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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 1: Prolegomena en Data Manipulatie 

❖ 1.1: PROLEGOMENA 

- Statistiek, psychometrie en methodologie 
➢ Psychometrie: bepaalt hoe de variabelen het best gemeten kunnen worden (vb attitude tov 

vreemdelingen) 
➢ Statistiek: de data analyseren om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen 

• Beschrijvende statistiek: technieken om de gegevens in een steekproef te beschrijven, 
ordenen, presenteren en samenvatten 

• Inductieve statistiek: technieken om observaties (op het niveau van de steekproef) te 
veralgemenen naar de populatie 

- Een variabele is een eigenschap die bij de elementen van de populatie of van de steekproef 
varieert 

➢ Kan numeriek of niet-numeriek zijn 
➢ Kan continu of discreet zijn 

• Continu: tussen elke 2 willekeurige waarden ligt een derde waarde 

• Discreet: er zijn een eindig aantal waarden 
▪ Vb loon: dit is een discrete variabele met heel veel mogelijke waarden, dus deze gaan we 

op dezelfde manier analyseren als een continue variabele (maar eigenlijk is dit niet 
correct) 

- We onderscheiden 5 meetniveaus 
➢ Absolute schaal: de variabele wordt gemeten door gewoon objecten te tellen 

• Vast nulpunt 

• Vaste meeteenheid 

• Discrete variabele 

• Vb: gezinsgrootte, klasgrootte, aantal inwoners 
➢ Ratioschaal: eerst een meeteenheid kiezen en dan het aantal meeteenheden tellen tussen het 

object en het vaste nulpunt 

• Vast nulpunt 

• Variabele meeteenheid 

• Continue variabele 

• Vb: leeftijd, reactietijd, lengte, gewicht, oppervlakte 
➢ Intervalschaal: eerst een meeteenheid en een referentiepunt kiezen, dan het aantal 

meeteenheden tellen tussen het te meten object en het referentiepunt 

• Variabel nulpunt 

• Variabele meeteenheid 

• Continue variabele 

• Vb: temperatuur (°C of °F), datum (Christus of Mohammed) 
➢ Ordinale schaal: de te meten objecten kunnen geordend worden, maar er is geen meeteenheid; 

de waarde van de variabele bij een object is gewoon zijn plaats/rangnummer in de ordening 

• Geen nulpunt 

• Geen meeteenheid 

• Discrete of continue (Likertschaal!) variabele 

• Vb: uitslag van een wielerwedstrijd, mate van instemming met een bepaalde uitspraak 
➢ Nominale schaal: de te meten objecten kunnen niet geordend worden 

• Geen nulpunt 

• Geen meeteenheid 

• Niet discreet of continu: om discreet of continu te zijn moet je twee willekeurige waarden 
kiezen en nagaan of er waarden tussen liggen (dit is onmogelijk als je de waarden niet kan 
ordenen) 

• Vb: postcode, haarkleur, geslacht 

• Dichotome variabele: variabelen die slechts 2 waarden kunnen aannemen (vb gescheiden of 
niet) 
▪ 0-1 variabele: dichotome variabele waarvan de 2 waarden 0 of 1 zijn 

- Psychometrie 
- Beschrijvende 

statistiek 
- Inductieve 

statistiek 
- Continue variabele 
- Discrete variabele 
- Absolute schaal 
- Ratioschaal 
- Intervalschaal 
- Ordinale schaal 
- Nominale schaal 
- Dichotome 

variabele 
- 0-1 variabele  
- Zinvolheid  
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- Data-analyse voor de verschillende schaalfamilies 
➢ Continue variabelen: interval- en ratioschaal 

• Worden identiek geanalyseerd 

• Eigenlijk zouden ordinale variabelen ook hieronder moeten vallen omdat zij ook continu 
kunnen zijn 

➢ Categorische variabelen: nominale en ordinale schaal  

• Worden identiek geanalyseerd (+ absolute schaal) 
- Zinvolheid betekent dat een bewering/uitspraak waar is, onafhankelijk van de gebruikte 

meetschaal 
➢ Zinloze uitspraak: de waarheidswaarde hangt af van de gebruikte meeteenheid 

• Vb: de gemiddelde temperatuur in Gent in februari is dubbel zo groot als in Helsinki 
▪ Deze uitspraak kan misschien kloppen indien we °C gebruiken, maar NIET als we °F 

gebruiken! 
➢ Zinvolle uitspraak: de waarheidswaarde hang niet af van de gebruikte meeteenheid 

• Vb: ik (de prof) ben jonger dan deze leerling 
▪ Deze uitspraak is oppervlakkig sowieso fout want ik ben ouder dan deze leerling, maar ze 

is wél zinvol 
o Ze is zinvol omdat deze uitspraak fout blijft, ongeacht welke meeteenheid ik gebruik 
o Of ik mezelf nu uitdruk in jaren, maanden, dagen of eeuwen, deze uitspraak BLIJFT 

fout en DAT is waar de zinvolheid van een uitspraak om draait 
- Hoe kunnen we zinloze uitspraken vermijden? We moeten bepalen welke bewerkingen wel of 

niet mogen uitgevoerd worden met een variabele 
➢ Nominale en ordinale schaal: 

• Hier kunnen we geen wiskundige operaties mee uitvoeren: niet vermenigvuldigen, delen, 
aftrekken of optellen (x, /, +, -) 
▪ Dit betekent dus ook dat we geen gemiddelde, variantie, covariantie etc kunnen 

berekenen 
➢ Intervalschaal: 

• Hier kunnen we wél mee optellen en aftrekken (+, -), maar NIET vermenigvuldigen of delen 
(x, /), en ook géén logaritmes 
▪ Echter, we mogen wel alle wiskundige operaties uitvoeren als we de afwijking tussen 2 

waarden op intervalschaal meten 
 

o Wel oke: 
𝑥𝑖−�̅�

𝑛
 

 

o Niet oke: 
𝑥𝑖

𝑛
 

 

• Waarom berekenen we eerst de afwijking? 
▪ Een afwijking is onafhankelijk van het initiële referentiepunt! 
▪ Vb geboortedatum is afhankelijk van het referentiepunt (geboortedatum van Jezus), maar 

het verschil in leeftijden is niet afhankelijkheid van de geboortedatum van Jezus! 
➢ Ratioschaal: 

• Deze schaal heeft (zo goed als) geen restricties 
➢ Absolute schaal: 

• Deze schaal heeft helemaal geen restricties, er is maar 1 mogelijke meetschaal, dus iedereen 
gebruikt dezelfde meetschaal 
▪ Het zal dus nooit voorkomen dat een bewering juist is voor 1 iemand en fout is voor een 

ander 

❖  1.2: DATA MANIPULATIE IN R 

- We beginnen met de simpelste functie in R, de vector 
➢ Vector: een reeks objecten die R beschouwt als 1 samengesteld object 

- Vector  
- String  
 
- c(…)  
- mean(…) 
- length(…) 
- min(…) 
- max(…) 
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➢ Hier hebben we een vector ‘leeftijd’ gecreëerd met de waarden 18, 22, 17, 19 en 19 

• c(…): functie die een vector maakt van de waarden tussen de haakjes 

• We voeren wat basic operaties uit om de verschillende functies van R te illustreren 
▪ mean(…): neemt het gemiddelde van het argument 
▪ length(…): geeft aan hoeveel objecten het argument bevat 
▪ min(…): geeft aan wat de laagste waarde in het argument is 
▪ max(…): geeft aan wat de grootste waarde in het argument is 
▪ median(…): geeft aan wat de mediaan van het argument is 
▪ […]: geeft aan wat de waarde van het volgnummer is 

o Hier zien we dat persoon [1] als waarde 18 heeft, en persoon [2] als waarde 22 heeft 
o Als we het volgnummer van een onbestaand object proberen opvragen ([6]), dan 

vertelt R ons dat dit niet mogelijk is (NA) 
➢ Dit is voor een numerieke vector 

- Wat als onze waarden nominaal zijn? 
➢ String: een reeks tekens die geen betekenis hebben voor R, R weet automatisch dat deze 

objecten nominaal of ordinaal zijn 

➢ We creëren 3 strings 

• Wat gebeurt er indien we het gemiddelde willen nemen van deze strings? 

➢ We zien dat R niet het gemiddelde kan nemen van ‘roker’ of ‘postcode’, omdat R weet dat dit 
nominale variabelen zijn 

• Echter, R neemt wel het gemiddelde van tramnummer omdat we niet hebben gespecificeerd 
dat het nominale waarden zijn 

➢ Er zijn 2 manieren om R numerieke waarden toch te laten beschouwen als nominaal 

• c(“…”): door de argumenten tussen aanhalingstekens te plaatsen, beschouwt R die objecten 
als categorisch 

- median(…) 
- […] 
- c(“…”) 
- factor(c(…)) 
- Levels 
- levels = c(“…”) 
- ordered = TRUE  
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• factor(c(…)): deze functie zorgt ervoor dat alles tussen de (buitenste) haakjes beschouwd 
wordt als categorisch 

• Levels: geeft het aantal unieke waarden van de string aan 

• Als je de naam van een vector typt, dan krijg je de vector te zien, maar ook de lijst van de 
verschillende waarden in de vector 

- Wat als onze waarden ordinaal zijn? 
➢ We moeten een aantal extra argumenten in de functie factor(…) voegen om R de argumenten te 

doen herkennen als ordinaal 

➢ We gebruiken de functie factor(…) zoals normaal 

• levels = c(“…”): geeft aan welke levels/unieke waarden er zijn 

• ordered = TRUE: laat R weten dat dit de volgorde is waarin we de argumenten willen zien 

❖ 1.3: DATA FRAMES 

- We creëren scores van 30 fictieve participanten op 8 variabelen 

➢ Variabelen: score, IQ, motivatie, geslacht, roken, opleiding, gewicht en lengte 

• We kunnen de meetschalen afleiden uit de code 
▪ Ratio: score, iq, gewicht en lengte 
▪ Ordinaal: motivatie 
▪ Nominaal: geslacht, roken en opleiding 

➢ Nu hebben we al deze vectoren/strings, maar R weet nog steeds niet dat deze 8 vectoren 
betrekking hebben tot dezelfde 30 individuen 

- Data frame 
 
- data.frame(…) 
- $ 
- dim(…) 
- length(…) 
- save(…, file = “… 

.RData”) 
- getwd(…) 
- load(file = “… 

.RData”) 
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➢ Hier stoppen we alle 8 variabelen in een data frame 

• data.frame(…): functie die een overzichtelijke tabel creëert van de argumenten (kolommen) 
en individuele scores (rijen) 

• Nu weet R wel dat het om 1 steekproef draait 

➢ $: vraagt een kolom van een tabel op 

• We zien dat bij geslacht R heeft begrepen dat het een nominale variabele is, en geeft 
automatisch de levels of unieke waarden 

➢ We vragen de dimensies op van de tabel 

• dim(…): geeft de dimensies weer: aantal rijen en kolommen 

• Door te kijken naar het aantal rijen, kunnen we de steekproefgrootte te weten komen 

➢ We kunnen ook de steekproefgrootte te weten komen door de lengte van een kolom op te 
vragen 

• length(…): vraagt de lengte van het argument op 
➢ Dataframes zijn héél belangrijk omdat bijna alle datasets in R in deze vorm worden gestopt 

- Eens we klaar zijn met onze dataframe willen we deze kunnen opslaan 

➢ save(…, file = “… .RData”): naam van het bestand in R en naam van het bestand op je computer 
ingeven en opslaan 
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➢ getwd(…): vraagt de locatie op je harde schijf op waar R alle documenten uit kan halen en in 
opslaan 

➢ load(file = “… .RData”): leest het document in en maakt het klaar voor gebruik 

❖ 1.4: DE DATA IN EXCEL EN SPSS 

- Data uit Excel importeren naar R 

➢ Open je bestand (vanop Minerva) in Excel en sla het op als een .txt bestand in je working 
directory (in mijn geval is dat de map ‘Statistiek II’) 

- read.delim(file = 
“… .txt”) 

- read.delim(file = 
“… .txt”, dec = “,”) 

- read.delim(file = 
“… .dat”) 

- read.delim(file = 
“… .dat”, dec = “,”) 
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➢ Vervolgens lees je het bestand in 

• read.delim(file = “… .txt”): dit leest het .txt/Excel bestand en converteert het naar R 
➢ Soms gebruikt Excel een komma ipv een punt om decimale getallen weer te geven, en dit kan 

problemen geven bij het inlezen van de data 

• read.delim(file = “… .txt”, dec = “,”): dit maakt aan R duidelijk dat we komma’s beschouwen 
als punten bij het inlezen van het Excel bestand 

- Data uit SPSS importeren naar R 

➢ Eerst creëren we de data in SPSS door een nieuw bestand te openen (New Dataset) 
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➢ Vervolgens vullen we de data in 

• Linksonderaan klikken we op ‘variable view’ om onze 8 variabelen in te vullen 
▪ Vanaf je 1 variabele invult, vult SPSS automatisch allerhande default eigenschappen in 

voor je (type, width, decimals, label, values, missing, columns…) 
▪ Al deze default eigenschappen gaan toch verloren bij de conversie naar R, dus die zijn niet 

van belang, BEHALVE Type! 

• Bij Type gaan we onderscheiden welke variabelen continu (numeric) of categorisch (string) 
zijn 
▪ Door te klikken op het Numeric vakje, opent zich een nieuw venster waarin we kunnen 

kiezen uit een lijst van types, en we selecteren String (voor de variabelen geslacht, roken 
en opleiding) 
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➢ Vervolgens klikken we terug op Data view (linksonder, niet zichtbaar op mijn screenshot), en 
vullen we alle gegevens die we ook in Excel en R zagen terug in onder alle variabelen 

• Dit kan sneller gedaan worden door de gegevens in Excel gewoon te kopiëren en plakken 
naar variable view in SPSS 

➢ Nu gaan we ons bestand opnieuw opslaan in de working directory van R (in mijn geval de map 
‘Statistiek II’) en het myData noemen 

• Belangrijk om het op te slaan als een .dat (tab delimited) bestand, anders kan R het niet 
lezen! 

➢ Nu zijn we klaar om het in te lezen in R 

• Let er ook steeds op dat we bij het inlezen de naam van het bestand+extensie tussen 
aanhalingstekens zetten! 

• Zoals we zien is de conversie goed gelukt 
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❖ 1.5: GEÏMPORTEERDE DATA EN MEETNIVEAUS 

- Numerieke variabelen die uit Excel of SPSS geïmporteerd worden, worden automatisch als 
interval- of rationiveau beschouwd door R 

➢ Meestal is dit correct, maar niet voor de variabele motivatie, die is ordinaal! 

• Dit moeten we expliciet aan R laten weten 

➢ Dit zijn twee voorbeelden van hoe we een kolom/variabele een andere meetschaal kunnen 
geven 

• factor(…, levels = c(…), ordered = TRUE): maakt een ordinale variabele 

• factor(…): maakt een nominale variabele 
➢ In essentie vervangen we de oude numerieke kolom met een nieuwe categorische kolom 

- Het kan ook in de omgekeerde richting gaan! 
➢ Niet-numerieke variabelen worden altijd als nominaal beschouwd door R, maar dit klopt niet 

altijd! 

• Net zoals hierboven moeten we dan kleine aanpassingen maken om te garanderen dat er 
geen rekenfouten zullen gebeuren door een fout gebruik van de meetschalen 

- factor(…, levels = 
c(…), ordered = 
TRUE) 

- factor(…) 

❖ 1.6: HET CODEBOEK 

- Een codeboek is een duidelijk document waarin alle codes en metingen van de data staan 
➢ Het punt van deze soort documenten is dat experimenten kunnen gerepliceerd worden en 

dezelfde data meermaals door verschillende individuen kan worden geraadpleegd (zonder dat 
dit onmogelijk wordt door allerlei cryptische afkortingen en codes) 

• Ook voor eigen hergebruik is het uitermate zinvol; men onthoudt niet de codes die ze aan 
variabelen hebben gegeven 5j geleden 

➢ Het bevat onderstaande elementen: 

• Naam van de onderzoeker(s) 

• Periode waarin het onderzoek plaatsvond 

• Korte beschrijving van het onderzoek en (indien mogelijk) een verwijzing naar een publicatie 
waarin het onderzoek gerapporteerd wordt 

• Informatie die toelaat om het corresponderende databestand te raadplegen (een url of 
contactgegevens van de onderzoeker) 
▪ Opletten voor ethische restricties op het delen van informatie! 

• Als er meerdere versies van het databestand zijn, moet er bij elke versie een duidelijk 
bijbehorend codeboek zijn 

• Per variabele, een nauwkeurige beschrijving van het meetinstrument (met eventueel 
verwijzing naar een publicatie waarin het meetinstrument beschreven wordt) en van de 
codering 

• Enz… 
- Hoe beschrijven we variabelen van verschillende meetniveaus in een codeboek? 
➢ Ratiomeetniveau: duidelijke vermelding van de meeteenheid  
➢ Intervalmeetniveau: duidelijke vermelding van de meeteenheid en gebruikte nulpunt 
➢ Ordinale en nominale variabelen: tabel met beschrijving van de codering 

• Vb: Likert-schaal niveaus beschrijven 

• Vanzelfsprekende codes zijn aangeraden: vb M en V voor man en vrouw 
▪ Vroeger was alles numeriek gecodeerd, maar vandaag de dag hoeft dat niet meer 
▪ Je mag expliciet coderen 
▪ Je moet natuurlijk niet voor elk niveau van de Likert-schaal de volledige naam van dat 

level te gebruiken, want dat kan onoverzichtelijk worden in tabellen en grafieken 
▪ Compromis tussen bondigheid en duidelijkheid 

- Missing data: niet elk individu reageert op elk item 
➢ Kan om verschillende redenen zijn: weigeren tot antwoorden, technisch probleem, item niet 

gezien, … 

• Ook missing data moet gecodeerd worden 

• In R doen we dat aan de hand van ‘NA’ zonder aanhalingsteken 
▪ R begrijpt dit 

➢ In Excel en SPSS codeer je dit als een leeg veld 

- Codeboek  
- Missing data 
 
- NA 
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• Bij het importeren van een numeriek Excel of SPSS-bestand met lege vakjes naar R, zal R deze 
vakjes automatisch invullen met NA 

• Bij het importeren van een niet-numeriek Excel of SPSS-bestand met lege vakjes naar R, zal R 
deze vakjes automatisch converteren naar lege strings 

➢ NA: missing data (not available) 
- NA geeft aan dat er data ontbreekt, maar geeft niet de reden voor het ontbreken van deze data, 

en soms wil je daar wel tussen differentiëren 
➢ Als je wel een onderscheid wilt maken, moet je zelf codes hiervoor opstellen 

• Vb: onderscheiden tussen ‘de respondent weet het niet’, ‘de respondent wilt niet 
antwoorden’, ‘de batterij van het opnametoestel was op’ 

➢ Niet-numerieke variabelen: een korte beschrijving van de reden invoeren 

• Vb ‘weet niet’, ‘wil niet’ of ‘technisch probleem’ 

• Hier kan je strings invoegen 
➢ Numerieke variabelen: je moet een getal aan R doorgeven 

• Een getal dat voorbehouden is voor missing data, dat je vrij kan kiezen 
▪ Vb -999: niet willen antwoorden, -998: kent het antwoord niet, -997: technisch probleem 

• Mag niet overlappen met de echte antwoorden, een getal gebruiken dat onmogelijk kan 
voorkomen! 

