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Voor de docent   
 
Uitwerking van de opdrachten 
 
 
Opdracht: het effect een nieuw dienstrooster bij de Nederlandse Spoorwegen 
 
1. Probleemstelling: leidt het invoeren van een nieuw dienstrooster tot systematisch meer 

vertragingen? Metingen zijn gedaan aan de vertragingsduur in de maand Mei 2001 m en aan de 
vertragingsduur in de maand Juli 2001 j.  

2. Als nulhypothese nemen we aan dat er geen systematisch verschil is tussen de vertraging in de 
maanden Mei en Juli 2001. De bijbehorende alternatieve hypothese is dan dat er systematische 
meer vertraging optrad in de maand Juli 2001. Aangezien we vooraf het idee hebben dat de 
vertraging in de maand Juli groter zou zijn, een eenzijdige toets uitvoeren. 

3. De toetsingsgrootheid W is de som van de rangnummers in de steekproef met het kleinste 
aantal waarnemingen. De waarnemingsgroepen zijn echter even groot en dus kiezen we er één, 
zeg de groep gemeten in Mei. Onder de alternatieve hypothese heeft W de neiging om relatief 
kleine waarden aan te nemen. 

4. We kiezen als waarde voor de onbetrouwbaarheidsdrempel  0,10. 
5. De kritieke waarde bij een eenzijdige toets met 8 (=n) en 8 (=m) waarnemingen in de twee 

steekproeven en  = 0,10 is 55 (zie tabel aan eind van deze lesbrief bij  = 0,10 aflezen) Het 
kritieke gebied bestaat uit het stuk waar W  55. 
 

Mei 2001 Juli 
2001 

m van klein 
naar groot 

Rangnummers 
voor groep m 

j van klein 
naar groot 

Rangnummers 
voor groep j 

1 12 0 1 3 4 
6 7 1 2 4 5 
9 3 2 3 7 9 
2 26 5 6 12 11 

18 14 6 7,5 14 12 
0 4 6 8,5 26 14 
5 35 9 10 35 15 
6 61 18 13 61 16 

 
6. In de bovenstaande tabel is te zien hoe de toetsingsgrootheid W berekend wordt uit de 

waarnemingen. In dit voorbeeld is W 51 (de som van de rangnummers in groep m). 
7. De waarde van W ligt in het kritieke gebied en dan verwerpen we de nulhypothese. De conclusie 

luidt: er is op basis van deze gegevens aangetoond dat er systematisch meer vertraging 
ontstaan is door het invoeren van het nieuwe dienstrooster.  

 
 
Opdracht: het effect van geslacht op de Quetelet index 
 
1. Probleemstelling: Is er een systematisch verschil in Quetelet index tussen mannelijke en 

vrouwelijke studenten bij aanvang van de studie? Metingen zijn gedaan aan gewichten (in kg) 
en lengten (in m) en Quetelet index is berekend voor mannelijke (m) en vrouwelijke studenten 
(v).  

2. Als nulhypothese nemen we aan dat er geen systematisch verschil is tussen de indices van 
mannelijke en vrouwelijke studenten. De bijbehorende alternatieve hypothese is dat er wel een 
systematisch verschil is in de Quetelet index van mannelijke en vrouwelijke studenten. 
Aangezien we vooraf geen idee hebben of de mannen of vrouwen een grotere Quetelet index 
zullen hebben, gaan we een tweezijdige toets uitvoeren. 

3. De toetsingsgrootheid W is de som van de rangnummers in de steekproef met het kleinste 
aantal waarnemingen. Dat is hier door uitval van drie vrouwen de steekproef met vrouwen. 
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Onder de alternatieve hypothese heeft W de neiging om relatief kleine of relatief grote waarden 
aan te nemen. 

