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Hoofdstuk 2: Beschrijvende statistiek 
2.1.1 Centrummaten (pag. 31) 

Het gemiddelde  Om na te gaan of je deze centrummaat mag gebruiken, dien je na te 

gaan of de variabele van interval- ratio- of absoluut meetniveau. Vervolgens dien je na te gaan of 

er outliers zijn a.d.h.v. een spreidingsdiagram (visueel nagaan). Indien outliers aanwezig zijn, ga 

je na of je ze kunt verwijderen (bv. wegens een tikfout). Is dit niet het geval, gebruik je best een 

andere centrummaat. 

 

De mediaan Het middelste (of het gemiddelde van de twee middelste) in een reeks getallen die 

van klein naar groot geordend zijn. Je kunt de mediaan gebruiken bij variabelen van minstens 

ordinaal meetniveau. Indien n even is en de variabele is van ordinaal meetniveau, mag je de 

mediaan niet gebruiken (want: het gemiddelde van goud en brons is niet zinnig). 

 

De modus De modus  mag je voor variabelen van ieder meetniveau gebruiken. Het is 

eenvoudigweg de score met de hoogste frequentie (cq. de frequentste score). De modus leid je 

visueel af a.d.h.v. de frequentietabel. 

 

2.2.2 Spreidingsmaten (pag. 34) 

De variantie en de standaarddeviatie  De variantie van een variabele wordt soms ook 

gegeven door SSX / n (sum of squares). Het is de som van gekwadrateerde afwijkingen tussen het 

rekenkundig gemiddelde en alle X-waarden, gedeeld door de steekproefgrootte. Er is geen R-

functie om de variantie te berekenen, omdat we meestal niet geïnteresseerd zijn in de variantie in 

een steekproef (sn2), maar wel in de (schatting van) de variantie op populatieniveau (s2). Hier is 

wel een functie voor. Daarnaast wordt de variantie in de steekproef gebruikt als tussenstap voor 

tal van andere berekeningen (zoals voor het opstellen van het lineair model), maar R doet dit 

automatisch voor ons bij de uitvoer van die functies. De standaarddeviatie is de vierkantswortel 

van de variantie. Om na te gaan of je deze spreidingsmaten mag gebruiken, dien je na te gaan of 

de variabele van interval- ratio- of absoluut meetniveau. Vervolgens dien je na te gaan of er 

outliers zijn a.d.h.v. een spreidingsdiagram (visueel nagaan). Indien outliers aanwezig zijn, ga je 

na of je ze kunt verwijderen (bv. wegens een tikfout). Is dit niet het geval, gebruik je best een 

andere centrummaat. 

 

De variatiebreedte  De variatiebreedte is het verschil tussen de grootste en de kleinste 

waarde. Het spreekt voor zich dat deze maat zeer gevoelig is aan outliers. De variatiebreedte is 

een afwijking en mag alleen gebruikt worden voor variabelen van ten minste intervalniveau.  

 

De interkwartielafstand De interkwartielafstand is de afwijking tussen het eerste en derde 

kwartiel: P75 – P25 = Q. Het is eigenlijk de variatiebreedte nadat we de extreme waarden hebben 

weggegooid. Hierdoor is ze niet gevoelig meer aan outliers. De interkwartielafstand mag gebruikt 

worden voor variabelen van minstens intervalmeetniveau.  

 

Spreidingsmaat d Spreidingsmaat d is een spreidingsmaat voor nominale variabelen. De 

maat is gemakkelijk te interpreteren: ze varieert altijd tussen 0 en 1. De waarde 0 betekent dat 

alle scores identiek zijn. De waarde 1 wijst op een maximale spreiding. 
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2.3.3 Associatiematen (pag. 37) 

De covariantie  De covariantie is de som van vermenigvuldigde afwijkingen tussen de 

waarden x en het gemiddelde van x en de waarden y en het gemiddelde van y, gedeeld door de 

steekproefgrootte. De covariantie mag alleen gebruikt worden bij variabelen van ten minste 

intervalmeetniveau en is gevoelig aan outliers. De covariantie op zichzelf is niet interessant, het 

wordt (net als de variantie) gebruikt als noodzakelijke tussenstap voor de berekening van andere 

maten, zoals de correlatiecoëfficiënt.  

 

De correlatiecoëfficiënt De correlatiecoëfficiënt (symbool rxy) is een maat om het lineair 

verband tussen twee variabelen te meten. Het varieert tussen +1 en -1, waarbij deze waarden 

respectievelijk wijzen op een perfecte positieve of perfecte negatieve lineaire samenhang. Een 

waarde in de buurt van 0 wijst erop dat er geen lineair verband is tussen de twee. De 

correlatiecoëfficiënt is gevoelig aan outliers en mag alleen gebruikt worden bij variabelen van ten 

minste intervalmeetniveau. Je kunt het beste eerst visueel nagaan of er (mogelijk) sprake is van 

een lineair verband tussen twee variabelen d.m.v. een spreidingsdiagram, vooraleer je de 

correlatiecoëfficiënt berekent. 

 

Kendall’s tau Kendall’s tau (symbool τ) is een maat om een monotoon verband tussen twee 

variabelen te meten. Je kunt het beste eerst visueel nagaan of er sprake is van een monotoon 

verband, vooraleer je Kendall’s tau berekent. Kendall’s tau maakt gebruik van de volgorde van 

variabelen, en is bijgevolg enkel zinnig voor variabelen van minimaal ordinaal meetniveau. 

 

De regressielijn Indien het verband tussen twee variabelen lineair is, dan kunnen we het 

representeren d.m.v. de regressielijn (de ‘best passende rechte’). De coëfficiënt b0 is het intercept 

(snijpunt met de y-as), en de coëfficiënt b1 is de regressiecoëfficiënt (of rico: richtingscoëfficiënt): 

Y = b0 + b1X. In principe berekenen we de verticale afstanden tussen ieder punt in de steekproef 

en de rechte. We noemen deze afstanden residuen. 
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Hoofdstuk 3: Kansrekenen 

3.1 Toevalsvariabelen en kansverdelingen (pag. 49) 
De complementaire gebeurtenis Laat A een gebeurtenis zijn. Met A* duiden we de 

complementaire gebeurtenis aan: het is de gebeurtenis die zich voordoet als A zich niet voordoet. 

Bijvoorbeeld IQ >110 (A) en IQ < 110 (A*) zijn complementaire gebeurtenissen. 

 

Een toevalsvariabele Een toevalsvariabele (of kansveranderlijke) is een variabele waarvan de 

waarde in een toevalsproces onvoorspelbaar is, bijvoorbeeld het IQ. De waarden van de 

toevalsvariabele in een steekproef worden realisaties genoemd (bv. de geobserveerde IQ-scores 

van drie personen: 117, 98 en 105). 

 

Afhankelijkheid Twee variabelen zijn afhankelijk van elkaar als de realisatie van de ene 

kans de andere beïnvloedt. 

 

Kansverdeling  X is een discrete variabele (een variabele met een beperkt aantal mogelijke 

waarden). De letter p duidt het aantal mogelijke waarden aan. De verschillende waarden van X 

duiden we aan met x1, x2, … , xp. De kansverdeling voor de discrete variabele X is een tabel met 

twee kolommen (of rijen) met in de eerste kolom (of rij) de waarden x1 t/m xp en  in de tweede 

kolom de corresponderende kansen P(X = x1) t/m P(X = xp). 

 

Dichtheidsfunctie X is een continue variabele (een variabele met een oneindig aantal 

mogelijke waarden). Omwille van het feit dat X een oneindig aantal waarden kan aannemen, is het 

niet meer te vatten in een kansverdeling. We gebruiken daarvoor de dichtheidsfunctie (symbool f 

) . Deze wordt gegeven door een curve. De oppervlakte onder de curve representeren kansen. De 

totale oppervlakte is altijd gelijk aan 1 (alle kansen zijn samen 100%) en de dichtheidsfunctie kan 

geen negatieve waarden aannemen (want er bestaan geen negatieve kansen).  

 

Bivariate kansverdeling Indien we twee toevalsvariabelen tegelijkertijd willen analyseren 

gebruiken we een bivariate kansverdeling. Het is een tabel met daarin de waarden van X en Y en 

de corresponderende kansen van P(X = xi en Y = yi). We noemen p het aantal mogelijke waarden 

van X en q het aantal mogelijke waarden van Y.  

 

Afhankelijkheid Twee discrete variabelen zijn onafhankelijk van elkaar indien de gelijkheid 

P(X = xi en Y = yj) = P(X = xi) P(Y = yj) geldt voor alle mogelijke combinaties van i en j. Indien 

voor één van de combinaties deze gelijkheid niet geldt, zijn de variabelen afhankelijk. Om na te 

gaan of twee continue variabelen afhankelijk zijn van elkaar is een andere techniek die we niet 

zien in deze cursus. 

 

3.1.8 Reductietechnieken (pag. 58) 

De verwachting In de steekproef wordt het gemiddelde aangeduid met symbool �̅�. In de 

kansverdeling (over vele steekproeven heen) wordt de verwachting aangeduid met symbool E(X). 

We spreken ook van het populatiegemiddelde (symbool µ). 

 

De variantie De variantie van een kansverdeling wordt aangeduid met symbool V(X) of met 

symbool 𝜎𝑥
2 of kortweg 𝜎2. De standaarddeviatie wordt bekomen door de vierkantswortel van de 

variantie (symbool σ).  
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Covariantie en correlatiecoëfficiënt De covariantie wordt aangeduid met symbool COVXY en 

hebben we nodig om de correlatiecoëfficiënt (symbool ρ) te berekenen. ρ kan variëren tussen -1 

en +1. Een waarde van 0 duidt erop dat er geen lineair verband aanwezig is, maar mogelijk is er 

een ander verband (bijvoorbeeld curvilineair) aanwezig. 

 

3.1.10 Nuttige stellingen (pag. 61) 

P(A) + P(A*) = 1 De kans dat een gebeurtenis zich niet voordoet en de kans dat een 

gebeurtenis zich wel voordoet zijn samen 1.  

 

E(Z) = E(X) + E(Y) De verwachting van een som is de som van de verwachtingen. 

Bijvoorbeeld: het loon van een hetero echtpaar is gelijk aan de som van het loon van de vrouw (X) 

en het loon van de man (Y). 

E(Z) = E(X) – E(Y) De verwachting van een verschil is het verschil tussen de verwachtingen. 

Het verschil in loon bij een hetero echtpaar is het verschil tussen het loon van de vrouw (X) en het 

loon van de man (Y). 

 

V(Z) = V(X) + V(Y) + 2COV(X,Y) De variantie van een som is de som van de varianties plus 

twee keer de covariantie.  

 

V(Z) = V(X) + V(Y) - 2COV(X,Y) De variantie van een verschil is de som van de varianties 

min twee keer de covariantie (dit is geen schrijffout). 

 

Correlatie en afhankelijkheid  De covariantie van onafhankelijke toevalsvariabelen is 

altijd nul, zo ook hun correlatiecoëfficiënt.  

 

3.2 Bijzondere kansverdelingen (pag. 62) 
De binomiale verdeling Met de binomiale verdeling kunnen we de kans berekenen dat een 

steekproef van n individuen k personen bevat met een bepaald kenmerk. Om die kans te 

berekenen dienen we te beschikken over de gegevens n en π  (het prevalentiecijfer / 

proportiecijfer van het bewuste kenmerk, zoals het percentage mensen met ASD in een populatie, 

of de kans op het geven van het correcte antwoord op een meerkeuzevraag). k is een gegeven 

geheel getal (bv. hoeveel mensen in een steekproef het kenmerk hebben). 

 

De normale verdeling  Deze functie is een symmetrische kromme met verwachting µ en 

variantie 𝜎2 (X ~ N (µ, 𝜎2). Het hoogste punt komt overeen met de verwachting µ. M.b.v. R kunnen 

we bepaalde kansen en waarden behorende bij kansen (kwantielen) onder de curve berekenen. 

De functie pnorm laat toe om de kans 𝑃(𝑋 ~ 𝑁(𝜇, 𝜎2) ≤  𝑥𝑖) te berekenen. Let op: deze functie 

heeft als argument de standaarddeviatie nodig en niet de variantie. Het argument q is het 

equivalent van x en mean geeft het populatiegemiddelde. De functie berekent bovendien enkel de 

oppervlakte links van de waarde. Als je de kans ≥ wilt berekenen, kun je 1 – pnorm ( ) berekenen, 

of het argument lower.tail = FALSE toevoegen aan de functie pnorm( ). 

De functie qnorm laat toe om de corresponderende waarde die hoort bij p kans te berekenen. 

Omwille van de symmetrie van de curve geeft qnorm zonder het argument lower.tail = FALSE een 

andere waarde dan mét dit argument. Een waarde met 20% kans eronder kan in de linkerstaart 

liggen maar ook in de rechterstaart.  
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De centrale limietstelling Onafhankelijke toevalsvariabelen zullen, naarmate n toeneemt, 

steeds beter de normale verdeling benaderen. In de limiet is de benadering perfect. Deze stelling 

geldt, ongeacht uit welke verdeling de variabele komt. In de praktijk is de benadering goed voor 

alle n ≥ 30, behalve als de verdeling zeer scheef is. 

 

De Student-verdeling De student-verdeling (ook wel Student T-verdeling of t-verdeling 

genoemd) is eigenlijk een oneindige familie van continue kansverdelingen. De verwachting is 

altijd 0. De functie kan dus niet naar links of rechts verschuiven. Elk lid van deze familie wordt 

gekenmerkt door een positief geheel getal (vrijheidsgraden). M.b.v. R kunnen we bepaalde kansen 

en waarden behorende bij kansen (kwantielen) onder de curve berekenen. Deze functies zijn pt 

en qt. Ze zijn equivalent aan de functies pnorm en qnorm, maar met andere argumenten.  

 

De F-verdeling  De F-verdeling (ook wel de Fischer-Snedecor verdeling genoemd) is tevens 

een oneindige familie van continue kansverdelingen. Elk lid van deze familie wordt gekenmerkt 

door twee positieve gehele getallen (vrijheidsgraden). Ook nu kunnen we m.b.v. R bepaalde 

kansen en waarden behorende bij kansen (kwantielen) onder de curve berekenen. Deze functies 

zijn pf en qf en zijn opnieuw equivalent aan de functies pnorm en qnorm (en pt en qt), maar met 

andere argumenten. 

 

3.3 De steekproevenverdeling (pag. 68) 
In de beschrijvende statistiek worden de symbolen x1 t/m xn gebruikt om de scores van de 

variabele X in een steekproef aan te duiden. Wanneer we vele steekproeven trekken gaat x1 

variëren op onvoorspelbare wijze. De score voor variabele X bij individu 1 is dus een 

toevalsvariabele en wordt aangeduid met symbool X1. Indien we het gemiddelde van X berekenen 

over vele steekproeven heen gaat ze ook variëren. We gebruiken daarom een speciale notatie om 

het gemiddelde van X aan te duiden (symbool �̅�). Hetzelfde geldt voor de varianties 𝑆𝑁𝑋
2 en 𝑆𝑋

2. 

We noteren beide varianties soms ook als 𝑆𝑆𝑋/𝑛 of 𝑆𝑆𝑋/𝑛 − 1. We gebruiken dezelfde notatie 

(𝑆𝑆𝑋) voor de steekproefvariantie. De context maakt duidelijk wat er bedoeld wordt.  

Alle nieuwe toevalsvariabelen die een combinatie zijn van de toevalsvariabelen X1, … , Xn worden 

steekproefgrootheden of statistieken genoemd en hebben ieder een eigen verdeling. 

 

3.4 De steekproevenverdeling van �̅� (pag. 69) 
De verwachting van �̅� is altijd dezelfde als van X: 𝐸(�̅�) = 𝐸(𝑋) =  𝜇𝑋. De variantie van �̅� is kleiner 

dan die van X. We moeten daarom delen door n:  

𝑉(�̅�) =  
1

𝑛
𝑉(𝑋) =  

𝜎𝑋
2

𝑛
  Stel dat X1 , … , Xn onafhankelijke lukrake trekkingen zijn uit een normaal 

verdeelde populatie, dan zal �̅� ook normaal verdeeld zijn: �̅� ~ N (µ, 𝜎𝑋
2/𝑛). Als de populatie niet 

normaal verdeeld is, zal �̅� bij benadering normaal verdeeld zijn (indien n ≥ 30 en indien de 

verdeling niet te scheef is). 
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Hoofdstuk 4: Puntschatting 
Om een parameter 𝜃 te schatten gebruiken we een steekproefgrootheid (symbool 𝑄), ook wel 

schatter genoemd. Een schatter is een toevalsvariabele heeft dus een steekproevenverdeling. 

O.b.v. een steekproef berekenen we de steekproefgrootheid. We doen dit a.d.h.v. een schatting 

(symbool 𝜃), dit is de realisatie van de schatter in een steekproef. 

 

4.1 Eigenschappen van een goede schatter (pag. 75) 
De variantie van de schatter V(Q) neemt af als de steekproefgrootte toeneemt. D.w.z. dat de 

schatter nauwkeuriger wordt naarmate de steekproef groter wordt. Bij meerdere schatters  voor 

een parameter, is de schatter met de kleinste variantie ‘het meest efficiënt’. 

 

4.2 Standaardfout (pag. 76) 
Een schatter varieert van steekproef tot steekproef en heeft dus een standaarddeviatie. In deze 

context wordt het vaak de standaardfout genoemd, met symbool SE van standard error. Dat is een 

maat voor de spreiding van de schatter, dus een maat voor de grootte van de fouten van de 

schatter. Met een schatter bereken je schattingen die meestal fout zijn, hopelijk niet teveel. Om de 

fouten te meten gebruiken we de standaarddeviatie. Hoe kleiner de standaardfout van de schatter, 

hoe beter de precisie.  

 

4.3 Enkele schatters (pag. 76) 
De verwachting De schatter van de verwachting van een variabele X is de 

steekproefgrootheid �̅�. De schatting is �̅�: de realisatie van de schatter in de steekproef: �̂�𝑋 =  �̅� De 

standaardfout van deze schatter (𝑆𝐸�̅�) is 𝜎𝑋/√𝑛 (analoog aan de variantie van �̅�, pag. 69). 

 

De variantie Een goede schatter van de variantie 𝜎𝑋
2 is de steekproefgrootheid 𝑆𝑋

2 (de formule 

staat ook op het formularium). De realisatie van de schatter is 𝑠𝑋
2, dus: �̂�𝑋

2 = 𝑠𝑋
2. De R-functie var 

geeft rechtstreeks een schatting van de populatievariantie (en dus niet van de variantie in de 

steekproef). Dit is de variantie met n – 1 in de noemer. 

 

De covariantie  Een goede schatter van de covariantie is de steekproefgrootheid 𝐶𝑂𝑉𝑋𝑌. De 

realisatie van de schatter is de steekproefcovariantie (de formule staat op het formularium). De 

R-functie cov geeft een schatting van de covariantie in de populatie. 

 

De correlatiecoëfficiënt Een goede schatter van de correlatiecoëfficiënt 𝜌𝑋𝑌 is de 

steekproefgrootheid 𝑅𝑋𝑌. Zijn realisatie is de correlatiecoëfficiënt 𝑟𝑋𝑌 in de steekproef. De R-

functie cor geeft een schatting van de correlatiecoëfficiënt in de populatie. 
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Hoofdstuk 5: Intervalschatting – betrouwbaarheidsintervallen 
Als we een puntschatting maken om een parameter te schatten, dan gaan we bijna altijd een fout 

maken. Puntschattingen zijn bijna altijd fout. Daarom gaan we soms een intervalschatting maken 

in plaats van een puntschatting. We zeggen voorzichtiger dat de onbekende parameter binnen een 

bepaald interval ligt. En als we het interval op de juiste manier opstellen gaat het vaak juist zijn. 