- NVT: niet van toepassing 
➢ Belangrijk bij conditionele vragen 

• Het antwoord op de vraag is afhankelijk van het antwoord op een vorige vraag 
▪ Vb vraag 1: heeft u een auto? (JA/NEE), vraag 2: welke kleur heeft uw auto? (X/NVT) 

➢ Als de variabele niet-numeriek is, dan kan je gewoon NVT zetten 
➢ Als de variabele numeriek is, dan moet je een cijfercode opgeven zoals bij het coderen van NA 

- Voorbeelden van codeboeken 
➢ Voorbeeld 1: Ellis en Leek 

• Hier zie je per rij: variabele, 
beschrijving van de variabele, 
eenheid waarin de variabele 
werd gemeten en of de 
variabele een factor of een 
numerieke variabele is 

➢ Voorbeeld 2: enquête voor 
volksgezondheid 

• Honderden variabelen 
worden gemeten (310) 

• Zeer gedetailleerd codeboek 
nodig 
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Hoofdstuk 2: Beschrijvende Statistiek 

❖ 2.1: ORDENINGSTECHNIEKEN 

- De absolute frequentieverdeling 

➢ Eerst laten we weten aan R dat we de vector ‘motivatie’ willen beschouwen als een ordinale 
variabele 

➢ Hier nemen we de vector van opleiding van de 30 FPPW studenten waarvan we de 
frequentieverdeling opvragen 

➢ table(…): creëert een absolute frequentieverdeling van een vector 
- Er zijn 2 manieren om een relatieve frequentieverdeling te bekomen 

➢ We nemen de absolute frequentieverdeling en delen die door de steekproefgrootte 

• R heeft begrepen dat ik elk getal in de tabel wil delen door 30, terwijl ik heb geschreven dat ik 
de vector wil delen door 30 

• De steekproefgrootte konden we ofwel letterlijk schrijven (30), ofwel ietwat omslachtiger (als 
we de steekproefgrootte niet kennen) door de eerste dimensie (het aantal rijen) van onze 
data te gebruiken 

➢ We nemen het commando voor de relatieve frequentieverdeling 

• prop.table(table(…)): creëert de relatieve frequentie op basis van een frequentieverdeling 
▪ Deze functie gebruikt geen vectoren om de berekening te maken, maar een 

frequentietabel  
▪ Het argument voor deze functie moet een frequentietabel zijn 

- Soms wil je een bivariate (absolute of relatieve) frequentietabel 

➢ We gebruiken gewoon dezelfde commando’s als eerder, maar voegen nu 2 vectoren in als 
argument, gescheiden door een komma 

- table(…) 
- prop.table 

(table(…)) 

❖ 2.2: GRAFISCHE VOORSTELLINGEN 

- Cirkeldiagram: uitermate geschikt voor nominale variabelen 
➢ Er is geen ordening van de verschillende niveaus in een cirkeldiagram, daarom is dit heel 

geschikt voor nominale variabelen 

• Bij ordinale variabele hebben we wel een ordening, en die kan niet worden weergegeven in 
een cirkeldiagram 

➢ pie(x = c(frequenties), labels = c(namen)): creëert een cirkeldiagram aan de 
hand van 2 vectoren 

• x: bevat de frequenties 

• labels: bevat de benamingen van de niveaus van de variabele 

- pie(x = 
c(frequenties), 
labels = c(namen)) 

- pie(table(…)) 
- barplot(x = 

c(frequenties), 
labels = c(namen)) 

- barplot(table(…)) 
- hist(x = ….) 
- hist(x = …, breaks 

= …) 
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➢ pie(table(…)): creëert een cirkeldiagram aan de hand van een frequentieverdeling 

• Een frequentietabel bevat in essentie al de 2 vectoren die we net handmatig hebben 
ingevoerd, want die bestaat uit 2 zaken: de benamingen van de categorieën (labels) en de 
frequenties 

- Lijndiagram/staafdiagram: geschikt voor discrete variabelen 
➢ Hierin zit wel een ordening, dit gebruiken we dus niet voor 

nominale variabelen 

• We gebruiken dit voor ordinale variabelen (opgelet: 
ordinale variabelen zijn niet altijd discreet), en absolute 
variabelen 

➢ barplot(x = c(frequenties), labels = c(namen)): creëert een 
lijndiagram aan de hand van 2 vectoren 

• x = de hoogte van elke variabele (de frequenties dus) 

• labels = de naam van elke variabele 
➢ barplot(table(…)): creëert een lijndiagram aan de hand van een 

frequentieverdeling 

• Idem bij het creëren van een cirkeldiagram 
- Histogram: ideaal voor variabelen van ratio- of intervalmeetniveau 
➢ Verschil met lijndiagram: de rechthoeken raken elkaar 

• Dit is voor een continue variabele, niet een discrete! 

➢ hist(x = vector): creëert een histogram 

• Het argument hier is simpel: gewoon de vector invoeren 

• R beslist zelf het aantal categorieën: wij geven een reeks 
gewichten, en R heeft zelf de grenzen bepaald om het 
histogram te tekenen 

➢ Soms willen we zelf de grootte van de klassen kiezen 

➢ hist(x = vector, breaks = …): creëert een histogram met 
zelfgekozen groottes van klassen 

• breaks: hier kan je invoeren hoeveel rechthoeken je wilt zien 
▪ Je geeft zelf de grenzen niet aan R, R bepaalt deze zelf 
▪ R probeert doorgaans mooie categorieën te creëren die 

eindigen op ronde cijfers (die netjes te lezen zijn), maar 
soms kan R ook beslissen om dat niet te doen 

- Spreidingsdiagram: ideaal voor bivariate frequentieverdelingen 

➢ plot(x = vector, y = vector): creëert een spreidingsdiagram 
van 2 vectoren 

• x = de lijst van alle scores van de variabele op de 
horizontale as 

• y = de lijst van alle scores van de variabele op de verticale 
as   

➢ We zien dat de punten zeer gespreid zijn, maar we zien dat er 
toch een lichte stijgende tendentie 

• De kleinere studenten wegen doorgaans minder dan de 
langere studenten 

- plot(x = vector, y = 
vector) 

 

❖ 2.3: REDUCTIETECHNIEKEN 

- Centrummaten 
➢ Het gemiddelde: de som van alle scores gedeeld door het aantal scores 

- Sum of squares 
- Residu  
 
- mean(vector) 
- mean(c(…, …,)) 
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�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

• Gevoelig aan outliers! 
▪ Daarom is het belangrijk om de data eerst visueel te analyseren, zo kunnen we snel zien of 

er outliers zijn 
▪ Outliers kunnen typfouten zijn, maar niet altijd 

o Soms moet je beslissen of een outlier wel relevant is voor je onderzoek 
o Vb: onderzoek naar loon van arbeiders, maar 1 van de respondenten heeft een loon 

van 10 miljoen euro per jaar; op dit punt kan je beslissen om die eruit te laten 
o Als je de outlier toch in je data laat, gebruik je het gemiddelde beter niet 

• Je gebruikt het gemiddelde nooit bij nominale en ordinale variabelen 
▪ Bij intervalniveau mag je het gebruiken, maar je moet toch oppassen 

o Vb: het gemiddelde in groep A is groter dan het gemiddelde in groep B (mag je wel 
zeggen) �̅� > �̅� 

o Vb: het gemiddelde in groep A is groter dan 2 maal het gemiddelde in groep B (mag je 
NIET zeggen) �̅� > 2�̅� 
▫ Stel dat de gemiddelden over temperatuur gaan… dan zie je direct dat je dit niet 

kan zeggen! De stelling zou niet meer kloppen als je van °C naar °F gaat! 
▫ Scores van intervalniveau mogen niet vermenigvuldigd/gedeeld worden; optellen 

en aftrekken mag wel 
▪ Absoluut en rationiveau mag wel, geen problemen om op deze schaal het gemiddelde te 

nemen 

• mean(vector): neemt het gemiddelde van een vector 

• mean(c(…)): neemt het gemiddelde van een reeks scores in een vector (c) 
➢ De mediaan: geschikt voor variabelen van minstens ordinaal meetniveau 

• Zeker geschikt als er outliers zijn, want het is niet gevoelig aan outliers 

• Alle scores op een rij zetten van klein naar groot, en de score nemen die in het midden ligt 
(bij oneven) 
▪ Bij een even steekproefgrootte nemen we de 2 meest centrale scores, en nemen daar het 

gemiddelde van 
o OPGELET: deze manier van de mediaan nemen kan ENKEL voor variabelen van 

minstens INTERVAL meetniveau!!!  
▫ Het gemiddelde van 2 ordinale scores is betekenisloos… 
▫ BEHALVE als de 2 middelste scores identiek zijn!!! (dan is er geen bewerking 

nodig) 
o De mediaan nemen van een even steekproef kan enkel vanaf intervalniveau OF 

ordinaal indien de 2 middelste scores identiek zijn 
o De mediaan nemen van een oneven steekproef kan vanaf ordinaal niveau 

• De mediaan is de meest centrale waarde: 50% heeft een lagere waarde, 50% heeft een 
grotere waarde 
▪ P50 

• median(c(…, …): neemt de mediaan van een reeks scores in een vector (c) 

• median(vector): neemt de mediaan van een vector 

• We zien hier dat R de mediaan van de ordinale vector ‘motivatie’ niet kan berekenen 
▪ De mediaan is SOMS gedefinieerd bij ordinale variabelen; het hangt af van het aantal in de 

steekproef en of de middelste waarden al dan niet identiek zijn 
▪ R zal echter nooit de mediaan van ordinale variabelen berekenen! 

- median(vector) 
- median(c(…, …)) 
- as.numeric(vector) 
- median(as. 

numeric(vector)) 
- max(…) 
- min(…) 
- IQR(…) 
- cor(…) 
- cor(…, method = 

“kendall”) 
- lm(formula = …~…) 



15 
 

▪ Om R toch de mediaan te laten berekenen, gaan we tegen R liegen door de motivatie om 
te zetten naar een numerieke vector 

• as.numeric(vector): zet een ordinale vector om naar getallen 

• We illustreren het effect ervan door ‘motivatie’ om te zetten naar een vector 

▪ Dit is hoe de string er normaalgezien uitziet als die wordt opgevraagd, met 2 regels: 1 
regel met de scores, en een 2e regel met een ordening van de niveaus 

▪ Dit maakt duidelijk dat de motivatie door R beschouwd wordt als een ordinale variabele 
▪ Door de as.numeric functie, gaat R de ordinale vector beschouwen als een numerieke 

vector 

• median(as.numeric(vector)): neemt de mediaan van een ordinale vector 
▪ De mediaan van ‘motivatie’ is 5 

• Stel dat de mediaan 5.5 was: dat zou betekenen dat de meest centrale waarden 5 en 6 
waren, en dat R het gemiddelde heeft genomen van deze waarden 
▪ Dat is natuurlijk betekenisloos 
▪ In dit geval weet je dat 5 en 6 de meest centrale waarden zijn, maar de mediaan kan je 

niet kennen 

• Wat betekent die ‘1’ als we de mediaan opvragen van uitslag? 

▪ ‘1’ is het eerste van de 3 niveaus, en brons staat op 1 

o We zien dat R elke uitslag naar een getal converteert; 1 voor het laagste niveau, 2 
voor het 2e laagste enz… 

o R maakt gewone berekeningen met deze getallen, en bijgevolg is de output een 
gewoon getal 

o Als we alle getallen ordenen van klein naar groot (1-2-3), en dan de mediaan nemen, 
komen we gewoon 1 uit 

• ‘antwoorden’ zijn ordinale scores op een Likert-schaal 

▪ Dit is hoe de ordinale vector er normaliter uitziet 
▪ Hier kunnen we de mediaan niet van nemen, tenzij we ze weer converteren met 

as.numeric 
▪ De mediaan via as.numeric bedraagt 4.5: wat betekent dit? 

o De mediaan bevindt zich dus tussen niveau 4 en 5 
o Niveau 4 = ‘1’, niveau 5 = ‘2’ 
o Alle levels van -2 tot +2 worden omgezet naar levels van 1-5 (net zoals hoe R de levels 

brons-zilver-goud omzette naar 1-2-3) 
o Hier zien we beter wat er gebeurd is:  

➢ Modus: score met de hoogste frequentie 

• Soms zijn er meerdere modi 

• Niet gevoelig aan outliers 
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• Geschikt voor alle meetniveaus: er zijn geen zinloze beweringen over de modus mogelijk! 

• Vooral geschikt voor nominale variabelen 

• We vinden de modus door te kijken naar de frequentieverdeling 
▪ In dit geval heeft ‘Neen’ de hoogste frequentie (20), dus ‘Neen’ is de modus 
▪ De modus is niet de frequentie zelf, maar de waarde met de grootste frequentie! 

- Spreidingsmaten 
➢ Variantie: de som van de gekwadrateerde afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde, gedeeld 

door de steekproefgrootte 
 

𝑠𝑛𝑋
2 =

1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

• Soms gebruiken we een andere formule voor de variantie 
 

𝑠𝑛𝑋
2 =

𝑆𝑆𝑋

𝑛
 

 
▪ SS staat voor Sum of Squares (kwadratensom) 
▪ SS is de som van de gekwadrateerde afwijkingen 
 

𝑆𝑆𝑋 = ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 

• Er is geen R-functie om sn²x te berekenen, maar wel een om s²x te berekenen  

▪ Hier berekenen we sn²x op 2 manieren: in de eerste manier kennen we eenvoudige 
namen toe aan alle functies om het wat meer overzichtelijk te maken 

• De variantie is altijd positief of nul, want ze is een som van kwadraten; we gaan de variantie 
meestal niet interpreteren 
▪ De variantie varieert tussen 0 en +oneindig, dus je kan ze niet zo gemakkelijk vergelijken 

of interpreteren 
▪ Soms kunnen we varianties vergelijken: er is meer spreiding in een bepaalde populatie 

dan in een andere populatie 
▪ We mogen zeker NIET de variantie van 2 verschillende variabelen vergelijken!!! 

o Vb: de variantie van de score is groter dan de variantie van het gewicht; dit is ZINLOOS 

• Gevoelig aan outliers: dus het is aangeraden om je gegevens eerst te visualiseren om te zien 
of er outliers zijn 

• De variantie en de standaarddeviatie worden nooit gebruikt met nominale of ordinale 
variabelen 
▪ Variabelen van interval, ratio en absoluut meetniveau zijn oké 

▪ Dit illustreert wat we gedaan hebben met deze commando’s 
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▪ Hier zie je alle afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde 

▪ Alhoewel we gewoon een vector hebben opgegeven, begrijpt R dat we de bewerkingen 
willen uitvoeren voor élk getal binnen de reeks 

▪ Hier zien we alle gekwadrateerde afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde en 
vervolgens de som van al deze afwijkingen 

➢ Variatiebreedte: zeer gemakkelijk te interpreteren spreidingsmaat 

• Verschil tussen de grootste en de laagste geobserveerde scores 
▪ Hoe groter, hoe breder het interval waarin de scores variëren 

• Gevoelig aan outliers uiteraard 

• De variatiebreedte is een afwijking en mag dus niet met nominale en ordinale variabelen 
gebruikt worden 

• Er is geen R-functie om dit te berekenen 

▪ We nemen gewoon de grootste en de kleinste score en trekken ze van elkaar af 
▪ max(…): neemt de grootste score van de vector 
▪ min(…): neemt de kleinste score van de vector 

➢ Interkwartielafstand: om dit te definiëren moeten we eerst het eerste en het derde kwartiel 
definiëren 

• Eerste kwartiel (P25): score met 25% van de scores eronder 

• Derde kwartiel (P75): score met 75% van de scores eronder 

• Het verschil tussen de 2 kwartielen is de interkwartielafstand 
 

𝑄 = 𝑃75 − 𝑃25 
 

• Er is een R-functie om deze spreidingsmaat te berekenen 

▪ We nemen IQR (= interquartile range) 
▪ IQR(…): neemt de interkwartielafstand 
▪ We kunnen de interkwartielafstand beschouwen als een soort variatiebreedte 

o 25% van de individuen liggen boven en onder het interval 
o 50% van de individuen liggen in een interval met breedte 21 

➢ Spreidingsmaat d: bijzonder geschikt voor nominale variabelen 
 

𝑑 =
1 −

𝑓𝑚𝑜
𝑛

1 −
1
𝑝

 

 

• Fmo betekent frequentie van de modus 
▪ De grootste frequentie in de steekproef 

• P is het aantal niveaus van de variabele (oftewel het aantal unieke waarden in de steekproef) 
▪ Dit wordt uiteraard enkel bij discrete variabelen gebruikt, bij continue variabelen zijn er 

een oneindig aantal waarden 
▪ Of kan ook bij gegroepeerde data: p is het aantal categorieën/klassen indien de data 

gegroepeerd is 

• Niet gevoelig aan outliers 

• Varieert altijd tussen 0 en 1 
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▪ Als d 0 is, dan hebben alle individuen dezelfde score, er is geen spreiding/ze behoren 
allemaal tot dezelfde categorie 

▪ Als d 1 is, dan zijn de individuen maximaal gespreid: er zijn evenveel individuen onder elke 
categorie of waarden 

• Om d te berekenen moeten we eerst de frequentieverdeling kennen, dus die vragen we op 
via table(…) 
▪ P = we zien dat er 3 niveaus zijn voor de variabele opleiding: pedagogie, psychologie en 

sociaal werk 
▪ Fmo = we zien dat de modus psychologie 18x voorkomt 
▪ N = we weten dat onze steekproef bestaat uit 30 studenten (dit kunnen we ook te weten 

komen door alle absolute frequenties op te tellen: 10 + 18 + 2) 

• 0.6 betekent dat er een gematigde spreiding is 
- Associatiematen: de associatie tussen 2 variabelen meten 
➢ Covariantie: de som van het product van de afwijkingen 

• Maat voor het lineair verband, kan niet goed andere soorten verbanden meten 

• X afwijkingen berekenen, y afwijkingen berekenen, x en y afwijkingen vermenigvuldigen en 
dan alles bij elkaar optellen en dan delen door de steekproefgrootte 
 

𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

1=1

 

 

• Interpretatie: positieve covariantie duidt op een stijgende tendentie, negatieve covariantie 
duidt op een dalende tendentie, ongeveer 0 duidt op geen tendentie 
▪ Nog steeds niet eenvoudig te interpreteren; afhankelijk van de meeteenheid 
▪ Niet mogelijk om intuïtief te interpreteren 

• Gevoelig aan outliers: eerst de data visualiseren om na te gaan of er outliers zijn 

• Niet gebruiken bij nominale en ordinale variabelen 

• Er is geen R-functie om dit te berekenen omdat R deelt door n-1, niet door n 
➢ (Pearson) Correlatiecoëfficiënt: ook een maat voor het lineair verband 

• De covariantie gedeeld door het product van de standaarddeviaties van x en y 
 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝑠𝑛𝑥𝑠𝑛𝑦
 

 

• Gemakkelijker te interpreteren: varieert altijd tussen -1 en +1 
▪ Als de correlatie ongeveer gelijk is aan 1, dan is er een sterke stijgende tendentie; de 

punten liggen zeer dicht bij een rechte 
▪ Als de correlatie ongeveer gelijk is aan -1, dan liggen de punten dicht bij een dalende 

rechte 
▪ Als de correlatie ongeveer gelijk is aan 0, dan is er geen lineaire tendentie 

• Nooit gebruiken bij nominale en ordinale variabelen 

• Gevoelig aan outliers 

• We kunnen de correlatie in R berekenen 

▪ cor(…): neemt de Pearson correlatiecoëfficiënt van 2 vectoren 
▪ We zien een duidelijke stijgende tendentie tussen gewicht en lengte 

• We gaan de correlatie tussen 2 variabelen ook berekenen aan de hand van de dataset 
‘sportData.xlsx’ op Minerva 
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▪ Om deze te kunnen gebruiken zullen we de file openen en opslaan als een tab delimited 
(.txt) bestand en plaatsen in onze working directory 

o We geven het bestand de naam sportData en lezen het in via de read.delim functie, 
nu is het klaar voor gebruik 

o Als we de correlatie berekenen voor leeftijd 
en tijd, zien we dat er maar een zwak verband 
bestaat tussen beide variabelen (0.17) 

o Als we het verband tussen de 2 variabelen 
visualiseren, kunnen we zien dat het verband 
niet lineair is, maar curvilineair; dat is de 
reden waarom de Pearson 
correlatiecoëfficiënt zo laag is hier 
▫ Heel jonge en heel oude individuen doen 

er langer over om 100m te lopen dan 
individuen rond de 30 

o Nu zien we het belang van de data eerst visueel te analyseren, als we dat eerst 
hadden gedaan, dan konden we direct zien dat de Pearson correlatiecoëfficiënt nooit 
een goede associatiemaat was voor deze data 

➢ Kendall’s Tau: associatiemaat voor een monotoon 
verband 

• Monotoon: verband dat constant stijgend of dalend 
is 
▪ Kan ook een lineair verband zijn 
▪ Niet voor een curvilineair verband; we kunnen 

deze associatiemaat dus niet gebruiken voor het 
verband tussen leeftijd en tijd 

• We kunnen Kendall’s Tau wél gebruiken voor het 
verband tussen leeftijd en gewicht, we zien dat dit 
wél een monotoon verband is 

▪ cor(…, method = “kendall”): berekent Kendall’s Tau 
▪ Dit toont aan dat er een duidelijk verband is 

• R wilt Kendall’s Tau niet berekenen als een van de 2 variabelen niet-numeriek is zoals voor de 
mediaan 
▪ We kunnen echter weer tegen R liegen met de functie as.numeric 

➢ Regressielijn: best passend lineair verband tussen 2 variabelen 

• De regressielijn van Y op X (niet X op Y: altijd van de 
verticale op de horizontale) 
 

𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 
 
▪ B0 is het intercept: snijpunt tussen de rechte en 

de verticale as 
▪ B1: richtingscoëfficiënt/regressiecoëfficiënt; geeft 

de stijging van de helling aan 
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• We minimaliseren de afstanden (die verticaal worden gemeten) tussen de punten en de 
theoretische rechte 

• Hoe kunnen we de afstand tussen een punt en de rechte uitdrukken? 
▪ Een punt op de lijn = b0 +b1x 

 

𝑏1 = 𝑟𝑋𝑌

𝑠𝑛𝑌

𝑠𝑛𝑋
 

 
𝑏0 = �̅� − 𝑏1�̅� 

 
▪ De hoogte van een punt (het y-coördinaat) is dus yi-(b0+b1xi) 
▪ Die verticale afstand = residu 
▪ Residu: de verticale afwijking tussen een punt (xi, yi) en de regressielijn (b0+b1xi) 

o Positieve afwijkingen voor de punten boven de rechte 
o Negatieve afwijkingen voor de punten onder de rechte 
o Als je al deze afwijkingen optelt kom je nul uit 
o Als je eerst alle afwijkingen (residuen) kwadrateert dan kan je die 0 voorkomen 
o De som van de gekwadrateerde afwijkingen ga je minimaliseren  
o Als we het intercept en de regressiecoëfficiënt berekenen adhv bovenstaande 

formules, dan zijn we zeker dat de afstand minimaal zal zijn 

• We gaan de regressierechte tussen gewicht en lengte berekenen van myData 

▪ Eerst tekenen we een spreidingsdiagram: het is 
waarschijnlijk een lineair verband (onduidelijk) 

▪ Vervolgens berekenen we het lineaire model 
▪ lm(formula = … ~ …): berekent het intercept en de 

regressiecoëfficiënt 
▪ Het argument hier is een R-formule: bestaat altijd 

uit 2 delen gescheiden door een tilde 
o Links van de tilde staat de variabele op de y-as 
o Rechts van de tilde staat de variabele op de x-

as 
▪ Het intercept is -27.2, de regressiecoëfficiënt is 

0.59 
▪ Dit maakt de formule dit: gewicht = -27.199 + 0.592lengte 

- Beschrijvende statistiek in SPSS 
➢ We bespreken kort hoe we reductiematen kunnen berekenen met SPSS 
➢ Hoofdmenu -> analyze -> descriptive statistics -> descriptives 

• Hier zien we een pop-up met 
alle numerieke variabelen 
links, en de mogelijkheid om 
ze te verplaatsen naar het 
venster rechts 
▪ Door ze naar rechts te 

verplaatsen, kunnen we 
berekeningen maken 

• Als we vervolgens op ‘OK’ 
drukken, krijgen we in het 
aparte Output venster een 
aantal basis berekeningen 
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▪ Kleinste waarde, 
grootste waarde, 
het gemiddelde en 
de 
standaarddeviatie 
(sx, niet snx) 

 Hoofdstuk 3: Kansrekenen 

❖ 3.1: TOEVALSVARIABELEN EN KANSVERDELINGEN 

- Een toevalsproces is een proces waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is 
➢ Gebeurtenis: uitkomst of een reeks uitkomsten voor het gegeven toevalsproces 

• Vb: ik trek een persoon uit dit auditorium; de gebeurtenis is ‘vrouw’ 
▪ Kan ook de gebeurtenis ‘bril’ zijn 
▪ Kan ook de gebeurtenis ‘vrouw met een bril’ zijn 

• Een gebeurtenis A realiseert zich als één van de uitkomsten in A zich realiseert 
➢ Complementaire gebeurtenis: een gebeurtenis is altijd 1 van de 2, je kan nooit een man én een 

vrouw trekken 
➢ Een complementaire gebeurtenis is de gebeurtenis die zich voordoet als en slechts als A zich 

niet voordoet 

• Laat A een gebeurtenis zijn, dan noteren we de complementaire gebeurtenis als A* 

• De complementaire gebeurtenis van de complementaire gebeurtenis is de oorspronkelijke 
gebeurtenis 
 

(𝐴 ∗) ∗ = 𝐴 
 
▪ We zeggen dat A* en A complementair zijn 
▪ Samen vormen ze 1 geheel of 1 kansruimte 

- Een toevalsvariabele (kansveranderlijke) is een variabele waarvan de waarde in een toevalsproces 
onvoorspelbaar is 

➢ Vb: IQ van een random getrokken persoon is een toevalsvariabele, het gewicht… 
➢ Realisatie: de waarde van een toevalsvariabele in een bepaalde herhaling van een toevalsproces 

• De realisatie is dus een constante of een precies getal 
➢ Ze kunnen van alle meetniveaus zijn; continu of discreet 

- Een kans is de relatieve frequentie van deze gebeurtenis als we het toevalsproces eindeloos 
zouden herhalen 

𝑃(𝐴) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑓𝐴

𝑛
 

 
- Afhankelijkheid: 2 gebeurtenissen zijn afhankelijk als de realisatie van de ene gebeurtenis de 

realisatie van de andere gebeurtenis beïnvloedt 
➢ 2 gebeurtenissen zijn onafhankelijk als ze niet afhankelijk zijn 
➢ Vb: we definiëren 2 gebeurtenissen: HS (hooggeschoold) en V2 (verdient meer dan €2000) 

• We weten dat de kans op het verdienen van meer dan €2000 30% is (P(V2) = 0.3) 

• We trekken een persoon uit de Vlaamse volwassenen populatie 
▪ Deze persoon is hooggeschoold (HS realiseert zich) 
▪ Wat is nu de kans op V2? Is dat nog steeds 30%? 
▪ De kans zal groter dan 30% zijn! 
▪ Omdat deze persoon hooggeschoold is, komt deze persoon uit een subpopulatie van 

hooggeschoolden, en we weten dat de proportie van individuen die meer dan €2000 
verdienen in de populatie hooggeschoolden groter dan 0.30 is! 

▪ Mensen met een hogere opleiding hebben vaak hogere lonen 

• De realisatie van HS heeft een invloed gehad op de kans van V2 
▪ De kans van V2 is niet meer hetzelfde, ze is groter geworden 

• De afhankelijkheid is hier functie van de populatie 

- Toevalsproces 
- Gebeurtenis 
- Complementaire 

gebeurtenis 
- Kansveranderlijke  
- Realisatie  
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• Stel dat ik hetzelfde gedachtenexperiment in een ideale communistische maatschappij had 
uitgevoerd, dan zouden deze 2 variabelen niet afhankelijk zijn omdat iedereen even veel 
verdient, los van zijn/haar opleiding 
▪ De afhankelijkheid van 2 variabelen is dus functie van de contextpopulatie 

➢ Vb2: 2 gebeurtenissen: V (vrouw) en R (rookt) 

• P(V) = 0.5 (de kans dat je een vrouw trekt is 50%) 

• Ik trek een willekeurige volwassene uit de Vlaamse populatie 
▪ Stel dat deze persoon rookt (R realiseert zich) 
▪ Wat is de kans dat dit een vrouw is? (P(V) = ?) 

• Er zijn minder vrouwen die roken dan mannen die roken 
▪ Als de persoon die we hebben getrokken rookt, dan weten we dat de kans dat die persoon 

een vrouw is, kleiner dan 50% is 
▪ P(V) < 0.5 want R realiseerde zich 

➢ Vb3: 2 gebeurtenissen: V (vrouw) en B (draagt een bril) 

• P(V) = 0.5 (proportie vrouwen in Vlaanderen) 

• Ik trek een willekeurige volwassene uit de Vlaamse populatie 
▪ Stel dat de persoon een bril heeft (B realiseerde zich) 
▪ P(V) = ? 
▪ P(V) = 0.5, want er zijn niet meer vrouwen dan mannen die een bril dragen 
▪ De realisatie van V heeft geen impact gehad op de kans of dat de persoon een bril draagt 

of niet 
➢ Vb4: 2 gebeurtenissen: BV (borstvoeding) en ASS (autismespectrumstoornis) 

• Is autismespectrumstoornis frequenter bij personen die borstvoeding hebben gekregen? Zijn 
deze 2 variabelen afhankelijk? 
▪ Dit kan onderzocht worden in de humane wetenschappen 

- Discrete kansverdeling: tabel met 2 kolommen (of rijen), zoals een frequentieverdeling 
➢ X is een discrete toevalsvariabele met 

p mogelijke waarden 

• De verschillende mogelijke 
waarden van X (x1, x2, … xp) 
worden geordend van klein naar 
groot voor ordinale, interval, ratio 
en absolute variabelen 
▪ Bij nominale toevalsvariabelen 

is het natuurlijk onmogelijk om 
te ordenen van klein naar groot 

➢ We definiëren een gebeurtenis als X = 
xi 

• De kans op een gebeurtenis wordt 
gedefinieerd als P(X = xi) 

➢ Een kans is een relatieve frequentie 
➢ Een discrete frequentieverdeling is 

eigenlijk gewoon een discrete 
kansverdeling 

• Alles wat we gezien hebben rond relatieve frequentieverdelingen, kunnen we ook toepassen 
op discrete kansen 

- Continue kansverdeling: dichtheidsfunctie 
➢ X is een continue toevalsvariabele (met oneindig veel mogelijke waarden) 

Het is niet langer mogelijk om aan elke waarde een symbool (xp) toe te kennen 

• De symbolen x1, x2, …, xp duiden willekeurige waarden aan 
➢ We definiëren een gebeurtenis als X = x 

• Dit is de gebeurtenis die zich realiseert als de toevalsvariabele een waarde aanneemt 
▪ De kleine x is 1 van de mogelijke waarden van de toevalsvariabele X 

• De kans op een gebeurtenis wordt gedefinieerd als P(X = x) 
➢ Vb: X is de toevalsvariabele gewicht, x = 75.8kg 

• P(X =x): kans dat een willekeurig persoon 75.8kg weegt 
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▪ P(X =x) = 0 
▪ De kans dat ik iemand trekt die exact 75.8kg weegt, is 0 
▪ Indien ik oneindig veel personen zou trekken, zou ik wel af en toe iemand trekken die 

exact 75.8kg weegt trekken 
o De relatieve frequentie van die gebeurtenis zou super klein zijn: af en toe gedeeld 

door oneindig 
➢ Er is dus géén kansverdeling van continue variabelen 

• Er zijn oneindig veel waarden; oneindige tabel? 

• Elke kans = 0 

• Een oneindig lange tabel met allemaal kansen die gelijk zijn aan 0?? 
➢ Dichtheidsfunctie 

(densiteitsfunctie): functie 
(curve) die op zich niet echt te 
interpreteren is, maar ze is zo 
geconstrueerd dat 
oppervlakten onder de curve 
kansen representeren 

• Symbool: 𝑓 maar soms ook 
𝑝 

• De totale oppervlakte 
onder de curve is altijd 
gelijk aan 1 

• De berekening van de 
oppervlakte gebeurt via 
integralen of een 
softwarepakket 

• In het algemeen: P(a<X<b) 
= oppervlakte 

➢ Er zijn ook een aantal kansen 
die we kunnen berekenen zonder een softwarepakket 

• P(0<X<0.5) = die kans is hier duidelijk 0 (afleiden van de curve) 

• P(1<X<1.5) = ongeveer 0.1 (visueel inschatten) 
➢ Discrete variabele: kansverdeling 
➢ Continue variabele: dichtheidsfunctie 

• In het statistiek-jargon zullen we vaak ‘verdeling’ gebruiken voor continue toevalsvariabelen 
- Discrete bivariate kansverdelingen: gewoon een bivariate relatieve frequentieverdeling 
➢ Vb: X = opleiding vader, Y = opleiding van getrokken 

persoon 

• Mogelijke waarden: x (geen diploma), 1 (basisonderwijs), 
2 (secundair onderwijs), 3 (hoger onderwijs) 

➢ P(X = 1 en Y = 3) = 0.04 
➢ P(X = xi en Y = yj) of P(X = xi, Y = yj) 
➢ p : aantal mogelijke waarden van X 
➢ q: aantal mogelijke waarden van Y 
➢ p en q zijn niet altijd hetzelfde 

➢ Som van een rij: ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖, 𝑌 = 𝑦𝑗)
𝑞

𝑗=1
 = de som van de kansen waar yj varieert en xi 

constant blijft = P(X = xi) = marginale verdeling van X 

• Door de som van een volledige rij van mogelijke waarden te nemen, krijgen we de marginale 
kans 
▪ De kans op opleiding van de getrokken persoon, los van de opleiding van de vader 

• Vb: P(X = 2): = 0.02 + 0.05 + 0.05 + 0.04 = 0.16 
▪ De kans dat iemand secundair onderwijs heeft gevolgd, los van de opleiding van de vader, 

is 16% 
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➢ Som van een kolom: ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖, 𝑌 = 𝑦𝑗)
𝑝

𝑖=1
 = de som van de kansen waar xi varieert en yj 

constant blijft = P(Y = yj) = marginale verdeling van Y 

• De som van alle kansen in een kolom = P(Y = yj): opnieuw krijgen we een marginale kans 
▪ Dit is de kans op de opleiding van de vader, los van de opleiding van de getrokken persoon 

• Vb: P(Y = 3): = 0.09 + 0.04 + 0.04 + 0.03 = 0.20 
▪ De kans dat een vader hooggeschoold is, los van de opleiding van de getrokken persoon, is 

20% 
➢ De som van alle cellen is 1: de som van de kansen van alle mogelijke gebeurtenissen moet altijd 

1 zijn 
➢ We spreken van marginale kansen in de context van bivariate verdelingen 

- Continue bivariate kansverdeling: bivariate 
dichtheidsfunctie 

➢ P(X = x en Y = y) = 0 
➢ We gebruiken dus een bivariate dichtheidsfunctie 

• We gaan deze niet gebruiken, maar wel 
beseffen dat deze bestaat 

• Soms zullen we in R berekeningen maken die 
gebruik maken van deze dichtheidsfuncties 

• We berekenen ook oppervlaktes 
- Discrete (on)afhankelijke toevalsvariabelen 
➢ Om 2 onafhankelijke variabelen te definiëren 

baseer ik me op de definitie van afhankelijkheid bij gebeurtenissen 

• We zeggen dat 2 toevalsvariabelen onafhankelijk zijn als de 2 gebeurtenissen X = xi en Y = yj 
onafhankelijk zijn van elkaar, voor alle mogelijke combinaties van i en j 

• In een bivariate discrete kansverdeling definieert 1 cel een gebeurtenis van X en een 
gebeurtenis van Y 
▪ Voor elke cel moeten we verifiëren dat de gebeurtenissen onafhankelijk van elkaar zijn 
▪ Indien dat klopt voor alle mogelijke combinaties, dan kunnen we zeggen dat de 2 

variabelen onafhankelijk zijn 
 

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖 𝑒𝑛 𝑌 = 𝑦𝑗) = 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)𝑃(𝑌 = 𝑦𝑗) 

 
▪ De kans in een cel = het product van de 2 corresponderende 

marginale kansen 
➢ Vb: P(X = x1 en Y = y1) = P(X = x1)P(Y=y1) ? 

• 0.06 = (0.06 + 0.09 + 0.15)(0.06 + 0.02 + 0.12) 
▪ Deze gebeurtenissen zijn dus onafhankelijk van elkaar 
▪ We moeten dit toepassen voor elke mogelijke combinatie, en als ze allemaal onafhankelijk 

zijn, dan kunnen we zeggen dat deze 2 variabelen onafhankelijk zijn 
- Continue (on)afhankelijke toevalsvariabelen 
➢ Zeer complex: dit gaan we in de praktijk nooit doen 
➢ We moeten verifiëren of de bivariate dichtheidsfunctie gelijk is aan het product van de 

marginale dichtheidsfuncties 
- Reductietechnieken 
➢ In het kansrekenen worden centrum- en spreidingsmaten door een Griekse letter aangeduid 

- Discrete toevalsvariabelen 
➢ Een discrete kansverdeling is als een relatieve frequentieverdeling 

• De formules van de beschrijvende statistiek worden licht aangepast 
- De verwachting voor discrete toevalsvariabelen: het gemiddelde van een frequentieverdeling 
➢ We gaan 1/n distribueren over elke term van de som 

 

𝐸(𝑋) = 𝜇𝑥 = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)𝑥𝑖

𝑝

𝑖=1
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• Elke waarde komt slechts 1x voor, en ik vermenigvuldig de waarschijnlijkere scores met een 
groter gewicht 
▪ De xi op het einde (in deze formule) representeert de i-de kleinste score 

• Lijkt op: �̅� = ∑
1

𝑛
𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
 waarin we waarden kunnen hebben die meerdere keren voorkomen, 

dus die waarden automatisch een groter gewicht hebben 
▪ De xi hier representeert de score bij individu i 

- De variantie voor discrete toevalsvariabelen 
➢ We gaan 1/n weer distribueren over elke term van de som 

 

𝑉(𝑋) = 𝜎𝑋
2 = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖)(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))

2

𝑝

𝑖=1

 

 

• Lijkt op 𝑠𝑛𝑋
2 = ∑

1

𝑛
(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1
 

• Elke afwijking wordt gewogen door de corresponderende kans ipv 1/n 
- Bij continue toevalsvariabelen moeten we integralen gebruiken voor reductietechnieken 
➢ Dit moeten we niet kennen 

- Associatietechnieken: we zien enkel het lineair verband (ipv ook het monotoon verband) 
- Discrete covariantie tussen 2 toevalsvariabelen X en Y 
➢ Blijft ongeveer dezelfde formule als in de beschrijvende statistiek 
 

𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = ∑  

𝑝

𝑖=1

∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖, 𝑌 = 𝑦𝑗)(𝑥𝑖 − 𝐸(𝑋))(𝑦𝑗 − 𝐸(𝑌))

𝑞

𝑗=1

 

 

• Hier hebben we een dubbele sommatie: we lopen de frequentietabel/discrete kansverdeling 
volledig door 
▪ Het is een som waar je een term hebt per cel van de bivariate kansverdeling 

- De correlatiecoëfficiënt voor discrete kansvariabelen 
➢ De definitie blijft dezelfde zoals in de beschrijvende statistiek 

 

𝜌𝑋,𝑌 =
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

 
- Stellingen met de verwachting 
➢ X, Y en Z zijn toevalsvariabelen, a een constante 

• 𝐸(𝑎) = 𝑎 
▪ De verwachting van een constante = de constante 

• 𝐸(𝑎𝑋) = 𝑎𝐸(𝑋) 
▪ De verwachting van het product van een constante en een toevalsvariabele = het product 

van een constante met de verwachting van een toevalsvariabele 

• 𝐸(𝑎 + 𝑋) = 𝑎 + 𝐸(𝑋) 
▪ De verwachting van de som van een constante en een toevalsvariabele = de som van een 

constante en de verwachting van een toevalsvariabele 

• 𝐸(𝑋 + 𝑌 + 𝑍) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌) + 𝐸(𝑍) 
▪ De verwachting van de som van 3 toevalsvariabelen = de som van de verwachtingen van 3 

toevalsvariabelen 

• 𝐸(𝑋 − 𝑌 − 𝑍) = 𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑌) − 𝐸(𝑍) 
▪ De verwachting van de aftrekking van 3 toevalsvariabele = de aftrekking van de 

verwachtingen van 3 toevalsvariabelen 

• X en Y zijn ONAFHANKELIJK 
▪ 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) 

o De verwachting van het product van 2 onafhankelijke toevalsvariabelen = het product 
van de verwachtingen van 2 toevalsvariabelen 

• X en Y zijn AFHANKELIJK 
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▪ 𝐸(𝑋𝑌) = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
o De verwachting van het product van 2 afhankelijke toevalsvariabelen = het product 

van de verwachtingen van 2 toevalsvariabelen + de covariantie van 2 
toevalsvariabelen 

- Stellingen met de variantie 
➢ X, Y en Z zijn toevalsvariabele, a een constante 

• 𝑉(𝑎) = 0 
▪ De variantie van een constante is 0 

• 𝑉(𝑎 + 𝑋) = 𝑉(𝑋) 
▪ De variantie van de som van een constante en een toevalsvariabele = de variantie van een 

toevalsvariabele 

• 𝑉(𝑎𝑋) = 𝑎2𝑉(𝑋) 
▪ De variantie van het product van een constante en een toevalsvariabele = het product van 

het kwadraat van een constante en de variantie van een toevalsvariabele 

• 𝑉(𝑋) = 𝐸(𝑋2) − [𝐸(𝑋)]2 
▪ De variantie van een toevalsvariabele = de verwachtingswaarde van het kwadraat van een 

toevalsvariabele – het kwadraat van de verwachting van een toevalsvariabele 

• X en Y zijn ONAFHANKELIJK 
▪ 𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) 
▪ 𝑉(𝑋 − 𝑌) = 𝑉(𝑋) − 𝑉(𝑌) 

o De variantie van de som/aftrekking van X en Y = de som/aftrekking van de varianties 
van X en Y 

