
 
 

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: 

test

n-1

10
( ) 105 101 3,16

4



      

n
t x  

ttest > tkritisch want 3,16  > 2,26, dus 105 valt buiten het BI. De cola 

bevat niet significant meer suiker dan 105 g/L. 

 

Men noemt zo’n berekening het uitvoeren van een 

betrouwbaarheidstest (of significantietest).  
 

 Met een betrouwbaarheidstest onderzoek je of een afwijkende 

uitslag toeval is of dat er werkelijk iets aan de hand is (zie ook 

hoofdstuk 7 over controlekaarten).  

 

Om dit statistisch en wetenschappelijk correct te doen moet je je 

houden aan een stappenplan ofwel een vast protocol.  

Hierbij kijk je eerst wat je zou verwachten, vervolgens doe je een 

experiment en kijk je met een test of het resultaat significant 

(opmerkelijk) afwijkt van je verwachting. 

 

1. De onderzoeksvraag of hypothese formuleren: wat wil je 
precies onderzoeken? 

2. Onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken. 
3. Testwaarde berekenen. 
4. Testwaarde vergelijken met kritische waarde. 
5. Hypothese aannemen of verwerpen. 
6. Conclusie trekken. 

 

We bepreken de t-test (in drie toepassingen) en de F-test. Deze testen 

gaan ervan uit dat we met een normaalverdeling te doen hebben. Al 

deze testen verlopen op eenzelfde manier: 

 

1 Een hypothese stellen: je doet een uitspraak waarvan je de  
juistheid wilt onderzoeken en noemt deze de nulhypothese 
H0. De hypothese stel je eerst in woorden en dan in 
wiskundige notatie. De hypothese zal dus moeten aangeven 
welke concrete resultaten, dus getallen je uit het onderzoek 
wilt halen. 
Men neemt altijd als nulhypothese dat er geen significant 
verschil is.  

2 Je stelt de alternatieve hypothese H1 op. Die hypothese hangt 
af van wat je verwacht of wilt aantonen of bewijzen. 

3 Beslis of je eenzijdig of tweezijdig wilt toetsen. Dit wordt  
hieronder uitgelegd. 

4 Je geeft aan welke testwaarde (of toetswaarde) je gebruikt en 
berekent deze. Vaak is dit de t – waarde, maar ook de F –

waarde en de 2 – waarde worden gebruikt.  

modulus strepen: 
uitkomst  > 0 

betrouwbaarheidstest  
of significantietest  

wetenschappelijk 
onderzoek  

algemeen stappenplan 
voor 
betrouwbaarheidstest  



5 Je kiest de mate van betrouwbaarheid: bijv. 90 %, 95 % of 
99 %. 

6 Je zoekt de kritische waarde op die bij deze situatie en 
testwaarde hoort en vergelijkt die met de testwaarde. Als de 
testwaarde hoger is dan de kritische waarde wordt de 
nulhypothese verworpen. 

7 Als H0 verworpen wordt moet H1 juist zijn. 
8 Je trekt een conclusie in woorden. 

 
In de meeste gevallen zullen we tweezijdig toetsen. 

De beslissing om eenzijdig of tweezijdig te toetsen hangt af van de 

manier waarop de nulhypothese is geformuleerd. Bekijk het volgende 

voorbeeld. 

 

Eenzijdig of tweezijdig toetsen 

Voorbeeld: in een lucifersdoosje zitten volgens de fabrikant 50 

lucifers. De nulhypothese zal zijn: het aantal lucifers in een doosje 

verschilt niet significant van 50 ofwel µ = 50. 
Je stelt  

 H0: µ = 50  

alternatief 

 H1: µ  50  

als je niet weet of er meer dan 50 

of minder dan 50 inzitten. 

In dit geval toets je tweezijdig. 

Je kunt ook stellen 

 H0: µ = 50  

alternatief 

 H1: µ > 50  

als je vermoedt dat er meer dan 50 

inzitten. 

In dit geval toets je eenzijdig. 

Tweezijdig toetsen Eenzijdig toetsen 

 

 

 
het donkere gebied wordt 

verworpen 

het donkere gebied wordt 

verworpen 

Let op! 

Veel statistici en wetenschappers pleiten ervoor om altijd tweezijdig 
te toetsen. Je mag wel hopen dat er een verschil in een bepaalde 
richting is, maar dat mag je niet zo maar aannemen. Als je een 
medicijn test dat de bloeddruk moet verlagen zou het zomaar 
kunnen zijn dat het de bloeddruk verhoogt (bijv. op langere termijn). 

 

 

R1 Hoe zou de tekening van de eenzijdige toets eruit zien als 

we als alternatieve hypothese gesteld hadden: H1: µ < 50? 9.1 

altijd tweezijdig 
toetsen  



R2 Als we het voorbeeld van de cola eenzijdig hadden getest, 

was de uitslag dan anders geweest? Leg uit, eventueel met 

een berekening. 