De proportie onderzoeken waar je intervalschatting correct zal zijn, zal gelijk zijn aan 1 – α. 

 

5.1 Betrouwbaarheidsinterval voor 𝜇𝑋 (pag. 79) 
De verdeling van X is normaal  Indien de toevalsvariabele X normaal verdeeld is dan volgt 

de steekproefgrootheid een T-verdeling met n – 1 vrijheidsgraden: 𝑇 =
�̅�−𝜇𝑋

𝑆𝑋/√𝑛
, 𝑇 ~ 𝑡𝑛−1 Het 

betrouwbaarheidsinterval voor 𝜇𝑋 staat op het formularium. Met 𝑡𝑛−1;𝛼/2 wordt de waarde van 

de 𝑡𝑛−1-variabele aangeduid, zodanig dat de oppervlakte rechts van die waarde gelijk is aan α/2. 

Dit noemen we een kritieke waarde. Het is gelijk aan een kwantiel met een bepaalde kans erboven. 

Omwille van de symmetrie van de T-verdeling gaan de kritieke waarden links en rechts identiek 

zijn aan elkaar, afgezien van het teken (+ of –). In R wordt de kritieke waarde berekend a.d.h.v. de 

functie qt (p = p, df = n – 1). Omdat R de kans links van het kwantiel berekent, moeten we daar 

een commando aan toevoegen: lower.tail = FALSE. Daarmee zeggen we dat we de kans erboven 

willen berekenen.  

 

De verdeling van X is niet normaal of onbekend In dit geval mogen we de formule van 

hierboven enkel gebruiken indien de verdeling niet te scheef is en de steekproef groot genoeg is 

(n > 30).  N.a.v. oefening 53: hoe lager de betrouwbaarheid (bv. α/2 = 5% vs. α/2 = 2.5%) hoe 

smaller het interval gaat zijn. Dit is logisch: hoe smaller het betrouwbaarheidsinterval, hoe kleiner 

de kans dat de parameter daadwerkelijk in dat interval ligt.  

 

Andere betrouwbaarheidsintervallen  We kunnen ook betrouwbaarheidsintervallen 

opstellen voor andere populatieparameters. Een algemene formule hiervoor staat op het 

formularium. Let op: deze is niet áltijd geldig. 
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Hoofdstuk 6: De statistische toetsen 
Voorbeeld: “Zijn doorsnee FPPW-studenten slimmer dan de doorsnee Vlaming?” Je hebt een 

steekproef gedaan (n = 30), hebt het IQ gemeten en bekomt een gemiddeld IQ van 117. Het 

gemiddelde IQ van Vlamingen is 100. Dit impliceert dat de hypothese correct is. Maar misschien 

heb je toevallig studenten getrokken met een heel hoog IQ. Hoe toetsen we dit?  

 

Bijkomende hypothese: 𝝈𝑿 = 𝟏𝟓 We veronderstellen dat we de populatievariantie kennen 

(152). Dit vereenvoudigt de berekeningen. We kennen 𝜇𝑋 ook niet, maar we veronderstellen 

voorlopig dat het gelijk is aan 100. Indien deze hypothese correct is, dan geldt dat 

�̅� ~ 𝑁(100, 152/30), zie ook paragraaf 3.4 en het formularium: V(�̅�) = V(X)/n) en het toetsen van 

een hypothese betreffende 𝜇𝑋. We kunnen dan de kans 𝜇𝑋 ≥ 117 berekenen. We doen dit a.d.h.v. 

de R-functie pnorm: 

 
 > pnorm(q = 117, mean = 100, sd = sqrt(15^2/30), lower.tail = 
FALSE) 
 [1] 2.691323e-10 
 

Deze kans is een overschrijdingskans. Het is de kans dat we het gemiddeld IQ van 117 

overschreden wordt als we vele steekproeven trekken. We noemen deze kans ook de p-waarde. 

 

Zonder bijkomende hypothese Indien 𝜎𝑋 onbekend is (zoals meestal het geval is), dan volgt de 

variabele X een Student-verdeling met n – 1 vrijheidsgraden: 𝑇 =  
�̅�−𝜇𝑋

𝑆𝑋/√𝑛
, ~ 𝑡𝑛−1. We kunnen de 

waarden van T berekenen in onze steekproef (t is de kritieke waarde) en de kans berekenen 

a.d.h.v. de R-functie pt. Let op dat je ook nu het argument lower.tail = FALSE gebruikt 

 

6.3 De toetsingsprocedure (pag. 87) 
Stap 1. Theoretische hypothese Dit is een hypothese die in gewone taal geformuleerd is. 

 

Stap 2. Alternatieve hypothese We vertalen de theoretische hypothese naar een alternatieve 

hypothese met symbool Ha. De alternatieve hypothese heeft altijd betrekking op een parameter in 

de populatie, hetzij een correlatiecoëfficiënt (ρ) een populatieverwachting (µ) of proportie (π). 

We maken een onderscheid tussen eenzijdige toetsen (aangeduid met < of >) en tweezijdige 

toetsen (aangeduid met ≠). 

 

Stap 3. Nulhypothese  De nulhypothese (symbool H0) is het tweede alternatief. Deze moet 

altijd strijdig zijn met de alternatieve hypothese, in de zin van dat als de nulhypothese is, dan is de 

alternatieve zeker fout. De nulhypothese is een specifieke hypothese. Je moet een precieze waarde 

toekennen aan de parameter, zodanig dat je kansen kunt gaan berekenen. Je kunt dus geen < , ≠ 

of > gebruiken. 

 

Stap 4. Ga na of de steekproef enige evidentie levert voor de alternatieve hypothese. Veel 

studenten vergeten deze stap en bij eenzijdige toetsen kan dit leiden tot zware fouten, omdat het 

risico bestaat dat studenten de verkeerde richting gebruiken bij de eenzijdige toets en dat ze dan 

kansen berekenen die eigenlijk niets te maken hebben met het probleem. Indien de alternatieve 

hypothese niet gesteund wordt door de steekproef, dan wordt de procedure stopgezet. 
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Stap 5. Keuze voor een toetsingsgrootheid De toetsingsgrootheid moet in verband staan met 

de onbekende parameter die je wilt onderzoeken. De toetsingsgrootheid moet ook zo zijn dat zijn 

verdeling volledig bekend is onder de nulhypothese, zodat je kansen kunt berekenen. 

 

Stap 6. Toetsing We gaan een p-waarde berekenen. Het is de kans om een steekproef te 

trekken die de alternatieve hypothese ondersteunt, even sterk als onze steekproef of nog sterker. 

Hierbij moeten we onderscheid maken tussen eenzijdige en tweezijdige toetsen. Als de hypothese 

eenzijdig is, en als hoge waarden van G evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan is de 

overschrijdingskans dit: P(G ≥ g). We moeten dan de kans rechts van de kritieke waarde 

berekenen. Maar als lage waarden van G evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan moeten we 

de overschrijdingskans in de andere richting berekenen. Het is de kans om iets even laag of nog 

lager te observeren: P(G ≤ g). Voor tweezijdige toetsen is het een beetje anders. Bij een 

tweezijdige hypothese gaan we de twee oppervlaktes (kansen) moeten berekenen (+g en -g). Dus 

indien g kleiner dan de verwachting is (g < E(G)) dan is de overschrijdingskans: 2P(G ≤ g). Maar 

indien g groter is dan de verwachting (het centrum van de verdeling: g > E(G)) dan is de 

overschrijdingskans: 2P(G ≥ g). 

Uit statistiek 1: “de p-waarde is de kans om een toetsingsgrootheid te observeren die minstens 

even extreem is als deze die waargenomen is, berekend in de veronderstelling dat de 

nulhypothese waar is”. Kenmerken van de p-waarde: 

- De p-waarde is een kans en ligt tussen 0 en 1 (of 100, uitgedrukt in percentages) 

- De p-waarde wordt berekend in de veronderstelling dat H0 waar is 

- De p-waarde hangt af van de alternatieve hypothese. 

Uitleg van de p-waarde a.d.h.v. een voorbeeld op pag. 97 in de syllabus: Indien de nulhypothese 

correct is (vrouwen en mannen lopen even snel) en indien je veel steekproeven trekt, dan zal je 

in 37% van de steekproeven een toetsingsgrootheid bekomen die groter dan of gelijk is aan 

0.89953, in absolute waarde. Dit betekent dat, onder H0, de bekomen waarde 0.89953 helemaal 

niet uitzonderlijk is (0.37 > 0.05 = α). We hebben dus geen reden om de nulhypothese te 

verwerpen en besluiten dat mannen en vrouwen even snel lopen. 

Toelichting: je hebt in je steekproef een verschil waargenomen van enkele seconden tussen 

mannen en vrouwen, en je wilt weten of je dit verschil kunt generaliseren naar de algemene 

populatie. De beste manier om een dergelijke hypothese (mannen en vrouwen lopen niet even 

snel) te onderbouwen, is om bewijs daartegen te zoeken. Dus stellen we een nulhypothese op: 

mannen en vrouwen lopen even snel. Onder de veronderstelling dat de nulhypothese waar is doen 

we de statistische toets en bekomen we een p-waarde van 37%. Die p-waarde houdt in dat, als je 

dit onderzoek vele malen zult herhalen, je in 37% van de gevallen zo’n verschil zult waarnemen 

of nog groter. Hier raakte ik van in de war. Intuïtief klopt dit niet: in 37% van de gevallen zullen 

we zo’n verschil, of zelfs een nog groter verschil, waarnemen. En dus aanvaarden we de 

nulhypothese, namelijk dat mannen en vrouwen even snel lopen. Hoe zit dat nu? Vergeet niet dat 

je steekproef nooit perfect representatief gaat zijn voor de populatie. Je zult altijd een steekproef 

trekken waarin vrouwen sneller lopen, en een andere keer zullen mannen sneller lopen. Maar 

gemiddeld gezien, over vele steekproeven heen, is er geen verschil. Dit is de interpretatie van die 

37%: ook als mannen en vrouwen even snel lopen, zullen we zo’n verschil observeren in 37% van 

de gevallen. Het is dus helemaal niet uitzonderlijk om zo’n verschil te vinden als de nulhypothese 

waar zou zijn, en dus hebben we er geen evidentie voor dat ze niet waar is. We aanvaarden de 

alternatieve hypothese. 
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Stap 7. Beslissing Je weet wat de kans is om zo’n steekproef te trekken indien de 

nulhypothese correct is. Als deze kans zeer laag is (< α), dan verwerpen we de nulhypothese. Als 

de kans hoog is (> α) gaan we de nulhypothese aanvaarden. Deze drempel wordt de 

onbetrouwbaarheidsdrempel of het significantieniveau genoemd. Gewoonlijk is dit α = 0.05. 

 

6.5 De keuze van de toetsingsgrootheid (pag. 92) 
Het toetsen van een hypothese betreffende µ met σ bekend Dit wordt de Z-toets voor één 

steekproef genoemd. De toetsingsgrootheid is �̅� en de verdeling is �̅� ~ 𝑁(𝜇𝑋, 𝜎𝑋
2/𝑛). Dit wordt in 

de praktijk bijna nooit gebruikt. 

 

Het toetsen van een hypothese betreffende µ met σ onbekend Dit wordt de t-toets voor één 

steekproef genoemd. Zijn toetsingsgrootheid is 𝑇 =  
�̅�−𝜇𝑋

𝑆𝑋/√𝑛
, ~ 𝑡𝑛−1 . R biedt een functie om deze 

toets gemakkelijk uit te voeren: t.test (x = [vul in], mu = [vul in], alternative = [vul in: “two.sided”, 

“greater” of “less”]. We kunnen ook het argument conf.level toevoegen om een andere 

betrouwbaarheid dan de standaard 95% te gebruiken. 

 

Het toetsen van een hypothese betreffende twee verwachtingen We hebben in dit geval twee 

werkwijzen: we kunnen onafhankelijke steekproeven trekken of afhankelijke steekproeven 

trekken. Onafhankelijke steekproeven wil zeggen dat je eerst de ene steekproef trekt en even later 

de andere. We trekken bijvoorbeeld eerst een steekproef van n vrouwen en later een steekproef 

van n mannen. Bij afhankelijke steekproeven gaan we anders werken. We trekken bijvoorbeeld 

een steekproef van hetero echtparen (paired samples). De twee situaties zijn sterk verschillend 

en dienen met verschillende technieken geanalyseerd te worden. 

 

Het toetsen van een hypothese betreffende twee verwachtingen – onafhankelijke steekproeven 

Scenario 1: σ1 en σ2 zijn bekend Dit wordt de Z-toets voor twee verwachtingen genoemd. Dit 

komt in de praktijk nooit voor en we gaan het dus niet gebruiken. 

Scenario 2: σ1 en σ2 zijn gelijk, maar onbekend Dit gaan we eigenlijk ook niet zien. De 

toetsingsgrootheid die we zouden moeten gebruiken wordt de t-toets voor twee onafhankelijke 

steekproeven genoemd. De toetsingsgrootheid staat op het formularium. 

Scenario 3: geen hypothese betreffende σ1 en σ2 Dit wordt de Welch t-toets voor twee 

onafhankelijke steekproeven genoemd. Hij wordt ook de t-toets tout court, de Welch toets of de t-

toets voor twee onafhankelijke steekproeven genoemd. Het volgt een student-verdeling met l 

vrijheidsgraden. Het aantal vrijheidsgraden wordt gegeven door een verschrikkelijke formule, 

deze formule hoeven we niet van buiten te kennen. Ook de formule van de toetsingsgrootheid 

hoeven we niet tot in detail te kennen. Opnieuw gebruiken we de functie t.test, maar met andere 

argumenten (x = [vul in], y = [vul in], alternative = “two.sided”). 

 

Het toetsen van een hypothese betreffende twee verwachtingen – afhankelijke steekproeven 

In dit geval herleiden we het probleem van twee steekproeven tot een probleem met één 

steekproef. We definiëren een nieuwe toevalsvariabele: D (dit staat voor ‘difference’ ofwel: 

verschil). Het is het verschil in bijvoorbeeld de score vóór de training min de score ná de training: 

D = X1 – X2. Voor elk koppel hebben we nu i.p.v. twee getallen slechts één getal. Deze getallen, de 

realisaties van de toevalsvariabele D, gaan we d1, d2, …, dn noemen. Dit zijn de geobserveerde 

verschillen: 1 per individu of 1 per koppel. We gaan nu de hypothese herformuleren. De 

nulhypothese is dat twee verwachtingen aan elkaar gelijk zijn 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2. We kunnen dit ook 
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anders schrijven: 𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 . Maar nu gaan we nog een stelling van vorige week gebruiken: 

de verwachting van een verschil is gelijk aan het verschil tussen de verwachtingen (D). De 

oorspronkelijke nulhypothese dat twee verwachtingen identiek zijn kunnen we nu herformuleren 

in termen van één variabele: 𝐻0: 𝜇𝐷 = 0. Deze hypothese heeft betrekking op één verwachting en 

we beschikken over één steekproef van d-waarden en het is perfect equivalent aan 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2. 

We kunnen dus de klassieke t-toets voor één steekproef gebruiken. De alternatieve hypothese 

schrijven we als 𝐻𝑎: 𝜇𝑥 > 𝑜𝑓 < 𝑜𝑓 ≠ 𝜇𝑦 . 

In R definiëren we eerst de variabele d, wat dus het verschil is tussen twee verwachtingen 

(meanX$X – meanY$Y). Vervolgens voeren we de t-toets uit met de functie t.test(). Als argument 

gebruiken we alternative = “greater” bij een voorspeld positief verschil en alternative = “less” bij 

een voorspeld negatief verschil. We kunnen ook op een andere manier de t-toets uitvoeren, 

namelijk met de argumenten X = X (bv. rijfouten met), Y = Y (bv. rijfouten zonder) en paired = 

TRUE. We krijgen in de output een ‘paired t-test’. 

 

6.6 Het toetsen van een hypothese betreffende een proportie (pag. 101) 
Stel dat een proportie individuen met een bepaald kenmerk (A) in een bepaalde populatie (B) 

bekend is, maar dat een proportie individuen met hetzelfde kenmerk in een andere populatie (C) 

onbekend is. We willen weten of de twee proporties identiek zijn. We trekken een steekproef in 

populatie C om gegevens te hebben waarop we ons onderzoek kunnen baseren. We zien enkel de 

eenzijdige toets. Het voorbeeld in de syllabus betreft een binomiale variabele (proportie 

alcoholisten in een populatie). We moeten de binomiale toets gebruiken. Deze kunnen we 

handmatig berekenen middels de formule op het formularium: P(B(n, π) = k). Dit geeft hetzelfde 

antwoord als de uitwerking bovenaan pag. 102 in de syllabus. De uitkomst is de 

overschrijdingskans. In R gebruiken we de functie binom.test met de argumenten x (k), n (n), p 

(π) en alternative = “greater” of alternative = “less”. De functie zal dezelfde p-waarde bekomen. 

 

6.7 De normaliteitsassumptie (pag. 102) 
We hebben gezien dat bij een heel aantal toetsen de variabele normaal verdeeld moet zijn. Dit 

garandeert dat de p-waarde die we berekenen correct is. Om na te gaan of de verdeling van een 

variabele al dan niet normaal is (bijv. bij een kleine steekproef  of als de verdeling helemaal niet 

normaal is) gebruiken we een visuele techniek. 

De normale quantile-quantile plot Een qq-plot is een grafiek waarbij de kwantielen van de 

steekproef en die van een theoretische verdeling geplot worden. Een normale qq-plot heeft op de 

x-as de kwantielen van de normale verdeling, en op de y-as de kwantielen in de steekproef. 

Kwantielen zijn waarden met een bepaalde kans eronder. We kunnen een normale qq-plot 

opvragen m.b.v. de R-functie qqnorm. De visuele analyse is moeilijk wanneer de steekproef klein 

is. Het antwoord gaat niet altijd zwart of wit zijn. We gaan soms besluiten dat een verdeling bijna 

zeker normaal is, of bijna zeker niet normaal is, of dat we twijfels hebben. Richtlijnen: 

- Indien alle punten min of meer op de diagonaal liggen, dan is de normaliteitsassumptie 

hoogstwaarschijnlijk geldig. Je mag een t-toets gebruiken.  

- Indien de punten helemaal niet op de diagonaal liggen, dan is de normaliteitsassumptie hoogst 

waarschijnlijk niet geldig. Dit is niet noodzakelijk een probleem: indien de steekproef zeer 

groot is, mag je een t-toets gebruiken. Indien de steekproef groot is, maar niet super groot, dan 

mag je de t-toets wel gebruiken maar je moet voorzichtig zijn bij de interpretatie van de p-

waarde. Als ze dicht bij de drempel α ligt, dan mag je geen conclusie trekken. Dan is het riskant. 
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Als de p-waarde 4% is, dan is het eigenlijk misschien wel een 5 of een 5.5. Als de p-waarde 

zeer klein is (bv. 0.000001 is bij α = 0.05) of zeer groot (bv. 0.83) mag je deze vertrouwen. 

- Indien de punten niet op de diagonaal liggen maar niet super ver af en indien de steekproef 

klein is, dan moet je voorzichtig zijn bij het interpreteren van de p-waarde.  