• X en Y zijn AFHANKELIJK 
▪ 𝑉(𝑋 + 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 2 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 

o De variantie van de som van X en Y = de som van de varianties van X en Y + het 
product van de covariantie van X en Y met 2 

▪ 𝑉(𝑋 − 𝑌) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) − 2 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
o De variantie van de aftrekking van X en Y = de som van de varianties van X en Y – het 

product van de covariantie van X en Y met 2 
➢ Als X, Y en Z afhankelijk zijn, en S = X + Y +Z 

• 𝑉(𝑆) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 𝑉(𝑍) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) + 2𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍) 
▪ 𝑉(𝑆) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 𝑉(𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑋) + 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑋) +

𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑍) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑌) 
- Stellingen met de covariantie 
➢ a en b zijn constantes 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑋) 
• 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) 
• 𝐶𝑜𝑣(𝑎 + 𝑋, 𝑏 + 𝑌) = 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
▪ Constantes mogen weggelaten worden 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑋, 𝑏𝑌) = 𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) 
▪ Constantes mogen uit de haakjes gehaald worden 
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• 𝐶𝑜𝑣(𝑎𝑋, 𝑎𝑋) = 𝑎𝑎𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑋) = 𝑎²𝑉𝑎𝑟(𝑋) 
▪ Herleiden naar de variantie 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋 + 𝑍, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) + 𝐶𝑜𝑣(𝑍, 𝑌) 
▪ Covarianties mogen uit elkaar gehaald worden in geval van vermenigvuldiging 

➢ Als X en Y onafhankelijk zijn: 

• 𝐶𝑜𝑣(𝑋 + 𝑌, 𝑌) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌, 𝑌) = 𝑉(𝑌) 
- Over onafhankelijkheid: onafhankelijke variabelen zullen altijd een covariantie/correlatie van 0 

hebben 
➢ Maar dit gaat niet op in de andere richting: wanneer 2 variabelen een covariantie/correlatie van 

0 hebben, betekent dit nog niet dat ze onafhankelijk zijn 

• Het kan namelijk zijn dat ze geen lineair verband hebben, maar wel een verband! Dat maakt 
ze dan wel afhankelijk 

❖ 3.2: BIJZONDERE KANSVERDELINGEN 

- De binomiale verdeling: voor discrete toevalsvariabelen 
➢ De proportie van mensen met kenmerk A in populatie B is 𝜋 

• Je trekt een aselecte steekproef van n individuen 

• Het aantal individuen met kenmerk A in de steekproef is een binomiale variabele 

• Symbool: 𝐵(𝑛, 𝜋) 
▪ Compacte notatie voor een toevalsproces en een bepaalde variabele 

➢ Volgt een binomiale verdeling: 𝑋~𝐵(𝑛, 𝜋) 
 

𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
𝜋𝑘(1 − 𝜋)(𝑛−𝑘) 

 
N: steekproefgrootte 
K: aantal successen 
𝜋: kans op succes  

➢ De mogelijke waarden van een binomiale variabele: 
varieert tussen 0 en n 

➢ Vb: proportie 16-jarigen in het BSO is 1/3 (𝜋 = 1/3) 

• Steekproef van 4 jongeren met leeftijd 16 (𝑛 =
4) 

• Wat is de kans dat geen van de 4 in het BSO zit? 
- De normale verdeling: voor continue toevalsvariabelen 
➢ Verwachting 𝜇 en variantie 𝜎2 
➢ Het hoogste punt van de verdeling 

correspondeert altijd met 𝜇 

• (𝜇, 𝑓(𝜇)) 

➢ Hoe groter de variantie, hoe platter de 
curve 

➢ N(0,1): standaardnormale variabele 

• Verwachting 0 en variantie 1 
- R-functies om kansen te berekenen met 

de normale verdeling 

➢ pnorm(q = …, mean = …, sd = …): berekent de oppervlakte/kans links dat de toevalsvariabele 
kleiner dan of gelijk is aan een kwantiel, gegeven 
een bepaald gemiddelde en standaarddeviatie onder 
de normaalverdeling 

• 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥): oppervlakte links 
▪ Mean = 10: de verwachting is 10 
▪ Sd = 2: de standaarddeviatie is 2 
▪ Q = 8: de z-waarde (het kwantiel) is 8 
▪ De kans dat X kleiner is dan 8 = 0.16 
▪ 𝑃(𝑋 ≤ 8) = 0.16 

- pnorm(…) 
- pnorm(q = …, 

mean = …, sd = …) 
- pnorm(q = …, 

mean = …, sd = …, 
lower.tail = FALSE) 

- qnorm(p = …, 
mean = …, sd = …) 

- qnorm(p = …, 
mean = …, sd = …, 
lower.tail = FALSE) 

- qnorm(…) 
- pt(q = …, df = …) 
- pt(q = …, df = …, 

lower.tail = FALSE) 
- pt(…, df = …) 
- qt(q = …, df = …) 
- qt(q = …, df = …, 

lower.tail = FALSE) 
- pf(q = …, df1 = …, 

df 2 =…) 
- pf(q = …, df1 = …, 

df 2 =…, lower.tail 
= FALSE) 

- qf(q = …, df1 = …, 
df2 = …) 

- qf(q = …, df1 = …, 
df2 = …, lower.tail 
= FALSE) 
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➢ Wat als we de kans willen berekenen dat X tussen 2 specifieke waarden ligt? 

• 𝑃(8 ≤ 𝑋 ≤ 10) =? 
▪ Hier bestaat geen specifieke R-functie voor, maar we kunnen dit gemakkelijk doen door 

de grootste oppervlakte langs links af te trekken van de kleinste oppervlakte langs links 
▪ 𝑃(8 ≤ 𝑋 ≤ 10) = 𝑃(𝑋 ≤ 10) − 𝑃(𝑋 ≤ 8) = 0.3413447 

➢ pnorm(q = …, mean = …, sd = …, lower.tail = FALSE): berekent de oppervlakte/kans rechts dat de 
toevalsvariabele groter dan of gelijk is aan een kwantiel, gegeven een bepaald gemiddelde en 
standaarddeviatie onder de normaalverdeling 

• 𝑃(𝑋 ≥ 𝑥): oppervlakte rechts 
▪ De kans dat X groter is dan 8 
▪ 𝑃(𝑋 ≥ 8) = 0.8413447 

➢ pnorm(…): berekent de oppervlakte/kans links dat de toevalsvariabele kleiner dan of gelijk is aan 
een kwantiel onder een standaardnormale verdeling 

➢ qnorm(p = …, mean = …, sd = …): geeft de z-waarde (het kwantiel) corresponderend met een 
kans langs links, gegeven een bepaald gemiddelde en standaarddeviatie onder de 
normaalverdeling 

• 𝑃(𝑋 ≤ ? ) =0.25 
• 𝑃(𝑋 ≤ 8.65102) = 0.25 

➢ qnorm(p = …, mean = …, sd = …, lower.tail = FALSE): geeft de z-waarde (het kwantiel) 
corresponderend met de kans langs rechts, gegeven een bepaald gemiddelde en 
standaarddeviatie onder de normaalverdeling 

• 𝑃(𝑋 ≥ ? ) = 0.25 
• 𝑃(𝑋 ≥ 11.34898) = 0.25 

➢ qnorm(…): geeft de z-waarde (het kwantiel) corresponderend met de kans langs links onder een 
standaardnormale verdeling 

- De centrale limietstelling (enkel van toepassing op de normale verdeling!) 
➢ Stel: een reeks toevalsvariabelen met allemaal dezelfde verdeling en onafhankelijk van elkaar 

• Deze condities doen zich voor in een steekproeftrekking 

• Ik neem het gemiddelde van al deze toevalsvariabelen: het gemiddelde van de steekproeven 

• Nu is het gemiddelde een toevalsvariabele die van steekproef tot steekproef varieert 

• Deze toevalsvariabele heeft een specifieke kansverdeling 

• Indien men steekproef ‘groot’ is (n > 30), dan zal deze toevalsvariabele bij benadering 
normaalverdeeld zijn met verwachting 𝜇𝑋 en 𝜎𝑥

2 ∕ 𝑛 
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- De Student verdeling of t-verdeling 
➢ Oneindige familie van continue verdelingen: elk lid van deze familie wordt gekenmerkt door een 

positief geheel getal (aantal vrijheidsgraden) 
➢ Symmetrisch zoals de normale verdeling 
➢ De verwachting is altijd 0, maar de spreiding kan 

variëren 
- R-functies om kansen te berekenen met de Student t-

verdeling 
➢ pt(…) en qt(…) doen hetzelfde als pnorm(…) en 

qnorm(…) 

➢ pt(q =…, df = …): berekent de kans/oppervlakte langs links voor een bepaalde t-score (kwantiel), 
gegeven een aantal vrijheidsgraden onder een t-verdeling 

• 𝑃(𝑇 ≤ 1.3) 𝑚𝑒𝑡 𝑇~10 = 0.8886171 

▪ De ‘q = …’ in het argument kan ook weggelaten worden 

➢ pt(q = …, df = …, lower.tail = FALSE): berekent de kans/oppervlakte langs rechts voor een 
bepaalde t-score (kwantiel), gegeven een aantal vrijheidsgraden onder een t-verdeling 

• 𝑃(𝑇 ≥ 1.3) 𝑚𝑒𝑡 𝑇10 = 0.1113829 

➢ qt(p = …, df = …): berekent de t-score (het kwantiel) voor een bepaalde kans langs links, gegeven 
een aantal vrijheidsgraden onder een t-verdeling 

• 𝑃(𝑇 ≤ ? ) = 0.6 𝑚𝑒𝑡 𝑇~10 
• 𝑃(𝑇 ≤  0.2601848) = 0.6 

➢ qt(p = …, df = …, lower.tail = FALSE): berekent de t-score (het kwantiel) voor een bepaalde kans 
langs rechts, gegeven een aantal vrijheidsgraden onder een t-verdeling 

• 𝑃(𝑇 ≥ ? ) = 0.6 
• 𝑃(𝑇 ≥ − 0.2601848) = 0.6 

- De F-verdeling is ook een oneindige 
familie van continue verdelingen 

➢ Elk lid van deze familie wordt 
gekenmerkt door 2 positieve gehele 
getallen (aantal vrijheidsgraden) 

• Aantal vrijheidsgraden in de teller 
en aantal vrijheidsgraden in de 
noemer 

• Als de teller 1 is, dan is de curve 
geen klok, maar enkel een dalende lijn 

➢ Asymmetrische klok-curves met altijd een lange staart aan de rechterkant 
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- In R gebruiken we de functies pf en qf die hetzelfde werken als pnorm en qnorm 

➢ pf(q = …, df1 = …, df2 = …): berekent de kans/oppervlakte langs links onder een F-verdeling met 
een gegeven aantal 
vrijheidsgraden in de teller en de 
noemer 

• Ook hier kunnen ‘q = …’, ‘df1 = 
…’ en ‘df2 = …’ weggelaten 
worden 

• 𝑃(𝐹 ≤ 2) =?  𝑚𝑒𝑡 𝐹~10,3 
• 𝑃(𝐹 ≤ 2) = 0.6906222 

➢ pf(q = …, df1 = …, df 2 =…, lower.tail = FALSE): berekent de kans/oppervlakte langs rechts onder 
een F-verdeling met een gegeven aantal vrijheidsgraden in de teller en de noemer 

• 𝑃(𝐹 ≥ 2) =?  𝑚𝑒𝑡 𝐹~10,3 
• 𝑃(𝐹 ≥ 2) = 0.3093778 𝑚𝑒𝑡 𝐹~50,10 

➢ Het argument lower.tail = FALSE is enkel écht nuttig bij asymmetrische curves of curves waar de 
verwachting niet 0 is, curves zoals de T-verdeling of standaardnormaalverdeling zullen dezelfde 
absolute waardes hebben langs links en rechts 

➢ qf(q = …, df1 = …, df2 = …): berekent de f-score (het kwantiel) voor een bepaalde 
kans/oppervlakte langs links, gegeven 
een aantal vrijheidsgraden in de teller 
en de noemer onder een F-verdeling 

• 𝑃(𝐹 ≤? ) = 0.2 𝑚𝑒𝑡 𝐹~50,10 
• 𝑃(𝐹 ≤ 0.7052699) = 0.2 

➢ qf(q = …, df1 = …, df2 = …, lower.tail 
= FALSE): berekent de f-score (het 
kwantiel) voor een bepaalde 
kans/oppervlakte langs rechts, gegeven een aantal vrijheidsgraden in de teller en de noemer 
onder een F-verdeling 

• 𝑃(𝐹 ≥? ) = 0.2 𝑚𝑒𝑡 𝐹~50,10 
• 𝑃(𝐹 ≥ 1.646105) = 0.2 

❖ 3.3: DE STEEKPROEVENVERDELING 

- Als ik meerdere steekproeven trek, dan zal de score van x1 (individu 1) variëren 
➢ Dat betekent dat de score van x1 als een toevalsvariabele kan beschouwd worden 

• Daarom gaan we het schrijven als X1 (met een hoofdletter) 

• Dit geldt voor alle waarnemingen bij de andere individuen 
➢ Kleine x1, x2, … zijn realisaties van de toevalsvariabelen X1, X2, … 

- Als we het gemiddelde van de variabele X in meerdere steekproeven berekenen, dan zal ze ook 
variëren 

➢ Daarom gaan we het gemiddelde ook aanduiden met een hoofdletter �̅� ipv met een kleine letter 
�̅� 
 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1
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• De formule blijft verder hetzelfde, juist het symbool verschilt 
▪ De ene formule verwijst naar het gemiddelde in de steekproef 
▪ De andere formule verwijst naar het gemiddelde van steekproeven in de populatie 

- Analoog passen we deze redenering toe op de variantie 

➢ We duiden de variantie van de steekproeven aan met hoofdletters 𝑆𝑁𝑋
2 

 

𝑆𝑁𝑋
2 =

1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 
En 
 

𝑆𝑁𝑋
2 =

𝑆𝑆𝑋

𝑛
 

 
➢ We definiëren ook S²X 

 

𝑆𝑋
2 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 
En 
 

𝑆𝑋
2 =

𝑆𝑆𝑋

𝑛 − 1
 

 
➢ In functie van de context wordt het duidelijk of SSx staat voor de sum of squares in de 

steekproef of de sum of squares van de steekproeven 
- Dit geldt voor alle reductietechnieken die we hebben gezien 
➢ Mediaan, modus, interkwartielafstand, covariantie, correlatie, …. 
➢ Dit zijn onze steekproefgrootheden of statistieken: ze variëren over de steekproeven heen 

• Al deze reductiematen zijn dus toevalsvariabelen en hebben elk hun eigen kansverdeling 
(indien discreet) of een dichtheidsfunctie (indien ze continu is) 

➢ De steekproevenverdeling van een steekproefgrootheid wordt altijd geanalyseerd onder de 
hypothese dat de steekproef het resultaat is van n lukrake trekkingen met teruglegging (= 
aselecte steekproef) 

❖ 3.4: DE STEEKPROEVENVERDELING VAN �̅� 

- Als ik eindeloos steekproeven trek en daar telkens het gemiddelde van bereken, wat zal dan het 
gemiddelde zijn van alle steekproevengemiddeldes? 

➢ Wat is de verdeling van de gemiddeldes? 
➢ Wat is de verwachting van het gemiddelde? 𝐸(�̅�) =? 

 
𝐸(�̅�) = 𝜇�̅� = 𝐸(𝑋) = 𝜇𝑋 

 

• We kunnen bewijzen dat de verwachting van het gemiddelde hetzelfde is als het gemiddelde 
in de populatie 

➢ Wat is de variantie van de steekproevengemiddeldes? 
 

𝑉(�̅�) = 𝜎�̅�
2 =

1

𝑛
𝑉(𝑋) =

𝜎𝑋
2

𝑛
 

 

• Het is mogelijk te bewijzen dat de variantie van het steekproevengemiddelde hetzelfde is als 
de variantie in de populatie gedeeld door n 

• De variantie van de verwachting van het gemiddelde is meestal veel kleiner dan de variantie 
in de populatie 
▪ Waarom is dat zo? 
▪ Stel dat ik grote steekproeven trek van 100 studenten waarvan ik het gemiddelde bereken 
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▪ In een steekproef van 100 studenten zullen waarschijnlijk een paar slimmere en dommere 
studenten zitten, maar gemiddeld zal het IQ in de buurt van 100 liggen 

▪ Als ik dan een tweede steekproef van 100 studenten trek, dan zal dat IQ weer in de buurt 
van 100 liggen 

▪ Dit doen we een heel aantal keer, en dan zien we dat het gemiddelde eigenlijk heel weinig 
zal variëren omdat het steeds in de buurt van 100 ligt 

▪ Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de variantie! 
➢ Wat als ik steekproeven van 2 studenten trek? 

• Soms kan het dan wel gebeuren dat ik 2 superslimme studenten heb, waardoor ik een zeer 
hoog gemiddelde krijg van 140 

• Het kan ook gebeuren dat ik ook 2 heel domme studenten trek, waardoor ik een zeer laag 
gemiddelde krijg van 70 

• Indien dat het geval is, dan zal de variantie van het steekproevengemiddelde veel groter zijn 
➢ Wat als ik steekproeven van 1 student trek? 

• Het gemiddelde in die steekproef is gewoon de score (het IQ) van die student 

• In dat geval zijn het steekproevengemiddelde en de score van die student in de populatie 
gelijk 

 

�̅�~𝑁(𝜇𝑋, 𝜎𝑋
2 ∕ 𝑛) 

 

Hoofdstuk 4: Puntschatting 

❖ 4.1: EIGENSCHAPPEN VAN EEN GOEDE SCHATTER 

- Vaak kennen we de verdeling van een variabele in de populatie niet (volledig) 
➢ Om dit probleem te overkomen kunnen we één of meerdere parameters schatten op basis van 

de steekproef  
➢ 𝜃 stelt dus parameter voor (𝜇 of 𝜎2, …) 
➢ 𝑄 stelt de schatter van de parameter voor: heeft een steekproevenverdeling (kansverdeling) 

• Dit is een toevalsvariabele 

• Heeft een verwachting, variantie en standaarddeviatie 

➢ 𝜃 stelt de schatting van de parameter voor: de realisatie van de steekproefgrootheid 𝑄 

• Dit is geen toevalsvariabele 

• Dit is de waarde/realisatie van de schatter in een bepaalde steekproef 

• 𝜃 zullen we nooit kennen, maar we kunnen wel 𝜃 berekenen, wat een schatting zal zijn van 𝑄 
- Hoe krijgen we een goede schatter? 
➢ Een goede schatter geeft zo vaak mogelijk een goede schatting: wat betekent dit nu? 

• Een schatter is zuiver indien de verwachting van de schatter gelijk is aan de te meten 
parameter 
▪ Vb: de verwachting van het IQ in dit auditorium is misschien 105 
▪ In de praktijk neem ik een of meerdere steekproeven 
▪ Als ik een schatter (het gemiddelde) gebruik om het gemiddelde schatten 
▪ Mijn gemiddeldes van de getrokken steekproeven zullen variëren, een keer 103, een keer 

107 
▪ Deze schattingen zullen dus meestal fout zijn 
▪ We hopen dat de schatter gemiddeld gezien correcte schattingen gaat maken 
▪ Als ik het gemiddelde van alle schattingen zou berekenen, dan wil ik dat het gemiddelde 

van al die schattingen in al die steekproeven gelijk is aan de te schatten parameter 
▪ Als de verwachting van de steekproeven 120 is, dan is er iets mis met de schatter 
▪ We willen dus de het gemiddelde van de gemeten parameter gelijk is aan de te schatten 

parameter 
 

𝐸(𝑄) = 𝜃 
 

▪ De schatting moet variëren rond de correcte waarde 

• Een schatter is efficiënt als de variantie ervan minimaal is 

- Schatting 
- Schatter  
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▪ Moet de variantie dan 0 zijn? Dat is een schatter die altijd een juiste schatting maakt, 
maar dat bestaat niet! 

