt dat we er met alleen het gemiddelde nog niet zijn om 

een brei aan gegevens samen te vatten. We moeten ook iets vertellen 

over hoe ver de gegevens uit elkaar liggen. Statistici noemen dit 

spreiding. We moeten een manier vinden om die spreiding te 

beschrijven. Statistici zeggen dat ze een maat voor de spreiding nodig 

hebben. 

 

Bekijk de tabel in figuur 11 van leeftijden van patiënten eens. 

 

patiënt nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

leeftijd 56 74 38 73 53 74 81 86 78 78 91 77 77 84 72 

Figuur 11: leeftijden van patiënten. 

 

De gemiddelde leeftijd is 72,8 jaar. Hoe ver liggen de gegevens uit 

elkaar? 

 

Het kan zijn dat je als antwoord gaf de minimum en maximum leeftijd 

(38 en 91 jaar). Of met andere woorden, de leeftijden liggen 

verspreid tussen 38 en 91 jaar. De variatiebreedte is bruikbaar, maar 

het zegt niets over de andere waarden. Misschien liggen veel waarden 

vlakbij het gemiddelde, en maar een paar heel ver weg. Met andere 

woorden, uitschieters kunnen de betekenis van de variatiebreedte 

verminderen. 

 

Kan je iets verzinnen om aan te geven hoe ver de leeftijden zoal 

afliggen van het gemiddelde?  

 

Je zou het verschil tussen elke waarde en het gemiddelde kunnen 

noemen. In figuur 12 is de tabel aangevuld met deze waarden. 

 

patiënt nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

leeftijd 56 74 38 73 53 74 81 86 78 78 91 77 77 84 72 

verschil 16,8 -1,20 34,8 -0,20 19,8 -1,20 -8,2 -13,2 -5,20 -5,20 -18,2 -4,20 -4,20 -11,2 0,80 

Figuur 12: leeftijden van patiënten aangevuld met het verschil tussen elke waarde en het 
gemiddelde. 

 

Het “verschil” is telkens het gemiddelde x  minus elke waarde xi 

oftewel x  - xi. Bij een negatief verschil is de xi groter dan x  en bij 

een positief verschil kleiner.  

Zo’n hele lijst met verschillen is weer weinig zinvol. Maar het 

gemiddelde van deze verschillen dan? Dus: 

gemiddeld verschil = 
n

xx i

n

i  1
    ? 
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Intuïtief is dat een goed idee. Hoe groter het gemiddelde verschil, hoe 

verder de waarden uit elkaar liggen. Maar helaas, er zijn evenveel 

waarden boven het gemiddelde van 72,8 als er onder. De som van de 

“verschillen” is dus 0, en het gemiddelde verschil ook.  

 

Dat we hier even vastlopen is eigenlijk een beetje onze eigen schuld. 

We waren op zoek naar de gemiddelde afstand, en daarvoor hadden 

we de formule 
ix x  bedacht. Dat uit die formule ook negatieve 

getallen komen is een gevolg van de formule, we wilden eigenlijk 

alleen maar een maat voor de afstand. De wiskundige past hier een 

truc toe. Je neemt de absolute waarde van het verschil (alle positieve 

waarden blijven positief, alle negatieve waarden worden ook positief; 

in formuletaal: | verschil |). Zie figuur 13. 

 

patiënt nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

leeftijd 56 74 38 73 53 74 81 86 78 78 91 77 77 84 72 

verschil 16,8 -1,20 34,8 -0,20 19,8 -1,20 -8,2 -13,2 -5,20 -5,20 -18,2 -4,20 -4,20 -11,2 0,80 

| verschil | 16,8 1,20 34,8 0,20 19,8 1,20 8,2 13,2 5,20 5,20 18,2 4,20 4,20 11,2 0,80 

Figuur 13: leeftijden van patiënten aangevuld met de absolute waarde van het verschil. 

 

Van deze rij “verschillen” kan je heel goed het gemiddelde nemen als 

maat voor de afstand van alle leeftijden tot de gemiddelde leeftijd. 

Het gemiddelde van | verschil | is de som van al die waarden, gedeeld 

door het aantal: 

gemiddeld verschil = 
n

xx i

n

i  1
 = 9,63 jaar 

Deze maat voor de spreiding geeft netjes weer wat de gemiddelde 

afstand van alle waarden is tot het gemiddelde zelf.  

 

In de statistiek gebruikt men vaak het kwadraat van de verschillen in 

plaats van de absolute waarden. Dat heeft tot gevolg dat waarden die 

verder af liggen van het gemiddelde zwaarder mee tellen. Waarden 

die vlakbij het gemiddelde zijn minder belangrijk dan waarden die 

verder weg liggen. Hoe meer ver-weg-gelegen-waarden, hoe 

onbetrouwbaarder het gemiddelde wordt. In figuur 14 is de tabel 

aangevuld met de kwadraten van de verschillen:  

 

patiënt nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

leeftijd 56 74 38 73 53 74 81 86 78 78 91 77 77 84 72 

verschil 16,8 -1,20 34,8 -0,20 19,8 -1,20 -8,2 -13,2 -5,20 -5,20 -18,2 -4,20 -4,20 -11,2 0,80 

| verschil | 16,8 1,20 34,8 0,20 19,8 1,20 8,2 13,2 5,20 5,20 18,2 4,20 4,20 11,2 0,80 

(verschil)2 282 1,44 1211 0,04 392 1,44 67,2 174 27,0 27,0 331 17,6 17,6 125 0,64 

Figuur 14: leeftijden van patiënten aangevuld met de kwadraten van de verschillen. 
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Daarmee komen we op de definitie van een veel gebruikte maat voor 

de spreiding, de variantie: 

variantie = 
 

n

xx i

n

i 

2

1
     (3) 

 

Er is nog één probleempje waar we aandacht aan moeten besteden: 

de eenheid van deze variantie is jaar2, dus “vierkant jaar” netzo als 

cm2, vierkante centimeter. Als je wilt opgeven dat de gemiddelde 

leeftijd 72,8 jaar is, met een spreiding van 178,4 jaar2, dan zegt je 

dat niet zoveel. Daarom wordt in de statistiek vaak nog de wortel 

genomen van de variantie. Deze maat voor de spreiding heet 

standaardafwijking of standaarddeviatie. Oftewel: 

standaardafwijking = 

 

n

xx i

n

i 

2

1

     (4) 

3.3 Opgaven 

11. Vraag: standaardafwijking berekenen 

a. Bereken de standaardafwijking van de getallen 3, 5, 7, 9, 10 

en 12 

b. Bereken van de frequentietabel in figuur 15 de 

standaardafwijking. 

 

 

(*) 12. Vraag: personen per huishouding 

In 1991 is in de VS bij 1000 huishoudens 

onderzoek gedaan naar het aantal personen 

per huishouding. 

Het resultaat is weergegeven in figuur 16. 

a. Bereken in 2 decimalen nauwkeurig het gemiddelde aantal 

personen per huishouding. 

b. Bereken eveneens in 2 decimalen nauwkeurig de 

standaardafwijking s. (tip: kijk naar de definitie van de 

standaardafwijking, en bereken via een tabel de waarden die je 

nodig hebt). 

c. In hoeveel procent van de huishoudens wijkt het aantal personen 

méér dan s af van het gemiddelde? 

d. En in hoeveel procent van de huishoudens wijkt dat meer dan 2× s 

af? 

 

 

getal 5 6 8 10 12 

frequentie 2 3 5 4 1 

Figuur 15: frequentietabel bij 
vraag 11 

 

 

aantal 
personen 

1 2 3 4 5 6 7 

aantal 
huishoudens 

273 314 191 123 62 29 8 

Figuur 16: aantal personen per huishouding in de VS. 
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3.4  Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb je gezien dat alleen een gemiddelde een serie 

gegevens niet voldoende beschrijft. Je hebt ook een maat voor de 

spreiding nodig. Dit is de standaardafwijking. 

 

13. Opdracht: Red Bull deel 3 

Open het ►MS Excel document met je uitwerking van de 

data van Jeroen en Berdien. Ga naar het tweede werkblad. 

Voer de volgende opdrachten uit: 

a. Bereken de standaardafwijking die hoort bij elk 

gemiddelde. 

b. Maak een histogram met het gemiddelde en de 

standaardafwijking van de vier gemiddelden van alle 70 

waarden. 

Opmerking: 

In MS Excel voeg je de standaard afwijking als volgt aan een 

grafiek toe: 

 klik rechts op de data in de grafiek 

 kies gegevensreeks opmaken 

 kies tabblad Y-foutbalken 

 vul links-onder bij “aangepast” de standaardafwijking in 

bij zowel “+” als “—“ 

 klik OK. 

Sla je document weer zorgvuldig op! 
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4 Alle bergen hebben dezelfde vorm 

 

 

Figuur 17: alle bergen hebben dezelfde vorm. 

 

4.1 Inleiding 

In de vorige hoofdstukken heb je geleerd dat je grote hoeveelheden 

gegevens kunt samenvatten met het geven van het gemiddelde en de 

standaardafwijking. Bij de standaardafwijking heb je gezien dat 

waarden die dicht bij het gemiddelde liggen minder zwaar mee wegen 

dan waarden die ver van het gemiddelde afliggen.  

In dit hoofdstuk ga je nauwkeuriger kijken naar de manier waarop de 

waarden verspreid zijn rond het gemiddelde. De vraag is dus, hoe 

vaak een waarde dicht bij het gemiddelde ligt, en hoe vaak 

verafgelegen waarden voorkomen. Een goede manier om de gegevens 

te bekijken is met een histogram. 

Maak daarvoor eerst opdracht 14.  
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Bij een grote serie waarden is dit een heel werk. MS Excel is een 

programma dat je hierbij kan helpen (zie § 4.3). 

 

4.2 Wat is dat eigenlijk: de normale 
verdeling? 

Hoewel het histogram dat je getekend hebt er misschien wat 

onregelmatig uitziet, kun je toch wel vaststellen dat de gegevens 

symmetrisch gegroepeerd zijn rond een centrale waarde. Daarbuiten 

neemt de frequentie geleidelijk af tot nul. De waarden die in de buurt 

van het gemiddelde liggen komen het vaakst voor, terwijl waarden die 

verder weg liggen zelden voorkomen. 

klasse aantal 

-0,23 tot -0,22  

-0,22 tot -0,21  

-0,21 tot -0,20  
-0,20 tot -0,19  
etc.  

 
 

14. Opdracht: Red Bull deel 4 

Open het ►MS Excel document met je uitwerking van de data van 

Jeroen en Berdien.  

Je hebt in opdracht 9 gezien dat er enig verloop kan zijn binnen 

één serie van 10 testjes. Daarom gaan we de resultaten van de 

controle serie stuk voor stuk aftrekken van de 2de, 3de en 4de serie. 

Met andere woorden:  

 

a. Ga naar het derde tabblad “Red Bull deel 4” 

b. Bereken in de eerste tabel voor elke cel het verschil tussen de 

meting bij Test-1 en de controle waarde. Voor pp1 wordt dat 

0,312– 0,313 = -0,001 

c. Maak een frequentie tabel van de 70 waarden in de eerste 

tabel (het verschil tussen Test-1 en de controletest). Begin bij 

klasse -0,23 en kies als klassenbreedte 0,01. Turf hoe vaak 

elke waarde voorkomt, net zoals in de tabel in figuur 20. 