Toelichting op figuur 6.7 (trapsgewijze functie): Het aantal fouten is een discrete variabele. Dus 

de kwantielen zijn ook gehele getallen. Je kunt niet 3,5 fouten hebben. Maar, als je kijkt naar de 

positie van die punten, is het toch min of meer op de diagonaal. Het is dus zeker niet normaal, 

maar het wijkt niet zo sterk af van de normale verdeling. En bovendien is de p-waarde zeer klein. 

Een andere manier om de variantie te analyseren, is door een histogram van de residuen te 

tekenen (functie: hist(residuals(LM)). Dit is handig indien één van de variabelen discreet is. Indien 

de verdeling scheef is, duidt dit erop dat de spreiding van de punten niet overal dezelfde is. De 

assumptie is dan niet in orde (VB: oefening 83 en 84, pag. 157 en 158). 

 

6.8 De significantie (pag. 108) 
Het woord ‘significant’ wordt vaak gebruikt bij het rapporteren van statistische toetsen, en het is 

een beetje misleidend. Bv: “Er is een significant verschil tussen het aantal rijfouten met en zonder 

pijnstillers”. Dit betekent niet: “er is een groot verschil tussen de verwachtingen.” Eigenlijk wordt 

hier bedoeld dat het verschil tussen de twee gemiddelden met en zonder pijnstiller groot genoeg 

was (significant) om te besluiten dat het verschil tussen de verwachtingen tussen de populaties 

niet 0 is, maar het zou super klein kunnen zijn. Je moet altijd goed weten of we over de steekproef 

of de populatie spreken. Het woord ‘significantie’ heeft eigenlijk betrekking op verschillen in de 

steekproef, en niet op het verschil in de populaties. Maar we zijn geïnteresseerd in de populatie, 

niet in de steekproeven. In de gewone taal, als we spreken van iets significant, dan bedoelen we 

dat het relevant of waardevol is. In de statistiek niet. Om verwarringen te vermijden spreken veel 

auteurs van statistisch significante verschillen. De statistische toetsen zeggen niets over de grootte 

van het verschil.  

 

6.9  De fouten (pag. 109) 
In dit hoofdstuk hebben we regelmatig van fouten gesproken (pagina 109). Er zijn twee types: 

- Stel dat H0 in werkelijkheid juist is, en je verwerpt H0 onterecht. We noemen dit een fout van 

de eerste soort (type I).  

- Stel dat H0 in werkelijkheid fout is, en je aanvaardt H0 onterecht. We noemen dit een fout van 

de tweede soort (type II).  

 
H0: You're pregnant 

De kans op een type I fout is α: de toetsingsprocedure wordt zo opgesteld dat de kans op een fout 

van de eerste soort klein is, en het is iets dat we controleren. We kunnen α vrij kiezen. 
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De kans op een type II fout wordt β genoemd. Bij een statistische toets is β meestal ongekend en 

niet gecontroleerd. In het volgende hoofdstuk gaan we technieken zien om β toch te berekenen 

(te kennen) en te controleren.  

De kans dat je geen type I fout maakt is 1 – α. Dit wordt de betrouwbaarheid genoemd. 

De kans dat je geen type II fout maakt is 1 – β. Dit wordt het onderscheidingsvermogen of power 

genoemd. Meestal spreken we van power. We wensen natuurlijk dat de power zo hoog mogelijk 

is; of dat β zo laag mogelijk is 

Het is belangrijk om bij elke toets na te gaan in welke situatie je zit: α of β (in werkelijkheid juist 

of niet juist). Het probleem is dat je niet weet of je een fout maakt of niet. Er is wel een verband 

tussen α en β, niet eenduidig maar er is er wel één. Stel dat we een kleine α kiezen, bv. 1% i.p.v. 

5%, dan gaan we p-waarden bekomen die vaker en vaker boven α zullen liggen. Dat betekent dat 

we vaker de nulhypothese gaan aanvaarden. Met andere woorden, we gaan vaker de alternatieve 

hypothese verwerpen. Dus de kans op een verwerping van de alternatieve hypothese gaat hoger 

worden. Terecht of ten onrechte, dat weten we niet.  

Dus hoe kleiner de α, hoe groter β. En hoe groter α, hoe kleiner β. Dus het is onmogelijk om die 

twee kansen op een fout tegelijk te verlagen. Anders zouden we het natuurlijk doen, we zouden 

0% voor beide kiezen. Dan zouden we nooit fouten maken, maar dat kan niet. 

 

  

Figuur 6.8: de vier mogelijke gevallen en hun kansen (pag. 110) 
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Hoofdstuk 7: De power 
We zullen nooit weten of we een fout hebben gemaakt. Dus het gaat ons doel niet zijn om te 

verifiëren of er een fout gemaakt is. Maar het is wel interessant om onszelf de vraag te stellen: 

“Was de procedure in orde om een fout van de tweede soort te vermijden met een hoge kans?” 

Bij de interpretatie van de power moet je altijd onthouden dat 50% eigenlijk het nulpunt is, de 

minimale power. Een muntstuk is zeker de slechtste manier om een beslissing te nemen. En met 

een muntstuk heb je al 50%. Dus een power onder de 50% is zeker niet acceptabel. We zijn 

veeleisend voor α. We mogen ook veeleisend zijn voor β: waarom zouden we tevreden zijn met 

een power kleiner dan 95%?  

 

7.1 De power bij het toetsen van een hypothese betr. een proportie (pag. 117) 
De kans om de juiste beslissing te maken is eigenlijk afhankelijk van de echte (maar onbekende) 

proportie. Dus om de power te berekenen gaan we een specifieke waarde moeten kiezen. 

Stel dat je nulhypothese zegt dat de proportie alcoholisten onder dertigers 8% is. De power is dan 

de kans dat we de nulhypothese verwerpen indien π > 0.08 is. Maar hoeveel groter? Stel dat de 

exacte proportie 8.1% is. De correcte beslissing is een verwerping van de nulhypothese. Maar wat 

is de kans dat we een correcte beslissing nemen indien we een steekproef van 10 werklozen 

zouden trekken en het verschil zo klein is? De kans is duidelijk minuscuul. De power zou bijna 0 

zijn. Stel nu dat de proportie 50% is. Dat lijkt gemakkelijk te detecteren, ook in een steekproef van 

slechts 10 mensen. De power gaat in dit geval hoog zijn, bijna 100%. Maar het is niet de realiteit, 

dus het is niet interessant om dit na te gaan. En stel dat het 8.1% is. Dat interesseert ook niet; we 

gaan niet een speciaal volksgezondheidsbeleid voeren om alcoholisme bij werklozen te vermijden 

indien het verschil maar een tiende van een procent is. Maar 15% is wel interessant. We gaan de 

kans berekenen dat we de juiste beslissing nemen indien de proportie van alcoholisten bij 

werklozen niet 8% is maar 15% onder de specifieke alternatieve hypothese Ha : π = 0.15. 

Om dit te berekenen gebruiken we de functie powerBinom (package = “exactci”, pag. 118). De 

functie heeft de argumenten n = n, p0 = de proportie onder de nulhypothese p1 = de proportie 

onder de specifieke alternatieve hypothese, en de soort hypothese (alternative = “one.sided” of 

“two.sided”). Je mag eventueel ook sig.level toevoegen (per default zal R uitgaan van 5%). 

 

De power en het significantieniveau Het is onmogelijk om α  en β tegelijk klein te houden, dus 

we moeten een compromis zoeken tussen die twee. We hebben gezien dat α en β negatief 

gecorreleerd zijn met elkaar: als we α verlagen zal β stijgen en vice versa. 

 

De power en de specifieke alternatieve hypothese We hebben reeds gezien dat de power hoger 

wordt als we de specifieke alternatieve hypothese gaan verhogen. En de power zal lager worden 

als we de specifieke alternatieve hypothese verlagen. Als de power nul is, dan is β gelijk aan 1. Het 

is niet verwonderlijk: als de echte proportie (zoals de specifieke alternatieve hypothese stelt) zo 

ver bij de proportie van de nulhypothese vandaan ligt, dan is het zeer waarschijnlijk dat we deze 

kunnen detecteren.  

 

De power en de steekproefgrootte Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de kans dat we een 

fout maken. We kunnen met de functie powerBinom de minimale steekproefgrootte bepalen, door 

het argument power toe te voegen (i.p.v. het argument “n”). Het berekenen van de power gebeurt 

het beste vooraf, om te voorkomen dat je nutteloos onderzoek gaat doen. 
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7.2 De power bij het toetsen van een hypothese betr. een verwachting (pag. 121) 
De power is de kans om de nulhypothese te verwerpen indien ze fout is. Ook nu moeten we een 

specifieke alternatieve hypothese opstellen betreffende de verwachting. In plaats van te stellen 

dat 𝐻𝑎: 𝜇𝑎 > 𝜇0 kiezen we een specifieke waarde van µ. We gebruiken de functie power.t.test om 

de power te berekenen. Deze functie heeft zes argumenten nodig: n = de steekproefgrootte n, sd 

= de schatting van de standaarddeviatie (sX), sig.level = de significantie α, het aantal steekproeven 

(type = "one.sample"), de soort hypothese (alternative = “one.sided” of "two.sided") en het 

argument delta:  het verschil tussen de verwachting van de nulhypothese en de verwachting van 

de alternatieve hypothese. Het lijkt hier redelijk om 1 te hanteren voor delta. Op een rijtje: 

power.t.test(n = , sd = , type = , delta = , alternative = , sig.level = ). Indien je sig.level weglaat 

gaat R per default uit van een significantieniveau van 5%.  

 

De power en de steekproefgrootte Ook nu kunnen we de minimale steekproefgrootte 

berekenen door het argument “power” te gebruiken i.p.v. “n”. Dit geeft in de output een niet-geheel 

getal. In de praktijk is dit geen probleem. Je mag uiteraard afronden naar boven want dan ben je 

zeker dat je minstens de gewenste power hebt, maar het gaat bijna geen verschil maken.  

 

7.3 De power bij het toetsen van een hypothese betr. twee verwachtingen – 

afhankelijke steekproeven (pag. 124) 
We hebben het probleem van twee verwachtingen herleid tot één variabele (variabele D) namelijk 

het verschil. We gebruiken dan ook de standaarddeviatie van het verschil. We berekenen de 

power met dezelfde functie power.t.test, maar met andere argumenten: 

power.t.test(n = , delta =, sd = sqrt(x – y), type = “paired”, sig.level = , alternative = ). 

 

De power en de steekproefgrootte Ook nu kunnen we de minimale steekproefgrootte 

berekenen door het argument “power” te gebruiken i.p.v. “n”. 

 

7.3 De power bij het toetsen van een hypothese betr. twee verwachtingen – 

onafhankelijke steekproeven (pag. 125) 
Bij het toetsen van een hypothese betreffende twee verwachtingen uit onafhankelijke 

steekproeven gebruiken we de Welch t-toets. We gaan nu een andere functie gebruiken: 

pwr.t2n.test (package: “pwr”, pag. 127). Deze functie is in principe bedoeld voor de t-toets voor 

twee onafhankelijke steekproeven met de bijkomende hypothese dat σ1 gelijk is aan σ2. We gaan 

die toets niet gebruiken omdat we eigenlijk nooit weten of die twee varianties identiek zijn, maar 

nu gebruiken we deze functie wel omdat er geen andere functie is om de power van de Welch-

toets te berekenen. Deze functie geeft bij benadering goede schattingen van de power: je gaat op 

een paar procent (misschien 5%) na weten wat de power is en dat is al veel beter dan gewoon 

niets te weten. Deze functie heeft ook een nieuw argument nodig, namelijk d: de effectgrootte. 

Een zekere Cohen (1998) schreef een boek, waarin hij zei: “Als je d niet kunt berekenen omdat je 

het moeilijk vindt om die berekening te maken, dan kan je gewoon één van die drie getallen 

(normen) gebruiken: |d| = 0.2 (klein effect), |d| = 0.5 (medium) of |d| = 0.8 (groot).” Als je deze 

getallen ziet, dan krijg je de indruk dat ze varieert tussen 0 en 1. Dat is niet zo. Die normen zijn 

volledig arbitrair, en zeker niet te gebruiken. In z’n boek heeft Cohen zelf geschreven dat het 

gebruik van die normen zeer riskant is. Maar bijna iedereen is die zin vergeten en bijna iedereen 

gebruikt die normen. Je gaat honderden artikels lezen waar dit wordt gebruikt. Doe het niet, maar 

bereken echt deze d (z.o.z.) 
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De effectgrootte d De effectgrootte 𝑑 =
𝜇1−𝜇2

𝑠pooled
 is het verschil tussen de twee verwachtingen, 

onder de specifieke alternatieve hypothese, gedeeld door spooled: de schatting van de 

standaarddeviatie van de twee varianties tegelijk. 

 

spooled  vergeet niet dat deze functie bedoeld is om de power te berekenen van de t-toets 

waarbij we veronderstellen dat de varianties identiek zijn. Als ze identiek zijn, dan zijn ze 

gemeenschappelijk. We kunnen ze ‘poolen’ (samenbrengen). We kunnen de twee identieke 

varianties ineens schatten. We doen dat met deze formule: 𝑠pooled
2 =

𝑆𝑆𝑥+𝑆𝑆𝑦

𝑛1+𝑛2−2
 

In R bereken je spooled handmatig. Je kunt SSX berekenen a.d.h.v. de functie var, maar dan moet je 

nog eens vermenigvuldigd met de steekproefgrootte n – 1. Dit omdat de functie var de variantie 

met n – 1 in de noemer geeft en SSX betreft alleen de gekwadrateerde afwijkingen. Voorbeeld: 

Oefening 68: > spooled <- sqrt((var(IQV)*15+var(IQM)*13)/(13+15)) 

 

We moeten dit dus berekenen, en moeten over een steekproef beschikken. Dus vooraleer we een 

onderzoek doen, moeten we al over een steekproef beschikken om de pooled variantie te kunnen 

berekenen om de power te kunnen berekenen, of om de steekproefgrootte te kunnen berekenen 

voor het eigenlijke onderzoek. Het commando met alle argumenten op een rijtje: 

pwr.t2n.test (n1 = , n2 = , d = , sig.level =, alternative = ) 

 

De power en de steekproefgrootte Om de power te berekenen en de ideale steekproefgrootte 

te bepalen, kunnen we in plaats van n1 óf n2 het argument “power” toevoegen. Als we twee 

steekproeven met dezelfde grootte wensen, dan moeten we de functie power.t.test gebruiken en 

de argumenten “power” en “type = “two.sample”” toevoegen. Je gebruikt bij het argument sd dan 

de schatting van de gemeenschappelijke variantie (s2pooled).  

 

7.5 In het algemeen (pag. 130) 
In principe moet je de power berekenen bij het plannen van je onderzoek - bij het opstellen van je 

design – want anders loop je het risico dat je achteraf gaat zeggen dat je steekproef te klein was. 

Je hebt dan veel tijd en energie verspild. Dus je doet dat het beste vooraf: wat wens ik te bereiken 

of te detecteren met dit onderzoek, welke effectgrootte wens ik te detecteren? Misschien kun je 

een klein pilotonderzoek doen om de standaarddeviatie te schatten. Zo nee, dan kan je wellicht in 

de literatuur artikelen vinden waar de variabelen waarin je geïnteresseerd bent gemeten werden. 

Dan kun je één van de functies gebruiken om de power te berekenen, of beter: om de 

steekproefgrootte te berekenen om een bepaalde power te bereiken. Dat gaat zeer ruw zijn 

natuurlijk, maar het is belangrijk dat je weet of het 15 is, of 100 of 500. Het is duidelijk dat d iets 

zeer moeilijks is om te bepalen. Dan geen probleem. Redeneer onder verschillende scenario’s. Je 

gaat de power berekenen met verschillende waarden van d, je kunt niet precies hetzelfde doen als 

andere onderzoekers reeds deden.  
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Hoofdstuk 8: Enkelvoudige lineaire regressie 
We hebben een lineair verband in de steekproef geobserveerd, geanalyseerd en gekwantificeerd 

met een correlatiecoëfficiënt en een regressielijn (functie lm(formula = Y ~ X)). We willen weten 

of dit verband ook aanwezig is in de populatie van alle werklozen, of observeren we dit enkel 

binnen onze steekproef in functie van toeval? Mogen we onze bevindingen veralgemenen? We 

gaan dit statistisch toetsen (syllabus pag. 136). 

 

8.2 Het enkelvoudig lineair model – kansrekenen (pag. 136) 
We hebben twee variabelen (Y en X) en we wensen Y te verklaren door X. We zeggen ook wel dat 

X de onafhankelijke variabele is (predictor) en dat Y de afhankelijke variabele is. Stel dat we 

vermoeden dat het verband tussen de twee variabelen lineair is (doordat we een lineair verband 

in de steekproef hebben geobserveerd). Dan kunnen we dat schrijven als volgt: Y = β0 + β1 X, waar 

β0 gelijk staat aan b0 en β1 gelijk staat aan b1. Maar Y wordt ook beïnvloed door veel andere 

factoren, variabelen, meetfouten e.d. We gaan de vergelijking herschrijven met een bijkomende 

term: Y = β0 + β1 X + ε waarbij ε (Epsilon) staat voor een toevalsvariabele die varieert van individu 

tot individu. Dus Epsilon is een toevalsvariabele, iets dat we niet kunnen voorspellen, iets dat 

varieert van individu tot individu. Deze toevalsvariabele wordt daarom de fout of de foutterm 

genoemd. Dit nieuwe model noemen we een kansmodel. Een X-waarde hoeft dan niet altijd meer 

te corresponderen me een vaste Y-waarde. Y = β0 + β1 X + ε is het kansmodel voor één individu. 

Maar we gaan steekproeven trekken. Dus we gaan de formule herschrijven voor individu i : Yi = 

β0 + β1 xi + εi. We noemen dit het enkelvoudig lineair model, omdat er maar één predictor is. 

 

Gauss-Markov assumpties Elke fout εi heeft zijn eigen verwachting en variantie (twee 

parameters per individu). En elke fout kan correleren met een andere fout. Als n gelijk is aan 20, 

dus een kleine steekproef, kom je uit op 232 parameters. Als je de parameters van zo’n model 

moet schatten gaat dat natuurlijk niet. Dus we gaan dit model vereenvoudigen door een aantal 

bijkomende assumpties te maken. Deze zogenoemde Gauss-Markov assumpties luiden als volgt: 

 

E(εi) = 0 voor alle i De verwachting van de fout hangt niet af van het individu. Bij het 

kansrekenen denken we altijd in termen van trekkingen voor oneindig veel steekproeven. We 

spreken over de fout van de eerste personen (of tweede, of derde) in alle steekproeven, niet over 

de personen op zich. We kunnen personen trekken waarbij de andere variabelen een positief 

effect hebben, of waarbij die andere variabelen een negatief effect hebben. Dat zou elkaar kunnen 

compenseren. We maken de hypothese dat de fout 0 is; gemiddeld gezien gaat het correct zijn.  

 

V(εi) = V(εj) voor alle i, j (homoscedasticiteit) De variantie van de fout hangt niet af van het 

individu. De variantie van de fout is constant, en wordt aangeduid door symbool 𝝈𝜺
𝟐 

 

COV(εi, εj) = 0  De fout bij individu i is niet gecorreleerd met de fout bij individu j. We 

zeggen ook wel dat er geen seriële correlatie is; d.w.z. dat er geen correlatie tussen individuen in 

de steekproef is. 