  

 

Opgave 9.1 Testen van het uit de steekproef geschatte gemiddelde t.o.v.  
Je gebruikt deze test in een lab bijvoorbeeld: 

 als je iets wilt vergelijken met een bekende of gewenste waarde; 

 om de juistheid van een analysetechniek te beoordelen. 

Hier nemen we als voorbeeld een zak cement waar 25 kg op staat. Bij 

kwaliteitscontrole in de fabriek wordt een steekproef genomen: 

 

Gewicht van zakken cement (kg) 

23,5 24,8 23,9 25,8 24,6 
 

a Bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie. 

 

Voldoet de fabrikant hiermee aan de specificatie? Op het eerste 

gezicht lijkt dit van niet. Maar het kan toeval zijn dat er vier waarden 

onder 25 kg liggen. Bij herhaling van de steekproef zouden dan best 

alle 5 waarden boven de 25 kg kunnen liggen. Een test zal dit moeten 

uitwijzen. We volgen het stappenplan. 

 

t- test van het uit de steekproef geschatte gemiddelde t.o.v.    

1   De nulhypothese stellen:  
      HO: “het gemiddeld gewicht verschilt niet significant van 25”   
     (dit is beter dan: “het gewicht voldoet aan de specificatie”) 

H0: µ = 25  
2   Alternatieve hypothese 
      H1: “het gemiddeld gewicht verschilt significant van  25” 

 H1: µ  25 (geen voorkeur voor groter of kleiner). 
3   Dus tweezijdig testen. 

4   De testwaarde is: 
1-n

)(



n

xt   

b   Bereken deze t–waarde. 
5   We willen een betrouwbaarheid van 95 %.  
c   Wat betekent dat bij tweezijdig toetsen? Hoeveel % links en  

     rechts? 
6   Zoek de kritische waarde op en vergelijk die met de  
     testwaarde. 
d   Hoeveel vrijheidsgraden zijn er? Zoek de kritische waarde   

     tkritisch op in de t–tabel. 
e  Vergelijk die met de testwaarde: is tberekend > tkritisch? 

     Zo ja, dan wordt de nulhypothese aangenomen. 

     Zo nee, dan is hij verworpen en moet de alternatieve   

     hypothese dus waar zijn. 
f   Wordt de nulhypothese verworpen? 
7  Conclusie trekken. 

modulus strepen: 
uitkomst  > 0 

14 
 



g  Welke conclusie kunnen we trekken uit de test? In woorden 

graag!! 

 

Opgave 9.2 Paracetamol 
Een tablet paracetamol bevat 200 mg werkzame stof. Om dit te 

controleren ga je een steekproef doen en het gemiddelde gehalte 

paracetamol bepalen. 

a Stel nu eerst een nulhypothese en een alternatieve hypothese op. 

b Ga je eenzijdig of tweezijdig toetsen? 

 

Je neemt een steekproef van 6 tabletten en bepaalt het gehalte.  

De uitslag is:  

x  = 192 mg 

n-1 =  4 mg 

c Bepaal of de steekproef met 95 % betrouwbaarheid valt binnen 

de specificaties. Volg het stappenplan. 

 

Voor controle kun je gebruik maken van de website 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/OneSampleT2.cfm 

Deze geeft de uitslag van een tweezijdige toets met 95 % 

betrouwbaarheid. 

d Als je vermoedde dat er te weinig werkzame stof in de tabletten 

zou zitten, had je misschien een eenzijdige test uitgevoerd. 

Welk verschil had dat gemaakt? 

 

Opgave 9.3 Nieuwe machine 
Een machine produceert 250 onderdelen per dag. Een nieuw 

aangeschafte machine zou sneller moeten werken. Je gaat het 

gemiddelde aantal onderdelen over een aantal dagen bepalen. 

a Stel nu eerst een nulhypothese en een alternatieve hypothese op. 

b Ga je eenzijdig of tweezijdig toetsen? 

 

Vervolgens worden de metingen uitgevoerd.  

Een steekproef van 10 metingen geeft: x  = 265 en n-1 =  6 

 

c Voer de test uit en bepaal zo met 95 % betrouwbaarheid of de 

nieuwe machine inderdaad significant sneller is. 

d Als je tweezijdig getest had was de conclusie dan gelijk 

geweest? 

 

Opgave 9.4 Slootwater 
Jij en je partner moeten onafhankelijk van elkaar voor hetzelfde 

monster het loodgehalte bepalen. Het gaat hier om het loodgehalte in 

slootwater. 

