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Zonjaar 

 
Het jaar 2003 was volgens het KNMI het zonnigste jaar tot dan toe sinds het 
begin van de metingen in 1901. Alleen de maand mei was in 2003 niet zo 
zonnig. Gemiddeld heeft de maand mei 204 uren zonneschijn, terwijl er in mei 
2003 slechts 192 uren zonneschijn waren. 
 
Ga ervan uit dat het totale aantal uren zonneschijn in de maand mei normaal 
verdeeld is met een gemiddelde van 204 uur en een standaardafwijking van 
51 uur. 
Bereken de kans dat er in een willekeurige maand mei hoogstens 192 uren 
zonneschijn gemeten worden. 
 
In tabel 1 zie je de top tien van de zonnigste jaren in De Bilt. 
 
tabel 1 
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jaar zonneschijn 
(uren)  

2003 2022  
1959 1986 
1947 1882 
1949 1829 
1995 1814 
1976 1814 
1921 1781 
1929 1773 
1911 1741 
1999 1720 

 
Tabel 1 geldt voor de periode van 1901 tot en met 2003. Met behulp van deze 
tabel kun je schatten dat de kans dat het aantal uren zonneschijn per jaar 
minstens 1730 bedraagt, ongeveer 8,7% is. 
Toon dit aan. 
 
Het gemiddelde aantal uren zonneschijn per jaar over de genoemde periode is 
voor De Bilt gelijk aan 1524. We gaan ervan uit dat het aantal uren zonneschijn 
per jaar normaal verdeeld is met een gemiddelde van 1524. Uitgaande van de 
kans van 8,7% op minstens 1730 uren zonneschijn per jaar is de 
standaardafwijking van deze normale verdeling te berekenen. 
Bereken deze standaardafwijking. Rond je antwoord af op hele uren. 
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Het jaar 2003 was niet alleen erg zonnig, maar ook warm. In figuur 1 zie je de 
gemiddelde temperatuur per jaar in De Bilt vanaf 1900 tot en met 2003. 
 
figuur 1 
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Bij de volgende vraag is T de gemiddelde temperatuur in een jaar. 
In figuur 1 is te zien dat de waarden van T de laatste jaren behoorlijk hoog zijn: 
het jaar 2003 is het zevende warme jaar op rij met een gemiddelde temperatuur 
van 10,3 ºC of meer. Velen denken dat dit geen toeval is. Daarvoor is de kans 
op zeven warme jaren op rij te klein. 
Bij de volgende vraag berekenen we hoe klein de kans op zeven warme jaren op 
rij is in het geval dat er sprake zou zijn van toeval. 
 
Op dit moment gebruikt het KNMI als uitgangspunt de gegevens van de jaren 
1971 tot en met 2000. In deze periode was T gemiddeld 9,8 ºC met een 
standaardafwijking van 0,7 ºC. We nemen voor de komende jaren aan dat T bij 
benadering normaal verdeeld is met een gemiddelde van 9,8 ºC en een 
standaardafwijking van 0,7 ºC. 
Bereken de kans dat dan in elk van de komende zeven jaren de waarde van T 
10,3 ºC of meer is. 
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