
1

MARKTONDERZOEK / 06B

HBO Marketing /
Marketing management

Raymond Reinhardt
3R Business Development

raymond.reinhardt@3r-bdc.com
©3R

o.m. gebaseerd op het boek
Marktonderzoek van auteurs ir. M.
Broekhoff, drs. H. Stumpel en drs.
R. Kooiker

2

STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Statistiek: wetenschap die gericht is op waar-
    nemen, bestuderen en analyseren van massa-
    verschijnselen.
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Klassenverdeling, met klassenbreedte 100.000: 
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Verdere frequenties:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Grafieken:

12

STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Centrummaten: met één enkel getal een typerend
    beeld aangeven m.b.t. de totale massa; geeft aan
    rond welk getal waarnemingen zijn gegroepeerd:
    F Modus: de waarde van de meest voorkomende
        variabele;
        Modale klasse: meest voorkomende klasse
        (hoogste frequentie, bij gelijke klassebreedten),
        of de klasse met de hoogste frequentiedichtheid
        (bij ongelijke klassebreedten).
    F Mediaan: de middelste waarneming nadat alle
        waarnemingen naar grootte zijn geordend. 
        (Bij oneven aantal: middelste waarneming, bij even
          aantal: gemiddelde van 2 middelste waarnemingen.) 
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Centrummaten: 
    F Rekenkundig gemiddelde:
        G ongewogen: waarden waarnemingen / aantal
        G gewogen: op basis van wegingsfactoren: 
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Opgave 1:
    Een autoverkoper verkoopt in een zekere periode:
    1 auto van 25.000 euro
    3 auto’s van 35.000 euro
    2 auto’s van 40.000 euro, en
    1 auto van 70.000 euro.
   
    A/ wat was in deze periode de ongewogen, reken-
         kundig gemiddelde prijs van verkochte auto’s?
    B/ wat was in deze periode de gewogen, reken-
         kundig gemiddelde prijs van verkochte auto’s?
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Oplossing opgave 1:   € 42.500 ; € 40.000
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Spreidingsmaten: voor het verkrijgen van een
    indruk van de opbouw van waarnemingen.
    F Spreiding: de mate waarin individuele waar-
        nemingen afwijken van de centrale tendentie
        (een centrummaat):
        G variatiebreedte: verschil tussen grootste en
            kleinste waarneming (de ‘bandbreedte’)
        G gemiddelde afwijking (deviatie  d)               >>
        G standaardafwijking (standaarddeviatie S)   >>

17

STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Spreidingsmaten:
    F Deviatie  d: som van de absolute waarden der
        afwijkingen van de waarnemingen t.o.v. het
        rekenkundig gemiddelde, gedeeld door het
        aantal waarnemingen:
        Voorbeeld:
        Waarnemingen: 5, 7, 12, 14, 37, 45
        Gemiddelde der waarnemingen: 120 / 6 = 20
        Afwijkingen: |5 - 20| + |7 - 20| + |12 - 20| +
        |14 - 20| + |37 - 20| + |45 - 20| = 84
        Gemiddelde afwijking: 84 / 6 = 14 = deviatie d
        (Vergelijk: 9, 16, 21, 22, 24, 28: deviatie = 5)
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Spreidingsmaten:
    F Standaarddeviatie  S = wortel uit de variantie, het
        kwadratisch gemiddelde van een verzameling van
        continue variabelen (waarnemingen of getallen
        zoals lengten, gewicht, verkopen, voorraden, e.d.):
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Spreidingsmaten:
    F Standaarddeviatie  S:
        Voorbeeld:
        Waarnemingen: 5, 7, 12, 14, 37, 45  (x

1
, x

2
, enz.)