 

Het enkelvoudig lineair model heeft nu drie parameters: β0, β1 en 𝜎𝜀
2 (sigma kwadraat epsilon).  
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8.2.2 De voorwaardelijke verwachting (pag. 138) 

We gaan ons focussen op een deelpopulatie van de algemene populatie: de verwachting van Y op 

voorwaarde dat de predictor X gelijk is aan een bepaalde waarde. We noteren dit als E(Y | X = x) 

waarbij de verticale streep staat voor ‘op voorwaarde dat’. Dankzij enkele stellingen die we gezien 

hebben (de verwachting van de fout is 0, de verwachting van een som is gelijk aan de som van de 

verwachtingen, de verwachting van een getal is dat getal), bekomen we na analyse de volgende 

vergelijking: 𝑬(𝒀𝒊|𝑿𝒊 = 𝒙𝒊) = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝒊. Vaak wordt de voorwaardelijke verwachting afgekort 

door E(Yi | xi). 

 

De voorwaardelijke verwachting als predictie We kunnen de vergelijking van hierboven 

gebruiken om voorspellingen of predicties te maken. . Natuurlijk gaat de verwachting fout zijn, 

maar gemiddeld gezien gaat de voorspelling correct zijn over een groot aantal steekproeven heen.  

 

Populatieresiduen Het verschil tussen Yi en de predictie van Yi is 𝑌𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖. Als we dit 

vergelijken met de formule voor het enkelvoudig lineair model vinden we dat 𝑌𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖 = 𝜀𝑖 . 

Dit is een andere manier om de fout te bekijken: het is het equivalent van de residuen in de 

beschrijvende statistiek (de verticale afstand tussen een punt in je steekproef en de regressielijn; 

een fout/afwijking tussen wat de regressielijn voorspelt en de échte, geobserveerde waarde in de 

steekproef). Dus je hebt geobserveerde residuen in de steekproef en je hebt de populatieresiduen, 

zoals hier. εi is een populatieresidu. Dat is een toevalsvariabele die van steekproef tot steekproef 

varieert en die gelijk is aan de fout bij individu i.  

 

8.2.3 De voorwaardelijke variantie (pag. 140) 

We kunnen ook de voorwaardelijke variantie analyseren onder de hypothese dat het lineair model 

geldt. V(Y | X = x) is de variantie van Y onder voorwaarde dat X gelijk is aan een bepaalde waarde 

x. Dankzij enkele stellingen die we gezien hebben (de variantie van de som is gelijk aan de som 

van de varianties plus twee maal de covariantie, de covariantie onder de hypothese dat het lineair 

model geldt is nul, de variantie van de fout is 𝜎𝜀
2 en de variantie van een getal (𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖) is ook 

nul) vinden we dat 𝑽(𝒀𝒊|𝑿𝒊 = 𝒙𝒊) = 𝝈𝜺
𝟐.  

VB: je observeert het gewicht van alle 30-jarige mannen die 20 jaar geleden 20kg wogen. Hun 

gewicht varieert natuurlijk; ze wegen niet allemaal wat het lineair model voorspelt. De predictie 

is 76 kg. De variantie rond de predictie wordt verklaard door het toeval en is gelijk aan 𝜎𝜀
2.  

 

8.2.4 De correlatiecoëfficiënt (pag. 140) 

Het is spreekt voor zich dat er een verband moet zijn tussen het lineair model en de 

correlatiecoëfficiënt. De regressiecoëfficiënt β1 is gelijk aan de correlatiecoëfficiënt ρXY maal de 

verhouding tussen de standaarddeviaties sy op sx. Eigenlijk kennen we deze formule al van b1 (de 

geobserveerde regressiecoëfficiënt, zie formularium). We gebruiken nu Griekse letters omdat we 

het hebben over toevalsvariabelen en niet meer over geobserveerde variabelen. 
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8.3 Puntschatting (pag. 141) 
Puntschatting van β1  De beste schatter van β1 is B1. Zijn realisatie in de steekproef is b1. 

De schatting van  β1 is dus de helling van de rechte van de beschrijvende statistiek. in R wordt de 

schatting b1 gegeven door de functie lm. Deze schatter heeft een variantie (zie formularium). Om 

goede schattingen van β1 te bekomen hebben we een schatter nodig waarvan de variantie zo klein 

mogelijk is. De variantie wordt beïnvloed door: 

- n: hoe meer waarnemingen, hoe representatiever, hoe beter de schattingen; 

- 𝜎𝜀
2 (de variantie van de fout): stel dat de fouttermen veel variëren, dan betekent dit dat er veel 

dingen zijn die je niet controleert en die niet door de rechte beschreven worden. Daardoor ga 

je slechte schattingen bekomen. Je kunt dit controleren door bij een experiment zoveel 

mogelijk variabelen constant blijven bij alle individuen; 

- s2
X (de variantie van X in de steekproef): hoe groter s2

X hoe kleiner de variantie van de 

schatter, dus hoe beter de schatter. Door het reduceren van de variantie van X krijgen we 

minder informatie over de tendentie en we gaan dus de tendenties slechter schatten. Dit effect 

noemen we het range restrictie-effect. De variatiebreedte van X wordt gereduceerd, en 

omwille van dit effect gaat de schatting van β1 minder precies zijn. 

De standaardfout van B1 (symbool 𝑆𝐸𝐵1
) is gelijk aan de wortel van de variantie. 

 

Puntschatting van β0  Om β0 te schatten gebruiken we de schatter B0. B0 is de schatter die 

in elke steekproef gelijk is aan b0: het intercept van de regressielijn. De formule van de variantie 

staat op het formularium, in R wordt de schatting b0 gegeven door de functie lm. De standaardfout 

van B0 (symbool 𝑆𝐸𝐵0
) is gelijk aan de wortel van de variantie. Om goede schattingen van β0 uit te 

komen, zorgen we ook ervoor dat 𝜎𝜀
2 zo klein mogelijk is terwijl n en s2X zo groot mogelijk zijn (zie 

vorige paragraaf). Het intercept is de waarde van de afhankelijke variabele (uitgaven) bij een 

individu waarbij alle andere variabelen 0 zijn. In het echt kan dit niet, dus we hoeven niet naar β0 

te kijken. Het heeft geen concrete betekenis dus we hoeven niet te proberen dit te interpreteren. 

 

8.3.3 De predicties (pag. 143) 

De voorwaardelijke verwachting: E(Yi | xi) = β0 + β1xi, maar nu zijn β0 en β1 onbekend. We kunnen 

deze predictie niet berekenen. Je gaat het dus schatten. We gaan in deze formule β0 en β1 

vervangen door de schatters B0 en B1. De schatter van de predictie is dus B0 + B1xi. 

 

De schatter �̂�𝒊  De schatter B0 + B1xi wordt aangeduid met �̂�𝑖. Dit is misleidende notatie. In 

principe zegt een hoedje boven iets dat je dat ‘iets’ wenst te schatten. Je zou denken dat dit de 

schatter van Y is. Maar nee, Y is een toevalsvariabele en we gaan nooit een toevalsvariabele 

schatten. Wel schatten we parameters van toevalsvariabelen. We kunnen de verwachting en de 

variantie van de toevalsvariabele schatten, e.d. Dus deze notatie is zinloos maar het is 

standaardnotatie dus we gebruiken hem. Het betekent ‘schatter van de predictie’: 𝐵0 + 𝐵1𝑥𝑖 = �̂�𝑖. 

Deze schatter heeft een variantie, en wordt gegeven door de formule op het formularium. De 

variantie wordt beïnvloed door 𝜎𝜀
2, n en s2X maar ook door 𝑥𝑖 − �̅�. Hoe dichter 𝑥𝑖 bij het 

gemiddelde �̅� ligt, hoe kleiner de variantie en bijgevolg hoe beter de predicties. 

 

De realisatie �̂�𝒊  Als we de realisatie van deze schatter in een steekproef berekenen dan 

hebben we b0 + b1xi. Dit wordt aangeduid door het symbool �̂�𝑖 . Ook deze notatie is misleidend. 

We schatten niet y, maar de predictie bij een individu met een bepaalde score xi: 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 = �̂�𝑖 . 

�̂�𝑖  wordt óók een predictie genoemd. Als je weet dat dezelfde naam wordt gebruikt voor twee 
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dingen, kan je uit de context gemakkelijk opmaken waarover het gaat. Je moet wel goed opletten 

en dit in het achterhoofd houden. 

 

Een betere notatie, en die zullen we soms gebruiken, is: 𝑬(𝒀𝒊|𝒙𝒊)̂ . Als je dit zonder het hoedje 

bekijkt, hebben we de verwachting van Y op voorwaarde dat X gelijk is aan xi. Als je het hoedje 

erop zet dan heb je de schatting van de voorwaardelijke verwachting (�̂�𝑖). 

Als je een predictie wilt maken voor een nog-niet geobserveerde x-waarde, kan je 𝑥𝑖 vervangen 

door x. De schatter van de predictie heeft dezelfde formule, maar met x (zonder i). Dat blijft zuiver 

en efficiënt.  

 

8.3.4 Puntschatting van 𝜎𝜀
2 (pag. 144) 

𝜎𝜀
2 is gelijk aan de variantie van de fouten (populatieresiduen), ofwel: de variantie van 𝑌𝑖 − 𝛽0 −

𝛽1𝑥𝑖. De beste schatter ervan is S2
ε: het is de som van gekwadrateerde verschillen tussen Yi (de 

variabele) en de schatter van de predicties (𝐵0 − 𝐵1𝑥𝑖), gedeeld door n – 2 (om ervoor te zorgen 

dat de schatter zuiver is). De corresponderende schatting van σ2ε wordt gegeven door dezelfde 

formule, maar met kleine letters. We duiden dit ook aan als �̂�𝜀
2 (zie het formularium).  

Het sommatieteken en de som die daar rechts van staat wordt vaak vervangen door 
SSRes

𝒏−𝟐
. De som 

van de gekwadrateerde afwijkingen (tussen de echte scores en de predicties ervan) is dus de som 

van de gekwadrateerde residuen (vandaar SSRes (ENG): sum of squares v/d residuals).  

De output van de functie lm is zeer beperkt (twee coëfficiënten) maar achter de schermen heeft R 

veel andere dingen berekend. We kunnen bijvoorbeeld de predicties �̂�𝑖  opvragen d.m.v. de functie 

fitted(lm) maar voor de berekening van �̂�𝜀
2 hebben we vooral baat bij de functie residuals(lm). Dit 

geeft een lijst van de residuen 𝑦𝑖 − �̂�𝑖 . Om �̂�𝜀
2 te berekenen nemen we de som van gekwadrateerde 

residuen gedeeld door n – 2: sum(residuals(lm)^2)/(n-2). De standaardfout is de wortel hiervan. 

 

8.3.5 Puntschatting van ρXY (pag. 144) 

De beste schatter van ρXY is de steekproefgrootheid RXY waarvan de realisatie in een steekproef 

gelijk aan rXY  is. Deze schatter is zuiver en efficiënt. In R wordt ρXY geschat a.d.h.v. de functie cor. 

 

8.3 Intervalschatting (pag. 145) 
Om intervalschattingen te kunnen maken hebben we een nieuwe assumptie nodig. De nieuwe 

assumptie is dat de fouten (de residuen) normaal verdeeld zijn. Deze nieuwe assumptie samen 

met de Gauss-Markov assumpties heeft als gevolg dat de fout normaal verdeeld is: 𝜀𝑖  ~ 𝑁(0, 𝜎𝜀
2) 

voor alle i. De verwachting van 0 is de eerste Gauss-Markov assumptie, en de standaarddeviatie 

σ2
ε is de tweede Gauss-Markov assumptie. 

 

De formules voor de betrouwbaarheidsintervallen van β0 en β1 staan op het formularium. In R 

wordt het betrouwbaarheidsinterval voor β0 en β1 gegeven door de functie confint(lm). De 

betrouwbaarheid kan aangepast worden middels het argument level (per default is het 95%). 
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8.4 Toetsing (pag. 147) 
We gaan het lineair model toetsen. We gaan onderzoeken of het plausibel is dat er een lineair 

model is tussen twee variabelen. De hypothese die men wenst te toetsen is de nulhypothese H0 : 

β1 = 0 of H0 : ρXY = 0. Ze zijn gelijk aan elkaar omwille van de formule β1 = ρXY / (σX σY). Dat gaan 

we onderzoeken a.d.h.v. een statistische toets. Voorwaarden om deze toets te mogen gebruiken: 

- Y is van interval- of ratiomeetniveau is; 

- X is ook van interval- of ratiomeetniveau zijn OF dichotoom. Dit is een nominale variabele die 

slechts twee waarden kan aannemen (bv. m/v, 0/1 etc.); 

- De Gauss-Markov assumpties en de normaliteitsassumptie zijn voldaan. We gaan dit na a.d.h.v. 

een normale qqplot (in R: qqnorm(residuals(lm)). 

Het verwerpen van de nulhypothese β1 = 0, en daarmee stellen dat het lineair model met één 

predictor beter is dan het nulmodel, is hetzelfde als zeggen dat X een predictor is van Y. 

 

Het toetsen van het lineair model via de t-verdeling De nulhypothese H0 : β1 = 0 wordt getoetst 

a.d.h.v. toetsingsgrootheid die op het formularium staat: een t-toets met n – 2 vrijheidsgraden. B1 

wordt bekomen a.d.h.v. de functie lm of met de functie coef(lm). Deze laatste geeft nauwkeurigere 

schattingen van de coëfficiënten. SSRes is de som van gekwadrateerde residuen van het lineaire 

model. In R bekomen we dit door het commando sum(residuals(lm)^2). SSX is de som van 

gekwadrateerde afwijkingen. In R bekomen we dit door het commando var(X)*(n-1) of door het 

commando (zo staat het in de syllabus) sum((Gezondheid$duur - mean(Gezondheid$duur))^2). 

Vervolgens berekenen we de toetsingsgrootheid handmatig in R: B1/sqrt(SSRes/((n-2)*SSX)). De 

p-waarde vinden we dankzij de functie 2*pt(q = , df = n-2, en lower.tail = FALSE om de 

rechterstaart te berekenen indien de toetsingsgrootheid een grote waarde heeft). 

 

Het toetsen van een lineair model via een F-verdeling Deze techniek is volledig equivalent aan de 

toetsing via de t-verdeling, maar ligt aan de kern van een algemene methode om modellen met 

elkaar te vergelijken. Die methode zullen we nodig hebben bij meervoudige lineaire regressie. De 

techniek die we nu zullen zien is gebaseerd op de modelselectie aanpak: een methode om een 

model te selecteren uit twee modellen. Eén van die twee modellen is het lineair model met één 

predictor. Het tweede model is wat we het nulmodel noemen. Dat is het lineair model, maar met 

de beperking dat β1 (de helling) gelijk aan 0 moet zijn. We kunnen het nulmodel noteren als Yi = 

β0 + εi. Het is het lineair model zonder predictor. Met dit model gaan we ook predicties maken en 

residuen definiëren: 𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖) = 𝐸(𝛽0 + 𝜀𝑖) = 𝐸(𝛽0) + 𝐸(𝜀𝑖) = 𝛽0. De predictie is 

onafhankelijk van xi. De fout is gelijk aan 𝑌𝑖 − 𝛽0 = 𝜀𝑖 . We kunnen ook o.b.v. steekproeven 

predicties doen: 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂ = 𝐵0 en het is mogelijk te bewijzen dat  𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂ = 𝐵0 =  �̅� met als 

realisatie in de steekproef 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂ = 𝑏0 =  �̅�. De populatieresiduen definiëren we als 𝑌𝑖 − �̅� met 

als realisatie 𝑦𝑖 − �̅�. De som van de residuen van dit specifiek model (SSRes0) is de variantie van Y 

maal n (of, indien je R-output gebruikt: de variantie volgens het commando var vermenigvuldigen 

met n – 1, zie paragraaf 7.3: spooled). De som van de gekwadrateerde residuen van het lineair model 

met één predictor wordt gekregen door de R-functie: sum(residuals(lm)^2). 

 

De selectieprocedure  We hebben een puntenwolk en twee modellen. Met het lineair 

model gaan we de puntenwolk passen met een schuine rechte, met het nulmodel gaan we de 

puntenwolk passen met een horizontale rechte. Maar met het nulmodel gebruik je altijd een 

horizontale rechte. Je mag de rechte alleen hoger of lager leggen. Je gaat de puntenwolk minder 

goed kunnen passen en vaak veel minder goed. Dus de som van de gekwadrateerde residuen van 

het lineair model gaat meestal kleiner zijn dan bij het nulmodel. Dit verschil tussen de twee 
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sommen van residuen gaan we gebruiken om na te gaan welke van de twee modellen het beste is. 

Is het verschil groot genoeg tussen SSRes1 en SSRes0 om te beslissen dat het lineair model met één 

predictor geldig is, en het niet gewoon een effect van toeval is? We berekenen een p-waarde 

middels een F-verdeelde toetsingsgrootheid (zie formularium). In R gebruiken we de functie pf 

met als argument q de toetsingsgrootheid, df1 = 1, df2 = (n – 2)  en lower.tail=FALSE . 

 

8.5 De determinatiecoëfficiënt R2 (pag. 151) 
We hebben de formule van de som van de gekwadrateerde Y-afwijkingen (SSY). Dit is op te splitsen 

in twee delen: SSMod en SSRes.  

SSMod is gelijk aan de som van gekwadrateerde verschillen tussen de predictie van het lineair 

model (een punt op de regressielijn; �̂�𝑖) en de predictie van het nulmodel (�̅�𝑖). Dit is wat het lineair 

model kan verklaren: de verschillen tussen de predicties zonder lineair verband (nulmodel) en de 

predicties mét een lineair verband. 

SSRes is gelijk aan de som van gekwadrateerde verschillen tussen de predicties van het lineair 

model (�̂�𝑖) en de observaties in de steekproef (𝑦𝑖) met dezelfde x-waarde. Dit zijn verticale 

afstanden (residuen) Dit is wat het lineair model niet kan verklaren: het zijn afwijkingen tussen 

de predicties en de observaties.  

De totale variatie SSY (geen variantie, dan zouden we delen door n) is gelijk aan de som van die 

twee delen (verklaard en niet verklaard). En omdat SSY opgesplitst kan worden in twee delen 

wordt SSY ook vaak de totale variatie genoemd. Dat wordt aangeduid met SSTot.  

Indien we delen door n, spreken we ook van de variantiedecompositie: SSTot/n (de totale variantie) 

is gelijk aan SSRes/n + SSMod/n (onverklaarde en verklaarde variantie). Deze decompositie leidt tot 

de definiëring van R2, namelijk: 𝑅2 =
𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡
=

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡  − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡
  

 

Je weet dat de totale variatie de som is van twee dingen: enerzijds de verklaarde variatie en 

anderzijds de onverklaarde variatie. Je wilt graag een model hebben dat veel variatie verklaart. 

Om dit te meten, te kwantificeren, gebruiken we deze verhouding. Dit is de hoeveelheid variatie 

dat verklaard wordt gedeeld door de totale variatie. Het is dus de proportie variatie die verklaard 

wordt door het lineair model. R2 is de proportie van de totale variatie die door het lineair model 

verklaard wordt. We kunnen ook de teller en de noemer door n delen, en dan zien we dat R2 de 

verhouding tussen twee varianties is: de verklaarde variantie gedeeld door de totale variantie. 

Enkele kenmerken van R2: 

- R2 is een toevalsvariabele (varieert van steekproef tot steekproef). In elke steekproef kan je 

zijn realisatie berekenen, en we gebruiken hetzelfde symbool (ook R2).  

