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Examentraining voor wiskunde, 4-5-6 vwo  

De juiste steekproef 

Bekijk het tv-programma ‘De juiste steekproef’. Beantwoord daarna onderstaande vragen. 
Het programma vind je hier: Labyrint. Of ga naar www.schooltv.nl/labyrint_afleveringen. 
‘De juiste steekproef’ is aflevering 15. 

 

1. Steekproeven 

In de aflevering wordt gesproken over een opiniepeiling rond de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen van 1936. Voorafgaand aan de verkiezingen had het tijdschrift The Literary 

Digest onderzoek gedaan onder 2 miljoen respondenten. 

1a. Beredeneer of de uitslag van dat onderzoek heel anders was geweest als de onderzoekers na 

de eerste 1 miljoen mensen gestopt waren. 

1b. Leg uit hoe het komt dat de peiling van George Gallup de verkiezingsuitslag beter voorspelde 

dan de peiling van The Literary Digest. 

In de aflevering wordt gezegd dat de meeste peilingbureaus een betrouwbaarheid hanteren van 

95%. Volgens de geïnterviewde deskundigen wordt dit vaak niet of niet duidelijk vermeld. 

1c. Leg uit wat het betekent als een peiling een betrouwbaarheid van 95% heeft.  

1d. Geef voor elk van de volgende factoren aan hoe de samenhang is met de grootte van de 

steekproef: 

1. Een grotere nauwkeurigheid 

2. Een grotere betrouwbaarheid 

3. Een grotere populatie 

 

2. Diederik Stapel 

Sociaal psycholoog Diederik Stapel heeft op grote schaal fraude gepleegd met zijn publicaties. Hij 

heeft statistiek gemanipuleerd om te zorgen dat zijn resultaten zijn hypothese bevestigden, maar 

hij heeft ook data gekopieerd en  zelfs data compleet verzonnen. Je kunt statistische methoden 

gebruiken om uit te vinden wanneer dat gebeurd is. Gebruik bij onderstaande opdrachten je 

grafische rekenmachine. 

In een wetenschappelijk artikel van Diederik Stapel over het nut van beloning was te lezen dat de 
metingen van een bepaalde variabele een verdeling opleverden met  
μ = 4.243, σ = 0.5783 en N = 70. 

2a. Schets hoe deze verdeling eruit ziet. 

2b. Teken een histogram van de data in de 70 metingen. Verdeel hiervoor de x-as tussen 3,0 en 

5,5 in 5 stukken. Vergeet niet af te ronden. 
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Verderop in hetzelfde artikel stond voor een andere gemeten variabele exact dezelfde verdeling 

aangegeven. Als je geen antwoord hebt gegeven bij vraag 2b, ga er dan van uit dat het histogram 

bestaat uit 5 staven met hoogte 6. 

2c. Laat met behulp van de functie binompdf() op je GR zien dat de kans dat de meest linker staaf 

bij herhaling van het experiment dezelfde waarde zou hebben, gelijk is aan 0,168. 

2d. Bereken met behulp van de methode uit vraag 2c ook voor alle andere staven van het 

histogram hoe groot de kans zou zijn dat die staaf bij herhaling dezelfde waarde zou hebben. Denk 

goed na over de waarde van n bij het gebruik van binomdf(). 

Als je bij de vorige vragen geen antwoord hebt gekregen, ga er dan bij de volgende vraag van uit 

dat alle staven een kans hebben van 0,168 om opnieuw exact dezelfde waarde op te leveren. 

2e. Bereken de kans dat alle staven bij herhaling van het experiment dezelfde waarde zouden 

hebben en geef aan of het op grond van de statistiek waarschijnlijk is dat Diederik Stapel deze data 

werkelijk gemeten heeft. Licht je antwoord kort toe. 

 