        Gemiddelde: 120 / 6 = 20,   N = 6 
        Variantie: [ (5 - 20)2 + (7 - 20)2 + (12 -20)2 +
        (14 - 20)2 + (37 - 20)2 + (45 - 20)2 ] / 6  = 
        1408 / 6  = 234,67

Nb: waarnemingen: 9, 16, 21, 22, 24, 28  levert: 
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Opgave 2:
    Gegeven een populatie bestaande uit 6
    waarnemingen: 62, 92, 75, 68, 83, 95

    Bereken de standaarddeviatie (Spop) betreffende
    deze verzameling van waarnemingen.
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STEEKPROEVEN

Statistiek basisbegrippen

M Oplossing opgave 2:   12,02
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M De normale verdeling
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M De normale verdeling: de kromme van Gauss:
    F�Uit het voorbeeld blijkt dat de meeste
        uitkomsten zich rondom 10% bevinden: de
        centrale tendentie.

        Wanneer uit de populatie (=N) steeds een groot
        aantal onafhankelijke waarnemingen (of in ons
        voorbeeld: steekproeven) wordt getrokken,
        vormen de uitkomsten samen een symmetrische,
        klokvormige figuur, waarin  modus, mediaan en
        rekenkundig gemiddelde van de uitkomsten
        steeds samenvallen. 
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M Steekproef-standaarddeviatie: standaardfout
    F�Duidelijk is ook dat niet alle uitkomsten van de
        steekproeven gelijk zijn aan de meest voor-
        komende waarde, en is hier sprake van een
        zekere variabiliteit in deze uitkomsten.

        Indien men algemene uitspraken wil doen over
        de gehele populatie, zal hier rekening moeten
        worden gehouden met een vorm van deviatie: 
        de zgn. standaardfout  s .                        

 >>
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M Steekproef-standaarddeviatie: standaardfout
    F�Standaardfout bij steekproeven:

waarbij p = % wel,  q = % niet, n = aantal
waarnemingen in steekproef; 
in ons voorbeeld, uitgaande van de centrale
tendentie 10%:
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M Standaardfout en betrouwbaarheid van uitspraak:
    F�Wis- en sterrenkundige Carl Friedrich Gauss

        (1777-1855) ontdekte aan de hand van tal van
        sterrenkundige observaties o.a. de volgende
        patronen die ook in ons voorbeeld (10%) gelden:
         O�68,3% van alle waarnemingen ligt tussen:
             10% +/- 1 x s  (nl. oppervlak JCDEK), ofwel:
             tussen 8% en 12%, en ook:
        �O�95,4% van alle waarnemingen ligt tussen:
             10% +/- 2 x s (nl. oppervlak IBCDEFL), ofwel:
             tussen 6% en 14%, en ook:
         O 99,7% van alle waarnemngen ligt tussen:
             10% +/- 3 x s (nl. oppervlak HABCDEFGM, ofwel:
             tussen 4% en 16%.     

27

STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M Standaardfout en betrouwbaarheid van uitspraak:
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STEEKPROEVEN

Steekproeftheorie

M Standaardfout en betrouwbaarheid van uitspraak:
    F�Wat betreft het bezit van een Apple-notebook,
        kunnen we nu dus stellen, dat:  
         O met een betrouwbaarheid van bijv. 68,3% , tussen
             10% +/- (1 x 2%), ofwel tussen 8% en 12% van de
             populatie dit bezit;
     en ook:
         O met een betrouwbaarheid van bijv. 95,4% , tussen
             10% +/- (2 x 2%), ofwel tussen 6% en 14% van de
             populatie dit bezit;
     en ook:
         O met een betrouwbaarheid van bijv. 99,7% , tussen
             10% +/- (3 x 2%), ofwel tussen 4% en 16% van de
             populatie dit bezit.
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STEEKPROEVEN

Z-waarden

M Standaardfout en betrouwbaarheid van uitspraak:
    F�De factoren 1, 2 en 3 zijn zgn. z-waarden
        (excenticiteitswaarden). 
        Per betrouwbaarheids-% gelden andere (vaste)
        z-waarden, waaronder:

      [ G betrouwbaarheid   0,0% : z-waarde 0 ]
        G betrouwbaarheid 68,3% : z-waarde 1
        G betrouwbaarheid 90,0% : z-waarde 1,68
        G betrouwbaarheid 95,0% : z-waarde 1,96
        G betrouwbaarheid 95,4% : z-waarde 2
        G betrouwbaarheid 99,7% : z-waarde 3
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STEEKPROEVEN

Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid

M Betrouwbaarheid en precisie van uitspraak:
    F Omdat een steekproef in zekere mate indicatief
        zou moeten zijn voor de gehele populatie, moet
        rekening worden gehouden met een zekere
        marge die de ‘precisie’ van de uitspraak bepaalt:

        nauwkeurigheidsmarge m (%) = 
        z-waarde  x  standaardfout,  ofwel:    m = z  x  s

          G In ons voorbeeld, bij s = 2% en een betrouwbaarheid van
              (bv.)  99,7% (z = 3), wordt de marge: z x s = 3 x 2 = 6%.
              Bij deze betrouwbaarheid kan dus gesteld worden dat
              tussen 10% - 6% (= 4%) en 10% + 6% (= 16%) van de
              populatie een Apple notebook bezit.  De bandbreedte
              (hier 4% <--> 16%) heet een betrouwbaarheidsinterval.
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 3:
    In een steekproefonderzoek naar het dvd-speler-
    bezit onder Rotterdammers bleek 40% van de 400
    ondervraagden zo’n apparaat te bezitten.
    Tussen welke grenzen ligt dit percentage in de
    populatie, uitgaande van een betrouwbaarheid van
    95,4%?    
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 3: 35,1% << >> 44,9% 
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 4:
    De aanbieder van dvd-spelers wil nu een onder-
    zoek doen naar het % dvd-speler-bezitters in een
    andere grote plaats.  Als eis wordt gesteld dat de
    nauwkeurigheid (de marge) maximaal 5% mag
    zijn bij een betrouwbaarheid van 95,4%.
    Hoe groot moet de steekproef zijn om aan deze
    eisen te kunnen voldoen?

    [Hint: omdat hier vooraf geen steekproefuitkomst
      bekend is, zal hier voor de zekerheid moeten 
      worden uitgegaan van de maximale steekproef-
      standaardfout!]
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 4: 400
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 5:
    In 2 aan elkaar grenzende gemeenten (gemeente A,
    8.000 huishoudens; gemeente B, 10.000 huis-
    houdens) is onlangs steekproefonderzoek onder de
    huishoudens gedaan naar het gebruik van groene
    energie. 
    In gemeente A gaven 120 van de ondervraagde 
    300 huishoudens aan groene energie te gebruiken.
    In gemeente B bleken 275 van de ondervraagde
    500 huishoudens dit ook te doen.
    Is hier wel of niet sprake van een significant
    verschil tussen deze uitkomsten?  Toon dit d.m.v.
    berekening aan waarbij een betrouwbaarheidseis
    wordt gesteld van 99,7%.
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 5: geen significant verschil
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 6:
    In een steekproefonderzoek naar het zwartrijden
    met openbaar vervoer bleek 6% van de 400
    ondervraagden ‘wel eens’, ‘regelmatig’ of zelfs ‘altijd’
    zwart te rijden.
    Tussen welke grenzen ligt dit percentage in de
    populatie van openbaar vervoergebruikers?  
    Ga uit van een betrouwbaarheid van 95,4% (z = 2). 
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 6: 3,63% <--> 6% <--> 8,37%
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 7:
    Op basis van een onderzoek is voor het percentage
    Blue Cow-drinkers op een bepaalde hogeschool een
    betrouwbaarheidsinterval berekend van 
    10% <---> 15%, met een betrouwbaarheid van
    95% (z = 1,96).
    Hoe groot is de kans dat het werkelijke percentage
    Blue Cow-drinkers op deze school toch hoger is dan
    15%? 
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 7:  2,5%

41

STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 8:
    Er wordt een onderzoek gehouden naar het
    percentage jongeren in de groep 15-25-jarigen dat in
    bezit is van een bepaalde smartphone.
    Als eis wordt gesteld dat de nauwkeurigheidsmarge
    maximaal 3% mag zijn bij een betrouwbaarheid van
    95,4% (z = 2).
    Indien men ervan uitgaat dat het te meten
    percentage vooraf onbekend is, hoe groot moet de
    nettosteekproef dan minimaal zijn? 
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 8:  1.112
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 9:
    Uit een vooronderzoek is gebleken dat het
    percentage gebruikers van film-on-demand 20 is.
    Hoe groot moet de totale steekproefomvang zijn om
    met 95% betrouwbaarheid (z = 1,96) te kunnen
    beweren dat het percentage gebruikers in dit gebied
    tussen 17 en 23 ligt? 
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 9: 683
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STEEKPROEVEN

Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid

M Relatie betrouwbaarheid / nauwkeurigheid:
    F hoe groter de betrouwbaarheid (’zekerheid’) van
        uitspraak, des te minder nauwkeurig (minder
        precies) deze is(!)
    F Voorbeeld: steekproefuitkomst 40% onder 600
        ondervraagden.  Bereken de marges bij betrouw-
        baarheid 99,7% (z=3) resp.  68,3% (z=1).
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Opgave 10:
    Op basis van een steekproefonderzoek werd een
    betrouwbaarheidsinterval berekend van 4% tot
    10%.
    Wat zou het betrouwbaarheidsinterval worden (bij
    gelijke betrouwbaarheid), wanneer hetzelfde
    resultaat was verkregen met een 4 x zo grote
    steekproef?
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STEEKPROEVEN

Steekproeven

M Oplossing opgave 10: 5,5% <--> 7% <--> 8,5%
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STEEKPROEVEN

Grote steekproeven

M Correctie bij relatief grote steekproeven:
    Indien een steekproef de gehele populatie zou
    betreffen (n = N), dan is niet echt sprake meer van 
    een steekproef maar van een gehele meting, en kan 
    er geen standaardfout  s  bestaan: s = 0 !
    De formule voor de standaardfout houdt hier geen
    rekening mee, zodat met een correctiefactor (de zgn.
    finite population correction) moet worden gerekend
    wanneer  n groter of gelijk aan 10% N :
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STEEKPROEVEN

Steekproefomvang

M Preciese bepaling benodigde steekproefomvang:

Voorbeeld: populatie N = 5000;  m = 3%;
betrouwbaarheid = 90% (--> z = 1,68).
Benodigde steekproefomvang ? :
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STEEKPROEVEN

Steekproefomvang

M Bepaling steekproefomvang bij kleine populaties:
    Wanneer een populatie in vergelijking met de 
    steekproef niet al te groot is (bijv. N=2.000 en n =
    1.500) mag de steekproefomvang wat verkleind
    worden omdat de steekproef dan al een groot deel
    van de populatie omvat.  Dit kan gebeuren met:

Toepassing van deze (eenmalige!) correctie levert
hier een gecorrigeerde steekproefomvang van:
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STEEKPROEVEN

Nauwkeurigheid bij continue variabelen

M Betrouwbaarheidsinterval bij continue variabelen:
    Zoals eerder aangeduid, geldt voor het berekenen
    van de standaarddeviatie van een populatie
    (bestaande uit continue variabelen): 

    
     In vergelijkbare zin, geldt voor het berekenen van de
     standaarddeviatie van een steekproef  uit een grote
     populatie (bestaande uit continue variabelen): 
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STEEKPROEVEN

Nauwkeurigheid bij continue variabelen

M Betrouwbaarheidsinterval bij continue variabelen:
    [Voor het berekenen van S(pop) op de computer, via
    Excel : =stdevp(range) ; via Lotus : @std(range) .
    Voor het berekenen van S(stkpr) op de computer, via
    Excel : =stdev(range) ; via Lotus : @stds(range) .]

    Verder, ervan uitgaande dat continue variabelen
    rondom de gemiddelde waarde normaal verdeeld
    kunnen worden, kan aangaande het populatiegemid-
    delde worden gesteld dat dit gemiddelde ligt tussen:
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STEEKPROEVEN

Nauwkeurigheid bij continue variabelen

M Opgave 11:
    Een jamproducent heeft een steekproef verricht om te
    ontdekken hoe groot de afwijking (in grammen) is van
    de potjes jam die hij produceert.  Een steekproef (n =
    100 potjes) toonde de volgende afwijkingen:

    19 potjes: +1 gr. ; 15 potjes: +2 gr. ; 13 potjes: +3 gr. ;
    12 potjes: +4 gr. ; 11 potjes: +5 gr. ; 10 potjes: +6 gr. ;
    11 potjes: +7 gr. , en 9 potjes: +8 gr.