- R2 is altijd positief of 0. Dit komt omdat je sommen van kwadraten gebruikt, en dat kan nooit 

negatief zijn. Ook is ze altijd kleiner dan of gelijk aan 1.  

- Hoge waarden van R2 bij een sterk lineair verband en lage waarden van R2 bij een zwak lineair 

verband.  

- Het is mogelijk te bewijzen dat R2 gelijk is aan het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt van 

Pearson (afgezien van het teken; of het stijgend of dalend is), maar alleen indien er slechts één 

predictor is. ρ is dan dus √𝑅2 

 

De aangepaste determinatiecoëfficiëntDe waarde van R2 is gebaseerd op een steekproef van n 

observaties. R2 is eigenlijk geen zuivere schatter van de echte onbekende schatter R2. We gaan dus 

de formule die we net hebben gezien een beetje aanpassen om een betere schatter te hebben: 
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�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛−1

𝑛−𝑝−1
 met p het aantal predictoren. �̅�2 (ENG: adjusted R-squared) is altijd een 

beetje kleiner dan R2. We kunnen �̅�2 in R berekenen met de functie summary(lm). 

8.8 De power van de toets van H0 : β1 = 0 (pag. 155) 
We berekenen de power van deze toets a.d.h.v. de R-functie pwr.r.test. Om de power te berekenen 

moet je altijd een specifieke alternatieve hypothese aan R doorgeven. Bij onze toets is de 

nulhypothese dat er geen verband is: β1 = 0. De alternatieve hypothese is dat β1 ≠ 0, maar dat is 

niet specifiek genoeg. Om dit aan R te communiceren moeten we een argument ‘r’ gebruiken: de 

waarde van de correlatiecoëfficiënt die we wensen te detecteren met een hoge kans. We gaan eerst 

β1 bepalen, en dan gaan we ρ berekenen. β1 is het y-verschil dat correspondeert met een x-verschil 

van één eenheid (twee punten met een verschil van één eenheid op de x-as). Als we β1 kennen, σX 

of σY kennen of schatten, kunnen we ρ berekenen, en die gebruiken we als argument voor de 

functie pwr.r.test. De  keuze van β1 hangt af van de context. We kunnen β1 invullen in de formule 

van het lineair model, om zo het bijbehorende y-verschil te achterhalen, maar we kunnen ook 

nagaan welke β1 hoort bij een bepaald y-verschil dat we wensen te weten. Een ruwe schatting is 

meestal genoeg om de power te kunnen berekenen.  

 

8.9 De validiteit van de Gauss-Markov assumpties (pag. 157) 
We hebben een aantal assumpties gemaakt om het lineaire model te kunnen gebruiken. Dit zijn 

de Gauss-Markov assumpties en de normaliteitsassumptie. Het is belangrijk na te gaan of de 

assumpties voldaan zijn. 

 

Homoscedasticiteit (tweede Gauss-Markov assumptie) We kunnen de variantie visueel 

‘analyseren’ d.m.v. snedes in het spreidingsdiagram (functie: plot(x, y)). Indien de spreiding in de 

snedes ongeveer dezelfde is (er is geen spectaculair verschil in de manier waarop die punten 

gespreid zijn) kunnen we er vanuit gaan dat de variantie constant is: onafhankelijk van de 

variabele X (de predictor). De homoscedasticiteitsassumptie is in orde. We nemen snedes uit het 

centrum; we gaan niet onze conclusie baseren op dingen die helemaal aan de rechterkant of 

helemaal aan de linkerkant gebeuren, waar er weinig punten zijn.  

 

De eerste Gauss-Markov assumptie De belangrijkste oorzaak voor een schending is dat het 

verband niet lineair is. Indien het verband wel lineair is, dan zouden de snedes op het 

spreidingsdiagram min of meer gecentreerd zijn om de regressielijn en zou de verwachting van 

de fout voor alle i nul zijn. In de syllabus een voorbeeld van een nonlineair verband. De snedes 

liggen in twee gevallen ruim boven de regressielijn (de verwachting van de fout is sterk boven 

nul) en in één geval ruim onder de regressielijn (de verwachting van de fout is sterk beneden nul). 

De eerste Gauss-Markov assumptie is dan niet in orde. 
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Hoofdstuk 9: Meervoudige lineaire regressie 
In plaats van afzonderlijke enkelvoudige lineaire regressies uit te voeren om het verband te 

analyseren tussen een afhankelijke variabele en meerdere predictoren, gaan we een meervoudige 

lineaire regressie uitvoeren. De formule wordt gegeven door: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝜀𝑖. 

De toetsing van dit model gaat complexer zijn, maar dat geeft niet want R gaat de berekeningen 

uitvoeren. Maar er is een conceptuele complexiteit. De uitkomst van de toets gaat niet meer binair 

zijn. Bij het enkelvoudige model is de uitkomst: het lineair model geldt wél, of het lineair model 

geldt niet (X is een predictor, of X is geen predictor). Bij het meervoudig lineair model met twee 

predictoren zijn er vier mogelijke uitkomsten: het model geldt met beide predictoren, het model 

geldt met X1 als predictor, het model geldt met X2 als predictor, het model geldt helemaal niet. 

 

9.2 Visuele analyse (pag. 172) 
Twee predictoren De functie scatterplot3D (package = “scatterplot3D”) geeft een 

driedimensionaal spreidingsdiagram. De afhankelijke variabele plaats je best als laatste. Het 

verband tussen de tweede predictor en de afhankelijke variabele is moeilijk te zien. Je kunt een 

nieuw driedimensionaal spreidingsdiagram tekenen door de predictoren om te draaien, of 

gebruik maken van de functie plot3D (package = “rgl”). Dit genereert een driedimensionaal 

spreidingsdiagram dat je kunt roteren. 

Meer dan twee predictoren Met meer dan twee predictoren ligt de puntenwolk in een ruimte 

met meer dan drie dimensies en hij kan dan niet meer ineens gevisualiseerd worden. De functie 

pairs tekent voor elk paar variabelen een klassiek spreidingsdiagram. We kunnen het beste aan R 

melden voor welke variabelen we een spreidingsdiagram willen (anders gaat R het ook berekenen 

voor variabelen van nominaal meetniveau). We gebruiken een extra argument: lower.panel = 

NULL, wat de dubbelen tussen bv. X1 – X2 en X2 – X1 weglaat (alleen X1 – X2 wordt getoond). 

Als je het lineair model met twee predictoren probeert te visualiseren, dan ga je een vlak uitkomen 

in plaats van een rechte. Als er meer dan twee predictoren zijn, dan kunnen we het niet meer 

tekenen. We noemen dit een hypervlak. Dat is het equivalent van een vlak, maar in een ruimte van 

vier, vijf, zes, of tien dimensies. 

 

9.3 Het meervoudig lineair model – Kansrekenen (pag. 174) 
De kansrekening gaat ongeveer hetzelfde zijn als bij het enkelvoudig model. Het aantal 

predictoren is p (het gaat van 1 t/m p). De coëfficiënt van predictor J is βj en subscript i verwijst 

naar individu i. We gaan ook hier de drie Gauss-Markov assumpties maken. We hebben p + 2 

parameters: p regressiecoëfficiënten (β1 t/m βp), β0 en de variantie van de fout. 

 

De voorwaardelijke verwachting  

De voorwaardelijke verwachting wordt gegeven door 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

Dit is een deterministische vergelijking (het zijn allemaal getallen, er is geen toevalsvariabele 

meer). Dit komt doordat we ons niet focussen op één realisatie van Yi maar op de verwachting van 

alle realisaties van Yi. De voorwaardelijke verwachting van Yi is een lineaire functie van elke xij (j 

= 1 t/m p). Elke coëfficiënt βj (die vermenigvuldigd wordt met xij) heeft ook een concrete 

betekenis, net zoals bij het enkelvoudig lineair model: het is de toename van Y die correspondeert 

met een toename van xj met één eenheid indien alle andere variabelen constant blijven.  

We kunnen dit model gebruiken om predicties te doen. Gemiddeld gezien gaan de predicties 

correct zijn. 
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De residuen 

De residuen zijn de afwijkingen tussen de echte score op de variabele Y en de predicties, net zoals 

bij enkelvoudige regressie. Dus het verschil tussen de echte score en de predictie is per definitie 

gelijk aan εi, dus foutterm en εi is hetzelfde. De foutterm εi representeert de populatie-residuen. 

 

De voorwaardelijke variantie 

𝑉(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑋𝑖𝑝 =  𝑥𝑖𝑝) =  𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖) is de variantie van twee termen. Er zijn 

natuurlijk meer termen (𝛽0 en 𝛽1 en 𝛽2 enzovoorts), maar we kunnen de eerste p + 1 termen 

groeperen, en dan hebben we een tweede term: 𝜀𝑖 . Dit is de variantie van een som. We hebben 

gezien dat de variantie van een som gelijk is aan de som van de varianties plus twee maal de 

covariantie. De variantie van de eerste term is 0, omdat de variantie van het getal 0 is (het getal 

varieert niet). De variantie van de tweede term is 𝜎𝜀
2 (homoscedasticiteitshypothese) en de 

covariantie tussen 𝜀𝑖  en de eerste term is 0. Er is geen covariantie tussen een toevalsvariabele en 

een getal. Dus: 𝑉(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑋𝑖𝑝 =  𝑥𝑖𝑝) =  𝜎𝜀
2 en deze is onafhankelijk van 𝑥𝑖𝑗 . 

 

De correlatiecoëfficiënt 

Bij enkelvoudige lineaire regressie hebben we gezien dat er een zeer simpel verband tussen de 

correlatiecoëfficiënt ρ en de regressiecoëfficiënt β1. Bij meervoudige lineaire regressie is de 

situatie een beetje anders. We kunnen ook ρ berekenen, en ρ is een coëfficiënt. βj representeert 

het verband tussen Xj en Y, rekening houdend met de andere predictoren en daarom is er geen 

eenvoudige formule nu om het verband tussen ρ en β1 te berekenen. Dus vergeet niet: ρ is altijd 

een maat voor het verband tussen twee variabelen, los van de rest, bij zowel enkelvoudige als 

meervoudige lineaire regressie. 

 

9.4 Puntschatting (pag. 179) 
Om de coëfficiënten te schatten, gaan we net zoals bij enkelvoudige lineaire regressie proberen de 

puntenwolk zo goed mogelijk te passen. Niet meer door een rechte, maar door een vlak of door 

een hypervlak. En ten dien einde gebruiken we de kleinste kwadratenmethode, die we in 

hoofdstuk 2 hebben gezien. Dat is de methode die we gebruiken om de regressielijn te berekenen. 

We berekenen alle residuen, we kwadrateren alle residuen, we tellen ze op, en deze som van 

gekwadrateerde residuen gaan we minimaliseren. We gebruiken de functie lm (dezelfde functie 

als bij enkelvoudige lineaire regressie), maar in het argument achter de ~ worden de predictoren 

van elkaar gescheiden door een + teken. In de output krijg je het intercept b0 (en niet β0, want het 

gaat om een schatting!) en een coëfficiënt van de predictor β1 (b1) en de coëfficiënt van de 

predictor β2 (b2). Als je een vlak tekent met die coëfficiënten heb je het best passende vlak. 

 

Schatting van β1 De beste schatter van β1 is B1. Zijn realisatie in de steekproef is b1. De 

schatting van  β1 is dus de helling van de rechte van de beschrijvende statistiek. in R wordt de 

schatting b1 gegeven door de functie lm. Deze schatter heeft een variantie, maar deze is complexer 

dan bij enkelvoudige lineaire regressie en wordt niet gezien. De principes om de variantie klein te 

houden blijven hetzelfde (grote s2Xj, grote n, kleine 𝜎𝜀
2). 
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Schatting van β0 Om β0 te schatten gebruiken we de schatter B0. B0 is de schatter die in elke 

steekproef gelijk is aan b0: het intercept van de regressielijn. In R wordt de schatting b0 gegeven 

door de functie lm. Deze schatter heeft een variantie, maar deze is complexer dan bij enkelvoudige 

lineaire regressie en wordt niet gezien. De principes om de variantie klein te houden blijven 

hetzelfde. 

 

9.4.3 De predicties (pag. 181) 

De schatter van de predictie wordt gegeven door �̂�𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑥𝑖𝑝. Het gaat variëren 

van steekproef tot steekproef en gaat leiden tot verschillende predicties. Deze schatter wordt 

meestal gewoon een predictie genoemd. De schatting van de predictie wordt gegeven door �̂�𝑖 =

𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝 en wordt meestal ook een predictie genoemd. Afhankelijk van de context 

zal het meestal duidelijk zijn om te weten of het gaat over de echte predictie, de schatter van een 

predictie of de schatting van een predictie. 

We kunnen een formule voorstellen voor de variantie van de schatter van de predictie. Deze 

formule is complex en wordt niet gezien, maar (belangrijk) het wordt beïnvloed door de 

elementen zoals hiervoor gezien. De predicties zullen ook beter zijn indien je predicties wenst te 

maken voor punten die in de buurt van het centrum van de puntenwolk liggen. 

De formule kan gebruikt worden om predicties te maken. Gemiddeld gezien gaan ze correct zijn. 

 

9.4.4 Puntschatting van 𝜎𝜀
2 (pag. 181) 

Dit is de variantie van de fouten, en de fout is het verschil tussen de echte score en de predictie 

ervan. We gaan al die fouten kwadrateren, we gaan ze optellen (dan hebben we de variatie van de 

fouten) en we gaan delen door n – p – 1. Merk op: als er maar één predictor is dan delen we door 

n – 2. Dit is hetzelfde als delen door n – 1 – 1, volgens deze formule. De schatting is dezelfde 

formule, maar met kleine letters. En er is een derde manier om dit te schrijven: 
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛−𝑝−1
 omdat (𝑦𝑖 −

�̂�𝑖)2 een residu is waarbij SSRes staat voor ‘de som van de gekwadrateerde residuen’.  

Om �̂�𝜀
2 in R te berekenen nemen we de som van gekwadrateerde residuen van het meervoudig 

lineair model, gedeeld door n – p – 1: sum(residuals(lm)^2)/(n-p-1). Daarnaast kun je, wanneer 

je de functie summary gebruikt, de variantie van de fouten ook afleiden uit de output. In de laatste 

regels van de output vind je residual standard error. Dit is de wortel van �̂�𝜀
2: √

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛−𝑝−1
. Wanneer je 

dit getal kwadrateert, bekom je �̂�𝜀
2 (op eventuele afrondingsfouten na). Daarnaast geldt dat SSRes1 

= �̂�𝜀
2 * (n-p-1). 

 

9.4.5 Collineariteit (pag. 182) 

N.a.v. een voorbeeld met een perfecte correlatie van 1 weten we dat er geen correcte/unieke 

waarde is voor β1 en β2. Er zijn allerlei mogelijke correcte waarden. Dus een schatting gaat 

onmogelijk zijn. In de praktijk is een perfect verband tussen twee predictoren bijna onmogelijk. 

In de werkelijkheid gaat het probleem niet zo erg zijn. Maar als de correlatie toch groot is (> 0.5) 

dan gaat het probleem in een kleinere mate optreden, en het gaat moeilijk zijn om β1 en β2 te 

schatten. Als we ze toch schatten, en als we meerdere steekproeven trekken en telkens β1 en β2 

schatten, gaan de schattingen zeer sterk variëren. De coëfficiënten β1 en β2 gaan niet meer 

betrouwbaar geschat kunnen worden omwille van dit collineariteitsprobleem. Collineariteit 

betekent dat twee of meer predictoren sterk met elkaar correleren. Daardoor is het zeer moeilijk 

om de corresponderende parameters te schatten. 
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We gaan na of er sprake is van een collineaireitsprobleem door gebruik te maken van de VIF, en 

we gaan dit met de functie vif (package ‘car’) berekenen. De functie vif gaat een coëfficiënt 

berekenen voor elke predictor. Dankzij dit coëfficiënt ga je weten of er een collineariteitsprobleem 

is bij bepaalde predictoren (bij 2, 3, of heel veel). We gaan de lijst van VIFs (één per predictor) 

bekijken, en aan de hand van die lijst gaan we weten of er een collineariteitsprobleem is. 

Interpretatie en beslissingsregels:  

- In een ideale situatie zijn alle VIFs gelijk aan 1; er is helemaal geen collineariteit; 

- Als alle VIF’s kleiner dan 3 zijn (vuistregel) dan is er een beetje collineariteit, maar zo weinig 

dat het verwaarloosbaar is en er is dus geen probleem. Je mag het lineair model gebruiken; 

- Als minstens één van de VIF’s groter dan 10 is, dan heb je een echt collineariteitsprobleem. Je 

mag het lineair model niet gebruiken; 

- Als alle VIF’s kleiner dan 10 zijn, maar minstens één is groter dan 3, dan zit je in een grijze 

zone, waar het moeilijk is om te beslissen of het model al dan niet geldig is. Je mag dan 

eventueel het lineaire model gebruiken, maar je moet dan voorzichtig zijn bij de interpretatie 

van de p-waarde. 

Als er collineariteit is (één van de VIF’s is groter dan 10, of in de buurt van 10), dan betekent het 

dat je twee predictoren hebt die sterk met elkaar correleren. Als ze sterk met elkaar correleren 

(min of meer op een rechte liggen), en je kent de scores op één predictor, dan ken je automatisch 

de scores op de andere predictor. Ze bevatten dus dezelfde informatie. De oplossing voor dit 

probleem is dus simpel: je neemt niet beide predictoren op in je model, maar slechts één v/d twee. 

De keuze voor welke predictor is grotendeels een vraag die niet door de statistiek beantwoord 

wordt. Je kunt je eventueel beroepen op de proportie verklaarde variantie (de predictor die het 

meest aan variantie verklaart, wordt opgenomen), maar in het geval van collineariteit zal dit 

mogelijk niet veel van elkaar verschillen. 

 

9.5 Intervalschatting (pag. 184) 
De formule voor de betrouwbaarheidsintervallen is complexer dan bij enkelvoudige lineaire 

regressie en we gaan de formules niet zien. We gaan gewoon een R-functie gebruiken om die 

betrouwbaarheidsintervallen te berekenen: confint (confidence interval) met in het argument de 

naam van het model. 

 

9.6 Toetsing (pag. 184) 
De moeilijkheid bij het meervoudig lineair model t.o.v. het enkelvoudig lineair model, is dat het 

minder evident zal zijn om een hypothese op te stellen. Bij het enkelvoudig lineair model heb je 

maar één hypothese. Je hebt één predictor, en je wilt weten of die predictor écht een predictor is. 

Je wil weten of het lineair model geldig is, en er zijn maar twee mogelijke antwoorden: het is 

geldig, of het is niet geldig. Omdat we nu meer predictoren hebben zijn er meerdere uitkomsten. 