 

Tip: op de volgende manier gaat dat makkelijker: 

de waarden uit B8:H17 staan al in kolom C24:C93 

 kopieer C24:C93 

 klik rechts op D24, kies plakken speciaal 

 vink “waarden” aan en klik op OK 

 sorteer kolom D24:D93. Je hebt nu alle gelijke waarden bij 

elkaar, dat maakt het turven makkelijker. 

 

d. Maak op grafiekpapier een histogram, met op de X-as de 

klassen, en op de Y-as het aantal keer dat waarden binnen die 

klassengrenzen vallen. 

Sla je document weer zorgvuldig op! 
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Grootheden als lengte, gewicht, temperatuur, noemen we normaal 

verdeeld omdat we deze verdeling overal om ons heen tegenkomen, 

heel normaal is dus, vooral bij biologische grootheden. 

 

Dit model wordt ook wel een klokkromme genoemd, omdat het de 

vorm heeft van de klok. 

 

 
 

Statistici hebben een formule afgeleid die de normaalkromme 

weergeeft. Deze formule is als functie beschikbaar in MS Excel, 

zie Bijlage. 

 

Om je te laten zien hoe zo’n klokkromme er uit ziet, hebben we met 

MS Excel een reeks van 5000 getallen gemaakt die normaal verdeeld 

zijn. Het gemiddelde van de getallen is 0, en de standaardafwijking 1. 

In figuur 18A zie je een histogram met maar 10 van die getallen; de 

normale verdeling is nauwelijks te herkennen. 
 

In figuur 18B staat 50 getallen bijeen. 
 

In figuur 18C met 500 getallen wordt de normaalkromme al een beetje 

zichtbaar.  
 

Pas in figuur 18D, bij 5000 waarden, volgt het histogram de 

normaalkromme vrij precies. 
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Figuur 18: histogram benadert normaalkromme. 
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15. Vraag 

a. Waar kun je in het histogram het gemiddelde aflezen? 

b. Waarin verschillen twee histogrammen die hetzelfde gemiddelde 

hebben, maar een verschillende standaardafwijking? 

 

4.3  Opgaven  

In § 4.1 zag je dat het maken van een histogram veel werk is. MS Excel 

kan je daarbij helpen. Eerst moet je een frequentie tabel maken, en 

daarna maak je het diagram zelf. Het maken van de frequentie tabel 

is zonder oefening niet eenvoudig, omdat MS Excel hiervoor matrices 

gebruikt. Gebruik de handleiding uit NLT3-h019 Handleiding Excel 

functies.xls, letter voor letter, en dan komt het allemaal goed. Je 

docent heeft ook een filmpje dat het voordoet (Hoe maak je een 

histogram van je data.htm). 

 

Opmerking 

In het voorbeeld uit § 4.1 moest je de klassen indelen met een 

breedte van 0,01 sec, te beginnen met -0,23 sec. Dat betekent dat de 

eerste klasse loopt van -0,23 tot -0,22, en dat -0,22 zelf in de 

volgende klasse valt. Deze aanpak is gebruikelijk in de statistiek. 

Het zal je opvallen dat MS Excel het anders doet. Als je de functie 

=INTERVAL( ) gebruikt, neemt die alle waarden mee tot en met de 

grenswaarde. Je kunt nu kiezen, gebruik MS Excel zoals het gemaakt 

is, of pas je klassengrenzen zo aan dat bijvoorbeeld 151,999 nog wel 

in de eerste klasse valt, en 152 in de volgende.  

Overleg dit met je docent.  

 

Pas op: als jullie voor het laatste kiezen, moet je elke keer goed 

opletten wat de waarden zijn. Als je bijvoorbeeld kiest voor een 

grenswaarde van 2,99, en de waarde 2,995 komt ook voor, dan komt 

die waarde in de zelfde klasse als 3,0.  

 

In opdrachten 16 en 17 ga je oefenen in het maken van histogrammen. 

De benodigde gegevens vind je in het MS Excel bestand NLT3-h019 

patienten.xls. 

16. MSExcel: Frequentie Histogram 1 

Maak een frequentie histogram van de lengten van de patiënten. Maak 

hiertoe klassen met een breedte van 2 cm, en begin met 150 cm.  

17. MSExcel: Frequentie Histogram 2 

a.  Doe hetzelfde als in opdracht 16, maar nu voor mannen en 

vrouwen apart. 

b.  Is er verschil tussen de lengtes van mannen en vrouwen? 
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4.4  Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb je gezien dat veel grootheden normaal verdeeld 

zijn. Een histogram van vele waarden van zo’n grootheid is 

symmetrisch, met veel waarden in de buurt van het gemiddelde, en 

veel minder waarden verderaf gelegen. Als het aantal waarnemingen 

toeneemt, nadert het histogram de vorm van een klok. Deze 

klokkromme wordt de normale verdeling genoemd. 

 

4.5 Niet-normale verdelingen 

De normale verdeling wordt zo genoemd, omdat dit soort verdeling 

veel in de natuur voorkomt. Het is “normaal”. Maar lang niet elke 

grootheid is normaal verdeeld, zelfs niet in de natuur. Daar zag je in 

opdracht 17 al een voorbeeld van, bij de verdeling van de lengten van 

mannelijke en vrouwelijke patiënten. Hieronder hebben we er nog 

twee. 

(*) 18. MS Excel opdracht: histogram 4 

Voor de sterkte van de bedden is het van belang hoe zwaar de 

patiënten zijn die erin komen te liggen.  

a. Maak een histogram van de gewichten van de patiënten. Kies als 

klassenbreedte 5 kg.  

b. Maak ook weer een histogram voor de mannen en de vrouwen 

apart. 

c. De piek van de verdeling van de mannen ligt rond 85 kg, en die 

van de vrouwen tussen de 75 en de 80 kg. Tel in beide 

diagrammen vanaf de piek vijf klassen naar links en vijf klassen 

naar rechts. Wat valt je op? 

 

(*) 19. Vraag: salaris van werknemers in een fabriek 

Zou de frequentie verdeling van de salarissen van werknemers in een 

fabriek normaal verdeeld zijn? Leg uit waarom je dit denkt. 
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5 Op de top, op de helling, of aan de 

voet van de berg 

 

 
Figuur 19: op de top, op de helling, of aan de voet van de berg. 

 

5.1 Inleiding 

In hoofdstuk 4 zag je dat veel grootheden normaal verdeeld zijn. Deze 

verdelingen zijn met een formule te beschrijven. Sommige 

eigenschappen van die formule zijn buitengewoon handig. Dit 

hoofdstuk gaat over de eigenschappen van de normale verdeling. 
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5.2 De oppervlakte onder de 
normaalkromme 

In het MS Excel bestand NLT3-h019 temperatuur.xls staan onder 

meer de gemiddelde temperaturen in de maand juli van 1755 tot en 

met 2007. Deze waarden zijn in een histogram weergegeven in 

figuur 20. 
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Figuur 20: gemiddelde temperatuur in maand juli, van 1755 tot en met 2007. 

 

20. Vraag 

a.  Welke temperaturen zou je gebruikelijk willen noemen voor de 

maand juli ?  

b.  Welke temperaturen zou je als uitschieters bestempelen ? 

 

Dat zijn geen vragen die met deze grafiek makkelijk te beantwoorden 

zijn. Zo op het oog zou je denken dat de meeste waarden tussen 15º 

en 16ºC liggen. Het gemiddelde en de standaardafwijking helpen ons 

ook al niet bijster veel: 16,9ºC en 1,4ºC respectievelijk. 

 

Wat meer helpt is om een frequentie histogram te maken, zoals in 

figuur 21. 
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Figuur 21: histogram van juli temperaturen van 1755 t/m 2007. 

 

In dit histogram is direct duidelijk dat temperaturen van 15,5 tot en 

met 18ºC vaak voorkomen, en dat gemiddelde maandtemperaturen als 

14ºC of 20,5ºC ongebruikelijk zijn. In het diagram is ook de 

normaalkromme getekend. Je ziet dat de gemiddelde 

maandtemperatuur ook ongeveer normaal verdeeld is.  

 

Zoals je al eerder zag, een histogram geeft aan hoe vaak bepaalde 

waarden voorkomen. Tussen 1755 en 2007 was de gemiddelde 

maandtemperatuur 37 keer rond de 16,5ºC (om preciezer te zijn, 

tussen de 16,25 en 16,75ºC). En een gemiddelde maandtemperatuur 

tussen de 15,75ºC en 18,25ºC kwam maar liefst in 25+37+40+26+25 = 

153 jaar voor. Het totaal aantal jaren van 1755 tot 2007 was 253 jaar, 

dus 153 jaar is 153/253 = 60,5% van alle jaren. 

 

De normaalkromme is goed bruikbaar om aan te geven hoe vaak 

bepaalde waarden voorkomen. Om met een simpel voorbeeld te 

beginnen: de normaalkromme is symmetrisch, en dus komen in de 

linkerhelft van de normaalkromme ongeveer evenveel waarden voor 

als in de rechterhelft. Zie figuur 22.  
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Figuur 22: de normaalkromme is symmetrisch. 
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Je mag zeggen dat de oppervlakte onder de kromme overeen komt 

met hoe vaak die waarden voorkomen. Er zijn formules om de 

oppervlakte onder de normaalkromme uit te rekenen. De formule 

werkt zodanig dat de hele oppervlakte gelijk is aan 1 of 100%. 

Bijvoorbeeld de oppervlakte van uiterst links tot het gemiddelde van 

16,9 (het gele deel in figuur 22) is 0,5. 

 

Er zijn een paar handige waarden om te onthouden. In figuur 23 zijn 

die waarden speciaal aangeduid. Het zijn het gemiddelde, en waarden 

die van het gemiddelde afliggen op een vast aantal maal de 

standaardafwijking. De standaardafwijking wordt aangeduid met s.  
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Figuur 23: de vuistregels van de normale verdeling. 

 

De oppervlakte tussen x s  en x s  kan je gemakkelijk met je 

grafische rekenmachine of met MS Excel uitrekenen. Het blijkt 0,68 te 

zijn, dus 68% van alle waarden. En zo blijkt tussen twee 

standaardafwijkingen vóór het gemiddelde en twee standaard-

afwijkingen na het gemiddelde 95% van alle waarden te liggen. En 99% 

van de waarden ligt binnen drie standaardafwijkingen van het 

gemiddelde.  

 

Deze waarden worden de vuistregels van de normale verdeling 

genoemd, en het is praktisch om die getallen uit het hoofd te kennen. 

Je mag deze regels namelijk ook omdraaien: niet alleen gelden de 

vuistregels voor elke normale verdeling, maar je mag ook zeggen dat 

een grootheid waarschijnlijk normaal verdeeld is als die verdeling 

voldoet aan de vuistregels. 