4. We kiezen als waarde voor de onbetrouwbaarheidsdrempel  0,10. 
5. De kritieke waarde bij een tweezijdige toets met 12 (=n) en 15 (=m) waarnemingen in de twee 

steekproeven en  = 0,10 is 133 (zie tabel aan eind van deze lesbrief bij  = 0,05 aflezen omdat 
je de linker kritieke waarde wilt bepalen) Het kritieke gebied bestaat uit het stuk waar W  133 
en uit het stuk waar geldt dat W  12 (15+12+1)133=203. 
 
 man vrouw Rangnummers 

voor groep m 
Rangnummers 
voor groep v 

 17,5 15,6 3 1 
 18,4 16,8 4 2 
 18,8 18,9 5 6 
 19,8 19,6 10 7,5 
 20,3 19,6 11 7,5 
 20,6 19,7 12 9 
 21,1 20,7 14,5 13 
 21,3 21,1 17 14,5 
 22,2 21,2 19 16 
 22,4 22,0 21 18 
 23,6 22,3 23 20 
 25,7 23,1 24 22 
 26,0  25  
 26,2  26  
 27,3  27  

 
6. In de bovenstaande tabel is te zien hoe de toetsingsgrootheid W berekend wordt uit de 

waarnemingen. In dit voorbeeld is W 136,5 (de som van de rangnummers in groep v). 
7. De waarde van W ligt niet in het kritieke gebied en dan verwerpen we de nulhypothese. De 

conclusie luidt: er is geen systematisch verschil aangetoond tussen de Quetelet index van 
mannelijke en vrouwelijke eerstejaarsstudenten.  

 
Opdracht: effect van woonwijk op verdeling van huis-, tuin- en keukenwerk over mannen 
en vrouwen 
 
1. Probleemstelling: Is er een systematisch groter verschil in wijk 2 in uren besteed aan huis-, 

tuin- en keukenwerk door vrouwen ten opzichte van mannen? Metingen zijn gedaan aan uren 
die de vrouw des huizes aan zulk werk besteed en aan uren die de man des huizes aan zulk 
werk besteed. Het verschil, het aantal uren besteed door de vrouw min het aantal uren besteed 
door de man, is het te onderzoeken kenmerk.  

2. Als nulhypothese nemen we aan dat er geen systematisch verschil is tussen het aantal uren 
besteed door de vrouw min het aantal uren besteed door de man in de twee wijken. De 
bijbehorende alternatieve hypothese is dat er een systematisch groter verschil is in het aantal 
uren besteed door de vrouw min het aantal uren besteed door de man. Aangezien we vooraf het 
idee hebben dat het aantal uren besteed door de vrouw min het aantal uren besteed door de 
man groter is in wijk 2, gaan we een eenzijdige toets uitvoeren. 

3. De toetsingsgrootheid W is de som van de rangnummers in de steekproef met het kleinste 
aantal waarnemingen. Dat is hier wijk 1 met 8 waarnemingen. Onder de alternatieve hypothese 
heeft W de neiging om relatief kleine waarden aan te nemen. 

4. We kiezen als waarde voor de onbetrouwbaarheidsdrempel  0,10. 
5. De kritieke waarde bij een tweezijdige toets met 8 (=n) en 9 (=m) waarnemingen in de twee 

steekproeven en  = 0,10 is 58 (zie tabel aan eind van deze lesbrief bij  = 0,10 aflezen omdat 
je alleen de linker kritieke waarde wilt bepalen) Het kritieke gebied bestaat uit het stuk waar W 
 58. 
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 Wijk 1 Wijk 2 1 van klein 
naar groot 

Rangnummers 
voor Wijk 1 

2 van klein naar 
groot 

Rangnummers 
voor Wijk 2 

 4,8 3,3 –6,0 1 2,3 5 
 3,4 10,3 –1,8 2 3,1 7 
 8,1 9,7 0,0 3 3,3 8 
 –6,0 2,3 1,2 4 3,4 10 
 0,0 3,4 2,8 6 3,4 10 
 2,8 8,3 3,4 10 8,3 14 
 1,2 3,4 4,8 12 8,5 15 
 –1,8 3,1 8,1 13 9,7 16 
  8,5   10,3 17 

 
6. In de bovenstaande tabel is te zien hoe de toetsingsgrootheid W berekend wordt uit de 

waarnemingen. In dit voorbeeld is W 51 (de som van de rangnummers in groep 1). 
7. De waarde van W ligt in het kritieke gebied en dus verwerpen we de nulhypothese. De conclusie 

luidt: er is aangetoond dat er in wijk 2 een systematisch groter verschil bestaat tussen het 
aantal uren besteed door de vrouw en het aantal uren besteed door de man aan huis-, tuin- en 
keukenwerk. 

 
 