Er zijn heel veel mogelijke hypotheses die we kunnen toetsen. Voorwaarden om de toetsen te 

mogen gebruiken: 

- De afhankelijke variabele moet continu zijn én van interval of ratiomeetniveau; 

- De predictoren moeten van interval of ratiomeetniveau zijn, of eventueel dichotoom (0, 1); 

- De residuen zijn normaal verdeeld (dit verifiëren we met de qq-plot); 

- Gauss-Markov assumpties moeten geldig zijn; 
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Hypothese: De coëfficiënt βj is nul  

We willen toetsen of de coëfficiënt van predictor j al dan niet 0 is. “Is Xj een predictor van Y, 

rekening houdend met de andere predictoren?” Om deze hypothese te toetsen gebruiken we een 

t-toets, automatisch uitgevoerd door de functie summary. We gebruiken het lineair model met alle 

predictoren. Dit geeft in de output een lijst van de predictoren die opgenomen zijn in het lineair 

model, en hun p-waarde. Een kleine p-waarde behorend bij een predictor X1 (kleiner dan 5%) kan 

als volgt geïnterpreteerd worden: ‘indien X1 geen predictor zou zijn van Y (onder de 

nulhypothese) en indien we veel steekproeven zouden trekken, zouden we bijna nooit een 

steekproef trekken zoals de onze waar er toch een niet-nul b1 geobserveerd wordt. Stel dat er geen 

verband zou zijn in de populatie, zou de kans om zo’n steekproef te trekken (met een waarde als 

deze of nog groter) heel klein zijn. Dus het is zeer onwaarschijnlijk om zo’n steekproef, zoals de 

onze, te trekken, indien de nulhypothese correct zou zijn. We gaan hem verwerpen en we 

besluiten dat X1 een predictor is.  

Soms vinden we een p-waarde voor een predictor die onder het meervoudig lineair model kleiner 

is dan 5% en voor het enkelvoudig lineair model groter is. Afhankelijk van het opnemen van één 

of twee predictoren in het model kan X1 bijvoorbeeld soms een predictor zijn en soms niet. Dit 

toont duidelijk aan dat het verband tussen een predictor en de afhankelijke variabele 

geanalyseerd wordt, rekening houdend met alle gegevens.  

Je kunt dit ook handmatig in R berekenen. Je maakt dan gebruik van de functie anova: analysis of 

variance (in het Nederlands: ‘variantieanalyse’). We maken een model aan met de predictor en 

een model aan zonder de predictor. De functie anova voert nu een t-toets uit en de p-waarde is 

exact dezelfde als die van de t-toets van de functie ‘summary’. 

 

Hypothese: De coëfficiënten βj zijn allemaal nul 

De nulhypothese is dat alle coëfficiënten nul zijn. De alternatieve is dat minstens één βj 

verschillend van nul is. We gaan dit toetsen a.d.h.v. de F-toets met de modelvergelijkingsaanpak 

die we bij enkelvoudige lineaire regressie al hebben gezien. Dit wordt automatisch uitgevoerd 

door de functie summary. Een kleine p-waarde (< 0.5%) is als volgt te interpreteren: minstens 

één van de p coëfficiënten is verschillend van nul. Er is enige waarheid in ons model. We kunnen 

dus besluiten dat het lineair model met twee predictoren de data beter past dan het nulmodel 

zonder predictor. Let op: het is bij de interpretatie van de output dan ook belangrijk om rekening 

te houden met mogelijke problemen zoals collineariteit. We zouden dit kunnen opmerken aan 

hoge p-waarden bij de t-toetsen, terwijl de p-waarde van de F-toets laag is (voorbeeld syllabus). 

Dit zijn tegenstrijdige bevindingen en impliceren een onderliggend probleem. 

Misschien zou het enkelvoudig lineair model het beter doen. Deze vraag wordt niet beantwoord 

met de F-toets. De F-toets gaat alleen over de vergelijking tussen het volledig model met twee 

predictoren en het nulmodel zonder predictor. 

Je kunt dit ook handmatig in R berekenen. Je maakt dan gebruik van de functie anova: analysis of 

variance (in het Nederlands: ‘variantieanalyse’). We maken een nulmodel aan door de functie lm 

met het argument NULL na de ‘till the’. Dit houdt in dat we geen predictoren opnemen in ons 

lineair model. We maken ook het lineair model aan met alle predictoren. De functie anova voert 

nu een F-toets uit en je bekomt een p-waarde die gelijk is aan de p-waarde die volgt uit ‘summary’. 

 

9.6.3 Modelvergelijking (pag. 190) 

We hebben gezien hoe we twee soorten hypotheses kunnen toetsen. Nu gaan we een techniek zien 

om, om het even welke hypothese te toetsen, om het even welke modellen te vergelijken. Dat 
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wordt niet meer automatisch uitgevoerd door ‘summary’, je zult het zelf moeten analyseren. Het 

is iets algemener, gebaseerd op de modelvergelijkingsaanpak.  

We gaan twee modellen met elkaar vergelijken m.b.v. een F-toets. We gaan een model A met k 

predictoren vergelijken met een model B met p predictoren, met k < p. M.a.w. we hebben een 

model met weinig predictoren (A) en een model met veel predictoren (B). We zeggen ook wel dat 

model A genest is in model B (de k predictoren van model A vormen een subset van de p 

predictoren van model B). Om de modellen te vergelijken, gaan we het verschil SSResA – SSResB 

berekenen. Als het groot is, dan hebben we evidentie dat model B beter is dan model A. Om te 

beslissen of SSResA – SSResB groot is, maken we gebruik van de F-verdeelde verhouding (zie 

formularium). De verhouding wordt berekend onder de nulhypothese (model A geldt). Stappen: 

1. We gaan de data visueel analyseren m.b.v. bijvoorbeeld paarsgewijze spreidingsdiagrammen. 

Indien we geen evidentie hebben voor een niet-lineair verband we mogen het lm gebruiken; 

2. We gaan twee lineaire modellen definiëren en gebruiken. Je mag twee zeer verschillende 

modellen opstellen en met elkaar vergelijken; met veel extra predictoren, of met maar één of 

twee extra predictoren. Alles is mogelijk; 

3. We gaan nu de twee modellen met elkaar vergelijken met de functie anova. 

De functie anova heeft twee argumenten nodig. Je begint met het eenvoudigste model (het model 

met de minste predictoren), en dan het model met de meeste predictoren. Een variantieanalyse is 

een analyse van de residuele variantie: SSResA en SSResB. In de output vinden we wat we een 

anovatabel noemen. We vinden een kolom met de vrijheidsgraden van beide modellen (Res. Df), 

de residuele varianties (RSS), dan heb je het aantal vrijheidsgraden van de verhouding, maar dat 

is voor ons niet zo belangrijk. Aan het einde hebben we de p-waarde: wat is de kans dat je zo’n 

steekproef trekt als het model A correct is en niet het model B? Een kleine p-waarde wordt als 

volgt geïnterpreteerd: het is zeer onwaarschijnlijk om zo’n steekproef te trekken indien model A 

correct zou zijn en niet model B. We gaan dus model B aanvaarden. 

 

9.6.4 Selectie van een optimale subset van predictoren (pag. 195) 

Je hebt een afhankelijke variabele Y, een aantal predictoren (Xp), en je zou graag weten welke 

predictoren in het lineair model opgenomen moeten worden om een degelijk model uit te komen. 

Er zijn drie methodes om dit te doen: achterwaartse selectie, voorwaartse selectie en stapsgewijze 

selectie. Dit laatste is een misleidende benaming, want alle methodes zijn stapsgewijs. 

 

Achterwaartse selectie  

We beginnen met een lineair model met alle beschikbare potentiële predictoren. Vervolgens gaan 

we de slechtste predictoren één voor één verwijderen/elimineren, totdat we een model bekomen 

met enkel goede predictoren. Dit gaat als volgt: 

1. Eerst stellen we een volledig model op met alle predictoren; 

2. Dan ga je de p-waarden na. In de output v/d functie ‘summary’ zie je naast elke predictor een 

p-waarde. Er zijn erbij waarvoor de p-waarde klein is; dat zijn waarschijnlijk goede 

predictoren. En er zijn predictoren waarvoor de p-waarden groter zijn dan alfa; dat zijn de 

slechtere predictoren; 

3. Vervolgens ga je de predictor verwijderen waarvoor de p-waarde het grootst is én groter 

dan alfa. Je hebt dan een nieuw model met één predictor minder; 

4. Je gaat terug naar stap twee: je gaat opnieuw de functie ‘summary’ gebruiken met één 

predictor minder. Je kijkt opnieuw naar de p-waarden en je kijkt naar de predictor met de 

grootste p-waarde. Is die p-waarde groter dan alfa, dan verwijder je de predictor. Dan heb je 

een model met twee predictoren minder. Zo ga je verder. 
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5. Stop wanneer alle p-waarden kleiner zijn dan alfa. Dat betekent dat ze allemaal goede 

predictoren zijn. De procedure stopt. 

Bij deze werkwijze is er een probleem. We gaan bij elke stap één (of meerdere) t-toetsen 

uitvoeren; één per predictor. Bij elke t-toets is de kans op een fout van de eerste soort α, maar over 

het geheel: de kans op minstens een fout over al die t-toetsen gaat groter dan α zijn. Om dit 

probleem (gedeeltelijk) op te lossen gaan we bij elke afzonderlijke toets, bij elke stap, een kleinere 

α gebruiken (< 0.05). Er is echter geen duidelijke techniek om de juiste α te bepalen.   

 

Voorwaartse selectie 

We beginnen met het nulmodel zonder predictor, en we gaan één voor één de predictoren 

toevoegen tot een optimaal model: 

1. We stellen een nulmodel op zonder predictor; 

2. We gaan p enkelvoudige lineaire regressies uitvoeren, telkens met één predictor. We kijken 

telkens naar de corresponderende p-waarde; 

3. We gaan één predictor toevoegen, beginnend met de ‘beste potentiële predictor’: de 

predictor met de kleinste p-waarde; 

4. We gaan nog een reeks lineaire regressies uitvoeren met twee predictoren: de predictor die 

we geselecteerd hebben bij de eerste stap plus één van de overige predictoren. Dan gaan we 

de tweede beste predictor selecteren: de predictor met de kleinste p-waarde. Zo ga je verder; 

5. We stoppen als we geen predictor meer vinden met een p-waarde kleiner dan alfa.  

We gaan bij deze procedure ook alfa moeten corrigeren. De kans op minstens een fout over de 

gehele procedure is groter dan alfa, dus we gaan bij het begin zorgen dat alfa klein is. Daarnaast is 

het opmerkelijk dat de p-waarden in de loop van de berekeningen, bij het toevoegen van 

predictoren, gaan wijzigen. Bij deze procedure is dat geen probleem. We kijken niet naar de p-

waarden van de variabelen die al geselecteerd zijn, ook als ze groter worden dan de drempel. We 

kijken enkel naar de p-waarden van de predictoren die we gaan toevoegen of niet.  

 

Stapsgewijze selectie 

We hebben net gezien dat sommige p-waarden van geselecteerde variabelen na een aantal 

stappen eventueel groter worden dan de drempel van alfa. Deze procedure probeert dit probleem 

op te lossen door eventueel in de loop van de procedure de variabelen met een te hoge p-waarde 

uit te sluiten. Dus een variabele die bij stap 2 geselecteerd is, zou bv. bij stap 5 verwijderd worden 

omdat z’n p-waarde te groot is geworden. Maar door dat te doen gaan de andere p-waarden ook 

variëren, dus het is niet evident om dit op een consistente manier te doen en we gaan deze 

procedure niet zien. Je moet weten dat het bestaat.  

 

Gemeenschappelijk nadeel corrigeren 

De drie technieken hebben allemaal hetzelfde nadeel: de kans op een fout van de eerste soort gaat 

stijgen, omdat we veel t-toetsen doen. Maar we weten niet precies hoeveel groter het wordt. We 

kunnen dat probleem niet corrigeren. Wel kunnen we een aantal technieken toepassen om te 

proberen problemen te vermijden. 

De steekproefgrootte  We kunnen het beste met grote steekproeven werken. Een 

vuistregel: minstens 40 individuen per variabele. Als je beschikt over een set van 10 potentiële 

predictoren, moet je steekproef minstens 40x10 (40x p). 

Kruisvalidatie  Nadat je één van voorgenoemde selectieprocedures gebruikt hebt, beschik 

je over een model waarvan je helemaal niet zeker bent (je bent nooit 100% zeker, maar hier is de 

onzekerheid nog groter). We moeten het model toetsen, maar met nieuwe gegevens. Als je het 
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model met dezelfde steekproef/dezelfde gegevens gaat toetsen gaat het resultaat natuurlijk zijn 

dat het model goed is, want het is het beste model in functie van die gegevens. We gaan dus een 

andere steekproef trekken en we gaan het eindmodel toetsen met een F-toets. Dit is wat we 

kruisvalidatie noemen. Kortom, het is eigenlijk niet zo erg als je bij de selectie van die predictoren 

α niet zo goed controleert, omdat we naderhand een nieuwe steekproef trekken en we onze 

resultaten van de selectie valideren met een correcte toets waar we α en β kunnen controleren. 

 

Waarom nemen we niet alle potentiële predictoren op in het model? 

We wensen een model dat zoveel mogelijk variantie van Y verklaart. Uiteraard gaat de verklaarde 

variantie maximaal zijn als je alle predictoren opneemt. Je weet zeker dat je geen belangrijke 

predictor gaat missen. Toch zijn er verschillende nadelen aan verbonden: 

- Het model wordt onbruikbaar omdat je predictoren gaat hebben die eigenlijk niets te maken 

hebben met de variabele die je wenst te verklaren. Het gaat niet helpen om te begrijpen welke 

factoren een invloed hebben op de afhankelijke variabele; 

- De schattingen van de parameters van de irrelevante predictoren geen betekenis hebben (denk 

aan een variabele ‘huisnummer’) en gaat sterk variëren van steekproef tot steekproef, 

simpelweg omdat ze het resultaat van toeval zijn en geen betekenis hebben; 

- De irrelevante predictoren gaan de variantie van de schatters van de relevante predictoren 

verhogen waardoor de schattingen die we gaan uitkomen slechter en slechter worden; 

- De kans op collineariteit stijgt want hoe meer predictoren je opneemt in je model, hoe groter 

de kans dat twee van die predictoren met elkaar correleren. En dit heeft een negatief effect op 

alle schatters, en dus op de kwaliteit van het model.  

 

9.7 De determinatiecoëfficiënt R2 (pag. 205) 
We hebben de determinatiecoëfficiënt al gezien bij enkelvoudige regressie, en alle formules die 

we gezien hebben blijven geldig bij de meervoudige lineaire regressie. De determinatiecoëfficiënt 

wordt gegeven door SSMod/SSTot: het deel dat verklaard wordt gedeeld door de totale variantie. Dat 

is de proportie die verklaard wordt. De determinatiecoëfficiënt wordt automatisch berekend door 

de functie summary.  

Stel dat de variabele X1 bij het model met één predictor 23% van de variantie verklaart. Stel dat 

we vervolgens een tweede predictor (variabele X2) toevoegen met ook een kleine p-waarde, en 

een determinatiecoëfficiënt van 25%. Dit interpreteren we als volgt: de variabele X2 is  verklaart 

een beetje extra variantie (2%). Het is dus een predictor (het leidt tot een hogere proportie van 

verklaarde variantie) en dat is niet toevallig. Maar het is een predictor die weinig verklaart. Het 

speelt een rol, maar slechts een kleine rol. We moeten een onderscheid maken tussen de p-waarde 

(de uitkomst van een toets: X2 is een predictor) en R2 (kunnen we veel verklaren met deze predictor, 

of niet?).  

Hoe groter R2, hoe sterker de verbanden tussen de variabelen. Dit maakt het gemakkelijker om ze 

te detecteren en je mag daarom met een kleinere steekproef werken. 

 

9.8 De power van meervoudige lineaire regressie (pag. 206) 
We kunnen bij meervoudige lineaire regressie allerlei verschillende hypotheses toetsen. Daarom 

kunnen we niet zomaar spreken van ‘de power van de meervoudige lineaire regressie’. We moeten 

preciezer zijn: Wat is de power van de toets van een bepaalde hypothese? We moeten die 

hypothese specificeren.  
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9.8.1 De modelvergelijkingsaanpak (pag. 206)   

Alle toetsen zijn eigenlijk altijd specifieke gevallen van de F-toets van de algemene 

modelvergelijkingsaanpak. Je hebt twee modellen: model A met k predictoren en model B met p 

predictoren, en we gaan altijd veronderstellen dat model B meer predictoren heeft dan model A 

(p > k). Om de power te berekenen gaan we de functie pwr.f2.test gebruiken. Deze functie heeft 

drie argumenten nodig. Het eerste argument wordt u genoemd: het aantal vrijheidsgraden van de 

F-toetsingsgrootheid in de teller. Dit is gelijk aan dfA – dfB = p – k (niet k – p!). Het tweede 

argument is v: het aantal vrijheidsgraden in de noemer (dfB = n – p – 1). Het derde argument is f2: 

de effectgrootte. Het is een manier om effecten van variabelen samen te vatten. Het wordt gegeven 

door de formule 𝑓2 =
𝑅𝐵

2 −𝑅𝐴
2

1−𝑅𝐵
2  . Om f2 te berekenen moet je dus over R2A en R2B beschikken. Dit is 

niet eenvoudig. We gaan proberen om R2
A en R2

B op een min of meer zinvolle manier te bepalen. 

We zullen ons meestal baseren op vroeger onderzoek of op een pilot study; op ervaring. 

 

9.8.2 Alle regressiecoëfficiënten zijn nul (pag. 206) 

We hebben een model A zonder predictor en model B met p predictoren. Om f2 te berekenen 

hebben we alleen nog R2B nodig; R2A is nul want het model heeft geen predictoren en het kan dus 

niets aan variantie verklaren. We gaan R2B dus moeten bepalen. We gaan proberen te vinden of er 

een onderzoek is in de literatuur met hetzelfde model, maar misschien in een andere populatie, of 

we gaan een onderzoek met een gelijkaardig model in dezelfde populatie proberen te vinden. 

Dankzij vroeger onderzoek, literatuurstudie, weet je ongeveer hoeveel variantie je kan 

verwachten, en dus verwacht je zo’n proportie verklaarde variantie met een grote kans te 

detecteren. We kunnen nu f2 berekenen en vervolgens de power berekenen (of, in het kader van 

vooronderzoek, de ideale steekproefgrootte) m.b.v. de functie pwr.f2.test met in de argumenten 

f2, u en power (of v als je de power wilt berekenen). Stel dat je een berekening doet met R2B = .25 

met vier predictoren en een gewenste power van 90%, en je bekomt een ideale steekproefgrootte 

van ongeveer 52. Dit interpreteer je als volgt: indien je een steekproef van 52 individuen trekt en 

indien het model B met vier predictoren 25% van de variantie van Y kan verklaren, dan zul je dit 

detecteren (het nulmodel verwerpen) met kans 90%. 

 

9.8.3 De regressiecoëfficiënt βj is nul (pag. 207) 

We toetsen of variabele J al dan niet een predictor is, rekening houdend met de andere predictoren 

in het model. Hier hebben we een model A met p – 1 predictoren en een model B met p predictoren. 

We vergelijken het volledig model met het model zonder predictor J. In dit geval zijn R2A en R2B 

niet gelijk aan nul en we moeten die twee proporties bepalen om de power te kunnen berekenen. 

Stel, je wenst na te gaan of een model van bijvoorbeeld vijf predictoren eventueel beter is dan het 

ouder model met vier predictoren dat je in de literatuur gevonden hebt. Model A is dus al 

onderzocht en je kent de proportie verklaarde variantie van het model met vier predictoren, maar 

je bent eigenlijk geïnteresseerd in een model met een extra predictor: R2B. R2B gaat groter zijn dan 

R2A omdat er een extra predictor is. Als je in de literatuur een model vindt met vier predictoren 

voor variabele Y en de vijfde predictor nog niet onderzocht is, dan betekent het waarschijnlijk dat 

die zesde predictor geen evidente predictor is van Y. De onderzoekers die vóór jou al onderzoek 

hebben gedaan, zijn waarschijnlijk begonnen met de meest vanzelfsprekende predictoren en 

zullen daarna misschien over zijn gegaan tot predictoren die minder evident zijn maar die toch 

misschien een rol spelen. Dus je gaat realistisch moeten zijn: het verschil gaat niet groot zijn. Die 

vijfde predictor gaat misschien maar 3% verklaren. Dit is een veronderstelling die je doet op basis 
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van de gevonden literatuur en die je gaat gebruiken om de effectgrootte te berekenen. Vervolgens 

kun je de power (of de ideale steekproefgrootte) berekenen m.b.v. de functie pwr.f2.test. 