 

68% tussen x s  en x s   

95% tussen  2x s  en 2x s  

99% tussen  3x s  en 3x s  

 

Het is dus onwaarschijnlijk om een maandtemperatuur te treffen die 

meer dan drie standaardafwijkingen van het gemiddelde ligt. Dat zou 

voor Juli neerkomen op 16,9 - 3×1,42 = 12,6ºC. Dat is tussen 1755 en 



 
 

Nlt3-h019 Maak het Verschil  32 

2007 ook nooit voorgekomen. Interessant genoeg is het andere 

uiterste (16,9 + 3×1,42 = 21,2ºC)  maar liefst twee keer voorgekomen, 

en ook nog eens in de laatste 15 jaar, 1994 en in 2006.  

 

5.3 Opgaven 

21. Opdracht: vuistregels 

Van een groep volwassen mannen is het gemiddelde gewicht 77 kg en 

de standaardafwijking 9 kg. 

De gewichten zijn normaal verdeeld. 

a. Neem figuur 24 over en zet op de horizontale as de juiste getallen. 

Hoeveel procent van de mannen: 

b. weegt tussen de 68 en 86 kg? 

c.  weegt meer dan 86 kg? 

d.  weegt tussen 59 en 95 kg? 

e. weegt minder dan 59 kg? 

f.  weegt minder dan 95 kg? 

g.  weegt tussen 77 en 95 kg? 

 

22. Vraag: spijkers 

Een metaalbedrijf fabriceert spijkers met een gemiddelde lengte van 

60 mm. De lengte van de spijkers is normaal verdeeld met een 

standaardafwijking van 1,5 mm. Zie nogmaals figuur 24. 

a. Welke vier getallen komen op de horizontale as bij de 

stippellijntjes te staan? 

De nauwkeurigheid van de machine die de spijkers op lengte brengt 

laat te wensen over en wordt zodanig verbeterd dat 95% van de 

spijkers een lengte heeft tussen 57,5 mm en 62,5 mm waarbij het 

gemiddelde nog steeds 60 mm is. 

b. Bereken de nieuwe standaardafwijking. 

34%

47,5% 2,5%

Figuur 24: gewicht (opgave 23) 

of lengte (opgave 24). 
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(*) 23. Vraag: ℮ - teken 

Op producten tref je een ℮ aan. Dit teken zegt 

iets over de nauwkeurigheid van de inhoud, en 

is gebaseerd op EU-richtlijnen. In figuur 25 

staat een korte omschrijving van de 

hoeveelheid die minimaal in de verpakking 

moet zitten. De nominale hoeveelheid is de 

hoeveelheid die op de verpakking wordt 

vermeld (bv. 450 g). Met de toegelaten fout in 

minus kun je uitrekenen hoeveel er dan 

minimaal in de verpakking moet zitten (97%). 

a. Hoeveel gram moet een pot jam van 

450 g minimaal bevatten volgens de 

eisen uit figuur 28? 

 

De fabrikant stelt de jampot vulmachine 

af op een gemiddelde van 450 gram. De 

standaardafwijking is 10 gram. 

b. Kan de fabrikant aan de eisen van het ℮-label voldoen?  

 

(*) 24. Vraag: bouten en moeren 

In een fabriek worden bouten met een diameter van 10 mm 

geproduceerd, zie figuur 26. De bouten worden gemaakt volgens de 

volgende specificatie: gemiddelde µ = 10,0 mm en 

standaardafwijking σ = 0,08 mm. 

a. Waarom is het niet handig als moeren ook een diameter van 

10,0 mm zouden hebben?  

b. Hoe groot moet het gat in een moer minimaal zijn om te zorgen 

dat 99,5% van de bouten erin past? 

c.  Is de waarde uit vraag 24b geschikt als µ voor de diameter van het 

gat in de moeren? 

 

5.4  Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb je kennis gemaakt met een aantal eigenschappen 

van de normale verdeling. Je zag dat de oppervlakte onder de 

normaalkromme een maat is voor het aantal gegevens.  

Grootheden zijn normaal verdeeld als ze voldoen aan de vuistregels 

van de normale verdeling. 

Nominale hoeveelheid Qn 
van een e-voorverpakking in 
gram of in milliliter 

Toegelaten fout in minus  

  
in % van Qn 

in gram of 
milliliter 

van   5 tot   50 9 – 

van   50 tot  100 – 4,5 

van  100 tot  200 4,5 – 

van  200 tot  300 – 9 

van  300 tot  500 3 – 

van  500 tot 1 000 – 15 

van 1 000 tot en met 10 000 1,5 – 

Figuur 25: toegelaten fout, bedoeld in artikel 3, onder b, van 
het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet). 
Bij toepassing van de tabel worden de waarden, berekend in 
massa- of volume-eenheden op basis van de in % aangegeven 
toegelaten fouten in minus, naar boven afgerond op een 
tiende gram of milliliter. 

 

Figuur 26: bouten, 
moeren en 
vulringetjes 
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6 De berg geeft je de kans 

 

 
Figuur 27: de berg geeft je een kans. 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 zagen we dat de oppervlakte onder een 

normaalkromme in feite alle gegevens omvat. In dit hoofdstuk zal je 

zien dat je die oppervlaktes kan gebruiken om de kans uit te rekenen 

dat de grootheid een bepaalde waarde heeft. 

 

Misschien weet je al hoe je de kans uit moet rekenen dat je met een 

dobbelsteen een zes gooit, of dat de leraar toevallig jouw naam kiest 

voor een corvee beurt.  

De kans dat je zes gooit is 1/6, omdat er zes mogelijkheden zijn, en 

maar één is de goede, namelijk de 6. Dus één op de zes is maar goed; 

de kans is 1/6  0,01666. Of in het geval van die corvee beurt, één 

gedeeld door het aantal leerlingen in de klas. 
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In zijn algemeenheid, de kans dat iets gebeurt is gelijk aan het aantal 

gewenste uitkomsten, gedeeld door het totaal aantal mogelijke 

uitkomsten. In formule: 

 

uitkomstenaantaltotaal

uitkomstengunstige
kans 

       (5) 

 

Uiteraard moet elke mogelijke uitkomst wel even waarschijnlijk zijn. 

Dat zal bij een dobbelsteen wel het geval zijn, maar of dat ook bij het 

uitdelen van corveebeurten geldt… 

6.2 Kansen berekenen 

De manier om een kans te berekenen kunnen we toepassen bij de 

normale verdeling. We beginnen met het voorbeeld uit hoofdstuk 5, 

de gemiddelde maandtemperaturen in Juni van 1755 tot en met 2007. 

Zie figuur 28. 
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Figuur 28: histogram van Juli temperaturen van 1755 t/m 2007. 

 

Het totaal aantal jaren is de som van alle kolommen, van 1755 tot 

2007, dus 253 jaar. Het aantal jaren met een gemiddelde 

maandtemperatuur van 16 of lager is de som van de eerste vijf 

kolommen, te weten 3+10+12+34+25 = 84. De kans dat er in een jaar 

een gemiddelde maandtemperatuur van 16ºC of lager voorkomt, is dus 

84/253 = 33,2%. 

 

In plaats van de kolommen te tellen kunnen we ook de 

normaalkromme gebruiken. De totale oppervlakte onder de 

normaalkromme is 1. De oppervlakte tot en met 16ºC is te berekenen 

met een speciale functie in bijvoorbeeld MS Excel; het blijkt 0,323 te 

zijn.  

De kans dat je een jaar treft met een gemiddelde temperatuur van 

16ºC of lager krijg je dan door 0,323 te delen door de totale 

oppervlakte, 1. En daarmee zie je meteen een reden waarom de 
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normaalkromme handig is: de totale oppervlakte is 1, en daardoor 

delen is dus niet nodig. De oppervlakte onder de normaalkromme tot 

16ºC is direct de kans op een temperatuur in dat gebied.  

 

Opmerking: het is je misschien opgevallen dat de kans in de vorige 

alinea (0,323) niet gelijk is aan de kans in de één na laatste alinea 

(33,2%). Dat komt doordat de normaalkromme niet precies aansluit op 

de histogram kolommen. 

 

Samengevat: de totale oppervlakte onder de normaalkromme omvat 

alle mogelijkheden. Deze oppervlakte was 1 (of 100%). De gewenste 

uitkomsten vallen binnen een deel van de totale oppervlakte. Die 

oppervlakte is gelijk aan de kans een willekeurig gekozen jaar een 

maand juli heeft met een gewenste gemiddelde maandtemperatuur. 

 

6.3 Voorbeeld uitwerkingen 

25. MS Excel opdracht: de kans dat een vrouw kleiner dan 172 cm 

is. 

In deze opdracht ga je berekenen hoe groot de kans is dat een vrouw 

kleiner is dan 172 cm. Gebruik daarvoor weer het MS Excel bestand 

NLT3-h019 patienten.xls. Gebruik waar nodig de instructiefilmpjes 

voor het gebruik van MS Excel (vraag je docent). 

a. Filter alle vrouwelijke gegevens, en kopieer deze gegevens naar 

een nieuw werkblad. 

b. Bereken met MS Excel functies het gemiddelde en de 

standaardafwijking van de lengtes. 

c. Gebruik de MS Excel functie =INTERVAL( ) en maak een frequentie 

tabel. Begin bij klassenmidden 150, en kies als klassenbreedte 2. 

d. Zet de gegevens uit in een histogram. 

e. Bereken bij elk klassenmidden uit opdracht 25c de bijbehorende 

waarde van de normale verdeling, m.b.v.: 

= NORM.VERD(grens;gemiddelde;standaard afwijking;0). 

f. Maak een spreidingsdiagram van de verdeling uit opdracht 25e. 

De opdracht was om te berekenen hoe groot de kans is dat vrouwen 

kleiner zijn dan 172 cm. 

g. Welke oppervlakten heb je nodig in het spreidingsdiagram uit 

opdracht 25f, als je wilt weten hoe groot de kans is dat een vrouw 

kleiner is dan 172 cm? 

h. Bereken de totale oppervlakte onder een normaalkromme met de 

MS Excel functie =NORM.VERD( ) als volgt: 

= NORM.VERD(1099;gemiddelde;standaardafwijking;1) 

i. Bereken de oppervlakte tot 172. 

j. Wat is nu de kans dat een vrouw langer is dan 172 cm? 
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Bij het berekenen van kansen komen telkens de volgende vragen 

langs: 

 Hoe groot is de oppervlakte van het gebied onder de 

normaalkromme links van een getal a? 

 Hoeveel procent van een populatie heeft een eigenschap kleiner 

dan a? 

 Wat is de kans dat een willekeurig gekozen exemplaar een 

eigenschap heeft kleiner dan a? 

 

6.4 Opgaven 

26. Vraag: gewichtige werknemers 

Van de 1800 mannelijke werknemers van een bedrijf is het gewicht 

normaal verdeeld met een gemiddeld gewicht van 80 kg en een 

standaardafwijking van 12 kg. 

a. Hoeveel van deze mannen zijn zwaarder dan 63 kg? 

b. Bereken de kans dat een willekeurig gekozen persoon uit deze 

groep tussen 75 en 78 kg weegt. 

c. De 10% zwaarste mannen worden door de bedrijfsarts opgeroepen 

voor een onderzoek. Vanaf welk gewicht in kg nauwkeurig kan een 

werknemer een oproep verwachten? 