▪ Er bestaan schatters waarvan de variantie gelijk is aan de optimale variantie; een kleinere 
variantie bestaat niet (dit kan bewezen worden) 

▪ Dit noemen we efficiënte schatters 
▪ De variantie van de schatter V(𝑄) wordt kleiner naarmate de steekproefgrootte toeneemt 

- Welke technieken bestaan er om schatters te vinden die zuiver en efficiënt zijn? 
➢ Grootste aannemelijkheid methode (maximum likelihood method) 

• Geeft altijd efficiënte schatters, maar niet altijd zuiver 
➢ Kleinste kwadraten methode (least squares method) 
➢ Er bestaat geen methode om altijd goede schatters te vinden, beide methoden zijn niet perfect 

• Een schatter varieert (soms onder-, soms overschattingen), de grootte van de fouten wordt 
gemeten door de variantie 

• In de context van de puntschatting wordt de standaarddeviatie soms de standaardfout 
genoemd 

➢ Hoe kleiner de fout, hoe beter de schatter 

❖ 4.2: ENKELE SCHATTERS 

- De verwachting: hoe kunnen we 𝜇𝑋 schatten? 
➢ De maximum likelihood schatter van de verwachting van 𝑋 is de steekproefgrootheid �̅� 

 
�̅� = 𝐸(𝑋) 

 

• De realisatie van de schatter (de schatting) wordt aangeduid met 
 

�̂�𝑋 = �̅� 
 

• Om de verwachting te schatten gebruiken we dus gewoon het gemiddelde (het gemiddelde 
in de steekproeven = het gemiddelde in de populatie = het gemiddelde in de steekproef) 

➢ De standaarddeviatie van de schatting van het gemiddelde noteren we als  
 

𝑆𝐸�̅� = 𝜎𝑋 ∕ √𝑛 
 

• De standaardfout van het steekproevengemiddelde = de standaarddeviatie van de populatie 
gedeeld door de vierkantswortel van de steekproefgrootte 

• Hoe groter de steekproef, hoe beter de schatter 

• Stel dat je de precisie van je schatting 10x beter wilt maken, dan moet je steekproef 100x 
groter zijn 
▪ Om de standaardfout door 10 te delen, moet je de steekproefgrootte met 100 

vermenigvuldigen 
▪ Het is niet simpel om de kwaliteit van een schatter te verbeteren 

- De variantie: hoe kunnen we 𝜎𝑋
2 schatten? 

➢ We gebruiken NIET de formule 𝑆𝑁𝑋
2, maar wel 𝑆𝑋

2 

• De formule 𝑆𝑁𝑋
2 geeft gemiddeld gezien te lage schattingen, en is dus niet zuiver 

 

𝑆𝑋
2 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=
𝑆𝑆𝑋

𝑛 − 1
 

 

• De realisatie van deze schatter in de steekproef is dezelfde formule, maar met kleine letters 
 

𝑠𝑋
2 =

1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

=
𝑆𝑆𝑥

𝑛 − 1
 

 
En deze duiden we als volgt aan 

 

�̂�𝑋
2 = 𝑠𝑋

2 

- var(…) 
- cov(…, …) 
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- In R kunnen we de schatting van de variantie in een populatie op basis van een steekproef 
berekenen 

➢ Dat is dus de formule s²x, en niet sn²x 

• var(…): berekent de schatting van de variantie in een populatie op basis van een steekproef 
- De covariantie: hoe kunnen we 𝐶𝑂𝑉𝑋𝑌 schatten? 
➢ De normale formule is een zuivere schatter voor de populatiecovariantie 

 

𝐶𝑂𝑉𝑋𝑌 =
1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

𝑛

1=1

 

 

• Daarom gebruiken we de realisatie van de covariantie in de steekproef als schatting van de 
covariantie in de populatie 
 

𝐶𝑂�̂�𝑋𝑌 =
1

𝑛
∑(𝑥𝑖 − �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

1=1

 

 
- In R kunnen we de schatting van de covariantie in een populatie op basis van een steekproef 

berekenen 
➢ Opgelet; zoals voordien gebruikt deze functie 1/(n-1), en niet 1/n 

➢ cov(…, …): berekent een schatting van de covariantie in een populatie op basis van eens 
steekproef 

- De correlatiecoëfficiënt: hoe kunnen we 𝜌𝑋𝑌 schatten? 
➢ We gebruiken 𝑅𝑋𝑌: de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan de 

correlatiecoëfficiënt 𝑟𝑋𝑌 
 

𝜌𝑋𝑌 =
𝐶𝑂𝑉𝑋𝑌

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

 
➢ Zijn realisatie in een steekproef wordt dus als schatter gebruikt 

 

�̂�𝑋𝑌 =
𝑐𝑜𝑣𝑋𝑌

𝑠𝑋𝑠𝑌
 

 

Hoofdstuk 5: Intervalschatting - betrouwbaarheidsintervallen 

❖ 5.1: BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR 𝜇𝑋 

- Een puntschatting is de schatting in de vorm van een precies getal en is bijna altijd fout 
➢ De verwachting van het IQ in dit auditorium is misschien 105, de kans dat het gemiddelde in een 

steekproef in dit auditorium 105 is, is heel klein 
- Heel vaak gebruiken we een interval-schatting 
➢ Het IQ ligt tussen 100 en 110 

• Dit is wel veel minder precies, maar de kans dat we ernaast zitten is veel kleiner 
- De verdeling van X is normaal en de variantie is gekend 
➢ Dit gebeurt nooit; als de je verwachting niet kent, dan ken je de verwachting ook niet 
➢ Dit slaan we dus over 

- De verdeling van X is normaal, en de variantie is niet gekend 
➢ Dit is niet buitengewoon, variabelen zijn vaak normaalverdeeld  
➢ Indien dit het geval is, dan is het mogelijk te bewijzen dat de toetsingsgrootheid een Student t-

verdeling volgt 
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𝑇 =
�̅� − 𝜇𝑋

𝑆𝑋 ∕ √𝑛
 𝑚𝑒𝑡 𝑇~𝑡𝑛−1 

 

• Wat is de toetsingsgrootheid?  
▪ Het verschil tussen de schatting en de echte verwachting gedeeld door de standaardfout 

gedeeld door de 
vierkantswortel 
van de 
steekproefgrootte 

▪ Indien X normaal 
verdeeld is, dan 
weet ik dat deze 
toetsingsgrootheid 
symmetrisch 
verdeeld is rond 0 
in een t-verdeling 
met n-1 
vrijheidsgraden 

▪ Dit is een waarde op de x-as waarboven we kansen kunnen berekenen 
▪ Deze berekent de kans dat we een onwaarschijnlijke waarde uitkomen 

• Deze berekenen we via qt(p = …, df = …) 

▪ 𝑃(𝑇 > 𝑡𝑛−1;𝛼∕2) = 𝛼 2⁄     =     𝑃(𝑇 < −𝑡𝑛−1;𝛼∕2) = 𝛼 ∕ 2 omdat de t-verdeling 

symmetrisch is 

▪ Na het toepassen van de rekenregels, kunnen we de toetsingsgrootheid zodanig 
omvormen totdat enkel de populatieverwachting tussen de 2 leden ligt  

▪ In 95% van de getrokken steekproeven zal het populatiegemiddelde tussen deze 2 leden 
liggen 

➢ De formule die we dus moeten gebruiken is: 
 

[�̅�  −  𝑡
𝑛−1;

𝛼
2

 
𝑆𝑥

√𝑛
 , �̅�  +  𝑡

𝑛−1;
𝛼
2

 
𝑆𝑥

√𝑛
] 

 
Ook wel genoteerd als 
 

[�̅�  ±  𝑡
𝑛−1;

𝛼
2

 
𝑆𝑥

√𝑛
] 

 
Of  
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[�̅�  ±  𝑡
𝑛−1;

𝛼
2

 𝑆𝐸�̅�] 

 
➢ Bij 95% van de intervalschattingen, zal het populatiegemiddelde in het interval liggen 
➢ VOORWAARDEN: X is tenminste van intervalniveau en normaalverdeeld 

- De verdeling van X is niet normaal of onbekend 
➢ Dankzij de centrale limietstelling kunnen we dezelfde formule toepassen 

 

[�̅�  ±  𝑡
𝑛−1;

𝛼
2

 𝑆𝐸�̅�] 

 
➢ 𝑡𝑛−1;

𝛼

2
 wordt ook wel de kritieke waarde genoemd 

➢ VOORWAARDEN: X is tenminste van intervalniveau en de steekproef moet groot zijn (n > 30) 
- Illustratie in R 

➢ We beginnen met de steekproefgrootte n te definiëren door de eerste dimensie van onze 
dataset te nemen 

• N is hier dus het aantal rijen = het aantal individuen in myData 
➢ We willen een 95% betrouwbaarheidsinterval berekenen, dus alfa = 0.05 of 5% 
➢ Daarna definiëren we 𝑡𝑛−1;

𝛼

2
  (de kritieke waarde) door het kwantiel te berekenen 

corresponderend met 2.5%  

• We nemen 2.5% omdat we een tweezijdig betrouwbaarheidsinterval berekenen, dus de 
oppervlakte van alfa moet in totaal 5% zijn, dus alfa/2 moet 2.5% zijn 

• We gebruiken het commando lower.tail = FALSE omdat R altijd de oppervlakte links gaat 
uitrekenen 
▪ Als we het kwantiel dat langs links ligt nemen, dan zal dat kwantiel negatief zijn 

▪ Om dit probleem van negatieve kwantielen te voorkomen, kunnen we ofwel de gewenste 
oppervlakte (0.025) ingeven en aan R duidelijk maken dat hij aan de positieve kant van de 
symmetrisch t-curve moet rekenen (lower.tail = FALSE -> betekent kijk langs rechts, niet 
langs links) 

▪ Ofwel kunnen we foefelen met de waarde die we ingeven door 1 −
𝛼

2
 te doen, zo is het 

extra commando lower.tail = FALSE niet langer nodig, want R rekent nu automatisch het 
kwantiel uit dat ligt langs de rechterkant van de curve (van zodra de kans/oppervlakte 
hoger dan 0.5 is, dan ligt het kwantiel sowieso langs rechts/is het positief) 

➢ Na het definiëren van de kritieke waarde kunnen we de formule toepassen en krijgen we ons 
interval [111.4035 ; 123.1298] 

• In 95% van de steekproeven zal de verwachting van het IQ in dit interval liggen 

• Dit is GEEN kans: de echte verwachting is niet gekend, dus we kunnen niet spreken over de 
‘kans’ dat de verwachting in het interval ligt of niet, dat ligt aan het toeval 
▪ Het toeval speelt een rol op het moment dat ik een steekproef trek, niet wanneer ik een 

betrouwbaarheidsinterval bereken 

❖ 5.2: ANDERE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN 

- Vaak willen we ook betrouwbaarheidsintervallen voor andere parameters opstellen 

 



37 
 

➢ Voor het verschil tussen 2 verwachtingen, voor de regressiecoëfficiënt, voor proporties, etc… 
➢ Er is wel een algemene formule die vaak (niet altijd) geldt 

 

[𝜃  ± 𝑡
𝑙;

𝛼
2

 𝑆𝐸𝑄] 

 

• Met 𝑙 het aantal vrijheidsgraden van de t-verdeelde schatter 𝑄 
▪ Soms is het n-1, n-2… we zullen later zien hoeveel vrijheidsgraden nodig zijn bij elke soort 

parameter 

Hoofdstuk 6: De Statistische Toetsen 

❖ 6.1: ZIJN DE STUDENTEN VAN DE FPPW SLIMMER? 

- Het gemiddelde in de steekproef van myData$iq, blijkt 117 te zijn 
➢ We zijn dan geneigd te denken dat FPPW-studenten weldegelijk slimmer zijn dan de algemene 

populatie 
➢ We willen weten of de bevindingen van de steekproef mogen doortrekken naar de populatie 

• Stel dat het gemiddelde IQ van FPPW-studenten 130 was, dan zouden we niet kunnen 
twijfelen dat FPPW studenten slimmer zijn 
▪ De kans dat dit gemiddelde in de steekproef voorkomt onder de 

hypothese/veronderstelling dat FPPW-studenten NIET slimmer zijn (en dus gemiddeld een 
IQ van 100 hebben), is suuuuuper klein, bijna onbestaand 

➢ De kans om zo een hoog gemiddelde te observeren ‘gewoon toevallig’ (indien FPPW-studenten 
niet slimmer zijn dan de doorsnee Vlaming) is minuscuul 

- Stel dat het gemiddelde in de steekproef 101 is 
➢ Dit is toevallig perfect mogelijk 
➢ De kans dat ik een steekproef trek met een gemiddelde van 101 is best hoog, zeer plausibel 

• Dus dan zijn FPPW-studenten niet slimmer dan de doorsnee Vlaming 
- Dit zijn beide extreme (en zeldzamere) gevallen 
➢ We moeten een soort van cutoff/drempelwaarde berekenen zodat gemiddelden boven de cutoff 

leiden tot hypothese-verwerping en gemiddelden onder de cutoff leiden tot hypothese-
aanvaarding 

➢ We moeten de kans berekenen dat we een gemiddelde van 117 observeren zonder dat FPPW-
studenten slimmer zijn dan de rest van de populatie 

• Als deze kans zeer klein is, dan besluiten we dat FPPW-studenten slimmer zijn 

• Als deze kans niet zeer klein is, dan besluiten we dat er niet genoeg evidentie is om te zeggen 
dat FPPW-studenten niet slimmer zijn 

- Hypotheses: 𝝁𝑿 en 𝝈𝑿 zijn gekend 
➢ We gaan er van uit dat 𝜇𝑋 = 100 en 𝜎𝑋 = 15 

• Dit komt in de praktijk quasi-nooit voor 
➢ Nu kennen we alle parameters van �̅� 

• �̅�~𝑁(𝜇𝑋 , 𝜎𝑋
2 ∕ 𝑛) 

• �̅�~𝑁(100, 15² ∕ 30) 
• 𝑃(𝑁(100, 152 30⁄ ) ≥ 117) 

➢ Nu we de kans kennen, kunnen we deze uitrekenen in R 

➢ Hier vullen we onze parameters in in de pnorm functie, en duiden aan als kwantiel/z-score 117 

• We gebruiken lower.tail = FALSE hier omdat het gaat om een kans langs rechts P(X > x), en R 
rekent automatisch kansen uit langs links P(X < x) 

• Dit zijn de kansen BOVEN een bepaalde waarde 
➢ Dit is een minuscule kans: dit is de kans dat we een gemiddelde van 117 zouden observeren bij 

FPPW-studenten indien ze niet slimmer zouden zijn dan de algemene populatie 

• De overschrijdingskans, de p-waarde of de p-value  

• We besluiten dat de verwachting van het IQ van FPPW-studenten groter dan 100 is 
▪ Dit is dus een techniek om een bevinding in de steekproef (gemiddelde IQ is hoger dan 

100) te veralgemenen naar de populatie (verwachting van het IQ is hoger dan 100) 
- Hypothese: 𝝁𝑿 is gekend, maar niet 𝝈𝑿 
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➢ We kennen de variantie van het IQ van de populatie van alle Vlamingen (15²), maar niet in de 
specifieke subpopulatie van FPPW-studenten: het is niet persé 15² 

➢ Nu kunnen we niet langer dezelfde steekproefgrootheid �̅� gebruiken 
➢ We gebruiken een andere steekproefgrootheid zonder sigma 

 

𝑇 =
�̅� − 𝜇𝑋

𝑆𝑋 ∕ √𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1 

 

• 𝐻0: 𝜇𝑋 = 100     𝐻𝑎: 𝜇𝑋 > 100 
• We veronderstellen dat 𝜇𝑋 gelijk is aan 100 zoals in de populatie 
 

𝑇 =
�̅� − 100

𝑆𝑋 ∕ √𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1 

 

• Als we T nu willen berekenen, gebruiken we de realisaties uit de steekproef (het 
steekproefgemiddelde en de steekproefvariantie ipv het populatiegemiddelde en de 
populatievariantie) 
 

𝑇 =
�̅� − 100

𝑠𝑋 ∕ √𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1 

 
- Illustratie in R 
➢ We berekenen de toetsingsgrootheid T die t-verdeeld is 

• Dus t = 6.02 

• Vanaf je toetsingsgrootheid veel afwijkt van 0, kan je al bijna besluiten dat de nulhypothese 
kan verworpen worden 

➢ Nu kunnen we de kans berekenen dat we deze waarde zouden observeren indien het 
gemiddelde IQ van FPPW-studenten inderdaad 100 is 

• In essentie hebben we nu een ruwe score getransformeerd naar een t-score/kwantiel 
▪ Als je je de klokvormige t-curve inbeeldt, dan staat 6.02 een heel eind langs rechts op de 

x-as, waar de curve ongeveer eindigt 

➢ Dit is weer een minuscule kans, dus we kunnen de alternatieve hypothese besluiten en de 
nulhypothese verwerpen; het IQ van FPPW-studenten is hoger dan 100 

• We gebruiken weer het commando lower.tail = FALSE omdat we een kans langs 
rechts/rechtszijdige hypothese willen uitrekenen 

• Merk op dat de p-waarde die we eerder hebben uitgerekend (toen sigma gekend was) niet 
dezelfde is! 
▪ Niettemin, beide kansen zijn enorm klein en leiden allebei tot het verwerpen van de 

nulhypothese 
➢ We kunnen met wat gefoefel deze kans ook anders schrijven 

 

𝑃(�̅� > 100 + 6.02 × 𝑠𝑥 √𝑛⁄ ) = 0.0000000747530 

 
Of 
 

𝑃(�̅� > 117) = 0.0000000747530 
 
INDIEN 𝜇𝑋 = 100 

❖ 6.2: DE TOETSINGSPROCEDURE 

- We gaan niet altijd hypotheses toetsen die te maken hebben met de verwachting van het IQ in de 
populatie 

➢ Soms andere variabelen, soms andere steekproefgrootheden (varianties, correlaties, …) 
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➢ We hebben dus nood aan een algemene procedure om hypotheses te toetsen en 
overschrijdingskansen te berekenen 

• We werken altijd dichotoom: met 2 hypotheses 
▪ Er is een verband tussen IQ en ras, of niet 
▪ Behandeling A is efficiënter dan B, of niet 
▪ De FPPW-studenten zijn slim, of niet 

- We gaan nooit een zeker antwoord op deze vragen kunnen bieden omwille van het toeval 
➢ We weten nooit of de steekproef representatief is 
➢ Als steekproeven altijd representatief waren, dan hadden we nooit meer statistiek nodig 

- De stappen in de toetsingsprocedure 
1) We beginnen met het opstellen van een theoretische hypothese 

• Vb: FPPW-studenten zijn slimmer dan gewone Vlamingen 

• Vb: mannen en vrouwen lopen niet even snel 

• Vb: er is een verband tussen opleiding en inkomen 

• Vb: mannen roken meer dan vrouwen 
2) We vertalen deze theoretische hypothese naar een statistische hypothese of alternatieve 

hypothese 𝑯𝒂 

• Deze alternatieve hypothese heeft altijd betrekking tot een parameter van de populatie 

• Vb: FPPW-studenten zijn slimmer dan gewone Vlamingen 
▪ 𝐻𝑎: 𝜇𝑋 > 100 

• Vb: mannen en vrouwen lopen niet even snel 
▪ X is de toevalsvariabele ‘tijd om 100m te lopen’ bij mannen, Y is de toevalsvariabele ‘tijd 

om 100m te lopen’ bij vrouwen 
▪ 𝐻𝑎: 𝜇𝑋 ≠ 𝜇𝑌 

• Vb: verband tussen opleiding en inkomen 
▪ X is de toevalsvariabele opleiding, Y is de toevalsvariabele inkomen 
▪ 𝐻𝑎: 𝜌𝑋,𝑌 ≠ 0 

• Vb: mannen roken meer dan vrouwen 
▪ Ik definieer 2 proporties: 𝜋𝑚 is de proportie mannen die roken, 𝜋𝑣 is de proportie 

vrouwen die roken 
▪ 𝐻𝑎: 𝜋𝑚 > 𝜋𝑣 

➢ Die vertaling naar een statistische hypothese is niet altijd evident, en kan soms op meerdere 
manieren gemaakt worden 

• Vb: de hypothese dat mannen en vrouwen niet even snel lopen zou ook kunnen vertaald 
worden naar 
▪ 𝐻𝑎: 𝑀𝐷𝑋 ≠ 𝑀𝐷𝑌 
▪ Waarbij we ipv het gemiddelde de mediaan gebruiken 

• Vb: het verband tussen opleiding en inkomen 
▪ 𝐻𝑎: 𝜏𝑋,𝑌 ≠ 0 

▪ Waarbij we Kendall’s Tau gebruiken ipv de Pearson correlatiecoëfficiënt: lineair of 
monotoon verband? Meetniveau? 

