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Voor de docent 
 
Uitwerking van opdrachten 
 
Uitwerking van opdracht 1: het gewichtsvermeerderend dieet 
1. Probleemstelling: leidt het volgen van een gewichtsvermeerderend dieet ook tot 

gewichtstoename? Metingen zijn gedaan aan gewicht x aan het begin van een maand en gewicht 
y aan het eind van die maand. 

2. De nulhypothese is dat er geen systematisch verschil is tussen de gewichten aan het begin van 
de maand x en aan het eind van de maand y. De bijbehorende alternatieve hypothese is dan dat 
er wel een systematische gewichtsvermeerdering is aan te tonen. In formulevorm is de 
nulhypothese H0: P(y-x>0) = 0,5 en een alternatieve hypothese H1: P(y-x>0) > 0,5. Dit is een 
rechts-éénzijdige toets. 

3. De toetsingsgrootheid T is het aantal positieve verschillen y-x. De mogelijke waarden voor deze 
toetsingsgrootheid zijn de gehele getallen vanaf 0 tot en met 20. Onder de alternatieve 
hypothese heeft T de neiging om grotere waarden aan te nemen. 

4. Als waarde voor de onbetrouwbaarheidsdrempel valt de keuze op  = 0,05. 
 

Begingewicht 
in Kg (x) 

eindgewicht 
in Kg (y) 

Verschil 
(y-x) 

24,6 27,6 3,0 
39,5 39,7 0,2 
32,3 34,3 2,0 
34,2 37,6 3,4 
29,2 34,2 5,0 
25,6 26,3 0,7 
37,9 37,8 0.1 
44,1 49,3 5,2 
30,6 33,7 3,1 
33,5 36,8 3,3 
42,0 44,8 2,8 
26,8 23,4 3.4 
31,6 33,7 2,1 
38,9 43,5 4,6 
35,7 35,0 0,7 
42,9 44,2 1,3 
23,2 27,6 4,4 
43,3 43,4 0.1 
40,8 39,3 1,5 
27,2 26,0 1,2 

 
 
5. De kritieke waarde bij een éénzijdige toets met 20 (=n) gepaarde waarnemingen en  = 0,05 is 

5 (zie tabel aan eind van deze lesbrief). Het kritieke gebied ligt aan de rechterkant en bestaat 
dan uit de 6 (=kritieke waarde +1) grootste getallen {15,16,17,18,19,20}. 

6. De waarde  van T is hier 15. 
7. De waarde  van T ligt in het kritieke gebied en dan wordt de nulhypothese verworpen. De 

conclusie luidt: er is een systematische gewichtsvermeerdering aangetoond met deze 
waarnemingen. 
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Uitwerking van opdracht 2: uitstraling van weekbladen 
1. Probleemstelling: Is er een systematisch verschil tussen de tijd besteed aan Venua en Targriem? 

Metingen zijn gedaan aan de tijd dat Venua wordt doorgenomen (v seconden) en de tijd dat er 
in Targriem is gebladerd (t seconden).  

2. Als nulhypothese nemen we aan dat er geen systematisch verschil is tussen de twee gemeten 
tijden v en t. De bijbehorende alternatieve hypothese is dan dat er wel een systematisch verschil 
is aan te tonen. In formulevorm hebben we dus een nulhypothese H0: P(v-t>0) = 0,5 en een 
alternatieve hypothese H1: P(v-t>0)  0,5. We gaan dus een tweezijdige toets uitvoeren. 

3. De toetsingsgrootheid T is het aantal positieve verschillen v-t. Onder de alternatieve hypothese 
heeft T de neiging om relatief grote en relatief kleine waarden aan te nemen. De mogelijke 
waarden voor deze toetsingsgrootheid zijn de gehele getallen vanaf 0 tot en met 22. 

4. De keuze voor de onbetrouwbaarheidsdrempel is  = 0,05. 
 

Venua 
tijd in s. (v) 

Targriem 
tijd in s. (t) 

Verschil 
(v-t) 

Venua 
tijd in s. (v) 

Targriem 
tijd in s. (t) 

Verschil 
(v-t) 

450 310 140 100 610 510 
330 310 20 160 400 240 
480 290 190 660 100 560 
370 450 80 310 500 190 
380 350 30 100 350 250 
520 360 160 490 250 240 
660 210 450 370 150 220 
460 190 270 500 370 130 
540 100 440 40 640 600 
230 430 200 530 370 160 
260 160 100 690 160 530 

 
5. De kritieke waarde bij een tweezijdige toets met 22 (=n) gepaarde waarnemingen en  = 0,05 

is 5 (zie tabel aan eind van deze lesbrief bij =0,05/2 omdat beide zijden van het kritieke gebied 
de helft van de onbetrouwbaarheid(sdrempel) voor hun rekening nemen). Het kritieke gebied is 
dan aan de linkerkant {0, 1, 2, 3, 4, 5}  en een even groot gebied aan de rechterkant (ook 6 
van de 23 mogelijke waarden voor T):  {17, 18, 19, 20, 21, 22}. 

6. De waarde van T is 13 (zie bovenstaande tabel). 
7. De waarde  van T ligt niet in het kritieke gebied en dan wordt de nulhypothese niet verworpen. 

De conclusie is: er is aangetoond dat de proefpersonen niet systematisch meer tijd aan één van 
de beide bladen besteden.  

 
 


