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Examentraining voor wiskunde, 4-5-6 vwo  

 

Antwoorden bij aflevering 15 De juiste steekproef 

1. Steekproeven 

1a. Als het eerste miljoen mensen op dezelfde manier is samengesteld als het tweede miljoen 

mensen, zal het tweede miljoen aan de uitslag waarschijnlijk weinig meer veranderd hebben. Uit 

de beelden in de uitzending blijkt dat het blad alleen maar onderzoek heeft gedaan onder mensen 

die een telefoon hadden; uit die groep mensen vormt het eerste miljoen mensen waarschijnlijk al 

een representatieve steekproef, deze ligt in de orde van de duizend. 

1b. The Literary Digest heeft alleen geprobeerd de steekproefgrootte zo hoog mogelijk te krijgen, 

zonder rekening te houden met de groep mensen waaruit de steekproef bestond. Hierdoor was de 

steekproef wel groot, maar niet representatief en bleek dus ook dat ze ernaast zaten toen de 

verkiezingen kwamen. George Gallup had een veel kleinere steekproef genomen, maar veel beter 

nagedacht over wie er in zijn steekproef zaten. Daardoor had hij het wel goed op de 

verkiezingsdag. 

1c. Een betrouwbaarheid van 95% betekent dat de nauwkeurigheid van de uitslag 95% is met een 

onzekerheid van 5%. In andere woorden, de kans dat de werkelijke uitslag van de verkiezingen 

binnen een afwijking 5% van de gegeven waarde zou liggen is 95%. 

1d.  

- Een grotere nauwkeurigheid kun je krijgen met een grotere steekproef. 

- Een grotere betrouwbaarheid kun je krijgen met een grotere steekproef. 

- Een grotere populatie heeft geen invloed op de benodigde steekproef. 

2. Diederik Stapel 

2a. 
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Let op of het gemiddelde en de standaarddeviatie ongeveer kloppen. 
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2b. Dit kunnen we uitrekenen met behulp van de functie normalcdf() op de GR. Vul telkens in van 

welk gebied je de oppervlakte onder de grafiek wil weten en vermenigvuldig met 70 om het aantal 

te krijgen. Herhaal dit voor de 5 gebieden: 

normalcdf(3.0,3.5,4.243,0.5783) x 70 = 5,85 ≈ 6 

normalcdf(3.5,4.0,4.243,0.5783) x 70 = 16,64 ≈ 17 

normalcdf(4.0,4.5,4.243,0.5783) x 70 = 23,41 ≈ 23 

normalcdf(4.5,5.0,4.243,0.5783) x 70 = 16,31 ≈ 16 

normalcdf(5.0,5.5,4.243,0.5783) x 70 = 5,62 ≈ 6 

Het histogram ziet er dus als volgt uit: 
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2c. Dit is een binomiaal experiment, we kunnen dus de functie binompdf() gebruiken: 

binompdf(70,(6/70),6) ≈ 0.168 

2d. Hiervoor moeten we bovenstaande berekening herhalen voor alle staven. Om uit een 

experiment precies dezelfde verdeling te krijgen, zullen we moeten “trekken zonder terugleggen”. 

Niet alleen de kans en het aantal keer succes, maar ook het aantal “experimenten” dat we over 

hebben is dus bij iedere staaf anders. Dit aantal wordt gegeven door (n-k) van de vorige staaf. 

binompdf(64,(17/70),17) ≈ 0.103 

binompdf(47,(23/70),23) ≈ 0.00867 

binompdf(24,(16/70),16) ≈ 5,12 10-6 

binompdf(8,(6/70),6) ≈ 9,28 10-6 
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Let op: als leerlingen hier de kans gebruiken die ze bij het maken van het histogram hebben 

verkregen met normalcdf(), mag dit ook goed worden gerekend. 

2e. De uiteindelijk kans dat elke staaf exact hetzelfde is, is dus 0,168 x 0,103 x 0,00867 x 5,12 

10-6 x 9,28 10-6 = 7.13 10-15. 

Die kans is zeer klein. Het is veel waarschijnlijker dat de data niet echt zijn. 

 

 


