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Voor de docent 

Uitwerking van opdrachten 
 
De invoering van de euro in Nederland 
 
1. De prijzen van voedingsmiddelen zijn gestegen na de invoering 

van de euro in Nederland. 
2. nulhypothese: de prijzen zijn hetzelfde gebleven na de invoering 

van de euro: a = 0 en b = 1; alternatieve hypothese: de prijzen 
zijn gestegen na invoering van de euro: a = 0 en b > 1 (nu ga je 
eenzijdig toetsen) 

3. 
b

b s
1-bT   Tb neemt grotere waarden aan als de alternatieve 

hypothese waar is. 
4. De onbetrouwbaarheidsdrempel  is 0,05. 
5. Er zijn 9 punten en je gaat maar één parameter schatten (b) dus 

lees je af bij d.f. = 9 – 1 =8 en  = 0,05: tcrit,rechts = 1,860 en het 
kritieke gebied is 1,860  Tb  

6. Voer de regressie-analyse met Excel uit en zorg dat de asafsnede 
op nul wordt gezet. De formule die in de engelse versie van Excel 
wordt gebruikt, aannemende dat de 9 x-waarden in de cellen A1 tot en met A9 staan en de 9 y-
waarden in de cellen B1 tot en met B9, is “=LINEST(B1:B9,A1:A9,FALSE,TRUE)”. Het resultaat 
na het indrukken van Ctrl, Shift en Enter staat in tabel 6. 

7. De waarde van de toetsingsgrootheid Tb = (1,019 – 1)/0,0089=2,135;  
8. Tb ligt in het kritieke gebied en de nulhypothese wordt dus verworpen. De invoering van de euro 

heeft dus een aantoonbare verhoging van de prijs van voedingsmiddelen tot gevolg. 
 
Samenhang tussen buitentemperatuur en hoeveelheid verkocht ijs 
 
1. Elke graad hoger die een ijsventer afleest als buitentemperatuur bij 

het van huis gaan leidt tot de extra verkoop van 2 liter ijs.  
2. nulhypothese: elke graad hogere buitentemperatuur leidt tot de 

extra verkoop van 2 liter ijs: b = 2; alternatieve hypothese: elke 
graad hogere buitentemperatuur leidt niet tot de extra verkoop van 
2 liter ijs: b  2 (nu ga je tweezijdig toetsen) 

3. 
b

b s
2-bT   Tb neemt relatief grotere of relatief kleinere waarden 

aan als de alternatieve hypothese waar is. 
4. De onbetrouwbaarheidsdrempel  is 0,10. 
5. Er zijn 8 punten en dus lees je af bij d.f. = 8 –2 =6 en  = 0,05, 

omdat het om de eenzijdige onbetrouwbaarheid draait in de tabel: 
tcrit,rechts = 1,943 en het kritieke gebied bestaande uit twee delen is - Tb  -1,943 en 1,943  
Tb  

6. Voer de regressie-analyse met Excel uit. (zie output in tabel 7) 
7. De waarde van de toetsingsgrootheid Tb = (2,268 – 2)/0,099=2,707;  
Tb ligt in het kritieke gebied en de nulhypothese wordt dus verworpen. De ijsventer verkoopt dus 
aantoonbaar meer dan 2 liter ijs per hogere afgelezen graad 

2,268 8,942 
0,099 2,526 
0,989 0,791 

525,025 6 
328,465 3,754 

 
Tabel 7: output van 

Excel voor 
gegevens uit 
tabel 5 

1,019 0 
0,0089 #N/A 
0,997 0,074 

2568,146 8 
14,069 0,0438 

 
Tabel 6: output van 

Excel (afgerond 
op 3 cijfers 
achter de 
komma) voor 
gegevens uit 
tabel 4 


