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Nibud Scholierenonderzoek  

Het Nibud Scholierenonderzoek brengt het financiële gedrag van 
scholieren in het voortgezet onderwijs in kaart.  
De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle vmbo-, havo- en vwo-
scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Van een aselecte 
steekproef van 3260 scholieren uit de populatie zijn gegevens 
beschikbaar gekomen via online vragenlijsten. We gaan ervan uit dat 
deze steekproef representatief is. 

1530 scholieren in de steekproef hebben een bijbaantje. 
3p 14 Bereken het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor de populatieproportie 

scholieren met een bijbaantje. Geef de getallen in je antwoord in twee 
decimalen. 

In het rapport staat een tabel met informatie over het gemiddeld aantal 
uren per week dat een scholier met een bijbaantje werkt (zie tabel 1). 

tabel 1  Bijbaan: gemiddeld aantal uren per week  

onderwijsniveau en klas bijbaan (uren per week) 
vmbo bovenbouw (klas 3 en 4) 9
havo / vwo (klas 3) 6
havo bovenbouw (klas 4 en 5) 8
vwo bovenbouw (klas 4, 5 en 6) 6

Als je met behulp van het formuleblad een uitspraak wilt doen over het 
verschil tussen havo bovenbouwscholieren met een bijbaantje en vwo 
bovenbouwscholieren met een bijbaantje in het aantal uren dat zij werken, 
dan heb je meer informatie of misschien wel heel andere informatie nodig 
dan die in tabel 1 staat. 

4p 15 Beschrijf twee manieren om met behulp van het formuleblad een uitspraak te 
doen over dit verschil tussen deze twee groepen, en geef voor beide 
manieren aan welke informatie je dan (extra) nodig hebt.  
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In de steekproef bedroeg het gemiddelde inkomen van een scholier met 
een bijbaantje 112 euro per maand. De mediaan was 65 euro. In de figuur 
zie je drie frequentieverdelingen afgebeeld waarvan er één de 
frequentieverdeling van het inkomen per maand van een scholier met een 
bijbaantje in de steekproef weergeeft. 

figuur 

2p 16 Welke van de drie frequentieverdelingen is dat? Licht je antwoord toe. 

Het Nibud wil het inkomen van scholieren met een bijbaantje ook per 
onderwijsniveau in kaart brengen. Dat hebben ze gedaan door tabel 2 in 
hun onderzoeksrapport te zetten. 

tabel 2 Bijbaan: inkomen (in euro) per maand van 15- en 16-jarigen  

onderwijsniveau en klas gemiddelde mediaan 
vmbo bovenbouw (klas 3 en 4) 149 107 
havo / vwo (klas 3) 93 65 
havo bovenbouw (klas 4 en 5) 181 142 
vwo bovenbouw (klas 4, 5 en 6) 130 101 

Deze tabel is gebaseerd op scholieren in de steekproef die 15 of 16 jaar 
zijn.  

2p 17 Leg uit waarom men niet heeft gekozen voor scholieren in de steekproef 
die 17 of 18 jaar zijn. 
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Voor het laatste onderdeel van deze opgave kijken we niet naar het 
inkomen van scholieren, maar naar een aspect van de uitgaven van 
scholieren. Dit aspect betreft de vraag hoe vaak scholieren spijt hebben 
na het doen van een aankoop. Van 1200 aselect gekozen respondenten 
(600 jongens en 600 meisjes) is bekend hoe vaak zij spijt hebben na het 
doen van een aankoop. De resultaten zijn weergegeven in een relatieve 
frequentietabel, zie tabel 3. 

tabel 3 Spijt na het doen van een aankoop 

jongens meisjes totaal 

nooit / zelden 16% 8% 12% 
meestal niet 65% 61% 63% 
meestal wel 19% 29% 24% 
vaak / altijd 0% 2% 1% 

5p 18 Onderzoek met behulp van het formuleblad of het verschil tussen jongens 
en meisjes in hoe vaak zij spijt hebben na het doen van een aankoop 
gering, middelmatig of groot is. 
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