27. Vraag: pindakaas 

In een fabriek worden potten pindakaas gevuld met een gemiddeld 

gewicht van 503 gram en een standaardafwijking van 6 gram. 

a. Hoeveel procent van de potten bevat minder dan 500 gram? 

Een consumentenorganisatie vindt dat hooguit 10% van de potten 

minder dan 500 gram mag bevatten. Teneinde aan deze norm te 

voldoen moet de machine op een hoger vulgewicht worden ingesteld. 

De standaardafwijking blijft gelijk. 

b. Op welk vulgewicht moet de machine ingesteld worden om aan de 

eis van de consumentenorganisatie te voldoen? Rond je antwoord 

af op hele grammen. 

Het bedrijf koopt een nieuwe machine die in staat is de 10%-norm te 

halen bij een vulgewicht van gemiddeld 504 gram. 

c. Hoe groot is in hele grammen de standaardafwijking van deze 

vulmachine? 

(*) 28. Vraag: snelheidsmeter 

In een auto van het type Caruda is de meetfout van de snelheidsmeter 

normaal verdeeld. De meter geeft gemiddeld 3 km/uur te veel aan 

met standaardafwijking van 0,8 km/uur. 

 

a. Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans dat de meter 

minimaal 2 km/uur te veel aangeeft. 
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Bij een snelheidscontrole binnen de bebouwde kom waar niet sneller 

gereden mag worden dan 50 km/uur passeert een Caruda. Er wordt 

alleen bekeurd als iemand meer dan 5% boven de toegestane snelheid 

rijdt. 

b. Bereken in vier decimalen nauwkeurig de kans op een bekeuring 

als de bestuurder precies 55 km/uur op z’n snelheidsmeter heeft 

staan. 

c. Doe hetzelfde voor een snelheidslimiet van 80 km/uur en 85 

km/uur op de snelheidsmeter. 

De fabrikant van de Caruda slaagt er in de snelheidsmeter te 

verbeteren. De meter blijft gemiddeld een te hoge snelheid aangeven, 

maar het verschil is kleiner. De standaardafwijking blijft hetzelfde. 

d. Als de kans op een bekeuring in de situatie van b nu 0,5 is, hoeveel 

wijst de nieuwe meter dan gemiddeld te veel aan? Geef je 

antwoord in één decimaal nauwkeurig. 

(*) 29. Vraag: melkkoeien 

Een boer heeft 138 melkkoeien. De koeien hebben een gemiddelde 

melkproductie van 24 liter per dag. De melkproductie per koe is 

normaal verdeeld met een standaardafwijking van 3 liter.  

a. Hoeveel koeien hebben een melkproductie van meer dan 8500 liter 

per jaar? Ga hierbij uit van een jaar met 365 dagen. 

Elke koe krijgt 14 kg krachtvoer per dag. Een kilogram krachtvoer kost 

15 cent. Voor melk krijgt de boer 35 cent per liter.  

Als gevolg van Europese wetgeving moeten veehouders hun 

melkproductie beperken met als sanctie de superheffing. De boer mag 

voortaan niet meer dan 2800 liter per dag leveren om buiten de 

heffing te vallen. Hij kan dit bereiken door: (I) de veestapel in te 

perken of (II) de hoeveelheid melk per koe te verminderen. Voor elke 

kilogram minder krachtvoer per dag geeft een koe 1,5 liter minder 

melk per dag. 

b. Als de boer kiest voor optie II, hoeveel kilogram krachtvoer zal hij 

dan minder per koe moeten geven?  

c. Voor welke maatregel zal de boer kiezen als hij alleen rekening 

houdt met de kosten van het krachtvoer en de melkopbrengst? 

Geef een duidelijke toelichting. 

 

6.5 Samenvatting 

In hoofdstuk 6 zagen we dat de oppervlakte onder de normaalkromme 

representatief is voor het aantal gegevens. Deze eigenschap hebben 

we in dit hoofdstuk gebruikt om de kans op een gebeurtenis te 

berekenen. 
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7 De brede berg, of de smalle berg? 

 

 

Figuur 29: de brede berg, of de smalle berg? 

 

7.1 Inleiding 

Tot nu toe hebben we steeds gekeken naar alle mogelijke waarden. 

Bijvoorbeeld hadden we de gemiddelde maandtemperaturen van 1755 

tot en met 2007, of de lengte van mannen in een ziekenhuis, of de 

levensduur van lampjes. We beschikten over alle gegevens.  

 

Dat is lang niet altijd het geval. Als je bijvoorbeeld de lengte van alle 

mensen in Nederland wilt weten, heb je een hoop werk aan het 

opmeten van al die mensen. Of als je de levensduur van elk lampje 

wilt weten, moet de fabriek elke lamp laten branden totdat de lamp 

kapot gaat. Als je dat doet, heb je niets meer aan die lamp, en kun je 

dus nooit je lampen verkopen.  
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De oplossing is om niet alle lampen te meten, maar slechts een klein 

deel. Statistici noemen dat een steekproef. Alle gegevens bij elkaar 

wordt de populatie genoemd. 

 

Met een steekproef loop je meteen tegen een probleem aan: hoe 

groot moet de steekproef zijn om er zeker van te zijn dat de uitkomst 

overeen komt met het gemiddelde van de hele populatie? Een mooi 

voorbeeld zijn de verkiezingsuitslagen. Allerlei onderzoekbureaus 

voorspellen de uitkomst, op basis van vragenlijsten aan een paar 

duizend Nederlanders. De onderzoeksbureaus zeggen er altijd bij dat 

ze er gemakkelijk een paar zetels naast kunnen zitten. Verschillende 

onderzoekbureaus zijn het ook vaak niet met elkaar eens. De reden is 

dat bij de echte verkiezingen alle mensen gevraagd worden, en bij 

zo’n enquête alleen een steekproef. Het is heel belangrijk dat de 

steekproef representatief is voor de populatie. Journalisten vergeten 

nog wel eens daar rekening mee te houden.  

 

Een goede manier om meer zekerheid te krijgen over de 

betrouwbaarheid van je steekproef is om meerdere steekproeven te 

nemen. Vandaar ook dat kranten vaak meerdere voorspellingen van de 

verkiezingsuitslag vermelden.  

 

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar het gemiddelde en de 

standaardafwijking van meerdere steekproeven. 

 

7.2 Gemiddelde en de standaardafwijking 
van een steekproef 

Stel je werkt op de controle afdeling van een melkfabriek, en je wilt 

controleren of er wel genoeg melk in de melkflessen zit. De inhoud is 

niet altijd precies 1000 mL, maar schommelt rond de 1000 mL. 

Meestal ligt de waarde dicht bij de 1000 mL, maar soms ook wat 

verder er vandaan; de waarden zijn normaal verdeeld. 

 

Normaliter is de vulmachine zo afgesteld, dat alle melkflessen 

gemiddeld 1000 mL melk bevatten, met een standaardafwijking van 

15 mL (1,5% op de hele fles). 1000 mL en 15 mL zijn dus het 

gemiddelde en de standaardafwijking van de hele populatie.  

 

Vanochtend was de vulmachine kapot, en na reparatie moet de 

machine opnieuw afgesteld worden. Als er teveel melk in de flessen 

komt lijdt het bedrijf verlies. Als er te weinig melk in de flessen zit 

wordt de klant boos. Om zeker te zijn van de afstelling neem je 25 

keer een steekproef van 50 flessen. Vervolgens bepaal je van elke 
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steekproef de gemiddelde inhoud per fles. Deze waarde noemen we 

het steekproefgemiddelde. Het gemiddelde van alle tests heet het 

gemiddelde van de steekproefgemiddelden. 

 

30. Vraag 

a.  Wat verwacht je dat het gemiddelde van de 

steekproefgemiddelden zal zijn?  

b.  Zou de spreiding van de steekproefgemiddelden even groot zijn 

als de spreiding van de inhoud van de afzonderlijke flessen? 

 

Het gemiddelde van de steekproefgemiddelden zal (als het goed is) 

hetzelfde zijn als het gemiddelde van de populatie.  

 

Wat betreft de spreiding van de steekproefgemiddelden, binnen één 

steekproef van 50 flessen mag je verwachten dat ongeveer de helft 

een inhoud heeft die kleiner is dan 1000 mL, terwijl de andere helft 

meer dan 1000 mL bevat. De afwijkingen naar beneden worden dus 

tenminste gedeeltelijk gecompenseerd door de afwijkingen naar 

boven. Het steekproefgemiddelde zal dus steeds vlakbij het 

gemiddelde van de populatie liggen. En de spreiding tussen die 

verschillende steekproefgemiddelden zal kleiner zijn dan de spreiding 

binnen de hele populatie. Maar hoevéél minder? 

 

Laten we het eens bekijken met een getallen voorbeeld. We laten MS 

Excel 26000 melkflessen maken. Het gemiddelde is 1000 mL, en de 

standaardafwijking is 15 mL. Laten we er van uitgaan dat die 26000 

flessen alle flessen zijn die een fabrikant gemaakt heeft. De 26000 is 

dus de hele populatie. In figuur 30 zie je het frequentie histogram van 

de hele populatie. 
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Figuur 30: frequentie verdeling van populatie melkflessen. 

 

Je ziet, het gemiddelde is 1000 mL. Driemaal de standaardafwijking is 

45 mL, dat wil zeggen 99% van de waarden ligt tussen 955 mL en 

1045 mL. 
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Nu gaan we telkens 50 flessen keuren, meten hoeveel melk er in zit. 

De eerste keer blijkt dat gemiddeld 1001,4 mL te zijn, met een 

standaardafwijking van 13,57 mL. De tweede keer is het 

steekproefgemiddelde 1001,1 mL en de standaardafwijking 16,60 mL. 

De derde keer is het 999,5 mL met 15,3 mL, etc. etc. Alle 

steekproeven zijn in figuur 31 weergegeven. 
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Figuur 31: verdeling van 25 steekproeven. 
 

NB: voor de duidelijkheid zijn de frequenties weergegeven met lijndiagrammen 
en niet met staafdiagrammen. 

  

Je ziet dat er nogal wat variatie is tussen de verschillende 

steekproeven, maar dat het steekproefgemiddelde steeds rond de 

1000 mL ligt, en dat de waarden niet meer dan 3x de 

standaardafwijking van het steekproefgemiddelde vandaan liggen, van 

955 tot 1045 mL. 

 

Nu ligt het voor de hand om van die 25 steekproeven het gemiddelde 

te berekenen. Van één steekproef van 50 flessen verwacht je dat het 

steekproefgemiddelde in de buurt van het verwachte gemiddelde van 

precies 1000 mL ligt. Van het gemiddelde van die 

steekproefgemiddelden verwacht je dat die nog dichter bij de 

verwachte waarde van precies 1000 mL ligt. Je ziet ook in figuur 31 

dat de pieken van de verdelingen allemaal over elkaar heen vallen.  

 

Welnu, het gemiddelde van de steekproefgemiddelden van 25 

steekproeven blijkt 1000,03 mL te zijn.  