➢ We moeten ook onderscheiden tussen eenzijdige en tweezijdige toetsen 

• Tweezijdige toets: men verwacht een verschil tussen de 2 parameters, maar men weet niet in 
welke richting 

 
𝐻𝑎 ≠ 𝐻0 

 

• Eenzijdige toets: men verwacht een verschil tussen de 2 parameters in een bepaalde richting 
 

𝐻𝑎 > 𝐻0   𝑜𝑓   𝐻𝑎 < 𝐻0 
 

3) Nulhypothese opstellen: het tweede alternatief dat strijdig is met de alternatieve hypothese 

• Als H0 waar is, dan moet Ha verkeerd zijn, maar NIET omgekeerd 
▪ Als Ha waar is, betekent dat nog niet dat H0 verkeerd is 

• Vb: FPPW-studenten zijn niet slimmer dan de algemene populatie 
▪ 𝐻0: 𝜇𝑋 = 100 
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• Vb: mannen lopen even snel als vrouwen 
▪ 𝐻0: 𝜇𝑋 = 𝜇𝑌 

• Vb: er is geen verband tussen inkomen en opleiding 
▪ 𝐻0: 𝜌𝑋,𝑌 = 0 

• Vb: mannen roken even veel als vrouwen 
▪ 𝐻𝑎: 𝜋𝑚 = 𝜋𝑣 

➢ De nulhypothese is altijd in de vorm van een gelijkheid, nooit kleiner dan, groter dan of ongelijk 
aan 

• Moet altijd de waarde van een parameter bepalen, anders kunnen we geen kansen 
berekenen 

4) Een eerste beslissing maken 

• Deze stap wordt vaak vergeten 

• Vooraleer we berekeningen maken moeten we eerst even stilstaan en ons afvragen of de 
steekproef op z’n minst een beetje steun biedt aan de alternatieve hypothese 
▪ Vb: als we willen toetsen of de FPPW-studenten slimmer zijn dan de algemene populatie, 

maar het gemiddelde in de steekproef is 95, is het dan nog zinnig om dit te toetsen? 
▪ De steekproef biedt geen evidentie voor de alternatieve hypothese 
▪ Als dit zo is kunnen we hier al stoppen 

5) De toetsingsgrootheid G 

• Bij elke statistische toets moeten we toetsingsgrootheid/steekproefgrootheid/statistiek 
kiezen 
▪ Deze toetsingsgrootheid moet gerelateerd zijn aan de onbekende parameter 
▪ Als ik een hypothese heb mbt tot het populatiegemiddelde, dan ga ik geen 

toetsingsgrootheid kiezen die niets te maken heeft met het steekproevengemiddelde; ik 
moet iets kiezen waar de onbekende parameter een rol speelt 

• De verdeling van G moet volledig gekend zijn onder de nulhypothese, anders kunnen we geen 
kansen berekenen 

• Vb: in het voorbeeld van het IQ van FPPW-studenten 
 

𝑇 =
�̅� − 100

𝑆𝑋 ∕ √𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1 

 
▪ De toetsingsgrootheid onder de nulhypothese is Student t-verdeeld met 29 

vrijheidsgraden en het populatiegemiddelde is 100 

• In het algemeen kennen we het populatiegemiddelde niet, maar onder de nulhypothese 
kunnen we deze zelf kiezen 

6) De overscheidingskans of p-waarde berekenen 

• De overschreidingskans is een kans die de alternatieve hypothese minstens even sterk of nog 
sterker ondersteunt dan onze steekproef 
▪ Hier is de statistiek/steekproefgrootheid nog extremer is dan in onze steekproef 

• Bij eenzijdige toetsen definiëren we de overschreidingskans als volgt: 
▪ Indien hoge waarden van de statistiek evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan 

berekenen we de overschreidingskans als 
 

𝑃(𝐺 ≥ 𝑔) 
 

▪ Indien lage waarden van de statistiek evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan 
berekenen we de overschreidingskans als 
 

𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 
 

▪ G = de statistiek, g = de realisatie ervan in onze steekproef 

• Bij tweezijdige toetsen definiëren we de overschreidingskans als volgt: 
▪ Indien de realisatie van de statistiek lager is dan de verwachting van de statistiek onder de 

nulhypothese 𝑔 < 𝐸(𝐺) (je hebt dus een lage waarde geobserveerd), dan berekenen we 
de overschreidingskans als 
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2𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 

 
o Dit staat gelijk aan het berekenen van de kans dat de realisatie van de statistiek (g) 

nog lager zou liggen, en dit dan te vermenigvuldigen met 2 
o We vermenigvuldigen met 2 omdat het een tweezijdige hypothese is 

▪ Indien de realisatie van de statistiek hoger is dan de verwachting van de statistiek onder 
de nulhypothese 𝑔 > 𝐸(𝐺) (je hebt dus een hoge waarde geobserveerd), dan berekenen 
we de overschreidingskans als 
 

2𝑃(𝐺 ≥ 𝑔) 
 
o Dit staat gelijk aan het berekenen van de kans dat de realisatie van de statistiek (g) 

nog hoger zou liggen, en dit dan te vermenigvuldigen met 2 
7) De beslissing nemen 

• Je hebt een p-waarde berekend, en dit ga je vergelijken met het significantieniveau of de 
drempelwaarde 
▪ Deze drempel wordt aangeduid met het symbool 𝛼 

• Deze procedure gaat leiden tot juiste beslissingen in 95% van de gevallen (bij alfa = 0.05) 

❖ 6.3: DE TOETSINGSPROCEDURE IN ACTIE 

- Theoretische hypothese: FPPW studenten zijn slimmer dan de doorsnee Vlaming 
➢ Wat is onze alternatieve hypothese: modus, mediaan, gemiddelde? 

• We gaan centrummaten vergelijken 

• Welke we kiezen is functie van het meetniveau, outliers, … 

• IQ is intervalmeetniveau, volgens het histogram zijn er geen outliers in de data 

• We zullen het gemiddelde kiezen voor het gemak 

• We kiezen de alternatieve hypothese: 𝐻𝑎: 𝜇𝑋 > 100 

• We kiezen de nulhypothese: 𝐻0: 𝜇𝑋 = 100 
➢ Eerste beslissing: we gaan na of de gegevens in de steekproef de alternatieve hypothese in 

zekere mate steunen 

• Het gemiddelde in de steekproef is 117, dit is groter dan 100; er is een zekere steun voor de 
alternatieve hypothese dus we gaan verder 

➢ We kiezen een toetsingsgrootheid: 𝑇 =
�̅�−𝜇𝑋

𝑆𝑋∕√𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1  

• Deze toetsingsgrootheid heeft een onbekende parameter µ, maar onder de nulhypothese is µ 
bekend 

• Bij elke berekening is het belangrijk dat de toetsingsgrootheid geen onbekende parameter 
bevat onder de nulhypothese 

➢ P-waarde: positieve waarden van T bieden evidentie tegen de nulhypothese 

• Hoe hoger, hoe meer evidentie ertegen 

• We berekenen deze kans: 
 

𝑃 (𝑇 ~ 𝑡𝑛−1 ≥
�̅� − 100

𝑠𝑋 √30⁄
) = ? 

 

• Hier berekenen we eerst de toetsingsgrootheid T en berekenen dan de overschrijdingskans 

▪ T = 6.02 
▪ Merk op; we gebruiken het commando lower.tail = FALSE om aan te geven dat we een 

kans langs rechts willen bereken, dit kan je afleiden van het ongelijkheidsteken (≥) 
▪ P = 0.00000007475305 
▪ De kans dat we een gemiddelde van 117 zouden observeren in onze steekproef van 

studenten, indien het populatiegemiddelde 100 is, is minuscuul! (en de p-waarde is ook 
véél kleiner dan de kritieke waarde alfa = 0.05) 
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▪ Dit geeft ons evidentie voor de alternatieve hypothese, en we kunnen de nulhypothese 
verwerpen 

❖ 6.4: DE KEUZE VAN DE TOETSINGSGROOTHEID 

- We moeten de juiste toetsingsgrootheid kiezen 
➢ De keuze is niet simpel: is afhankelijk van de onbekende parameter, de verdeling ervan moet 

bekend zijn onder de nulhypothese 

• Het construeren van een toetsingsgrootheid is iets wat we niet gaan zien 

• We gaan wel een lijst van mogelijke hypothese zien met bijbehorende toetsingsgrootheden 
- Toetsen van een hypothese met betrekking tot een onbekende verwachting 𝝁 
➢ Men wil toetsen of de verwachting van X verschillend is van een bepaalde waarde 

• Deze bepaalde waarde is vaak de verwachting van X is een andere populatie 

• Meestal hebben we 2 populaties: 1 waar µ bekend is, 1 waar µ onbekend is 
▪ Vb: IQ van FPPW studenten 
▪ Populatie 1: algemene Vlaming 

• Hier is µ = 100, dus de verwachting is bekend 
▪ Populatie 2: FPPW studenten 

• Hier is µ onbekend 
▪ We stellen dus een hypothese op die de twee verwachtingen vergelijkt 

➢ Er zijn 2 manieren om deze hypothese te toetsen 
1) 𝝈 is bekend 

 

�̅� ~ 𝑁(𝜇𝑋, 𝜎𝑋
2 ∕ 𝑛) 

 

• Dit is de Z-toets voor 1 steekproef 

• Deze toetsingsgrootheid �̅� volgt een standaardnormale verdeling 

• Wordt niet vaak gebruikt want sigma is meestal onbekend 

• VOORWAARDEN: X is tenminste van intervalniveau en X is normaalverdeeld of de steekproef 
is groot 

2) 𝝈 is onbekend 
 

�̅� − 𝜇𝑋

𝑆𝑋 ∕ √𝑛
 ~ 𝑡𝑛−1 

 

• Student verdeeld met n-1 vrijheidsgraden 

• De T-toets voor 1 steekproef 

• VOORWAARDEN: X is tenminste van intervalniveau en X is normaalverdeeld of de steekproef 
is groot 

• In plaats van eerst de toetsingsgrootheid te berekenen en dan pas de p-waarde, kunnen we 
dit ook in 1 keer doen met een R-functie 

• Vb: zijn FPPW studenten even dik als de doorsnee Vlaming? 
▪ Verwachting van het BMI van de volwassen Vlaming is 25.3 
▪ Verwachting van het BMI van FPPW studenten is onbekend 
▪ Steekproef van 30 studenten 
▪ Ik weet niet in welke richting mijn verwachtingen zijn, dus ik stel een tweezijdige 

hypothese op 
▪ 𝐻𝑎: 𝜇𝑋 ≠ 25.3 
▪ 𝐻0: 𝜇𝑋 = 25.3 
▪ Nu ga ik het BMI berekenen in de steekproef 

▪ We delen de lengte door 100 omdat de lengte in onze dataset in cm staat 
▪ We zien dat het BMI groter is dan in de Vlaamse populatie 

- t.test(x = …, mu = 
…, alternative = 
“two.sided”) 

- t.test(x = …, mu = 
…, alternative = 
“two.sided”, 
conf.level = …) 

- t.test(x = …, mu = 
…, alternative = 
“greater”) 

- Welch t-toets 
- == 
- t.test(x = …, y = …, 

alternative = 
“two.sided”) 

- t.test(x = …, y = …, 
alternative = “…”, 
paired = TRUE) 
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▪ De gegevens in de steekproef ondersteunen de alternatieve hypothese in een zekere zin, 
MAAR dit kan ook toeval zijn 

▪ t.test(x = …, mu = …, alternative = “two.sided”): berekent een tweezijdige t-toets voor 
het populatiegemiddelde van 1 steekproef 
o x = hier hoort een vector te staan (ik heb geprobeerd gewoon een constante in te 

geven en dat geeft een error) 
o mu = het populatiegemiddelde 
o alternative = hier geef je aan wat voor soort toets je wilt maken: linkszijdig, 

rechtszijdig of tweezijdig 
▪ De waarde van de toetsingsgrootheid T wordt weergegeven bij ‘t’: 0.5307 
▪ Het aantal vrijheidsgraden vinden we terug bij ‘df’: 29 
▪ De overschreidingskans zien we bij p-value: 0.5997 

o De p-waarde is hier heel groot (60%): de kans dat we een gemiddelde BMI van 25.7 of 
hoger te observeren indien FPPW-studenten even dik zijn als de gemiddelde Vlaming 

o Er is dus geen verschil tussen FPPW-studenten en de gemiddelde Vlaming 
o We aanvaarden de nulhypothese dus 

▪ De volgende regel herhaalt gewoon de alternatieve hypothese die we hebben gegeven 
aan R met het argument “two.sided”: 𝐻𝑎: 𝜇𝑋 ≠ 25.3 

▪ De volgende regel geeft ons een 95% betrouwbaarheidsinterval voor de verwachting van 
het BMI bij FPPW-studenten 
o De verwachting van het BMI ligt tussen 24 en 27.5 

▪ Op basis van de p-waarde beweer ik dat de verwachting van het BMI in de populatie 
FPPW-studenten gelijk is aan 25.3 

▪ Op basis van het betrouwbaarheidsinterval beweer ik dat de verwachting van het BMI in 
de populatie FPPW-studenten tussen 24 en 27.5 ligt 

▪ Er moet consistentie zijn tussen de beweringen op basis van de p-waarde en de 
beweringen op basis van het betrouwbaarheidsinterval 
o Hier zijn de beweringen compatibel: 25.3 ligt tussen de 2 grenzen van het BI 
o Het zou vreemd zijn moest het besluit op basis van de p-waarde leiden tot een getal 

dat niet binnen de grenzen van het BI ligt, maar dat zal nooit voorkomen 
o De formules van de inductieve statistiek zijn zo geformuleerd dat alle verschillende 

toetsen en maten altijd compatibel zullen zijn 
o Om die reden kunnen we ook een besluit maken op basis van het 

betrouwbaarheidsinterval alleen: de nulhypothese ligt in het 
betrouwbaarheidsinterval, dus ik heb geen reden om deze te verwerpen 

o Als de waarde van de nulhypothese niet in het betrouwbaarheidsinterval zou liggen, 
dan mogen we deze verwerpen 

o Een besluit maken op basis van het betrouwbaarheidsinterval of op basis van de p-
waarde zal altijd equivalent zijn, ze leiden tot dezelfde beslissingen, altijd 

▪ De laatste regels van de output geven je een schatting van het gemiddelde van de 
steekproef �̅� 
o Dit zal altijd exact in het midden liggen van het betrouwbaarheidsinterval dat 

erboven wordt gegeven 

• We kunnen dezelfde functie t.test gebruiken, maar zelf het betrouwbaarheidsniveau van het 
betrouwbaarheidsinterval kiezen 
▪ Als we het niveau niet specificeren, dan kiest R automatisch 95% (alfa = 0.05) 
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▪ t.test(x = …, mu = …, alternative = “two.sided”, conf.level = …): berekent een tweezijdige 
t-toets voor het populatiegemiddelde van 1 steekproef met een gegeven 
betrouwbaarheidsniveau 

▪ Er is niet veel verschil in de output door het extra argument toe te voegen 
o De toetsingsgrootheid T blijft hetzelfde, omdat deze berekening geen gebruik maakt 

van de kritieke waarde alfa 
o Idem voor de p-waarde, die blijft hetzelfde, maar de INTERPRETATIE van de p-

waarde verandert wél! 
o Als de p-waarde onder 10% valt, dan gaan we de nulhypothese verwerpen (ipv als de 

p-waarde onder 5% valt) 
▪ Het betrouwbaarheidsinterval is wel aangepast: het is smaller geworden 

o In 90% van de gevallen zal het gemiddelde erin liggen 
o Omdat het interval smaller is geworden, is de kans dat het gemiddelde niet in dat 

interval ligt gestegen (10% ipv 5%) 

• Nog een ander voorbeeld: zijn FPPW studenten slimmer dan de gemiddelde Vlaming? 

• t.test(x = …, mu = …, alternative = “greater”): berekent een rechtszijdige t-toets voor het 
populatiegemiddelde van 1 steekproef 
▪ De realisatie van t is 6: dat is exact wat we berekend hebben vorige keren 
▪ De p-waarde is ook dezelfde: zeer klein 
▪ Het betrouwbaarheidsinterval is hier ook eenzijdig; het gaat van 112 naar oneindig 
▪ De schatting van de verwachting van het IQ van de FPPW-studenten is 117 

• Op basis van het betrouwbaarheidsniveau 5% verwerpen we de nulhypothese: de p-waarde is 
veel kleiner dan alfa 
▪ FPPW-studenten zijn dus slimmer dan de gemiddelde Vlaming met IQ 100 

- Tot nu toe hebben we 2 soorten hypothesetoetsen gezien: steeds met betrekking tot het een 
onbekend en een bekend populatiegemiddelde van 2 populaties 

- We kunnen ook een hypothese toetsen betreffende 2 onbekende verwachtingen 
➢ Vb: verdienen mannen meer dan vrouwen? 

• Verwachting van het loon van de man is onbekend en verwachting van het loon van vrouwen 
is onbekend! 

• We trekken 2 aselecte steekproeven van mannen en van vrouwen en berekenen voor beide 
steekproeven het gemiddelde 

• We zien dat het gemiddelde loon van mannen groter is dan het gemiddelde loon van 
vrouwen: �̅�𝑣 < �̅�𝑚 
▪ Is dit toeval? 
▪ Hypotheses: 𝐻𝑎: 𝜇𝑚 > 𝜇𝑣  en    𝐻0: 𝜇𝑚 = 𝜇𝑣 

➢ Er zijn twee werkwijzen in functie van de manier waarop de steekproeven getrokken werden 
1) Onafhankelijke steekproeven: vb je trekt eerst een steekproef van vrouwen en dan een 

steekproef van mannen, los van elkaar 
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• Er is geen verband tussen de mannen en de vrouwen, dus we kunnen de variabele ‘loon’ 
beschouwen als een onafhankelijke variabele 

2) Afhankelijke steekproeven (paired samples): vb je trekt een steekproef van 100 hetero 
echtparen 

• Dit geeft je een steekproef van 100 mannen en 100 vrouwen, maar deze zijn afhankelijk van 
elkaar 
▪ We weten dat de lonen van mannen en vrouwen die getrouwd zijn afhankelijk zijn van 

elkaar 
▪ Mannen met hoge lonen zijn vaker getrouwd met vrouwen met hoge lonen 

• Afhankelijke steekproeven komen vaak voor 
▪ Vb dyades: moeder-kind paren, lesgever-leerling, werknemer-werkgever, patiënt-

therapeut, … (bij echtparen zijn scores gelinkt omdat de loon van de vrouw en de loon van 
de man gelinkt zijn door het feit dat ze komen uit 1 echtpaar) 

▪ Vb repeated measures: waarneming voor en na een training, een behandeling, het 
toedienen van een geneesmiddel, etc… (geeft je een steekproef van scores voor de 
training en een steekproef scores na de training; deze zijn afhankelijk omdat ze gelinkt zijn 
door het feit dat de scores allemaal komen uit 1 individu) 

▪ Conceptueel is er geen verschil in berekening tussen dyades of repeated measures 
- We bekijken eerst hoe we een hypothese toets opstellen van 2 onafhankelijke onbekende 

verwachtingen (indepedent samples) 
➢ We onderscheiden 3 gevallen in functie van hoe restrictief de hypotheses zijn 

a) 𝝈𝟏 en 𝝈𝟐 zijn bekend: onrealistisch 
▪ De toetsingsgrootheid is hier het verschil tussen de steekproevengemiddeldes, gedeeld 

door de vierkantswortel van de som van de steekproevenvarianties 
▪ Dit volgt een normale verdeling met verwachting 0 
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▪ Dit is dus de Z-toets voor twee steekproeven, maar we gaan deze niet gebruiken omdat 

deze situatie zich nooit voordoet 
b) 𝝈𝟏 en 𝝈𝟐 zijn gelijk maar onbekend: onrealistisch 

• De toetsingsgrootheid: 
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▪ Dit is de t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven 
▪ Dit wordt ook niet vaak gebruikt omdat we bijna nooit weten of de varianties identiek zijn 

c) Geen hypothese over 𝝈𝟏 en 𝝈𝟐 
▪ De toetsingsgrootheid: de gemiddelden van elkaar aftrekken en delen door de 

vierkantswortel van de som van de schatters van de varianties 
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▪ We moeten het aantal vrijheidsgraden berekenen met bovenstaande formule 
▪ Wat betekent dit allemaal? 
▪ Stel dat je oneindig veel steekproeven zou trekken, waarbij je bij elke steekproef G 

berekent 
▪ Je tekent een histogram van alle G-waarden die je uitkomt 
▪ De vorm van het histogram komt perfect overeen met een Student t-verdeling 
▪ Dit noemt de Welch t-toets voor 2 onafhankelijke steekproeven (kan ook Welch toets of 

t-toets voor 2 onafhankelijke steekproeven genoemd worden) 
▪ VOORWAARDEN: X moet tenminste van intervalniveau zijn, X moest normaalverdeeld zijn 

in beide populaties of beide steekproeven moeten groot zijn 
- We illustreren de Welch t-toets in R 
➢ Lopen mannen en vrouwen even snel? 
➢ Statistische hypotheses: 𝐻𝑎: 𝜇𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚 ≠ 𝜇𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣      𝐻0: 𝜇𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑚 = 𝜇𝑡𝑖𝑗𝑑 𝑣       