    Kennelijk is de afvulmachine te ruim afgesteld. Bereken
    de afwijking (in gr.) die deze producent in acht moet
    nemen voor de populatie van alle potjes jam, op basis
    van 95% betrouwbaarheid (Z = 1,96).
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STEEKPROEVEN

Nauwkeurigheid bij continue variabelen

M Oplossing opgave 11:  tussen 3,543 en 4,457gr 
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
    Hoewel steekproefberekeningen met Z-waarden in
    het algemeen goed uitvoerbaar zijn bij grotere
    steekproeven, is dit niet het geval bij kleine
    steekproeven (<100 waarnemingen).  In dergelijke
    kleine steekproeven worden de met Z-waarden
    berekende marges zeer groot en daardoor in feite
    onwerkbaar. Bovendien wordt hier steeds veronder-
    steld dat de standaarddeviatie  s  van de populatie
    bekend is, wat meestal niet zo is.

    Voor o.a. het werken met kleine steekproeven wordt
    meestal gewerkt met de t-toets en de t-verdeling. 
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
    Eén van de t-formules waarmee wordt gewerkt:

  

    Bij de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de 
    t-verdeling (tabel), waarbij betrouwbaarheid en
    vrijheidsgraden (n - 1 ; aantal waarneming in steekproef

     minus 1)  gelden als argumenten voor het opzoeken.
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
    Uitleg ‘vrijheidsgraden’ n - 1 (ook wel: df, degrees of
    freedom):
    veronderstel een steekproef van 10 getallen waarvan
    het gemiddelde 4,0 is.  De totale som van deze 10
    getallen bedraagt dan:  10 x 4,0 = 40.
    De eerste 9 getallen kunnen alle mogelijke waarden
    hebben, bijv.:  
                   1,  1,5 , 2,  2,4 , 4,  5,6 , 6,  7,5 , 8 
    maar het 10e getal kan hier slechts één waarde
    hebben (kan hier niet anders zijn dan 2).
    Zodoende kent deze steekproef 10 -1 = 9 graden
    vrijheid.



aantal vrij-

heidsgraden

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10

eenzijdige overschrijdingskans

T-verdeling

90%

3.078

1.886

1.638

1.533
1.476

1.440
1.415

1.397
1.383

1.372

95%

6.314

2.920

2.353

2.132
2.015

1.943
1.895

1.860
1.833

1.812

97,5%

12.706

4.303

3.182

2.776
2.571

2.447
2.365

2.306
2.262

2.228

99%

31.821

6.965

4.541

3.747
3.365

3.143
2.998

2.986
2.821

2.764

99,5%

63.657

9.925

5.841

4.604
4.032

3.707
3.499

3.355
3.250

3.169
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
    Voorbeeld:
    Voorafgaand aan een landelijk examen, wil een
    school weten hoe goed voorbereid de studenten zijn. 
    6 studenten worden ad random gekozen en doen een
    proefexamen.  De resultaten waren als volgt:
    62, 92, 75, 68, 83 en 95 punten.
    Verwacht wordt dat het gemiddeld landelijke
    resultaat zal uitkomen op 70 punten.
    Kan nu  -op basis van de steekproef-  met 90%
    betrouwbaarheid ervan uitgegaan worden dat de
    studenten van deze school gemiddeld 70 punten of
    meer voor dit examen zullen scoren?
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
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STEEKPROEVEN

Z-toetsen, t-toetsen

M Het werken met t-waarden i.p.v. z-waarden:
    Uitwerking:
    H0: schoolgemiddelde 70 of lager;   H1: >70 ;
    steekproef gemiddelde = 475 / 6 = 79,17 ;
    standaarddeviatie  S(stkpr) = 13,17 . 

    t-tabel: vrijheidsgraden: (6 - 1) = 5 ; betrouwbaar-
    heid: 90% (’.1 ‘), levert t

tabel
 : 1,476.

    T
berekend

 is hier groter dan t
tabel

: H
1
 = OK, met 90%

    betrouwbaarheid mag een schoolgemiddelde worden
    verwacht van 70 of meer.