 

Je zag dat er tussen de gemiddelden van de steekproeven nog wel 

enig verschil was. Je kan de grootte van die variatie bepalen door de 

standaardafwijking te bepalen van de spreiding tussen de 

steekproefgemiddelden. Die standaardafwijking blijkt 1,93 mL te zijn. 

Die standaardafwijking is veel kleiner dan de standaardafwijking van 

de populatie, of van één steekproef. In figuur 32 zie je het verschil. 
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Figuur 32: verdeling van het gemiddelde van de steekproeven (blauw) 
vergeleken met de verdeling van de populatie (bruin). 

 

Tot zover het getallen voorbeeld. In de statistiek is bekend wat de 

standaardafwijking van een serie steekproeven wordt, als de 

standaardafwijking van de hele populatie bekend is. Het blijkt dat de 

standaardafwijking van het gemiddelde van de steekproeven gelijk is 

aan de standaardafwijking van de hele populatie, gedeeld door de 

wortel uit het aantal waarden per steekproef.  

 

In formule: 

steekproefdeinwaardenaantal

populatiedeinspreiding

ngemiddeldesteekproef

gemiddelde

spreiding

d
v

h
v



 

 

De spreiding binnen één steekproef is gelijk aan de spreiding in de 

hele populatie; dus de formule kan ook luiden: 

 

steekproefdeinwaardenaantal

steekproefééninspreiding

ngemiddeldesteekproef

gemiddelde

spreiding

d
v

h
v

  

 

Of in symbolen: 

 

   n
s


      (6) 

 

waarin: 
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 s = de standaardafwijking van de steekproef 

  = de standaardafwijking van de populatie 

 n = het aantal waarden in de steekproef (dus niet het aantal 

steekproeven!) 

 

Je hebt hierboven een voorbeeld gezien van de zogenaamde  

n  – wet.  

 

Het is op dit punt verstandig om nog een aantal andere symbolen te 

definiëren, om het onderscheid tussen de populatie en de steekproef 

duidelijk te houden.  

 

populatie   gemiddelde  

  standaardafwijking  

 

steekproef  gemiddelde x  

  standaardafwijking s 

 

Opmerking: in deze module zullen we ons hier aan houden. Maar in de 

ruwe buitenwereld zal je vaak genoeg afwijkingen van deze notatie 

tegen komen. 

 

Bij grote steekproeven, bijvoorbeeld n > 1500, zal de spreiding   

n erg klein worden. Het steekproefgemiddelde x zal dan erg dicht 

bij het gemiddelde   van de populatie liggen. Je krijgt dus een goede 

schatting van   door x te berekenen voor grote waarden van n. 

Afhankelijk van de grootheid en de populatie zal een steekproef van 

1000 à 2000 al een goed beeld van de hele populatie geven. 

 

7.3 Samenvatting 

In dit hoofdstuk heb je het verband gezien tussen een populatie en 

een steekproef uit de populatie. Het gemiddelde van vele 

steekproeven is veel minder gespreid dan de populatie zelf. Dit 

verband heet de n  – wet. 
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8 Op de ene berg of op de andere? 

 

 

Figuur 33: op de ene berg of op de ander? 

 

8.1 Inleiding 

In het hoofdstuk 6 heb je gezien hoe de oppervlakte onder de 

normaalkromme een maat is voor de kans dat een gebeurtenis 

optreedt. In hoofdstuk 7 zag je dat het gemiddelde van de 

steekproefgemiddelden een kleinere spreiding heeft dan de hele 

populatie. 

 

In dit hoofdstuk komen we tot de kern van deze module. Hier leer je 

hoe een statisticus kan bepalen of je mag aannemen dat de 

gemiddelden van twee steekproeven gelijk zijn, of verschillend. Je 

leert de betekenis van ‘statistisch significant’. 
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8.2 Het vergelijken van een steekproef met 
de populatie 

Eerst weer een voorbeeld om de gedachten te bepalen. 

 

Een fabrikant van spaarlampen beweert al jarenlang lampen te maken 

met een gemiddelde levensduur van 7000 uur, met een 

standaardafwijking van 400 uur. 

 

Hoeveel lampen hebben dan een levensduur tussen 6600 en 7400 uur? 

(als je het antwoord niet weet, moet je terugbladeren naar 

hoofdstuk 6). 

 

De Keuringsdienst van Waren wil weten of de uitspraak van de 

fabrikant nog steeds klopt. De dienst neemt daarom een steekproef 

van 100 lampen en meet hoe lang ze blijven branden. Na 6905 uur 

blijkt de helft van de lampen kapot te zijn. De standaardafwijking van 

de steekproef bleek wel 400 te zijn, net als bij de populatie. 

 

Heeft de fabrikant nu gelijk? Of moet de Keuringsdienst van Waren 

naar de rechter stappen omdat de fabrikant zijn klanten voorliegt? 

 

Een lastige vraag, maar wel een belangrijke vraag. Laten we eerst 

eens kijken wat voor soort waarden de Keuringsdienst zou vinden. Dat 

wil zeggen, hoe de levensduur van de lampen verdeeld is. Figuur 34 

laat zien wat de spreiding volgens de fabrikant zou zijn, en wat de 

Keuringsdienst heeft gevonden. 
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Figuur 34: spreiding van lampen volgens de fabrikant en volgens de 
Keuringsdienst van Waren. 

 

De getallen die de Keuringsdienst vindt, lijken niet veel te verschillen 

van die van de fabrikant. Maar schijn bedriegt. Stel dat de dienst vele 

steekproeven genomen had. Dan is de spreiding van het gemiddelde 

van die steekproefgemiddelden veel kleiner.  
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In hoofdstuk 7 heb je geleerd dat de spreiding van het gemiddelde van 

de steekproefgemiddelden veel kleiner is. Hoe groot was die 

standaardafwijking van het gemiddelde van steekproefgemiddelden? 

(als je het antwoord niet weet, sla dan hoofdstuk 7 nog een keer op). 

 

Figuur 35 laat de verdeling van de werkelijke steekproef en 

verwachting van de fabrikant zien, na het toepassen van de n-wet 

(let ook op de schaal op de horizontale as). 
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Figuur 35: spreiding van het gemiddelde van 100 steekproeven. 

 

Je ziet dat er best verschil zou kunnen zijn tussen de uitkomsten van 

de steekproef en de voorspelling van de fabrikant. En dat de fabrikant 

mogelijk toch de consument bedriegt. 

 

Stel dat de Keuringsdienst haar resultaten met veel ophef bekend 

maakt in de media. Als ze gelijk hebben is dat terecht. Maar als ze er 

naast zitten, zal de fabrikant een proces beginnen, en een 

schadevergoeding eisen. De Keuringsdienst van Waren zou van tevoren 

graag willen weten hoe groot de kans is dat ze een flater slaan. Of in 

andere woorden, dat ze ten onrechte beslissen dat hun steekproef 

verschilt van de bewering van de fabrikant. Een statisticus kan die 

kans berekenen. 

 

8.3 Het toetsen van hypothesen  

De vraag is: de Keuringsdienst van Waren vindt 6905 branduren. Hoe 

groot is de kans dat ze zo’n waarde, of zelfs nog lager, zouden vinden 

als het gemiddelde 7000 branduren is, en de standaardafwijking 40 

branduren? 

 

Welnu, dat is een vraag die je in hoofdstuk 7 al vele malen hebt 

beantwoord: 
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31. Opdracht 

a.  Maak een ruwe schets van de normale verdeling die de fabrikant 

zou verwachten, als er een steekproef van 100 lampen wordt 

genomen. Geef het gemiddelde en de standaardafwijking aan. 

b.  Geef ook aan waar het steekproefgemiddelde van de test van de 

Keuringsdienst van Waren ligt. 

c.  Arceer de oppervlakte die de kans aangeeft dat de steekproef 

toevallig toch nog binnen de verdeling van de verwachting van de 

fabrikant ligt. 

d.  Bereken de kans dat de Keuringsdienst van Waren een waarde 

vindt kleiner dan of gelijk aan 6905. 

e.  De Keuringsdienst van Waren heeft 6905 branduren gevonden. Hoe 

groot is de kans dat deze waarde gewoon nog binnen de verdeling 

van de verwachting van de fabrikant ligt? 

 

Je hebt gezien dat de kans dat de Keuringsdienst van Waren ten 

onrechte de fabrikant beschuldigt 0,0088 is, oftewel 0,9%. De vraag 

wordt nu dus, is dat acceptabel of niet. Als de kans kleiner is dan 1%, 

dat wil zeggen 1 op 100, is er dan voldoende zekerheid om de 

reputatie van de fabrikant in twijfel te trekken?  

 

Dat is een keuze die ieder voor zichzelf moet maken. In de statistiek 

wordt er vaak van uit gegaan dat die kans voldoende klein is, en dat 

het dus terecht is dat de fabrikant van fraude wordt beschuldigd. In 

de meeste wetenschappen kiest een onderzoeker voor een 

onbetrouwbaarheid van 5%. De wetenschap beschouwt vaak iets als 

bewezen, als de kans op vergissing kleiner dan 5% is. 

 

Men noemt een verschil dan statistisch significant, dat wil zeggen, 

van betekenis op statistische gronden. In een rechtszaak daarentegen 

vindt men een onbetrouwbaarheid van 5% nog veel te groot. De 

rechter wil veel meer zekerheid, en zal niet gauw iemand veroordelen 

op zulk bewijs. Ook een arts zal een kans van 1 op 20 dat een patiënt 

sterft tijdens een operatie alleen accepteren als de kans op overlijden 

bij niet opereren groter is. En een anticonceptiemiddel waarbij de 

kans op een zwangerschap nog steeds 5 % is, zal niet goed verkopen. 

 

We hebben een bewering onderzocht op onbetrouwbaarheid. Zoals je 

misschien weet wordt in de wetenschap een bewering vaak een 

hypothese genoemd. In het voorbeeld van de lampenfabriek was de 

hypothese dat de lampen gemiddeld een levensduur van 7000 

branduren hebben. Omdat we uitgaan van deze hypothese, wordt 

deze de nulhypothese genoemd, notatie H0: µ = 7000.  
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De Keuringsdienst van Waren deed een steekproef, en vond een 

waarde waarvan ze vermoeden dat die verschilde van de 

nulhypothese. De bewering van de Dienst wordt daarom de 

alternatieve hypothese genoemd, H1: µ < 7000. Het statistisch 

onderzoek kwam tot de conclusie dat de nulhypothese onjuist was. 

Men zegt dat de nulhypothese verworpen wordt. 

 

Bij het toetsen van een hypothese wordt dus de kans berekend dat de 

nulhypothese ten onrechte verworpen wordt. Zo’n ‘blunder’ wordt 

een fout van de eerste soort genoemd. Daar staat tegenover een 

fout van de tweede soort, dat is de fout die je maakt als je een 

nulhypothese ten onrechte niet verwerpt. Ook dat is iets dat je niet 

wilt. 

 

Om nog even door te gaan met het voorbeeld van de frauduleuze 

lampenfabrikant, als de Keuringsdienst het zekere voor het onzekere 

zou nemen en pas een uitspraak zou doen bij een kans op vergissen 

van 1% of nog kleiner, dan moet de conclusie uit deze steekproef zijn 

dat de fabrikant te goeder trouw is, ook al lijkt er een duidelijk 

verschil te zijn tussen de steekproef en de verdeling die de fabrikant 

beweert. 