 

9.9 Controle van de modelassumpties (pag. 208) 
We gaan de functie plot(LM). R gaat vier grafieken tekenen. We moeten op [enter] drukken om 

een grafiek te krijgen en op [escape] drukken om de weergave van de grafieken te verlaten en 

nieuwe commando’s te typen. Soms zullen we punten zien met een nummer ernaast. Die punten 

zijn door R geïdentificeerd als ‘outliers’ of ‘atypische punten’, die misschien nader bekeken 

moeten worden. En R geeft je als informatie het volgnummer van die punten in het dataframe.   

We bespreken nu de grafieken één voor één: 

 

Residuals vs Fitted Het is onmogelijk om de eerste Gauss-Markov assumptie na te gaan met 

een spreidingsdiagram als er meerdere predictoren zijn. Als er maar één predictor is, mag je het 

spreidingsdiagram gebruiken en ook dit specifieke diagram. Op de x-as hebben we de predicties 

(‘fitted residuals’) en op de y-as hebben we de residuen (de verschillen tussen de echte scores en 

de predicties). Deze grafiek gebruiken we om na te gaan of de eerste Gauss-Markov assumptie 

voldaan is: de verwachting van de fout is nul. Dit hebben we eerder visueel afgeleid, snede per 

snede. R gaat dit nu automatisch berekenen en elk van die gemiddelden is een punt op rode curve. 

Indien de curve (bijna) horizontaal is wil dat zeggen dat de verwachting (of de schatting) bijna 

niet varieert. Dit is volledig compatibel met de Gauss-Markov assumptie dat de verwachting van 

de fouten 0 is: het is constant. 

 

Normal Q-Q Deze grafiek gebruiken we om de normaliteitsassumptie na te gaan. En deze 

grafiek is 100% equivalent aan de normale qq-plot die we reeds gezien hebben. Indien de punten 

op of niet ver bij de diagonaal vandaan liggen is aan de normaliteitsassumptie voldaan.  

 

Scale-Location  Deze grafiek gebruiken we om de homoscedasticiteitsassumptie na te gaan. 

Is de rode curve bijna horizontaal, dan is het in orde. Dat betekent dat de variantie van de fouten 

(min of meer) constant is. Dat is wat de tweede Gauss-Markov assumptie zegt: de variantie van de 

fouten is constant en is gelijk aan een getal 𝜎𝜀
2. 

 

Residuals vs Leverage  Deze grafiek gaan we niet gebruiken en wordt verder niet gezien. 
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Hoofdstuk 10: Lineaire regressie met nominale predictoren (pag. 

219) 
We hebben gezien dat de variabelen bij een lineaire regressie een bepaald meetniveau moeten 

hebben. De afhankelijke variabele Y moet van interval- of rationiveau zijn, en de predictoren Xj 

moeten van interval- of rationiveau zijn of dichotoom (een nominale variabele met slechts twee 

mogelijke waarden). Lineaire regressie met dichotome variabelen hebben we nog niet gezien. Het 

is ook mogelijk om lineaire regressie te gebruiken met nominale variabelen mits een truc. 

 

10.1 Lineaire regressie met dichotome variabelen (pag. 219) 
We kunnen een variabele hercoderen met de getallen 0 en 1, waarna we de variabele kunnen 

meenemen in een lineair model. Bij deze aanpak gaan we niet controleren of een lineair verband 

plausibel is middels een spreidingsdiagram. Als er maar twee punten zijn, is een niet-lineair 

verband onmogelijk. Daarnaast zal R bij het definiëren van het lineair model de nominale 

variabele numeriek hercoderen. Dit gebeurt naar alfabetische volgorde (bv. M = 0 en V = 1).  

 

Enkelvoudige lineaire regressie Stel dat je een variabele ‘conditie’ hebt en er zijn twee 

condities: controle en experimentele conditie. Je wilt nagaan of de duur van een traject te 

verklaren is door de conditie. Het lineair model wordt gegeven door 𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 = 𝛽0 +

𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒𝑖 + 𝜀𝑖 . Je kunt die twee condities hercoderen met de getallen 0 (controle) en 1 

(experimenteel). Als we de voorwaardelijke verwachting definiëren wordt het voor de 

controlegroep gelijk aan 𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒0 = 𝛽0 en voor de experimentele 

groep gelijk aan 𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑙) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒1 = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 . De predicties in de 

controlegroep en de experimentele zijn dus beide gelijk aan een vast getal. We kunnen die vaste 

getallen omzetten: 𝛽0 →  𝜇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 en 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 →  𝜇𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑙 . We kunnen uit deze 

definities afleiden dat het lineair model met één predictie gelijk is aan een tweezijdige hypothese, 

namelijk 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑙 ≠ 𝜇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒. We gebruiken de functie summary om het model te toetsen. 

Dit is identiek aan de toetsing middels de functie t.test. In de output zal de puntschatting van de 

verwachting (het gemiddelde) van 0 gelijk zijn aan β0, de puntschatting van 1 is gelijk aan β0 + β1. 

Opmerking: de p-waarde die volgt uit summary en uit t.test zullen een beetje verschillen. Dat komt 

doordat het lineair model de homoscedasticiteitsassumptie maakt en de t-toets maakt deze 

assumptie niet. De technieken zijn verder wel 100% equivalent. 

 

Meervoudige lineaire regressie Stel dat je meerdere variabelen hebt die al dan niet 

dichotoom gedefinieerd zijn. De functie t.test is niet meer bruikbaar, maar we mogen wel 

meervoudige lineaire regressie gebruiken. We stellen een lineair model op met alle variabelen en 

we gebruiken de functie summary. In de output aangaande de t-toets zal de van de dichotome 

variabele enkel de waarde die gecodeerd is met 1 worden getoond (bv. “geslachtV”). De 

puntschatting kan geïnterpreteerd worden als “het verschil vergeleken met de waarde 0”. Stel dat 

je gezondheidsuitgaven onderzoekt, dan kan een puntschatting van 11.4408 (geslachtV) als volgt 

geïnterpreteerd worden: “als je mannen en vrouwen beschouwt met dezelfde werkloosheidsduur 

en dezelfde leeftijd, gaan de vrouwen gemiddeld gezien 11 euro meer betalen dan mannen.”  

We kunnen ook een F-toets gebruiken. We maken twee lineaire modellen aan (A en B, zonder en 

met de predictor) en gaan ze met elkaar vergelijken a.d.h.v. de functie anova. De p-waarde die 

hieruit volgt zal dezelfde zijn als de p-waardes die volgen uit de functie summary (t-toets). Het 

nadeel van deze methode is dat je geen schatting van βgeslacht krijgt. 
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10.2 Lineaire regressie met nominale predictoren (pag. 225) 
Als er een nominale predictor is met meer dan twee niveaus gaan we die predictor vervangen 

door meerdere dichotome predictoren. De dichotome variabelen die we gaan gebruiken om de 

nominale predictor te vervangen gaan we hulpveranderlijken noemen: hulpvariabelen die geen 

echte betekenis hebben, die geen deel uitmaken van het probleem dat we wensen te onderzoeken, 

maar louter en alleen dienen ter vervanging van de nominale predictor. Als onze nominale 

predictor I niveaus heeft, dan gaan we I – 1 hulpveranderlijken gebruiken. 

 

10.2.1 Hercodering (pag. 226) 

We onderscheiden twee manieren om hulpveranderlijken te definiëren: dummy codering en 

effect codering. We gaan bijna alles met dummy codering doen, maar soms is effect codering 

handiger. Daarom worden beide systemen regelmatig gebruikt en moeten we ze beide kennen.  

 

Dummy codering We gebruiken een hoofdletter (I) om het aantal niveaus van de nominale 

predictor te representeren. We gaan één van die I niveaus kiezen als referentieniveau. Deze keuze 

is arbitrair. Vervolgens gaan we I – 1 dichotome hulpveranderlijken aanmaken. Stel dat we in een 

onderzoek  naar reactietijden bij mensen met een depressie vier behandelingscondities (A, B, C 

en controleconditie D) hebben. We definiëren dan 4 – 1 hulpveranderlijken (X1, X2 en X3). We 

kunnen dit in het data-frame als volgt hercoderen: 

 

Behandeling X1 X2 X3 

         A  1 0 0 

         B  0 1 0 

         C  0 0 1 

         D  0 0 0 

 

In dit geval is de controleconditie D het referentieniveau. Voor een individu i die bv. behandeling 

A volgt, geldt dat xi1 = 1, xi2 = 0, xi3 = 0. We kunnen, als we de hercodering hebben toegevoegd 

aan het data-frame, de eerste kolom weglaten. We gaan onze lineaire regressie uitvoeren met de 

drie nieuwe variabelen en zonder de oorspronkelijke variabele ‘behandeling’. Op basis van de 

scores op X1, X2 en X3 kunnen weten welke behandeling het individu heeft gehad. We hebben dus 

geen informatie verloren door het hercoderen van de variabele ‘behandeling’.  Het effect van de 

behandeling op Y (reactietijd) kunnen we als volgt definiëren (voorbeeld: behandeling D): 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0)  

 

Dus de voorwaardelijke verwachting is β0 + β1 ∙ 0 + β2 ∙ 0 + β3 ∙ 0 = β0. M.a.w.: na hercodering is 

β0 gelijk aan het referentieniveau, in dit geval aan behandeling D (controleconditie). De 

verwachting E(Yi|A) is dan β0 + β1 en β1 representeert dus het verschil tussen de verwachting in 

de referentiegroep en groep A. Kortom, elke βj (indien we meer dan vier groepen zouden hebben) 

representeert het verschil tussen groep j en de referentiegroep. 
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Effect codering  Effect codering is hetzelfde als dummy codering, met het enige verschil dat 

het referentieniveau wordt gedefinieerd door -1 -1 -1: 

 

Behandeling X1 X2 X3 

         A  1 0 0 

         B  0 1 0 

         C  0 0 1 

         D  -1 -1 -1 

 

Met deze codering verliezen we ook geen informatie. Als je over de X-scores beschikt, dan kan je 

gemakkelijk weten in welke groep het individu zit. De voorwaardelijke verwachting in groep D is 

gelijk aan 𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = −1, 𝑥𝑖2 = −1, 𝑥𝑖3 = −1). We zien dat de referentiegroep nu niet 

meer gelijk is aan β0. Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat het dan wel is, maar dat gaan we 

niet zien. Wel kan aangetoond worden dat β0 het rekenkundig gemiddelde (ongewogen) is van (in 

dit geval) vier voorwaardelijke verwachtingen: 

 

𝛽0 = (𝐸(𝑌𝑖|𝐴) + 𝐸(𝑌𝑖|𝐵) + 𝐸𝑌𝑖|𝐶) + 𝐸𝑌𝑖|𝐷)/4  

 

Ongewogen, want je zou geneigd zijn om te denken: in groep A zijn er meer mensen dan in groep 

B, C en D, dus we zouden een gemiddelde kunnen berekenen met ‘gewichten’ om de grootte van 

de groepen te reflecteren. Maar nee, β0 is het ongewogen rekenkundig gemiddelde van de j 

voorwaardelijke verwachtingen. We noemen dit het marginale gemiddelde. 

De voorwaardelijke verwachting in groep A is 𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 1, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0) =  𝛽0 + 𝛽1 

met β1 het verschil tussen E(Yi|A) en β0 het gemiddelde van de vier groepen. 

 

10.2.3 Welke hypothese? (pag. 228) 

Eén van de hulpveranderlijken op zich heeft geen betekenis. Stel dat de score (voorbeeld 

depressie en reactietijd) van iemand op X1i nul is. Met dummy codering zou dat individu in groep 

B of C of D kunnen zitten. Dus het afzonderlijk bekijken van de hulpveranderlijken is zinloos. We 

gaan daarom modellen vergelijken met alle predictoren en alle hulpveranderlijken óf zonder 

hulpveranderlijken (F-toets): mét nominale predictor of zonder nominale predictor. 

We definiëren een lineair model met de nominale variabele als predictor met de functie lm. De 

hercodering gebeurt automatisch. We gaan niet zelf kolommen aan het dataframe toevoegen. We 

gaan geen referentieniveau moeten kiezen, R doet het zelf. R kiest het eerste niveau (alfabetisch) 

als referentieniveau en R gebruikt per default dummy codering. Wens je effect codering te 

gebruiken, dan moet je het specificeren. Ook kun je het referentieniveau wijzigen met een extra 

argument. Vervolgens kunnen we het model toetsen met de functie summary.  

In de output vinden we puntschattingen. Het intercept is in het geval van dummy codering de 

verwachting in de referentiegroep. De schatting op β1 is gelijk aan het verschil tussen de 

referentiegroep en (in het geval van depressie) groep B. De verwachting van groep B is gelijk aan 

β0+ β1. We vinden bij de t-toets ook p-waarden. We interpreteren deze p-waarden niet. Het zijn p-

waarden die corresponderen met één van de coëfficiënten, maar we dienen die predictoren altijd 

allemaal samen beschouwen: binnen het model of niet binnen het model. De p-waarde van de F-

toets interpreteren we wel. Dit is altijd de toets waar we de hypothese toetsen dat alle 

coëfficiënten 0 zijn. Een lage p-waarde (lager dan α) is als volgt te interpreteren: alle 

hulpveranderlijken samen maken een goed model en we verwerpen het nulmodel. 
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10.2.4 Een voorbeeld met meerdere predictoren (pag. 229) 

We willen weten of een nominale variabele een predictor is van Y. Omdat er nu meerdere 

predictoren zijn, is het intercept niet langer te interpreteren als het referentieniveau. Het 

intercept is opnieuw de waarde van de afhankelijke variabele bij een individu waarbij alle andere 

variabelen 0 zijn. Het referentieniveau wordt niet weergegeven, maar het is de waarde waarvan 

de eerste letter als eerste in het alfabet voorkomt. De schattingen van de hulpveranderlijken zijn 

zoals altijd het verschil tussen de verwachting van deze groep en de verwachting van de 

referentiegroep.  

We definiëren twee modellen (één met de nominale predictor en één zonder de nominale 

predictor) en gaan de modellen met elkaar vergelijken a.d.h.v. de functie anova. Let op: omdat er 

nu meerdere predictoren zijn (en we willen alleen weten of de nominale variabele een predictor is 

van Y) is de p-waarde van de F-toets uit de functie summary niet bruikbaar. De F-toets uit deze 

functie vergelijkt enkel het nulmodel met het gegeven lineair model. 

Stel dat je de verwachting van Y wilt berekenen voor de nominale predictor, maar je wilt ook dat 

R onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, dan kun je de functie aggregate(Y ~ Xi, FUN) 

gebruiken. Het argument FUN is de afkorting van ‘functie’ en wordt gebruikt om R te zeggen wat 

hij moet berekenen voor elke groep. FUN kan gebruikt worden om voor elke groep gemiddeldes 

(mean), de varianties (var) of de mediaan (median) te berekenen. Om verschillen voor die diverse 

groepen visueel te analyseren gebruiken we de functie boxplot(formula = Y ~ X). 

 

10.3 Historische nota – variantie-analyse (anova) (pag. 235) 
Deze historische nota is belangrijk omdat je in de literatuur technieken tegen gaat komen die we 

nu niet gezien hebben. Lees de historische nota eens door en begrijp het verschil tussen de F-toets 

voor de variantie-analyse  en de F-toets voor de lineaire regressie. Weet ook wat ancova betekent.  
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Hoofdstuk 11: Categorische data-analyse (pag. 245) 
Een categorische variabele is een nominale variabele, of eventueel een ordinale variabele met een 

klein aantal niveaus. In deze cursus beperken we ons tot nominale variabelen. De waarden van de 

variabele zijn niet relevant i.t.t. de frequenties. We hebben bij lineaire regressie al nominale 

predictoren gebruikt. Echter, de afhankelijke variabele was continu, van intervalmeetniveau of 

hoger. Wel hebben we de binomiale toets gezien. Deze toets is er speciaal voor nominale of 

categorische variabelen. Maar dit betrof een categorische variabele met slechts twee 

mogelijkheden (dichotoom). Een toets voor categorische variabelen in het algemeen, met twee of 

meer niveaus, hebben we nog niet gezien. 

 

11.2 De Pearson chi kwadraat toets (pag. 246) 
De Pearson chi kwadraat toets werkt als volgt: we hebben k populaties die in p categorieën 

verdeeld zijn (in ons voorbeeld vier categorieën). Zijn de proporties in de p categorieën identiek 

in de k populaties? Daarvoor gebruiken we de toetsingsgrootheid die op het formularium staat. 

We gaan deze niet manueel gebruiken, maar belangrijke aspecten zijn de volgende: 

- Het is een som over alle cellen van de tabel; 

- We redeneren hier onder de nulhypothese: er is geen verschil tussen de twee populaties. We 

vinden �̂�∙𝑗 (een schatting van de theoretische/verwachte proportie in de categorie j indien de 

nulhypothese correct is). Dus indien de nulhypothese correct is, dan hebben we twee 

steekproeven getrokken uit één homogene populatie. Dit wordt aangeduid door �̂�∙𝑗 met j als 

‘de proportie in categorie j’ en het puntje betekent ‘onafhankelijk van de populatie’; 

- Het is mogelijk te bewijzen dat deze toetsingsgrootheid een X2 verdeling volgt onder de 

nulhypothese, met een aantal vrijheidsgraden: p-1 maal k-1. Als de nulhypothese niet correct 

is, volgt X2 deze verdeling niet; 

- Het is altijd een tweezijdige toets. Er is geen eenzijdige versie van deze toets. Een eenzijdige 

hypothese is onmogelijk, omdat je met meer dan twee categorieën zit. We gaan dus gewoon 

toetsen: de proporties zijn identiek, of ze zijn niet identiek; 

- Deze toets heeft ook een andere naam: de homogeniteitstoets. We gaan na of twee populaties 

homogeen zijn in termen van proporties; 

- Om deze toets te mogen gebruiken moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. R gaat zelf 

berekenen of aan die voorwaarden voldaan zijn in functie van de gegevens. R gaat een melding 

geven indien niet aan de voorwaarden voldaan zijn. Het is een probleem als er teveel 

categorieën zijn en minstens één kleine steekproef, dan krijg je een melding. 

 

Visuele analyse van de gegevens 

We kunnen, vooraleer we de hypothese gaan toetsen, visueel nagaan of er ondersteuning is voor 

onze hypothese. We zien een nieuwe functie voor het analyseren van frequentietabellen: het 

argument margin en het argument round. Hiermee kunnen we aangeven dat we de frequenties rij 

per rij willen berekenen en kunnen we de cijfers afronden tot een willekeurig aantal decimalen na 

de komma: round(prop.table(x = table(netRichting), margin = 1), 2). Indien margin = 2, dan 

zouden we de frequenties kolom per kolom krijgen. De 2 geeft aan dat we twee decimalen na de 

komma willen.  