De resultaten zijn: 

 

Loodgehalte in slootwater (mg/L) 

 n X  
1n  

Jij 12 0,38 0,02 

9.1 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/OneSampleT2.cfm


Partner 8 0,44 0,01 
 

We gaan uit van een normale verdeling. 

a Welk van plaatjes I, II of III past dan het beste? 

 

 

 

 

 

 

                    I            II   III 

 
b Heb je een voorkeur voor een van de meetseries? 

 

Het “werkelijke” gehalte blijkt 0,40 mg/L te zijn (bepaald met een 

zeer nauwkeurige en betrouwbare methode). 

c Voer de (95 %) t–test uit voor beide meetseries.  

d Conclusie? 

Het vergelijken van twee meetseries kan beter met een speciale t-test. 

 

Opgave 9.5 Vergelijken van twee meetseries 
We twee willen steekproeven uit een normaal verdeelde populatie 

vergelijken. 

Er is onderzoek gedaan naar het kopergehalte van afvalwater uit een 

fabriek volgens twee verschillende meetmethodes: A en B. Hetzelfde 

monster is per methode 11 maal gemeten. 

De uitslagen zijn: 

 

Kopergehalte in afvalwater (g/L) 

A 4,3 5,1 5,8 3,5 4,7 6,0 4,7 6,5 3,7 3,4 2,3 

B 6,1 4,6 4,5 7,2 8,9 7,3 8,2 5,0 4,4 9,2 4,4 
 

Er wordt een boxplot gemaakt met deze twee meetseries: 

 

 
 

Durf je zo te zeggen of er een significant (opvallend verschil) is tussen 

de twee meetmethodes? 

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een test beschikbaar, 

in dit geval ook een t–test. 

 

Opgave 9.6 T-test van gemiddelde uit twee steekproeven 

   

A 

B 



Deze test wordt onder andere gebruikt bij het vergelijken: 

 van twee meetmethodes; 

 van twee behandelingsmethodes; 

 van twee verschillende medicijnen 

Als voorbeeld bekijken we twee onderzoeken naar het 

geboortegewicht van baby’s. Eén groep vrouwen is speciaal begeleid 

op het gebied van leefwijze en voedingspatronen, de ander groep 

(controlegroep genoemd) niet. 

Uit de ziekenhuisgegevens blijkt:  

 

De vraag is: is er een significant verschil tussen de groepen? Dus heeft 

de extra begeleiding zin gehad? Er is nauwelijks verschil tussen de 

standaarddeviaties. We richten ons op het gemiddelde. 

 

t- test van gemiddelden uit twee steekproeven   

1   De nulhypothese stellen. 
H0: Er is geen significant verschil tussen de gemiddelden van 
de behandelde groep en de controlegroep. 

H0: µ1 – 2 = 0  of µ1 = 2 

2   Alternatieve hypothese 
H1: Er is een significant verschil tussen de gemiddelden van de 
behandelde groep en de controlegroep. 

H1: µ1 – 2  0  of  µ1  2 (geen voorkeur voor een van    
     beide methoden). 
3   Dus tweezijdig testen. 

4   De testwaarde is: 

21

21

11

nn
S

xx
t




  

S is de gecombineerde standaarddeviatie. Omdat er nu twee 
series zijn met twee standaarddeviaties zijn, moeten we ze 
combineren. 

Je berekent deze met: 
21

2

22

2

11

vv

vv
S







 

voor het aantal vrijheidsgraden geldt: 

vTOTAAL = n1 + n2 – 2  

 

Controle: de gevonden waarde moet natuurlijk tussen de twee 

oorspronkelijke standaarddeviaties in liggen!  

 

Ook de aantallen meetwaarden worden op een speciale manier 

gecombineerd, zoals blijkt uit de formule. 

a   Bereken S. 
b   Bereken de t-waarde 

 Behandeld Controle 

Gemiddeld gewicht (g) 3100 2750 

Standaarddeviatie (g) 420 425 

Aantal 75 75 

  van de steekproef 

v = n – 1 



5   We willen een betrouwbaarheid van 95 %.  
c   Zoek de kritische waarde op via vTOTAAL en vergelijk die met 

de  testwaarde. Is tberekend > tkritisch?  

     Wordt de nulhypothese verworpen? 
d  Welke conclusie kunnen we trekken uit de test? 
 

Opgave 9.7 F-test van standaarddeviaties uit twee steekproeven 
Om te testen of er verschil in precisie is tussen twee methoden is de 

F–test ontwikkeld. 

Een voorbeeld. Er worden twee methoden getest om de dichtheid van 

een gas te bepalen. Men vermoedt dat methode  2 een grotere precisie 

heeft dan methode 1. De metingen leveren dan: 

  

 

 

F-test van standaarddeviaties uit twee steekproeven 
1   De nulhypothese stellen. 