 

Het is dus altijd een afweging welke onbetrouwbaarheid iemand gaat 

hanteren. Een grote onbetrouwbaarheid leidt eerder tot het 

verwerpen van H0 en daarmee tot het onterecht veroordelen van een 

fabrikant. 

 

Een kleine onbetrouwbaarheid maakt de kwaliteit van een eventuele 

veroordeling hoger. Het wordt echter wel moeilijker om fraude aan te 

tonen, het verschil moet echt heel groot zijn. De fabrikant geniet dan 

het voordeel van de twijfel omdat de kans dat hij veroordeeld wordt, 

kleiner is. 

 

Kortom, als de kans op een fout van de eerste soort afneemt, wordt 

de kans op een fout van de tweede soort groter. 
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8.4 Opgaven 

32. Vraag: batterijen 

Een fotocamera werkt op vier AA-batterijen. De gebruikstijd van AA-

batterijen is normaal verdeeld met een gemiddelde van 3 uur en 5 

minuten en een standaardafwijking van 20 minuten. De camera kan 

niet meer worden gebruikt als één van de batterijen leeg is. 

a. Bereken de kans dat de gebruikstijd van één batterij groter is dan 

3 uur en 10 minuten. 

b. Hoe groot is dan de kans dat de camera 3 uur en 10 min lang blijft 

werken? 

Jaap vermoedt dat de gemiddelde gebruikstijd van AA-batterijen 

kleiner is dan 3 uur. Hij koopt een pak met 16 batterijen en vindt als 

gemiddelde gebruikstijd van deze 16 batterijen 2 uur en 55 minuten. 

c. Kun je bij een significantieniveau van 5% concluderen dat Jaaps 

vermoeden juist is?  

 

 

33. Vraag: shampoo 

Door een drogist wordt een grote partij flacons shampoo 

ingekocht. De flacons, die 300 mL shampoo moeten bevatten, 

blijken lang niet altijd de aangegeven hoeveelheid te hebben. 

De inhoud van 60 van de flacons wordt gemeten en het resultaat 

staat in figuur 36. 

a. Hoe groot is het gemiddelde van de steekproef? 

De standaardafwijking van de steekproef is ongeveer 3,4.Neem 

voor de volgende vraag aan dat dit ook geldt voor de hele partij. 

b. Kun je op grond van deze steekproef aannemen dat de  

gemiddelde inhoud 300 mL is? Hanteer hierbij een 

betrouwbaarheid van 90%. 

 

8.5 Eenzijdig en tweezijdig toetsen 

Bij het toetsen van een hypothese kijk je dus hoe groot de kans is dat 

de uitkomst van een steekproef nog binnen de normale verdeling van 

de populatie valt. In vraag 33 over shampoos hebben we bijvoorbeeld 

gekeken of het steekproefgemiddelde kleiner was dan het 

populatiegemiddelde. Daarbij wilden we dus alleen weten of het 

volume kleiner was. Omgekeerd zou je ook kunnen kijken naar de 

vraag of iets juist groter is dan normaal. In dat geval ben je dus niet 

geïnteresseerd in de vraag of het kleiner dan normaal zou kunnen 

zijn. 

inhoud 
flacon in mL 

aantal 
flacons 

292 2 

294 4 

296 6 

298 14 

300 17 

302 9 

304 4 

306 3 

308 1 

Figuur 36: frequentietabel 
bij vraag 33. 
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Het komt vaak voor dat we alleen maar willen weten of een 

steekproefgemiddelde verschilt van de populatie. Groter of kleiner, 

beide zou kunnen. Als we dan toch een onbetrouwbaarheid van 5% 

aanhouden, moeten we die onbetrouwbaarheid verdelen over beide 

zijden van de verdeling. Zie figuur 37. 

 

Figuur 37: eenzijdig of tweezijdig toetsen. 

 

In figuur 37A zie je de situatie voor eenzijdig toetsen. Als het 

steekproefgemiddelde links van de blauwe lijn komt, betekent dat dus 

dat de kans dat het steekproefgemiddelde nog binnen de normale 

verdeling van de populatie valt, kleiner dan 5% is. Is dat het geval, 

dan wordt de nulhypothese verworpen. 

In figuur 37B zie je de situatie voor tweezijdig toetsen. De hypothese 

wordt verworpen als het steekproefgemiddelde buiten het gebied 

tussen de rode lijnen valt. De kans is 95% dat het steekproef-

gemiddelde binnen het gebied van de rode lijnen valt. 

 

Je moet bij statistische problemen dus altijd kijken of men wil weten 

of er een verschil is (tweezijdig toetsen), of dat met wil weten of een 

uitkomst kleiner is of groter is dan het populatiegemiddelde (eenzijdig 

toetsen). In § 8.6 staan een aantal vraagstukken om dat te oefenen. 

 

8.6 Opgaven 

34. Vraag: stagiaire bij de apotheker  

Sommige apothekers persen nog hun eigen tabletten. Als een arts 

voorschrijft dat een medicijn 5 mg werkzaam bestanddeel moet 

bevatten, dan mengt de apotheker dit bestanddeel met een 

bindmassa en perst machinaal het benodigd aantal tabletten. Het 

resultaat is dat het werkzame bestanddeel in een tablet normaal 

verdeeld is met een gemiddelde van 5 mg en een standaardafwijking 

van 0,1 mg. Geëist wordt dat de hoeveelheid werkzaam bestanddeel 

per pil tussen de 4,7 en 5,3 mg ligt. 

a. Hoeveel procent van de pillen voldoet aan deze eis? 

A : éénzijdig toetsen

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 %

B : tweezijdig toetsen

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2,5 % 2,5 %
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Een stagiaire heeft 150 van deze tabletten gemaakt. De apotheker 

controleert tien stuks en vindt een gemiddelde van 4,95 mg werkzaam 

bestanddeel per pil.  

b. Toets met een significantie van  = 0,1 of de stagiaire volgens het 

voorschrift van de arts heeft gewerkt (d.w.z. is 4,95 mg significant 

verschillend van 5,0 mg?). 

c. Bereken hoeveel van de pillen die de stagiaire gemaakt heeft niet 

aan de eis voldoen (d.w.z. hoeveel van de pillen heeft minder dan 

4,7 mg of meer dan 5,3 mg werkzaam bestanddeel?). 

 

 
Figuur 38: maandverkopen van garage Saturnus in 2005 en 2006. 

 

(*) 35. Vraag: tweedehands auto’s 

Garage Saturnus, een dealer van tweedehands auto’s, heeft twee jaar 

bijgehouden hoeveel auto’s er maandelijks verkocht werden. Zie de 

tabel in figuur 38. 

 

Ga ervan uit dat het aantal per maand verkochte auto’s normaal 

verdeeld is en gebruik hierna het gemiddelde en standaardafwijking 

van de gegevens van 2005 en 2006. In januari 2007 werden er 30 

auto’s verkocht. Beschouw de verkopen in januari 2007 als een 

steekproef. 

a. Zijn deze verkopen dan significant afwijkend van de verkopen in 

2005 en 2006? ( = 0,10) 

In figuur 39 staat het complete overzicht van de maandverkopen in 

2007. 

b. Onderzoek of bij een significantieniveau van 10% gesteld kan 

worden dat de maandverkopen in 2007 afwijken van de 

maandverkopen in 2006 

 

 
Figuur 39: maandverkopen van garage Saturnus in 2007. 

 

8.7 Samenvatting 

Hoofdstuk 8 was de belangrijkste in deze module. Hier heb je gezien 

hoe je de kansberekeningen uit hoofdstuk 6 kunt gebruiken om te 

onderzoeken hoe groot de kans is dat een bewering onjuist is.  

Vele beslissingen in het leven worden genomen op grond van analyses 

zoals in dit hoofdstuk. 

 Jan. Feb. Mrt. Apr. mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

2005 25 28 33 30 27 28 24 30 31 27 29 28 

2006 26 27 30 33 29 30 28 30 30 26 28 24 

2007 Jan Feb. Mrt. Apr. mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

aantal 30 28 35 33 28 31 29 29 30 28 32 30 
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9 Van twee bergen één 

 

 

Figuur 40: van twee bergen één. 

 

9.1 Inleiding 

Tot slot willen we je nog een “truc” leren. Vaak heb je van doen met 

twee variabelen, die allebei normaal verdeeld zijn. Bijvoorbeeld de 

lengte van mannen, en de lengte van vrouwen. Zijn mannen langer 

dan vrouwen? 

 

Soms is een variabele niet normaal verdeeld. Dat is het geval bij de 

reactietijden. Maak maar eens een histogram van de controle tijden. 

In beide gevallen kun je de aanpak van deze module niet gebruiken. 

Maar wat je wel kunt doen, is kijken naar het verschil tussen de twee 

variabelen. Dat verschil kan ook getoetst worden. 

 

Het onderwerp van dit hoofdstuk is dus, hoe maak je van twee 

toevalsvariabelen één, zodat je die kunt testen. 
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9.2 Optellen van toevalsvariabelen 

In hoofdstuk 5 (vraag 24) heb je gezien dat het niet 

handig is om de gaten in moeren even groot te 

maken als de diameter van de bouten. De helft van 

de bouten is immers dikker dan het gemiddelde; 

zo’n bout past dus niet in een gemiddelde moer. En 

bij de moeren heeft de helft een kleiner gat dan de 

gemiddelde bout. Intuïtief zie je al dat het slimmer 

is om de gaten in de moeren iets groter te maken 

dan de diameter van de bouten. 

 

Maar hoeveel groter dan? Er zijn immers best wel 

moeren met een gat dat kleiner is dan het 

gemiddelde, maar die prima passen op een bout 

met een diameter die nóg kleiner is dan het 

gemiddelde. Het hangt er maar net vanaf welke 

bout en moer je uit het doosje pakt. Zolang de 

moer maar groter is dan de bout, gaat het goed 

(zie figuur 41).  

 

Wat je eigenlijk wilt weten is het verschil tussen de moer en de bout. 

Als het verschil maar groter is dan nul, dus als de moer groter is dan 

de bout, passen ze prima op elkaar. We weten hoe groot de 

verschillende bouten en moeren kunnen zijn, maar kunnen we nu ook 

afleiden hoe groot het verschil is? Het zal je niet verbazen: inderdaad, 

de statistiek kan dat. 

 

De diameter van de moeren en de diameter van de bouten zijn beide 

normaal verdeeld, met elk hun eigen gemiddelde en 

standaardafwijking. Het verschil van de diameter van de moer en van 

de bout kan dus niet één waarde zijn. Daar zit ook een spreiding in. 

Met een grote moer en een kleine bout zal het verschil groot 

uitvallen, in andere gevallen zal het verschil heel klein zijn.  

 

36. Vraag: het gemiddelde verschil 

a.  Hoe groot denk je dat het gemiddelde verschil is tussen de 

moeren en de bouten? 

b.  Klopt je antwoord bij a met formule 7 ? 

