Vraag 1:
Gegeven de volgende case study
Case Study: A criminologist wants to study the relationship between level of education and
crime rate in medium-sized U.S. counties. To that effect he collected data from a random
sample of 84 counties. Two variables X and Y were recorded: X is the percentage of
individuals in the county having at least a high-school diploma and the response variable Y is
the crime rate (crimes reported per 100,000 residents) last year.
Scientific question: Is there an effect of the level of education in a county on its crime rate?
Welke van de volgende analysetechnieken is meer geschikt?
1.
2.
3.
4.

Wilcoxon rangsom toets
Lineaire regressie
Gepaarde t-toets
Wilcoxon rangtekentoets

Vraag 2:
Negen personen hebben een test afgelegd. Het aantal fouten dat ieder van hen maakte is
geteld.
0

0

1

1

2

3

3

3

Welke van de volgende beweringen is juist?
1.
2.
3.
4.

De mediaan is 2
De mediaan is 3
De mediaan is 1
De mediaan is met deze gegevens niet vast te stellen
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Vraag 3:
Gegeven het volgende histogram

Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1.
2.
3.
4.

Modus > Mediaan > Gemiddelde
Modus = Median > Gemiddelde
Gemiddelde = Median > Modus
Modus = Median = Gemiddelde

Vraag 4:
Gegeven de volgende case study
Case Study: A nutritionist would like to study the effect of a vegan diet on weight loss for
patients suffering from overweight. To that effect he randomly selected 20 subjects with
overweight that followed the diet for a period of 40 weeks. Each individual in the study was
weighed two times: at the beginning of the experiment prior to starting the diet and at the
end. A summary of the analysis is provided below.
Number of cases : 20

1. Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1. De gepaarde t-toets is meer geschikt om de data te analyseren
2. De Wilcoxon rangtekentoets is meer geschikt om de data te analyseren
3. Beide toetsen zijn even geschikt
4. Geen van de toetsen zijn geschikt

Vraag 5:
Gegeven de volgende case study
Case Study: An epidemiologist wanted to study the relationship between blood pressure
(variable y) and weight (variable x). He collected information on 200 individuals. For each
person his/her weight and blood pressure was measured. A summary of the linear regression
analysis is provided below.
Number of cases: 200

3. Is de relatie tussen bloeddruk en gewicht significant?
1.
2.
3.
4.

Nee, omdat t-score=3.65 klein is
Ja, omdat de p-warde=0.000335 kleiner dan 5% is
Ja, omdat de p-warde=0.0000 kleiner dan 5% is
Met de beschikbare gegevens kan dit niet beantwoord worden

4. Wat is de Pearson correlatiecoëfficiënt tussen bloeddruk en gewicht?
a. 0.654
b. 0.983
c. 0.554
d. 0.895

5. Wat is het lineaire model dat de relatie tussen bloeddruk en gewicht beschrijft?
a. 𝑦=14.0212+3.8414∙x+ε
b. 𝑦=2.1394+0.0756∙x+ε
c. 𝑦 = 14.0212+2.1394∙x+ε
d. 𝑦= 3.8414+0.0756∙x+ε

Vraag 6:
Gegeven de volgende case study
Case Study: A psychologist wanted to compare the efficacy of two antidepressant drugs. To
that effect 200 patients were randomly assigned to receive either treatment (100 received
treatment A and 100 treatment B). Depression was measured using a psychiatric rating scale,
the lower the score the better. A summary of the results is given below.
Number of cases: 200

1. Welke behandeling is meer effectief?
1. Er is geen verschil, omdat -2.0267 in het (-8.6196252, -0.1179594) ligt
2. Behandeling A, omdat 0 niet in het betrouwbaarheidsinterval (-8.5800964, 0.1574882) ligt
3. Er is geen verschilt, omdat -2.0458 in het (-8.5800964, -0.1574882) ligt
4. Behandeling B, omdat 0 niet in het betrouwbaarheidsinterval (-8.6196252,
-0.1179594) ligt

Vraag 7:
Welke van de volgende uitspraken is juist?
1.
2.
3.
4.

Uitbijters hebben invloed op de modus
Uitbijters hebben geen enkele invloed op het gemiddelde
Uitbijters hebben invloed op alle centrummaten
Uitbijters hebben invloed op het gemiddelde

Vraag 8:
In het kader van een onderzoek naar de fysieke ontwikkeling van studenten (FOS studie)
heeft een gezondheidswetenschapper een aantal lichaamsvariabelen gemeten. De
gezondheidswetenschapper heeft de onderstaande boxplot van de lengte (in cm) van 66
studenten gemaakt

Welke van de onderstaande uitspraken is juist?
1.
2.
3.
4.

50% van de studenten waren kleiner dan 170 cm
Alle de studenten waren kleiner dan 190 cm
Precies 50% van de studenten waren groter dan 170 cm
De mediaan was tussen 175 en 185 cm