H0:De precisie van methode 1 verschilt niet significant van de 
precisie van methode 2 

H0: 1 = 2   
2   Alternatieve hypothese 
 Eerste manier 

H1: de precisie van methode 1 is significant lager dan de 
precisie van methode 2   

H1: 1 < 2   
Of voor de zekerheid: 

 Tweede manier 
H1: de precisie van methode 1 verschilt significant van de 
precisie van methode 2   

H1: 1  2   
3   Dus eenzijdig testen bij manier 1 en tweezijdig bij manier 2. 

4   De testwaarde is: 
2

B

2
A




F  

     met A  de grootste standaarddeviatie 

     met B  de kleinste standaarddeviatie 

(zo zorg je ervoor dat  F > 1) 
a  Bereken de F-waarde 

5  We willen een betrouwbaarheid van 95 %.  
b   Zoek de kritische waarde op (bijlage 4) en vergelijk die met de    

     testwaarde: is Fberekend > Fkritisch? Wordt de nulhypothese   

     aangenomen? 

c   Welke conclusie kunnen we trekken uit de test? Is er een   

     significant verschil in precisie? 

Dichtheid    (kg/m3) 

 methode 1 methode 2 

n 7 9 
X  1,45 1,50 

1n  0,40 0,25 

gasdichtheidsmeter 

16 
 

16 
 

hier is natuurlijk wel 

n-1 bedoeld  



 

 

Opgave 9.8 Afvalwateronderzoek 
Met de gereedschappen t–test en F–test kunnen we nu wel een goede 

uitspraak doen over de methoden voor het onderzoek van koper in 

afvalwater.  

 

Kopergehalte in afvalwater (g/L) 

A 4,3 5,1 5,8 3,5 4,7 6,0 4,7 6,5 3,7 3,4 2,3 

B 6,1 4,6 4,5 7,2 8,9 7,3 8,2 5,0 4,4 9,2 4,4 
 

Vergelijk de twee methoden wat betreft gemiddelde en 

standaarddeviatie. Neem 95 %  betrouwbaarheid. 

 

Opgave 9.9 T-test van gemiddelde uit twee steekproeven met gepaarde 
waarnemingen 
In de vorige problemen was er geen relatie tussen de waarden van de 

twee meetseries. Als dat wel het geval is wordt de t–test een stuk 

eenvoudiger. Je gaat dan steeds de onderlinge verschillen vergelijken. 

Daarna bereken je het gemiddelde verschil vx  en de standaarddeviatie 

v van dit gemiddelde. In het ideale geval zou het verschil nul moeten 

zijn. 

 

Bij 10 proefpersonen is de reactietijd onderzocht op zowel een visueel 

signaal als een geluidssignaal. De waarnemingen horen nu twee aan 

twee bij elkaar (gepaarde waarnemingen).  

 

Reactietijd (ms) 

nummer visueel geluid verschil 

1 420 380 40 

2 235 230 5 

3 280 300 -20 

4 360 260 100 

5 305 295 10 

6 215 190 25 

7 200 200 0 

8 460 410 50 

9 345 330 15 

10 375 380 -5 

gemiddeld 319,5      297,5        

gemiddeld verschil vx  22 

standaardafwijking 
verschil 

v 34,4 

 

De vraag is: is er een significant verschil tussen de twee reactietijden? 

Om dat te weten moeten we eerst de verschillen berekenen. Deze 

waarden staan al in de tabel. Op het eerste gezicht lijken de 



proefpersonen sneller te reageren op geluid. Maar zoals inmiddels 

bekend, het zou ook toeval kunnen zijn. 

De waarden die we bekijken zijn het gemiddelde verschil vx  en de 

standaarddeviatie van het verschil v. 

a Op welk signaal wordt gemiddeld het snelst gereageerd? 

b Is het verschil tussen de twee gemiddelde waarden altijd gelijk 

aan het gemiddelde verschil? Controleer dit. 

c Als de twee methoden niet verschillen, hoe groot zou dan het 

gemiddelde verschil vx  moeten zijn? 

 

t- test van gemiddelde uit twee steekproeven met gepaarde 
waarnemingen  

1   De nulhypothese stellen. 
H0: Er is geen significant verschil tussen de gemiddelde 
reactietijden   
H0: 0v  

2   Alternatief  
H1:  Er is wel een significant verschil tussen de gemiddelde 
reactietijden   

H1:  0v  (geen voorkeur voor een van beide methoden). 

3   Dus tweezijdig testen. 

4   De testwaarde is: 
v

v nx
t




  

d   Bereken de t–waarde 
5   We willen een betrouwbaarheid van 95 %.  
e   Zoek de kritische waarde op. Wordt de nulhypothese  

     aangenomen? 
f   Welke conclusie kunnen we trekken uit de test? 
 
Test je eigen reactietijd: 
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sleep/sheep/reaction_version
5.swf 
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