YXYX          (7) 

 

c. Wat zijn in formule 7 de X en Y ? 

d. Kan  X-Y ook negatief zijn? 

 

 
 

Figuur 41. De verdeling van bouten en 

moeren 
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Zoals gezegd, het verschil tussen de diameters van de moeren en de 

bouten kan vele waarden aannemen. Hoe ziet die verdeling er uit? 

Welke waarden komen veel voor, en welke waarden zullen weinig 

voorkomen? 

Welnu, de meeste moeren hebben een diameter dichtbij het 

gemiddelde, en hetzelfde geldt voor de bouten. Er zijn maar weinig 

moeren en bouten met een diameter die ver van het gemiddelde ligt. 

Dus ook bij het verschil mag je verwachten dat het verschil meestal 

dichtbij het gemiddelde ligt, en maar heel soms veel afwijkt van het 

gemiddelde verschil. Met andere woorden, het verschil van de 

diameters is ook weer normaal verdeeld. 

 

Dit is in zijn algemeenheid zo in de statistiek. De som of het verschil 

van twee normaal verdeelde grootheden is ook weer normaal 

verdeeld.  

 

In vraag 36 heb je al gezien hoe groot het gemiddelde van de som of 

het verschil van twee normaal verdeelde grootheden is. Als laatste 

willen we nog weten hoe groot de spreiding is van deze nieuwe 

grootheid.  

 

Misschien denk je dat de spreiding van het verschil ook wel gelijk zal 

zijn aan de spreiding van de moeren minus de spreiding van de 

bouten. Maar dat kan niet zo zijn. Als de moeren een bepaalde mate 

van variatie vertonen, en de bouten ook, dan zal het verschil niet 

opeens veel minder variatie gaan vertonen.  

 

Om te kijken hoe het wel zit nemen we weer een getallen 

voorbeeld. We laten MS Excel duizend M6 moeren en bouten 

maken. De diameter van de moeren is 6,1 mm, en die van 

de bouten is 6 mm. De standaardafwijking is in beide 

gevallen 0,05 mm. In figuur 42 staan de histogrammen van 

die moeren (figuur 42A) en bouten (figuur 42B). Je ziet dat 

ze bij benadering normaal verdeeld zijn. 

 

In figuur 42C staat het histogram van het verschil tussen de 

duizend moeren en de duizend bouten. Je ziet dat het 

verschil, zoals verwacht, gemiddeld 0,1 mm is. Als je de 

schaal op de X-assen met elkaar vergelijkt (in alle drie de 

gevallen een breedte van 0,6 mm), zie je dat de spreiding 

iets groter is dat die van de moeren en bouten apart. 

In de statistiek is bekend hoe je de standaardafwijking van 

de som of het verschil van twee grootheden moet 

berekenen. Het blijkt dat je in beide gevallen niet de 
Figuur 42: De verdeling van 
diameter van 1000 moeren 
(A), van 1000 bouten (B) en 

het verschil daartussen (C). 
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standaardafwijkingen zélf, maar de kwadraten van de afwijkingen 

moet optellen. 

 

2 2

2 2

X Y X Y

X Y X Y

  

  





 

 

       (8) 

 

Opmerking: deze manier van optellen heet pythagorisch, net zo als 

bij de formule van Pythagoras, a2 + b2 = c2 dus c =  (a2 + b2).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Opdracht: Red Bull deel 5 

 

EN DAN NU DE UITKOMST!  

 

Je bent nu in staat om te bepalen of Red Bull echt een effect 

heeft op de reactiesnelheid, of dat het allemaal toeval is. Omdat 

dit de eerste keer is, gaan we het via een omweg doen, want dan 

zie je beter wat je doet. 

 

Open het ►MS Excel document met je uitwerking van de data van 

Jeroen en Berdien, en voer de volgende opdrachten uit: 

 

a. Ga naar het vierde tabblad: “Red Bull deel 5”. 

b. Bereken in het blauw/groene gebied de verschillen die je   

nog niet in Red Bull deel 4 (opdracht 14) had gedaan. 

c. Bereken in het gele gebied de gemiddelden en de 

bijbehorende standaardafwijkingen. 

d. Bereken daaronder in het gele gebied de waarden van de 

verdeling met de functie =NORM.VERD( ). Zie ook opdracht 25. 

e. In hoofdstuk 7 heb je geleerd dat je de n-wet mag gebruiken 

als je werkt met steekproeven. Bereken in cellen P7:R7 de 

nieuwe standaardafwijkingen. 

f. We hebben de verdelingen al voor je uitgezet in grafieken. Als 

het goed is, heb je figuur 45 gekregen. 

 

Als er géén effect van Red Bull zou zijn, is het verschil 

gemiddeld 0. Het verschil is duidelijk niet gemiddeld 0. Hoe groot 

is de kans, dat het verschil toevallig in dit experiment zo laag 

ligt? Met andere woorden, hoe groot is de kans dat 0 toch nog 

binnen deze verdeling valt? 

 

g. Bereken deze kans in de vakjes AC28:30.  

Wat is je conclusie? 

 

Sla je document weer zorgvuldig op! 
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Welk gebied geeft de kans dat 0 tòch tot deze verdeling behoort ?

-0,040 -0,030 -0,020 -0,010 0,000 0,010 0,020

Test-1 min Controle

Test-2 min Controle

Test-3 min Controle

verschil = 0

 
Figuur 43: Effect van Red Bull op reactiesnelheid. 

Verbetert Red Bull nu echt je reactiesnelheid? 

Die vraag is eigenlijk nog niet beantwoord. Je zag dat er verschil is 

tussen de leerlingen afzonderlijk. Er zijn losbollen die na een Red Bull 

enorm beter gaan presteren. Er zijn ook leerlingen die al goed waren, 

en met een Red Bull niet nog beter kunnen worden. Zou dat gelden 

voor de hele klas? Zitten er in elke klas een paar ongeconcentreerde 

losbollen en een paar snelle vogels? Of hadden we in dit experiment 

pech met toevallig twee hele snelle leerlingen? In de woorden van de 

statisticus, is de steekproef wel representatief? 

 

Wij zijn er van uitgaan dat de zeven leerlingen in dit experiment 

ongeveer net zo reageren als een hele klas, of een hele school, of  

heel Nederland. Daarom hebben we alle 70 meetwaarden beschouwd 

als één steekproef. In dat geval is er een significant effect van Red 

Bull. Maar als we pech hadden met de selectie van onze 

proefpersonen, zou onze uitkomst verschillen van de uitkomst van een 

andere school.  

 

Een voorzichtigere statisticus had misschien elke leerling als een 

steekproef beschouwd. Dus vier experimenten (controle, test-1, test-2 

en test-3) met elk 7 steekproeven, met elk 10 waarden. De steekproef 

gemiddelden met bijbehorende standaardafwijkingen waren dan 

geweest als in figuur 44. 

 

 steekproef 
gemiddelde 

steekproef stan-
daard afwijking 

kans dat Test 
verschilt van 0 

Test-1 min 
Controle 

-0,016 0,0156 0,158 

Test-2 min 
Controle 

-0,020 0,0152 0,092 

Test-3 min 
Controle 

-0,010 0,0159 0,261 

Figuur 44: uitkomsten wanneer elke leerling als steekproef werd beschouwd. 
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Het antwoord op de vraag hoe groot de kans is de uitkomsten 

verschillen van 0 (geen effect) staat in de derde kolom. Je ziet, in dat 

geval is de kans groter dan 5%. Op deze voorzichtige manier bekeken, 

is het maar toeval dat de reactietijden na Red Bull korter zijn. 

 

Er is nog een reden om voorzichtig te zijn met deze uitkomsten. 

Misschien vonden de leerlingen de controle test niet zo belangrijk, en 

namen ze Test-2 en Test-3 pas serieus. Om zo’n effect te voorkomen 

moet je de proefpersonen eigenlijk onwetend houden van de reden 

van het experiment. Je zou ze bijvoorbeeld de ene helft Red Bull, en 

de andere helft een andere energy-drink kunnen geven, maar dan één 

zonder cafeïne. 

 

Opmerking: dit was een hele klus. Zoals gezegd, dat hoeft niet elke 

keer zo uitgebreid. Meestal kom je een heel eind met onderstaand 

stappenplan. 

 

9.3 Stappenplan 

Het is zover, je kan het. Je weet nu wat er moet gebeuren om te 

bepalen of een uitkomst van een experiment wijst op een significant 

verschil, of dat het toevallig zo uitkomt. 

 

Als samenvatting vind je hieronder een stappenplan: 

 

 Bepaal of bereken het gemiddelde van de populatie en/of de 

steekproeven (zie hoofdstuk 1). 

 

 Bepaal of bereken de standaardafwijkingen (zie hoofdstuk 2). 

 

 Bepaal of de grootheid die je hebt gemeten normaal verdeeld is 

(zie hoofdstuk 3). Als dat niet het geval is, kan je het probleem 

niet oplossen. 

 

 Bepaal of je te maken hebt met een steekproef die vergeleken 

wordt met de hele populatie, of met een andere steekproef. 

 

 Bij twee steekproeven: 

Bepaal het gemiddelde en de standaardafwijking van de verschil 

hypothese (vergelijkingen 7 en 8 in §9.2). Vergelijk hierna die 

uitkomst met een populatie met gemiddelde 0. 

 

 Pas de n-wet toe, als dat mag (zie hoofdstuk 6). 
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 Schets de verdeling (zie bijv. figuur 45), en  

o geef het gemiddelde en de ligging van de 

standaardafwijking aan, 

o geef de ligging van het steekproefgemiddelde aan, 

o arceer het oppervlakte dat aangeeft wat de kans is dat 

de steekproef toevallig toch binnen de verdeling valt. 

 

 Bereken de kans dat de uitkomst van de steekproef toevallig 

binnen de verdeling valt. 

 

 Bepaal of de uitkomst van je experiment toevallig zo uitkomt, of 

dat het duidt op een significant verschil. 

 

 

 

Figuur 45: schets voor het bepalen van de significantie. 

 

Pas op, je hebt nu een recept in handen. Maar mag je dat altijd 

klakkeloos toepassen? Vast niet. Dus pas op wat je doet, blijf 

nadenken. 
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9.4 Opgaven 

38. Vraag: verdachte poeders 

Een medicijn is verkrijgbaar als een poeder. Het werkzame aandeel X 

in een poeder is normaal verdeeld met een gemiddelde van 5,0 mg en 

een standaardafwijking van 0,1 mg. 

Het medicijn werkt pas goed als het werkzame aandeel per poeder 

tussen 4,7 mg en 5,3 mg ligt. 

a. Bereken de kans dat een poeder goed werkt. 

Er vinden regelmatig controles plaats om te kijken of de gemiddelde 

hoeveelheid werkzame stof inderdaad 5,0 mg is. Een steekproef van 

50 poeders levert een gemiddelde op van 4,95 mg werkzame stof. 

b. Is dit gemiddelde significant minder dan 5,0 mg? Neem  een 

onbetrouwbaarheid  = 0,05 

c. Hoeveel procent van de poeders werkt dan niet goed? 