• Probleem: de tijden van de mannen en de vrouwen liggen gemengd door elkaar in dezelfde 
kolom in onze dataset 

▪ Als ik het gemiddelde van de tijd neem, krijg ik het gemiddelde van de volledige 
steekproef 

• Om dit probleem op te lossen, zal ik 2 nieuwe vectoren creëren met de tijden van de mannen 
en de vrouwen apart 

▪ We hebben al gezien hoe we individuen kunnen selecteren met vierkante haakjes 
▪ Om meerdere individuen te kunnen selecteren, moeten we een vector creëren; als je 

gewoon de rangnummers van de individuen opgeeft [1,2,3] begrijpt R het niet 
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▪ Ik wil alle individuen in de kolom tijd selecteren met de variabele V 
▪ Tussen de rechthoekige haakjes ga ik nu een conditie typen 

o Die conditie stelt dat ik alle tijden wil krijgen voor de individuen waarvoor het 
geslacht gelijk is aan “V” 

o ==: geeft een conditie aan 

• Als we kijken naar de gemiddeldes, dan zien we dat de mannen gemiddeld genomen sneller 
lopen dan de vrouwen, maar dit kan toeval zijn; misschien is mijn steekproef niet 
representatief 
▪ We gaan een toetsingsprocedure uitvoeren om te kijken of het toeval is of niet 

➢ t.test(x = …, y = …, alternative = “two.sided”): berekent een tweezijdige Welch t-toets voor 2 
onafhankelijke steekproevengemiddeldes 

• We vervangen het argument ‘mu = …’ met ‘y = …’ 
▪ De realisatie van de toetsingsgrootheid G staat bij t = -0.89953 
▪ Het aantal vrijheidsgraden wordt berekend door de formule die we net hebben gezien 
▪ De p-waarde is 0.3695: interpretatie? 

o We hebben een steekproef getrokken waaruit blijkt dat mannen sneller dan vrouwen 
lopen op eerste zicht 

o Stel dat er eigenlijk geen verschil is tussen mannen en vrouwen, hoe plausibel is het 
om een steekproef te trekken waar vrouwen minder snel lopen? 

o Het is niet onwaarschijnlijk! 
o Indien mannen en vrouwen gemiddeld gezien even snel lopen, dan is de kans 40% om 

2 onafhankelijke steekproeven te trekken waarin mannen sneller lopen dan vrouwen 
o We hebben dus geen reden om te denken dat mannen en vrouwen niet even snel 

lopen, dus we besluiten dat ze even snel lopen 
▪ Het betrouwbaarheidsinterval ziet er hier vreemd uit: dit is een BI voor het verschil tussen 

de 2 verwachtingen 𝜇1 − 𝜇2 
o We weten in welk interval het verschil tussen de 2 verwachtingen ligt 
o Dit interval bevat het getal 0 (het gaat van -1.8 tot 0.7), dus het is plausibel dat er 

géén verschil is tussen de 2 populatiegemiddeldes (een verschil van 0) 
o Dus we kunnen de nulhypothese aanvaarden 

▪ We kunnen opnieuw een beslissing maken over onze hypothese op basis van de p-waarde 
of op basis van het betrouwbaarheidsinterval 
o De p-waarde is groter dan 5% 
o Het betrouwbaarheidsinterval bevat 0 

➢ Een ander voorbeeld: zijn mannen dikker dan vrouwen? 

• Hypotheses: 𝐻𝑎: 𝜇𝑏𝑚𝑖 𝑚 > 𝜇𝑏𝑚𝑖 𝑣    𝐻0: 𝜇𝑏𝑚𝑖 𝑚 = 𝜇𝑏𝑚𝑖 𝑣     

• We moeten eerst 2 vectoren aanmaken met de BMI’s van de mannen en de BMI’s van de 
vrouwen 

▪ Eerst maak ik een vector met het BMI van iedereen 
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▪ Ik wil deze vector nu opsplitsen in mannen en vrouwen, dus zoals voordien specifieer ik 
een conditie met == 

▪ We vragen de gemiddeldes op en we zien dat het BMI van vrouwen gemiddeld genomen 
groter is dan het BMI van mannen 

• De gegeven steunen de alternatieve hypothese dus niet, dus we gaan geen 
toetsingsprocedure uitvoeren 
▪ We besluiten rechtstreeks dat de alternatieve hypothese fout is en dat we de 

nulhypothese kunnen aanvaarden 
➢ Nog een voorbeeld: zijn mannelijke FPPW-studenten even lang als vrouwelijke FPPW-studenten? 

• Hypotheses: 𝐻𝑎: 𝜇𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑚 ≠ 𝜇𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣      𝐻0: 𝜇𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑚 = 𝜇𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡𝑒 𝑣 

• We splitsen de vector lengte opnieuw op in 2 vectoren voor mannen en vrouwen 

• We vragen de gemiddelden op en zien direct dat de data de alternatieve hypothese 
ondersteunt 
▪ MAAR nieuw probleem: de steekproeven zijn te klein! 
▪ De steekproef bestaat maar uit 30 studenten; gedeeld door 2 is dat 15 
▪ We weten ook niet of lengte normaalverdeeld is 
▪ Er wordt dus niet aan de voorwaarden voldaan: de steekproeven zijn klein en we kennen 

de verdeling van de lengte niet 
- Nu bekijken we hoe we een hypothese toets opstellen bij 2 afhankelijke onbekende 

verwachtingen (paired samples) 
➢ We gaan een nieuwe toevalsvariabele definiëren: D voor difference 

 
𝐷 = 𝑋1 − 𝑋2 

 

• Door dit te doen wordt het probleem van 2 afhankelijke steekproeven herleid tot een 
probleem met één steekproef 

• Vb het loon van de man – het loon van de vrouw 
▪ We kunnen dan de realisatie van het verschil berekenen voor elk echtpaar 

➢ Nulhypothese: 𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2   of     𝐻0: 𝝁𝟏 − 𝝁𝟐 = 𝟎 

• We kunnen een stelling gebruiken!  

• Het verschil van de verwachtingen = de verwachting van het verschil 
 

𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑌) =  𝐸(𝑋 − 𝑌) 
 
Is hetzelfde als =  
 

𝜇1 − 𝜇2 = 𝜇𝐷 
 

• Dus onze nulhypothese is 𝐻0: 𝜇𝐷 = 0 
▪ Deze drie nulhypotheses zijn equivalent aan elkaar, maar bovenstaande hypothese zorgt 

ervoor dat we maar 1 variabele toetsen 
▪ Deze hypothese heeft betrekking tot 1 verwachting en omvat een t-toets voor 1 

steekproef 

• VOORWAARDEN: X is tenminste van intervalniveau, 𝑋1 − 𝑋2 moet normaalverdeeld zijn of de 
steekproef moet groot zijn 

- Voorbeeld: maken autobestuurders onder invloed van pijnstillers meer rijfouten? 
➢ We trekken een steekproef van 40 autobestuurders die allemaal hetzelfde traject met een auto 

moeten aflopen 
➢ Proefleider zit mee in de auto om het aantal fouten te tellen 
➢ Elk individu legt 2x hetzelfde traject af: 1x met een pijnstiller, 1x met een placebo 
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• Volgorde van de condities wordt gerandomiseerd en dubbelblind experiment 

➢ De gemiddeldes wijzen aan dat autobestuurders meer fouten maken met een pijnstiller dan 
zonder: dit komt overeen met de alternatieve hypothese 

• Is dit toeval of niet? 

• Hypotheses: 𝐻𝑎: 𝜇𝑀 > 𝜇𝑧     𝐻0: 𝜇𝑀 = 𝜇𝑧 

➢ We creëren eerst een vector D met de verschillen tussen het aantal fouten met en het aantal 
fouten zonder 

• Het gemiddelde van D = 2 
➢ We voeren dan een standaard t-toets uit met mu = 0 en alternative = greater 

• “greater” omdat ik wil toetsen of het aantal rijfouten met pijnstiller groter is dan het aantal 
rijfouten zonder 
▪ Ik wil toetsen of de verschillen gemiddeld gezien positief zijn = groter dan 0, dus het zal 

langs de rechterkant van de curve liggen 

• Ik zou d ook kunnen definiëren als het aantal rijfouten zonder – het aantal rijfouten met 
▪ Dan zal het zijn ‘alternative = less’, omdat je waardes negatief zullen zijn en dus langs links 

liggen 
➢ Adhv de p-waarde beslissen we dat we de nulhypothese verwerpen: pijnstillers hebben wél een 

effect op het aantal rijfouten  

• De steekproef is groot genoeg dus de variabelen waren normaalverdeeld 
- Er is ook een simpelere manier om hetzelfde te doen 
➢ We moesten eerst een vector met de verschillen definiëren 
➢ Deze stap kan overgeslagen worden door een extra argument toe te voegen 

• t.test(x = …, y = …, alternative = “…”, paired = TRUE): berekent een t-toets voor 2 
afhankelijke variabelen in 1 steekproef 
▪ Je geeft R gewoon 2 vectoren, je zegt welke richting je wilt toetsen/tweezijdig en geeft het 

argument paired = TRUE 
o R berekent automatisch de verschillen tussen de 2 vectoren om de toets uit te voeren 

❖ 6.5: HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN PROPORTIE 

- Voorbeeld: de proportie van individuen met kenmerk A in populatie B is bekend, de proportie van 
individuen met kenmerk A in populatie C is onbekend 

➢ Onderzoeksvraag: zijn de 2 proporties identiek? 
➢ Vb: de proportie van alcoholisten bij dertigers is 8% 

• De porportie 𝜋 van alcoholisten bij werkloze dertigers is onbekend 

• Hypotheses: er zijn meer alcoholisten bij werkloze dertigers dan in de algemene populatie 

- Exacte binomiale 
toets 

- binom.test(x = …, 
n = …, p = …, 
alternative = “…”) 
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▪ 𝐻𝑎: 𝜋 > 0.08      𝐻0: 𝜋 = 0.08 
• Ik trek een steekproef van 10 werkloze dertigers: 1 alcoholist 
▪ Dit is evidentie voor de alternatieve hypothese 

• Overschrijdingskans: kans op een steekproef met 1 of meer alcoholisten 
▪ Kans op een steekproef die de alternatieve hypothese even sterk of nog sterker 

ondersteunt dan de steekproef die we net getrokken hebben 
▪ P-waarde:    𝑃(𝐵(10, 0.08) ≥ 1) =  1 − 𝑃(𝐵(10, 0.08) < 1) 
▪ Het aantal alcoholisten is een binomiaal verdeelde variabele met parameters N en Pi 

o De gevraagde p-waarde = 1 min de kans dat we geen alcoholist trekken 

• Dus: indien de proportie alcoholisten hetzelfde is in de algemene populatie als bij de 
werklozen, dan is de kans om per toeval 1 alcoholist te trekken bijna 60% 
▪ We aanvaarden de nulhypothese 

➢ Dit is de exacte binomiale toets 
- Illustratie in R 

➢ binom.test(x = …, n = …, p = …, alternative = “…”): berekent een binomiale toets voor een 
onbekende proportie in 1 steekproef 

• x = : het aantal alcoholisten in de steekproef 

• n = : de steekproefgrootte 

• p = : de proportie van de nulhypothese 

• alternative = : tweezijdig, linkszijdig of rechtszijdig 
▪ Hier kiezen we “greater” omdat we willen testen of de onbekende proportie groter is dan 

0.08 
➢ Interpretatie van de output: 

• Data: 1 (aantal successen in de steekproef) en 10 (steekproefgrootte) 

• De p-waarde is hier ook bijna 60% 

• Het interval is hier eenzijdig: gaat niet tot oneindig omdat het een proportie is; proporties 
liggen altijd tussen 0 en 1 

❖ 6.6: DE NORMALITEITSASSUMPTIE 

- Bij veel toetsen hebben we gezien dat de variabele normaalverdeeld moet zijn 
➢ Dit garandeert dat de toetsingsgrootheid G een bepaalde theoretische verdeeling heeft en dat 

de p-waarde die we berekenen correct is 
➢ Onbelangrijk bij grote steekproeven (n > 100), cruciaal bij kleine steekproeven (n < 30) 
➢ We kunnen toetsen of een variabele normaalverdeeld is: Kolmogorov-Smirnov of Shapiro-Wilks 

• Het probleem is dat deze toetsen een lage power hebben bij kleine steekproeven 

• Deze toetsen werken niet zo goed bij kleine steekproeven; maar het is juist bij de kleine 
steekproeven dat we dit willen weten 

- Hoe kunnen we dan bepalen of een populatie een normale verdeling volgt? 
➢ We gebruiken een visuele techniek om de normaliteit na te gaan: quantile-quantile plot 

- Een qq-plot is een grafiek met 2 assen 
➢ X-as: theoretische kwantielen 
➢ Y-as: geobserveerde kwantielen 

- Quantile-quantile 
plot 

 
- qqnorm(…) 
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➢ Er zijn verschillende soorten qq-plots: nagaan of normaalverdeeld, Student-verdeeld, F-verdeeld, 
… 

• Bij dit vak focussen we op een normale qq-plot (voor normale verdeling) 
▪ Kwantielen van de normale verdeling op de x-as 

➢ Indien de steekproef uit een normale verdeling getrokken werd, dan liggen alle punten min of 
meer op de diagonaal 

➢ We laden een dataset op en bekijken de eerste 6 rijen  

• Het bestaat uit 4 kolommen: dit zijn eigenlijk 4 verschillende steekproeven getrokken mbv R 
▪ Kolom x: random steekproef getrokken uit een normale verdeling 
▪ De 3 andere steekproeven komen uit niet-normale verdelingen met verschillende vormen 

➢ qqnorm(…): creëert een quantile-quantile plot voor een vector 

• We creëren een qqplot voor de variabele x 
▪ We zien dat bijna alle punten op de diagonaal liggen 
▪ Dit is typisch voor steekproeven uit normale verdelingen 

➢ De punten liggen voor variabele y duidelijk niet op een 
diagonaal, maar eerder een S-vormige curve 

• Dit wijst aan dat de variabele Y niet normaal verdeeld zal 
zijn 

➢ Z is ook niet normaal verdeeld 

➢ W is ook niet normaal 
verdeeld 

- Het is gemakkelijk om een 
beslissing te nemen omdat 
de steekproeven groot zijn 
(n = 200 bij vorige 
voorbeelden) 

➢ Van zodra er minder 
observaties zijn is het 
moeilijker 
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➢ Bijvoorbeeld: deze 4 steekproeven zijn allemaal getrokken uit een normale verdeling (n = 20) 

• Rechtsboven en -onder wijn duidelijk diagonaal 

• Linksboven en -onder zijn veel minder duidelijk 
▪ De mate waarin ze afwijken van de diagonaal is toch zeer beperkt 
▪ Als het geen normale verdeling is, dan verschilt de verdeling toch niet sterk van een 

normale verdeling 

➢ Deze 4 plots zijn wel duidelijk afwijkend 
➢ We gaan niet altijd een duidelijke beslissing kunnen nemen: soms zeggen we dat het bij 

benadering normaal is 
- Als 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 
hoogstwaarschijnlijk niet geldig 

➢ Je mag geen t-toets gebruiken, TENZIJ de steekproef zeer groot is 
➢ Als de steekproef groot is (maar niet supergroot), dan moet je voorzichtig zijn bij het 

interpreteren van de p-waarde 

• Als de p-waarde dicht bij de drempel alfa ligt, dan kan je geen conclusie trekken 

• De accuraatheid van de p-waarde hangt sterk af van de grootte van de steekproef 



53 
 

- 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 

➢ Opnieuw: als de p-waarde rond 5% ligt, dan maken we geen beslissing 
- Toepassingen van de normale qq-plot 

➢ We gaan de normaliteit van de BMI scores van FPPW-studenten na 

• We creëren een qq-plot en zien dat de scores niet perfect normaalverdeeld zijn, maar bij 
benadering wel 
▪ Sterker nog, we hebben een grote steekproef, dus we kunnen veilig toetsen 

➢ We gaan de normaliteit van de looptijden van vrouwen en mannen na 

• De plots zien er beiden normaal uit, bovendien zijn de steekproeven groot, dus er is geen 
probleem 

➔ In beide gevallen was het gebruik van de t-toets gerechtvaardigd, maar dit garandeert niet dat 
de beslissing die ik zal nemen correct is! 

➔ Bij elke toets is er een kans van 5% op een fout! (alfa) 

➢ We gaan de normaliteit van de rijfouten met een pijnstiller na 

• Hier zien we dat de punten op een aantal horizontale rechten liggen, waarom is dat zo? 
▪ Het aantal rijfouten is discreet, het kan niet continu variëren 

• Los van dat: het is bij benadering normaalverdeeld 
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❖ 6.7: DE SIGNIFICANTIE 

- De typische manier waarop resultaten worden gerapporteerd is aan de hand van de significantie 
➢ Een significant verschil betekent NIET een ‘groot’ verschil 

• Het betekent wel dat er weldegelijk een verschil is 

• ‘het verschil tussen de gemiddelden in de steekproeven kan moeilijk aan het toeval geweten 
worden, en we besluiten dat de verwachtingen niet identiek zijn’ 

➢ Statistische toetsen geven geen informatie over de mate van afwijking, gewoon dat ze 
verschillend zijn 

- Voorbeeld over de tijd om 100m te lopen bij mannen en vrouwen 
➢ De nulhypothese wordt aanvaard: mannen lopen even snel als vrouwen 
➢ ‘de gemiddelde tijd bij de vrouwen is niet significant groter dan de gemiddelde tijd bij mannen’ 

• Dit betekent NIET: ‘het verschil tussen de verwachtingen is klein’ 

• Dit betekent WEL: ‘het verschil tussen de verwachtingen is 0, PRECIES 0’ 
- Waar komt het woord significant vandaan? 
➢ Bij statistische toetsen moet je altijd een onderscheid maken tussen de observaties in de 

steekproeven en de conclusies op het niveau van de populatie 

• We kijken naar gemiddelden in de steekproeven en zien een klein of een groot verschil 

• Als de gemiddelden genoeg van elkaar afwijken: het verschil tussen de gemiddelden in de 
steekproeven is groot genoeg (significant genoeg) om te kunnen beweren dat de 
verwachtingen in de populaties niet identiek aan elkaar zijn 

➢ Op populatieniveau zeggen we dat ze niet gelijk zijn aan elkaar 
➢ Op steekproefniveau kijken we naar hoe groot het verschil is 

• Als het verschil tussen de gemiddelden groot/significant genoeg is, dan zeggen we dat de 
verwachtingen niet gelijk zijn aan elkaar (hoeveel ze verschillen weten we niet) 

- De uitspraak ‘een significant verschil’ heeft dus betrekking tot de steekproeven, niet de 
populaties 

➢ Maar in de manier waarop het meestal geformuleerd wordt, wordt niet gezegd dat we verwijzen 
naar steekproeven 

- Significantie  

❖ 6.8: DE FOUTEN 

- Stel dat H0 juist is en je H0 toch verwerpt 
➢ Fout van de eerste soort 
➢ Kans op een fout van de eerste soort = 𝛼 
➢ Kans op geen fout van de eerste soort = 1 − 𝛼 

- Stel dat h0 fout is, en je h0 toch aanvaardt 
➢ Fout van de tweede soort 
➢ Kans op een fout van de tweede soort = 𝛽 
➢ Kans op geen fout van de tweede soort = 1 − 𝛽 

• Wordt ook de power of het onderscheidingsvermogen genoemd 
- Tot nu toe hebben we technieken gezien om alfa te controleren, maar nog niet beta 
➢ We moeten beide types fouten zo vaak mogelijk vermijden 
➢ We willen dat de power zo groot mogelijk is 

- Het verband tussen alfa en beta 
➢ Hoe kleiner alfa, hoe vaker we H0 gaan aanvaarden (want ik kom minder vaak een p-waarde 

kleiner dan alfa uit), hoe vaker we Ha verwerpen 

• Dus kleinere alfa = grotere kans op het verwerpen van de alternatieve hypothese 
▪ Als de kans op een verwerping van Ha hoger wordt, dan wordt beta groter 

➢ Alfa kleiner = beta groter 
➢ Beta kleiner = alfa groter 
➢ Het is dus onmogelijk om beide kansen op fouten tegelijk te minimaliseren, je moet een 

compromis maken 

- Fout van de eerste 
soort 

- Fout van de 
tweede soort 

- Power 
- Onderscheidings-

vermogen 

Hoofdstuk 7: De Power 
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❖ DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN PROPORTIE 

- We gebruiken opnieuw het voorbeeld van de alcoholisten bij 30ers  
➢ Proportie alcoholisten bij 30ers = 8% 
➢ Theoretische hypothese: de proportie van alcoholisten bij werklozen 30ers zal groter dan 8% zijn 
➢ Statistische hypotheses: 

𝐻0: 𝜋 = 0.08 
𝐻𝑎: 𝜋 > 0.08 

➢ Ik neem een steekproef van 10 werklozen met 1 alcoholist 

• Geobserveerde proportie van alcoholisten: 𝑝 =
1

10
= 0.1 > 0.08 

• We hebben dus reden genoeg om te denken dat de nulhypothese misschien niet klopt, dus 
we voeren een toetsingsprocedure uit 

➢ P-waarde = 𝑃(𝐵 ≥ 1) = 0.57   𝑚𝑒𝑡   𝐵 ~ 𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚(10, 0.08) 

• Dit is veel groter dan 5%, dus we aanvaarden H0 
▪ We hebben de nulhypothese aanvaardt, dus het kan al geen fout van de eerste soort zijn 

(want dat is het ten onrechte verwerpen van de nulhypothese) 
▪ Misschien wel een fout van de tweede soort gemaakt, maar dat kunnen we niet weten 

➢ De relevante vraag is niet of we al dan niet een fout van de tweede soort hebben gemaakt, maar 
of we een procedure hebben gebruikt die de kans op een fout van de tweede soort 
minimaliseert? 