 

Toetsing 

In R toetsen we deze hypothese middels de functie chisq.test. Deze functie heeft één argument: 

een tabel met de gegevens. Je bekomt deze tabel middels table(data). 
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11.3 De power van de Pearson chi kwadraat toets (pag. 247) 
De nulhypothese is dat de proporties identiek zijn in alle populaties. De alternatieve hypothese is 

dat sommige proporties niet identiek zijn. Maar het is niet specifiek genoeg om te zeggen dat ze 

niet hetzelfde zijn, om een kans te kunnen berekenen. We moeten daarom een specifieke 

alternatieve hypothese opstellen. De specifieke alternatieve hypothese zal een tabel zijn met 

proporties in alle categorieën in alle populaties, die een beetje of sterk van elkaar verschillen. We 

gaan deze tabel vervolgens in R invoeren m.b.v. de functie matrix. Voor de eerste regel gaan we 

gewoon de proporties van de oorspronkelijke steekproef overnemen. Voor de tweede regel gaan 

we andere proporties kiezen die van deze verschillen (voorbeeld uit de syllabus): 

 

matrix(data = c(0.15, 0.15, 0.58, 0.12, 0.15, 0.10, 0.45, 0.30), nrow=2, byrow=TRUE) 

 

We zetten al die getallen, rij per rij, in een vector (c). Dat is het eerste argument. Dan zeggen we 

tegen R dat hij twee rijen aan moet maken nrow: number of rows, en byrow = TRUE betekent dat 

we de getallen rij per rij hebben opgesomd. De output zal er als volgt uitzien: 

 
     [,1] [,2] [,3] [,4] 
[1,] 0.15 0.15 0.58 0.12 
[2,] 0.15 0.10 0.45 0.30 

 

Om de power te berekenen moeten we nog een paar stappen uitvoeren: we gaan deze tabel 

omzetten naar één bivariate kansverdeling. We hebben er hier eigenlijk twee: rij 1 is een 

kansverdeling (die van de richting binnen de populatie 1), en rij 2 is ook een kansverdeling (die 

van de tweede populatie). We gaan dit omzetten naar een bivariate (of multivariate) kansverdeling 

zodanig dat de som van alle cellen 1 is. Dit doen we door de tabel te delen door het aantal rijen: 

 
      [,1]  [,2]  [,3] [,4] 
[1,] 0.075 0.075 0.290 0.06 
[2,] 0.075 0.050 0.225 0.15 

 

Deze (in dit geval) bivariate kansverdeling die onze specifieke alternatieve hypothese ook 

representeert, gaan we nu transformeren in een effectgrootte. Hier gaan we een nieuwe 

effectgrootte berekenen en dat is w. Om de effectgrootte w te berekenen gebruiken we een functie: 

ES.w2 (package: pwr) en het argument is een bivariate kansverdeling zoals we net berekend 

hebben. We kunnen dit getal gebruiken om de power te berekenen m.b.v. de functie 

pwr.chisq.test(w = w, N = n, df = df). We kunnen ook de ideale steekproefgrootte berekenen door 

N te vervangen door ‘power’. 

 

11.4 Afhankelijkheid van twee categorische variabelen (pag. 251) 
Nu gaan we na of twee categorische variabelen afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld: is er een verband 

tussen de variabelen ‘geslacht’ en ‘opleiding’  (bv. psy, ped, sw)? Deze onderzoeksvraag is eigenlijk 

equivalent aan de vorige onderzoeksvraag. We kunnen de twee niveaus van de variabele ‘geslacht’ 

beschouwen als twee populaties: mannen en vrouwen. En we willen weten of de proporties psy, 

ped en sw identiek zijn in de twee populaties. Dan voeren we de Pearson X2 toets uit. Een andere 

werkwijze is dat we de drie niveaus van de variabele ‘opleiding’ beschouwen als drie verschillende 

populaties: psychologiestudenten, pedagogiekstudenten en sociaal werkstudenten, en we gaan na 

of de verdeling van het geslacht identiek zijn in de drie populaties. Om dit te doen gebruiken we 

opnieuw de Pearson X2 toets met drie populaties en twee categorieën. 
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Bijlage 1. Toetsen en powerberekeningen in R 
 

1. Hypothese betr. een proportie π 

Toets R-functie binom.test 

Argumenten x, n, p, alternative 

Toelichting x = k, n = n, p = de proportie π, alternative = less of greater (enkel 

eenzijdige toetsen) 

Power R-functie powerBinom 

Argumenten n, p0, p1, alternative, sig.level 

Toelichting n = n, p0 = de proportie onder de nulhypothese, p1 = de proportie 

onder de specifieke alternatieve hypothese, alternative = one.sided, 

sig.level = α (per default is dit 5%) 

2. Hypothese betr. één verwachting met σ onbekend 

Toets R-functie t.test 

Argumenten x, mu, alternative, conf.level 

Toelichting x = de data, mu = μ0, alternative = less, greater, of two.sided, 

conf.level = het betrouwbaarheidsniveau (per default is dit 95%) 

Power R-functie power.t.test 

Argumenten n, sd, sig.level, type, alternative, delta 

Toelichting n = n, sd = de schatting van de standaarddeviatie, sig.level = α, type 

= het aantal steekproeven (in dit geval “one.sample”), alternative = 

one.sided of two.sided, delta = het verschil tussen μ0 en μa 

3. Hypothese betr. twee verwachtingen met σ1 en σ2 onbekend – onafhankelijke steekproeven 

Toets R-functie t.test  

Argumenten x, y, alternative, conf.level 

Toelichting x en y = de data, alternative = two.sided, less of greater, conf.level 

= het betrouwbaarheidsniveau 

Power R-functie pwr.t2n.test 

Argumenten n1, n2, d, sig.level, alternative 

Toelichting n1 en n2 = steekproefgroottes van de twee variabelen/datasets, d 

= effectgrootte, alternative = greater, less of two.sided 

4. Hypothese betr. twee verwachtingen - afhankelijke steekproeven 

Toets R-functie t.test 

Argumenten x, y, alternative, conf.level, paired 

Toelichting x en y = de data, alternative = greater of less, conf.level = het 

betrouwbaarheidsniveau, paired = TRUE. Je kunt ook de twee 

verwachtingen herleiden tot één verwachting, namelijk μD met D 

het verschil X1 – X2 (zie syllabus). In dat geval kun je de t-toets betr. 

één verwachting gebruiken. 

Power R-functie power.t.test 

Argumenten n, sd, sig.level, type, alternative, delta 

Toelichting n = n, sd = de schatting van de standaarddeviatie, sig.level = α, type 

= paired, alternative = one.sided, delta = het verschil tussen μ0 en 

μa 
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5. Het enkelvoudig lineair model en de hypothese β1 = 0 

Toets R-functie anova, summary (t-toets of F-toets) 

Argumenten anova: LMA (nulmodel) en LMB (het model met alle predictoren) 

summary: LM 

Toelichting LM = het vooraf gedefinieerde lineair model met één predictor 

Power R-functie pwr.r.test 

Argumenten n, r, sig.level 

Toelichting r = de effectgrootte, n = n, sig.level = α 

6. Het meervoudig lineair model en de hypothese βj = 0 

Toets R-functie anova, summary (t-toets) 

Argumenten anova: LMA (genest model) en LMB (het model met meer 

predictoren) 

summary: LM 

Toelichting de p-waardes van beide technieken zijn dezelfde 

Power R-functie pwr.f2.test 

Argumenten u, f2, v 

Toelichting u = p – k (met p is het aantal predictoren van model B en k het 

aantal predictoren van model A), v = n – p – 1, f2 = effectgrootte 

7. Het meervoudig lineair model en de hypothese ‘alle coëfficiënten βj zijn nul’ 

Toets R-functie anova, summary (F-toets) 

Argumenten anova: LMA (nulmodel) en LMB (het model met alle predictoren) 

summary: LM 

Toelichting de p-waardes van beide technieken zijn dezelfde 

Power R-functie pwr.f2.test 

Argumenten u, f2, v 

Toelichting u = p – k, v = n – p – 1, f2 = effectgrootte 

8. Het meervoudig lineair model en de modelvergelijkingsaanpak 

Toets R-functie anova 

Argumenten anova: LMA (genest model) en LMB (het model met meer 

predictoren) 

Toelichting - 

Power R-functie pwr.f2.test 

Argumenten u, f2, v 

Toelichting u = p – k, v = n – p – 1, f2 = effectgrootte 

9. Enkelvoudige lineaire regressie met dichotome predictor 

Toets R-functie anova, t.test, summary (t-toets of F-toets) 

Argumenten anova: LMA (nulmodel) en LMB (het model met de predictor) 

t.test: x, y, alternative 

summary: LM 

Toelichting de p-waardes tussen t.test en summary (of anova) zijn niet exact 

hetzelfde omwille van homoscedasticiteit, maar de technieken zijn 

100% equivalent 

Power R-functie  

Argumenten  

Toelichting  
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10. Meervoudige lineaire regressie met 1 (of meer) dichotome predictor(en) 

Toets R-functie anova, summary (t-toets) 

Argumenten anova: LMA (genest model) en LMB (het model met meer 

predictoren) 

summary: LM 

Toelichting de p-waarde die volgt uit de F-toets voor modelvergelijking en de 

p-waarde die uit de t-toets volgt zullen identiek zijn 

Power R-functie  

Argumenten  

Toelichting  

11. Enkelvoudige lineaire regressie met nominale predictor 

Toets R-functie anova, summary (F-toets) 

Argumenten anova: LMA (nulmodel) en LMB (het model met de predictor) 

summary: LM 

Toelichting de p-waarden in de t-toets interpreteren we niet; dit zijn 

hulpveranderlijken. 

Power R-functie  

Argumenten  

Toelichting  

12. Meervoudige lineaire regressie met 1 (of meer) nominale predictor(en) 

Toets R-functie anova 

Argumenten LMA (genest model) en LMB (het model met meer predictoren) 

Toelichting  

Power R-functie  

Argumenten  

Toelichting  

13. Pearson X2 – toets: zijn p categorieën identiek in k populaties? 

Toets R-functie chisq.test 

Argumenten x = table 

Toelichting het argument is een tabel met de frequentieverdelingen in de k 

populaties, de toets is altijd tweezijdig. 

Power R-functie pwr.chisq.test 

Argumenten w, N, df 

Toelichting w = effectgrootte, N = n, df = (p – 1)(k – 1) 
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Bijlage 2. Effectgroottes 
 

Effectgrootte ‘d’ (R-functie: pwr.t2n.test) 

Wat is het? ‘d’ is het verschil tussen de twee verwachtingen onder de specifieke 

alternatieve hypothese gedeeld door spooled: de schatting van de 

standaarddeviatie van de twee varianties tegelijk. Vergeet niet dat deze functie 

bedoeld is om de power te berekenen van de t-toets waarbij we 

veronderstellen dat de varianties identiek zijn. Als ze identiek zijn, dan zijn ze 

gemeenschappelijk. We kunnen ze ‘poolen’ (samenbrengen).  

Formule 
𝑑 =

𝜇1−𝜇2

𝑠pooled
 met 𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 = √

𝑆𝑆𝑋+𝑆𝑆𝑌

𝑛1+𝑛2−2
 

 

R-commando spooled <- sqrt((SSX+SSY)/(n-2)) 

Effectgrootte ‘r’ (R-functie: pwr.r.test) 

Wat is het? ‘r’ is de waarde van de correlatiecoëfficiënt die we wensen te detecteren met 

een hoge kans. We gaan eerst de relevante β1 bepalen, waarna we ρ kunnen 

berekenen. Soms zul je in een oefening een gewenste stijging van β1 krijgen, 

maar uitgedrukt in een y-verschil van één eenheid in plaats van een x-verschil 

van één eenheid. Bedenk dat β1 het y-verschil is dat correspondeert met een x-

verschil van één eenheid. Je dient dit dus om te zetten door het y-verschil te 

delen door het gekregen x-verschil om de juiste β1 te krijgen.  

Formule 𝑟 =  �̂� = 𝛽1
𝜎𝑋

𝜎𝑌
  

R-commando rho <- bèta*(sd(dataset$X)/sd(dataset$Y)) 
rho <- bèta*(sqrt(var(dataset$X))/sqrt(var(dataset$Y))) 

Effectgrootte ‘f2’ (R-functie: pwr.f2.test) 

Wat is het? ‘f2’ is een manier om variabelen samen te vatten. Om f2 te berekenen moet je 

over R2A en R2B beschikken. Dit is niet eenvoudig. We gaan proberen om R2A en 

R2B op een min of meer zinvolle manier te bepalen. We zullen ons meestal 

baseren op vroeger onderzoek of op een pilot study. Indien model A het 

nulmodel betreft (het lineair model zonder predictor), kun je weten dat R2A 

gelijk is aan 0, want het model kan zonder predictor niets aan variantie 

verklaren. 

Formule 𝑓2 =
𝑅𝐵

2 −𝑅𝐴
2

1−𝑅𝐵
2   

R-commando f2 <- (R2B-R2A)/(1-R2B) 

Effectgrootte ‘w’ (R-functie: pwr.chisq.test) 

Wat is het? De X2 toets gebruikt tabellen om de nulhypothese en de specifieke alternatieve 

hypothese te representeren. ‘w’ is in principe een bivariate kansverdeling (een 

tabel waarvan de som van alle cellen gelijk is aan 1) die omgezet is in een 

effectgrootte middels een R-functie. 

Formule Er is geen manier om ‘w’ handmatig te berekenen. We gebruiken de R-functie 

ES.w2 

R-commando w <- ES.w2(tabel) 
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Bijlage 3. Validiteit van de modelassumpties (beknopt overzicht) 
 

De eerste Gauss-Markov assumptie: E(εi) = 0 voor alle i 

De verwachting van de fout hangt niet af van het individu. We maken de hypothese dat de fout 0 

is; gemiddeld gezien gaat het correct zijn.  

 

Links: schending van de eerste Gauss-Markov assumptie. We kunnen zien dat de punten niet mooi 

rond het gemiddelde liggen. Vaak is een schending van deze assumptie het gevolg van een niet-

lineair verband, zo ook te zien op deze figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen de eerste Gauss-Markov assumptie ook nagaan met de functie plot(LM), grafiek 

“Residuals vs. Fitted”. Indien de rode curve min of meer horizontaal is, is de homoscedasticiteit 

voldaan.  

Links: de eerste Gauss-Markov assumptie is in orde. Rechts: de eerste Gauss-Markov assumptie is 

geschonden. 
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De tweede Gauss-Markov assumptie: V(εi) = V(εj) voor alle i, j (homoscedasticiteit) 

De variantie van de fout hangt niet af van het individu. De variantie van de fout is constant, en 

wordt aangeduid door symbool 𝜎𝜀
2.  

We kunnen de variantie visueel ‘analyseren’ d.m.v. snedes in het spreidingsdiagram (functie: 

plot(x, y)). Indien de spreiding in de snedes ongeveer dezelfde is (er is geen spectaculair verschil 

in de manier waarop die punten gespreid zijn) kunnen we er vanuit gaan dat de variantie constant 

is: onafhankelijk van de variabele X (de predictor). Links: de homoscedasticiteit is in orde. Rechts: 

de homoscedasticiteitsassumptie is geschonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op meerdere boxplots kunnen we een schending van de homoscedasticiteit waarnemen. De 

breedte van de plots vertoont op onderstaande figuur een groot verschil in variatie (schending 

van de assumptie). 

 

 

 

 

 

 

 

In R kunnen we de homoscedasticiteit ook nagaan met de functie plot(LM), grafiek “Scale-

Location”. Indien de rode curve min of meer horizontaal is, is de homoscedasticiteit in orde.  

Links (boven en onder): de homoscedasticiteit is in orde. Rechts: de homoscedasticiteit is 

geschonden. 
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De derde Gauss-Markov assumptie: COV(εi, εj) = 0 

De fout bij individu i is niet gecorreleerd met de fout bij individu j. We zeggen ook wel dat er geen 

seriële correlatie is; d.w.z. dat er geen correlatie tussen individuen in de steekproef is.  

 

Dit is visueel moeilijk waar te nemen, maar je kunt een schending afleiden uit de opgave, 

bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een steekproef van 50 koppels of identieke/gematchte 

individuen. 

 

Normaliteitsassumptie 

De fouten moeten normaal verdeeld zijn. Om na te gaan of de verdeling van een variabele al dan 

niet normaal is 

gebruiken we een visuele techniek. Er zijn verscheidene manieren om dit na te gaan.  

De eerste manier is gebruik te maken van een normale qq-plot (functie qqnorm(residuals(LM))). 

Dit is tevens de tweede plot die we krijgen met de functie plot(LM). Een normale qq-plot heeft op 

de x-as de kwantielen van de normale verdeling, en op de y-as de kwantielen in de steekproef. 

Indien alle punten min of meer op de diagonaal liggen, dan is de normaliteitsassumptie 

hoogstwaarschijnlijk geldig.  

Links: de normaliteitsassumptie is in orde. Rechts: de normaliteitsassumptie is geschonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere manier om de variantie te analyseren, is door een histogram van de residuen te 

tekenen (functie: hist(residuals(LM)). Dit is handig indien één van de variabelen discreet is. Indien 

de verdeling scheef is, duidt dit erop dat de spreiding van de punten niet overal dezelfde is. De 

assumptie is dan niet in orde. Ook op boxplots kan de normaliteitsassumptie geanalyseerd 

worden. Indien de mediaan (het gemiddelde) ver van het centrum van de box ligt, is de verdeling 

niet normaal. Bij een normaalverdeling is de mediaan gelijk aan het gemiddelde en ligt de mediaan 

in het midden van de boxplot.  

Links en rechts (z.o.z.): schendingen van de normaliteitsassumptie.   
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Tot slot kunnen we de normaliteit nagaan middels de functie summary(LM) door te kijken naar 

de residuen. We kunnen gemakkelijk zien of ze normaal verdeeld zijn: 
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Bijlage 4. Overige feiten (volgend uit de proefexamenvragen) 
 

Indien je p-waarde zeer groot is, impliceert dit dat de nulhypothese juist is. Stel dat je 

nulhypothese is dat β1 nul is, dan kun je veilig zeggen dat 0 in het betrouwbaarheidsinterval ligt 

(ook al wordt er geen interval gegeven met de functie ‘summary’). 

 

De power is afhankelijk van de steekproefgrootte, van het significantieniveau α, van de relevante 

populatie-variantie en van de specifieke alternatieve hypothese. Indien alles gelijk is bij twee 

onderzoeken, zal de power ook dezelfde zijn in beide onderzoeken. 

 

Als de F-statistiek bijna nul is, dan is SSRes0 – SSRes1 ook bijna nul. De residuen zijn dus niet kleiner 

bij het lineair model dan bij het nulmodel. Het lineair model past de data dus zeer slecht.  

 

Hoe groter SSRes, hoe kleiner de F-verhouding (zie cursus). En hoe kleiner de F-verhouding, hoe 

groter de p-waarde.  

Een model met k predictoren is een bijzonder geval van een model met p predictoren. Een model 

met p predictoren verklaart daarom minstens evenveel variantie als het model met k predictoren, 

of meer.  

 

De homoscedasticiteitsassumptie stelt dat de voorwaardelijke variantie van de residuen constant 

is, dat ze niet afhankelijk is van de x-waarde. Om deze hypothese visueel na te gaan moet je dus 

de voorwaardelijke variantie van de residuen vergelijken, voor verscheidene x-waarden.  

Een negatief gevolg van collineariteit is dat de variantie van de schatter van sommige 

regressiecoëfficiënten te hoog is. 

 

 