 
 

39. Vraag: wijnflessen 

Een wijnmaker beschikt over wijnflessen waarvan de inhoud normaal 

is verdeeld met een gemiddelde van 79,0 cL en een 

standaardafwijking van 0,4 cL. 

a. Hoeveel procent van de flessen heeft een inhoud tussen de 78 en 

80 cL? Rond je antwoord af op hele procenten. 

De flessen worden gevuld met Chateau Korsov. De hoeveelheid wijn 

per fles is normaal verdeeld met een standaardafwijking van 0,7 cL. 

Hooguit 3% van de flessen mag minder dan 75,0 cL bevatten. 

b. Op welk gemiddelde moet de vulmachine ingesteld worden? 

De oogst van 2004 leverde 600.000 flessen op. Neem voor 

vulling = 76,4 cL, en voor vulling = 0,7 cL.  

c. Hoeveel flessen zullen meer dan 77,0 cL Chateau Korsov. 

bevatten? 

(*) De kurk neemt gemiddeld 1,0 cL van de inhoud van een fles in 

beslag, met een spreiding van 0,1 cL. 

(*) d.  Stel we hebben een fles met een inhoud van precies 79,000 cL, 

hoe groot is dan de kans dat deze fles gevuld onvoldoende 

ruimte voor de kurk over heeft? Rond je antwoord af op vier 

decimalen. 

(*) e.  Wat is de kans in vier decimalen dat een willekeurige fles 

probleemloos gevuld kan worden (dus voldoende inhoud heeft 

voor kurk én wijn)? 
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(*) 40. Vraag: nogmaals bouten en moeren 

Van een partij bouten is de diameter X normaal verdeeld met 

X = 6,0 mm en X = 0,05 mm. Van een partij moeren is de diameter Y 

normaal verdeeld met Y = 6,1 mm en Y = 0,05 mm.  

a. Welk percentage van de bouten zal te dik zijn voor de moeren als 

telkens willekeurig een bout en een moer gepakt worden? 

b. Met welke gemiddelde diameter moeten de moeren worden 

vervaardigd opdat slechts 3% van de bouten te dik zal zijn voor de 

moeren? 

 
 

(*) 41. Vraag: karnemelk 

In een melkfabriek staat een vulmachine die karnemelk in een pak 

laat lopen. De afgeleverde hoeveelheid hierbij is normaal verdeeld 

met µ = 1001 ml en  = 0,8 ml. 
 

De directie wil een nieuwe verpakking voor de karnemelk 

aanschaffen. Volgens de fabrikant van de verpakking is de inhoud 

hiervan normaal verdeeld met µ = 1003 ml en  = 0,6 ml. 
 

Is de aanschaf van de nieuwe verpakking verstandig, als je let op de 

kans dat de door de vulmachine afgeleverde hoeveelheid karnemelk 

niet in de verpakking past? 

 

9.5 Samenvatting 

Hoofdstuk 9 heeft je laten zien hoe je een statistisch probleem met 

twee variabelen kunt aanpakken, als je toch alleen maar 

geïnteresseerd bent in de som of het verschil.  
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10 Voorbeeld praktische opdracht 

10.1 Inleiding 

Dit laatste hoofdstuk bevat een opdracht waarin je alle nieuwe kennis 

die je hebt geleerd in deze module, kunt toepassen. Het is een 

voorbeeld van een opdracht die je bij de toetsing van deze module 

kunt verwachten. 

 

10.2 Prijzen vaccinaties 

 

WST media uit Sneek hebben een website gemaakt voor honden- en 

kattenliefhebbers (URL3). Naast beschrijvingen van rassen, weetjes 

en een forum voor gebruikers heeft WST media ook alle dierenartsen 

in Nederland gebeld en gevraagd naar de prijs van een vaccinatie.  

Op de website staat de tekst in bron 2 te lezen. 

 

2. Bron: grote prijsverschillen cocktailinenting 

De prijzen die Nederlandse dierenartsen vragen voor 

cocktailinentingen voor honden en katten lopen sterk uiteen. De 

nieuwe website www.uwhondenkat.nl belde dit jaar daarover met de 

dierenartsen in ons land. Een hondeneigenaar in de regio Arnhem kan 

maar liefst € 51,- besparen op de kosten van een cocktailinenting voor 

de hond. De duurste vaccinatie in deze regio is € 78,- en de laagste € 

27,-. In de regio Groningen is het prijsverschil van de kattenvaccinatie 

het grootst. De hoogste inenting bedraagt € 53,50 en de laagste € 19,-  

(…) 

De prijs van een inenting verschilt vooral doordat dierenartsen naast 

de injectie een consult rekenen. In een oogopslag kan men op 

www.uwhondenkat.nl in de eigen regio de goedkoopste dierenarts 

uitzoeken. Het verrichtte onderzoek suggereert niets over de 

kwaliteiten van de dierenartsen in Nederland. 

Landelijk gezien vraagt een dierenarts in het Friese Balk voor de 

vaccinaties de laagste bedragen: € 18,- voor de hond en € 15,- voor de 

kat. De duurste cocktailenting in deze provincie bedraagt € 47,56 voor 

de hond en € 43,- voor de kat. In de meeste regio's lopen de prijzen 

nogal uiteen. Drenthe is de meest stabiele provincie. Het hoogste 

bedrag van een inenting voor de hond bedraagt € 42,75 en het laagste 

€ 30,50. De prijs voor de katteninenting ligt in deze regio vrijwel 

gelijk. 

 

Figuur 48: uw hond en kat. 
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Opdracht 

De website meldt dat de goedkoopste vaccinatie voor de kat te halen 

is in Balk. Maakt dat Fryslân ook de goedkoopste regio? In deze 

opdracht ga je dat onderzoeken. 

 Je werkt in deze opdracht in tweetallen. Eén van jullie 

onderzoekt de prijzen voor kattenvaccinaties, de ander die voor 

hondenvaccinaties.  

 WST media heeft de prijzen voor honden- en kattenvaccinaties 

beschikbaar gesteld voor gebruik door leerlingen in het kader van 

deze module. Open het MS Excel bestand NLT3-h019 

vaccinatieprijzen.xls 

 Bereken voor de honden of de katten het gemiddelde, de 

standaardafwijking, de minimum- en de maximumprijs in heel 

Nederland. 

 Maak een histogram van de verdeling van de prijzen. Zorg dat alle 

prijzen vermeld worden, en neem als klassenbreedte € 2,00. 

 Lijkt de verdeling normaal?  

 Toon met cijfers aan dat de verdeling normaal is. 

 Vergelijk de prijzen voor de hondenbezitters met die voor de 

kattenbezitters. Is er een significant verschil?  

 Vergelijk de prijs van de katteninjecties in de provincie Fryslân 

met die van heel Nederland. Is er een significant verschil?  
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Bijlage MS Excel 

MS Excel is een spreadsheet programma dat je waarschijnlijk kent. 

Het is een buitengewoon krachtig programma dat je veel tijd kan 

besparen, maar het kost ook veel tijd om het onder de knie te krijgen. 

Om je te helpen zijn bij deze module een aantal bestanden 

beschikbaar.  

 

Ten eerste kan je van je docent het MS Excel bestand NLT3-h019 

Handleiding Excel functies.xls krijgen. Hierin staan de meeste 

handelingen uitgelegd die je in deze module moet doen.  

 

Ten tweede zijn er een aantal filmpjes beschikbaar die de volgende 

handelingen voordoen: 

 Hoe maak je een histogram van je data? 

 Hoe gebruik je een gemiddelde en een standaardafwijking om een 

normale verdeling te maken? 

 Hoe verander je de naam van een werkblad? 

 Hoe gebruik je een MS Excel functie? 

 Hoe maak je een spreidingsdiagram? 

 Hoe verander je de schaal van grafiek assen? 

 Hoe voeg je een trendlijn toe? 

 

Tot slot staan hieronder instructies hoe je met de normale verdeling 

kunt rekenen. 

A. De oppervlakte van een gebied onder een 
normaalkromme 

Als je de oppervlakte van het gebied wilt uitrekenen onder de 

normaalkromme, met gemiddelde  en standaardafwijking , tot aan 

de grenswaarde R, ga je als volgt te werk: 

 Type in de cel  

=NORM.VERD(R;;;1) 

(NB: vergeet niet de 4de parameter 1). 

 Als de grenswaarde R = 14,  = 17 en  = 2, dan type je 

=NORM.VERD(14;17;2;1) 

en het antwoord is 0,066807. 
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Als je de oppervlakte van het gebied wilt uitrekenen onder dezelfde 

kromme rechts van grenswaarde L ga je als volgt te werk: 

 Type in de cel 

= 1 - NORM.VERD(L;;;1) 

(MS Excel kan namelijk niet direct het oppervlak rechts van de 

grens uitrekenen, maar omdat het totale oppervlak onder de 

normaalkromme gelijk is aan 1, is het gewenste oppervlak gelijk 

aan één min het oppervlak links van de grens). 

 Als de grenswaarde L= 15,  = 17 en  = 2, dan type je 

= 1 - NORM.VERD(15;17;2;1) 

en het antwoord is 0,84134. 

 

Als je de oppervlakte van het gebied wilt uitrekenen onder dezelfde 

kromme tussen L en R ga je als volgt te werk: 

 Type in de cel 

= NORM.VERD(R;;;1) – NORM.VERD(L;;;1) 

(NB: denk om de volgorde, rechter grens eerst). 

 Als de linker grenswaarde L = 12 en de rechter grenswaarde 

R = 19,  = 17 en  = 2, dan type je 

= NORM.VERD(19;17;2;1) - NORM.VERD(12;17;2;1) 

en het antwoord is 0,83513. 

B. De grens berekenen als de oppervlakte van een 
gebied onder de normaalkromme bekend is 

Als je de grens wilt weten van een gebied onder een normaalkromme 

met oppervlakte A links van deze grens, en met gemiddelde  en 

standaard afwijking , dan ga je als volgt te werk: 

 Type in de cel 

=NORM.INV(A;;). 

 Als het oppervlak 0,6 is,  = 34 en  = 1,5 dan type je 

=NORM.INV(0,6;34;1,5) 

en het antwoord is 34,38. 

 

Opmerking: Je kunt alleen oppervlaktes invullen links van een grens. 

Maar dit is geen bezwaar. Waarom niet? 

C. Het berekenen van  of  als (een deel van) het 
oppervlakte bekend is 

Dit is ingewikkelder dan de situaties bij A en B. Er is geen functie die 

je direct de gevraagde waarde geeft. Je kunt proberen om net zo lang 

waarden voor  of  in te voeren in de MS Excel functie =NORM.VERD( ) 

totdat je het gewenste oppervlakte vindt.  
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URL lijst 

 
 

URL1 PrO, de website voor en door het Praktijkonderwijs!  

http://www.praktijkonderwijs.com/~ehl/spel/test_je_re

actie_snelheid.htm 

URL2 De Nationale MediaSite 

http://www.nationalemediasite.nl/reactietest.php  

URL3 WST media uit Sneek, website voor honden en 

kattenliefhebbers, met onder andere de prijzen die 

dierenartsen in Nederland rekenen voor de vaccinatie van 

een hond of kat. 

http://www.uwhondenkat.nl 
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