• Deze vraag kunnen we wél beantwoorden 
- Berekening van de power 
➢ Power = 1 − 𝛽 = de kans dat we de nulhypothese verwerpen indien 𝜋 groter dan 0.08 is 

• Veel groter? Een beetje groter? 

• Stel dat de proportie werkloze alcoholisten 0.081 is, dan kan je intuïtief wel aanvoelen dat de 
kans om dit te detecteren zeer klein zal zijn 
▪ Als 𝜋 = 0.081  dan  1 − 𝛽 ≈ 0 

• Stel dat de proportie werkloze alcoholisten 0.5 is, dan zal de kans om dit te detecteren veel 
groter zijn 
▪ Als 𝜋 = 0.5  dan  1 − 𝛽 ≈ 1 
▪ Als er 50% werkloze alcoholisten zijn, dan zal dit bijna altijd leiden tot een verwerping van 

de nulhypothese 
➢ We zien dus dat de power afhankelijk is van de echte waarde van pi 
➢ We gaan een specifieke alternatieve hypothese opstellen voor de waarde van pi, in de vorm van 

een gelijkheid 
 

𝐻𝑎: 𝜋 = 0.15 
 

- powerBinom(n = 
…, p0 = …, p1 = …, 
sig.level = …, 
alternative = …) 

- powerBinom(pow-
er = …, p0 = …, p1 
= …, sig.level = …, 
alternative = …) 
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• Onze alternatieve hypothese zal altijd de vorm van een gelijkheid aannemen 

• Waarom nemen we 15%? 

• Stel dat de echte proportie werkloze alcoholisten 9% is, dat is meer dan de 8% van de 
algemene populatie 
▪ Ben ik wel geïnteresseerd in zo’n klein verschil? 
▪ Waarschijnlijk niet 

• Stel dat ik voor het ministerie van volksgezondheid werk, en ik wil weten of we een specifiek 
beleid moeten invoeren om alcoholisme te vermijden bij werklozen 

• En stel dat werklozen een beetje vaker alcoholisten zijn dan anderen, dat maakt niet genoeg 
uit om daar miljoenen in te investeren 

• Kleine verschillen interesseren me niet 
➢ De power is de kans om een verschil te detecteren 

• Ik wil substantiële verschillen detecteren 

• Ik heb de indruk dat het plausibel is dat alcoholisme frequenter is bij werklozen 

• Die 15% is arbitrair gekozen, kan ook 12%, 16% of 20% zijn 
➢ Power berekenen onder deze specifieke alternatieve hypothese met R 

- Illustratie in R 

➢ Eerst moeten we het pakket exactci installeren en inlezen om het te kunnen gebruiken 

➢ powerBinom(n = …, p0 = …, p1 = …, sig.level = …, alternative = …): berekent de power van een 
proportie gegeven een proportie onder de nulhypothese en een proportie onder de alternatieve 
hypothese 

• n = steekproefgrootte 

• p0 = proportie onder de nulhypothese 

• p1 = proportie onder de alternatieve hypothese 

• sig.level = significantieniveau (0.05, niet 0.95 -> dat is confidence level) 
▪ Mag ook weggelaten worden, dan zal R automatisch een significantieniveau van 5% 

gebruiken 

• alternative = soort hypothese (links-, rechts- of tweezijdig) 
➢ De power hier is 18%: dat is belachelijk klein 

• De kans om geen fout te maken indien de alternatieve hypothese correct is, is 20% 
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• Indien de alternatieve hypothese correct is, dan ge je bijna zeker de foutieve beslissing 
maken 

• De power is te laag, en de steekproef is hier te klein 
- De power en het significantieniveau zijn afhankelijk van elkaar 
➢ Hoe groter alfa, hoe kleiner beta 

• Als alfa 0.05 is, dan is beta 0.18 

• Wat als alfa 0.20 is? 
➢ Berekening in R 

• De power is nu 0.45: de power is veel groter geworden 
▪ De kans op een fout van de eerste soort (alfa) is gewijzigd van 5% naar 20%  
▪ De kans op een fout van de tweede soort (beta) is dus kleiner geworden, dus is de power 

(1 – beta) groter geworden 
- De power en de specifieke alternatieve hypothese 
➢ 𝜋 = 0.15  zorgde ervoor dat onze power 18% was 
➢ Wat als ik een andere specifieke alternatieve hypothese kies 𝜋 = 0.081? 

• Onze power is 0.04: indien het verschil tussen de proportie van de nulhypothese en de 
proportie van de specifieke alternatieve hypothese zeer klein is (0.08 en 0.081), is het zeer 
moeilijk om dit verschil te detecteren, en is onze power zeer laag 
▪ Bij gevolg is de kans op een fout van de tweede soort zeer hoog (1 – 0.04) 
▪ De kans om de nulhypothese terecht te verwerpen is hier 0.04, de kans om de 

nulhypothese ten onrechte te aanvaarden is 0.96 
➢ Wat als ik een grotere proportie kies voor mijn specifieke alternatieve hypothese  𝜋 = 0.35? 

• Nu is onze power gestegen naar 73%, dit is veel beter 
▪ Is het acceptabel? Nee, het is nog steeds slecht 
▪ Het referentiepunt hier is niet 0, maar 50% (want dat is de basis kans van een van de twee 

termen te kiezen) 
▪ 75% is halverwege tussen de slechtst mogelijke power (50%) en de beste (100%) 

- De power en de steekproefgrootte 
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➢ Wat is het verband tussen de power en steekproefgrootte? 
➢ Als n = 10, dan is onze power 18% 
➢ Wat is ik een grotere steekproef heb n = 150? 

• De power is nu 81%, dit is min of meer acceptabel 
▪ Ik zou graag een power van 90% of 95% hebben, zoals de kans om geen type I fout te 

maken 

• We kunnen dezelfde functie powerBinom gebruiken om een gewenst powerniveau te 
berekenen 
▪ We vervangen het argument van de steekproefgrootte met een argument van de power 
▪ De functie zal ons dan vertellen hoe groot onze steekproef moet zijn om een power van 

90 of 95 te berekenen 

➢ powerBinom(power = …, p0 = …, p1 = …, sig.level = …, alternative = …): berekent hoe groot de 
steekproef moet zijn voor een gegeven powerlevel van een proportie 

• We moeten een steekproef van 177 hebben om een power van 90% te bereiken 

• De steekproefgrootte is niet continu, dus de power zal niet exact met het gevraagde 
percentage corresponderen 

❖ 7.2: DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN VERWACHTING 

- We gebruiken opnieuw het voorbeeld van het BMI van de doorsnee Vlaming 
➢ De verwachting van het BMI van de gemiddelde Vlaming = 25.3 
➢ Theoretische hypothese: zijn FPPW studenten even dik als de doorsnee Vlaming? 

• Het besluit van onze t-toets was ja: FPPW studenten zijn even dik als de doorsnee Vlaming 

• Hebben we toen een fout van de eerste soort gemaakt? 
▪ Type I fout: ten onrechte de nulhypothese verwerpen 
▪ We hebben toen de nulhypothese aanvaard, dus we kunnen geen Type I fout gemaakt 

hebben 

• Was de procedure om te garanderen dat de power groot genoeg was in orde? 

• We kunnen nooit weten of we een fout van de tweede soort hebben gemaakt, maar we 
kunnen wel kijken of de procedure in orde was 
▪ De power = de kans om de nulhypothese te verwerpen indien ze fout is 
▪ 𝜇 ≠ 25.3 onder de alternatieve hypothese 
▪ Indien mu niet gelijk is aan 25.3 
▪ Hoe verschillend moet mu dan zijn? 25.4, 26, 30, …? Welke waarde zal ik kiezen? 
▪ De power zal afhankelijk zijn van hoe groot dat verschil is 

• 𝜇𝑋 = 25.4  ->  power ≈ 0% (de power zal dicht bij nul liggen bij zo een klein verschil) 

• 𝜇𝑋 = 30  ->  power ≈ 100% (indien FPPW studenten gemiddeld obees zijn, zal de power 
heel groot zijn) 

➢ Ik moet een waarde kiezen die relevant is voor mijn onderzoek 

- power.t.test(pow-
er = …, delta = …, 
sd = …, alternative 
= …, sig.level = …, 
type = 
one.sample) 

- power.t.test(n = …, 
delta = …, sd = …, 
alternative = …, 
sig.level = …, type 
= one.sample) 
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• Als het verschil heel klein is tussen FPPW studenten en de doorsnee Vlaming, dan maakt dat 
niet veel uit van een volksgezondheidsperspectief 

• Een heel groot verschil is ook niet relevant (obees), want dan kan je dat gewoon op het zicht 
zien 

➢ Een relevant verschil itv BMI 

• 0.1 BMI-eenheid = 300g -> niet relevant 

• 1 BMI-eenheid = 3kg -> wel relevant 
▪ Mijn specifieke alternatieve hypothese is dus dat het verschil 1 is: 𝜇𝑋 = 26.3 

- Illustratie in R 

➢ Eerst creëren we een vector BMI voor myData en schatten vervolgens de standaarddeviatie 
omdat we deze nodig hebben voor de volgende functie 

➢ power.t.test(n = …, delta = …, sd = …, alternative = …, sig.level = …, type = one.sample): 
berekent de power voor het verschil tussen twee verwachtingen uit 1 steekproef 

• n = steekproefgrootte 

• delta = het verschil tussen de twee verwachtingen 

• sd = standaarddeviatie 

• alternative = links-, rechts- of tweezijdig 

• type = met 1 steekproef of met 2 steekproeven? 
➢ De power hier is 21%, dat is veel te laag 

• We hebben 21% kans om het verschil te detecteren indien het verschil één BMI-eenheid 
bedraagt 

• We kunnen dezelfde functie power.t.test gebruiken om de steekproefgrootte te berekenen 
voor een gewenst powerlevel 

➢ power.t.test(power = …, delta = …, sd = …, alternative = …, sig.level = …, type = one.sample): 
berekent de steekproefgrootte voor een gewenst powerlevel voor het verschil tussen 2 
verwachtingen 

• De power is exact 90% omdat we met een continue variabele rekenen 

• Bij powerBinom gaat R automatische afronden naar boven, maar bij power.t.test wordt de 
afronding niet automatisch gemaakt 

➢ sig.level = alfa 

❖ 7.3: DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE VERWACHTINGEN – 

AFHANKELIJKE STREEKPROEVEN 

- Het gemiddelde aantal fouten met pijnstiller = 30, het gemiddelde aantal fouten zonder pijnstiller 
= 8 

➢ Het verschil = 2 -> klein verschil tov 28 

• Toch hebben we de nulhypothese verworpen 

- power.t.test(n = …, 
delta = …, sd = …, 
alternative = …, 
type = paired) 

- power.t.test(pow-
er = …, delta = …, 
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• Dit zou de indruk geven dat deze toets een hoge power had, omdat we een klein verschil (2) 
hebben kunnen detecteren 

• Klein is subjectief 
➢ Specifieke alternatieve hypothese:   𝐻𝑎: 𝜇𝑀 − 𝜇𝑍 = 3 

- We berekenen de power in R 

➢ Eerst creëren we een vector voor de standaarddeviatie van het verschil van de rijfouten 
➢ We toetsen dat de verwachting van de verschillen 0 is 
➢ De relevante variabele is dus het verschil in het aantal fouten in de twee condities 

➢ power.t.test(n = …, delta = …, sd = …, alternative = …, type = paired): berekent de power voor 
het verschil van de verwachtingen uit twee afhankelijke steekproeven 

• Delta = verschil tussen de verwachtingen 

• Sd = de standaarddeviatie van het verschil tussen de verwachtingen 

• Type: belangrijk om niet te vergeten om aan te geven dat het om afhankelijke steekproeven 
draait 

➢ Zoals we vermoedden is de power zeer hoog (eigenlijk te hoog): 0.999… 

• Die hoeft niet zo hoog te zijn, we konden een kleinere steekproef gebruiken en toch nog een 
degelijke power hebben 

➢ power.t.test(power = …, delta = …, sd = …, alternative = …, type = paired): berekent de 
benodigde steekproefgrootte om een gewenst powerlevel te bekomen voor de verwachting van 
het verschil twee afhankelijke steekproeven 

• We zien hier dat een steekproef van 12 eigenlijk wel voldoende was geweest 

sd = …, alternative 
= …, type = paired) 

❖ 7.4: DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE VERWACHTINGEN – 

ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN 

- We converteren het SPSS bestand adoptieData.sav naar een .dat (tab delimited) bestand zodat we 
het kunnen inlezen in R via read.delim 

➢ Steekproef van 175 adoptieaanvragen in 1998 

• 119 aanvragen volgen de versnelde procedure 

• 56 aanvragen volgen de klassieke procedure 
➢ Adoptieaanvragen duurden toen heel lang, dus we focussen op de duur van een stap “from 

adoptive home placement to petition to free filed” 
➢ We definiëren 2 variabelen 

• 𝑋1: duur in de controlegroep 

• 𝑋2: duur in de experimentele groep 

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

- Effectsize 
- Spooled 
- pwr.t2n.test(pow-

er = …, n1 = …, d = 
…, sig.level = …, 
alternative = …) 
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➢ Theoretische hypothese: de twee procedures (de klassieke/controle en de experimentele/snelle) 
duren even lang 

➢ Statistische hypotheses: 
 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 
 

𝐻𝑎: 𝜇1 > 𝜇2 

➢ We zien dat er 2 variabelen zijn in deze dataframe: duur en conditie 
➢ Ik wil twee vectoren aanmaken met de duur in beide groepen, ik wil de experimentele en 

controle groepen van elkaar scheiden (die staan namelijk door elkaar momenteel) 

• Als we de 
gemiddelden 
berekenen, zien we 
dat er redelijke steun 
is voor de alternatieve 
hypothese 

• We gaan de 
normaliteit van de 
verdeling na mbv 
qqplots vooraleer we 
een 
toetsingsprocedure 
kunnen gebruiken 
▪ Deze verdelingen zijn bij benadering normaal 

➢ Als we een Welch t-test uitvoeren, zien we dat de p-waarde groter dan alfa is, en dus kunnen we 
de nulhypothese aanvaarden: de klassieke en vernieuwde procedure zijn even snel 

• Maar, was mijn procedure goed genoeg, was de steekproef groot genoeg, die garandeert dat 
ik een verschil zou detecteren indien er een feitelijk verschil is? 

• We berekenen de power onder een specifieke hypothese 

• Power onder Ha: kunnen we een verschil van 1 jaar detecteren? (1 of 2 maanden sneller 
maakt niet zo heel veel uit, 1 jaar is wel significant) 

- Stel dat het verschil tussen beide procedures één jaar zou zijn: wat zou dan de kans zijn om de 
nulhypothese te verwerpen? 

➢ M.a.w. wat is de power van de toets? 



62 
 

➢ We gebruiken een nieuwe functie pwr.t2n.test 

➢ Om deze nieuwe functie te kunnen gebruiken, dienen we eerst het pakket pwr te installeren en 
in te laden 

➢ De functie pwr.t2n.test is in principe bedoeld om de power te berekenen bij een t-toets met 
twee onafhankelijke steekproeven onder de assumptie dat de varianties identiek zijn in beide 
populaties (𝜎1 = 𝜎2, niet realistisch) 

➢ Er is geen functie om de power van een Welch-toets te berekenen, daarom gebruiken we deze, 
om toch bij benadering de power te kunnen schatten 

- Effectgrootte d bepalen 
➢ De functie pwr.t2n.test maakt gebruik van de effectgrootte d 

 

𝑑 =
𝜇1 − 𝜇2

𝑠𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑
 

 

• Opgelet, d is hier niet langer het verschil tussen 2 verwachtingen (zoals we het eerder hadden 
gedefinieerd om het probleem van 2 verwachtingen op te lossen in de toetsingsprocedure), 
maar de effectgrootte 

• Spooled is de standaarddeviatie van de procedureduur 
▪ In welke steekproef? 
▪ In beide steekproeven: zowel experimentele als controle 

• D is hier het verschil tussen de verwachtingen onder mijn specifieke alternatieve hypothese 
gedeeld door de vierkantswortel uit de ‘gepoolde’ variantie (poolen = samenvoegen) 

 

𝑠2𝑝𝑜𝑜𝑙𝑒𝑑 =
𝑆𝑆𝑋 + 𝑆𝑆𝑌

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 

• Som van de gekwadrateerde afwijkingen in beide steekproeven gedeeld door de totale 
steekproefgrootte – 2 
▪ We trekken 2 af om te verzekeren dat dit een zuivere schatter is (ipv -1) 

➔ Dit is een schatting van de variantie in de populatie INDIEN ze beiden dezelfde variantie 
hebben (bij ons is dit mogelijks niet het geval, maar we gaan het toch zo berekenen) 

- In R 

➢ We berekenen de standaarddeviatie van beide varianties: 2.1 

• var(con): we schatten de variantie in de controlegroep 
➢ We wensen een verschil van 1 jaar te detecteren -> dat betekent dat mu1 – mu2 gelijk is aan 1 

• Nu hebben we alle waarden om d te kunnen berekenen 
 

𝑑 =
1

2.1
= 0.476 

 
- De toets uitvoeren 

𝑠2 =
𝑆𝑆𝑋

𝑛 − 1
 

Dus  

𝑆𝑆𝑋 = 𝑠2(𝑛 − 1) 
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➢ Nu we d hebben berekend, kunnen we eindelijk de functie gebruiken 

➢ pwr.t2n.test(n1 = …, n2 = …, d = …, sig.level = …, alternative = …): berekent de power voor een 
t-toets met twee onafhankelijke steekproeven en waarvan de varianties identiek zijn in beide 
populaties 

• De power is 90%: bij dit onderzoek was de steekproef groot genoeg voor een degelijke power 
➔ Indien het verschil 1 jaar bedraagt en we veel steekproeven trekken, dan gaan we het verschil 

detecteren in 90% van de gevallen 
➔ Indien de nulhypothese correct is, gaan we ook meestal de juist beslissing maken, want ons 

significantieniveau is 0.05 
➔ Los van de waarheid van de alternatieve hypothese, zouden we meestal de juiste beslissing 

maken 
➔ Dit is een voorbeeld van een goed onderzoek 

- Verder over de effectgrootte 
➢ Om de effectgrootte te kunnen berekenen, moeten we eerst 2 dingen bepalen 

1) Welk verschil wensen we te detecteren? 
▪ Vraagt reflectie 

2) Spooled berekenen 
▪ Bovendien beschik je niet altijd over steekproeven om Spooled te berekenen 

➢ Om deze redenen berekenen onderzoekers d vaak niet 

• Men gaat normen in de plaats gebruiken: Cohen (1988) Statistical Power Analysis for the 
Behavioral Sciences 
▪ In zijn boek heeft hij gezegd dat als je d niet kunt/wilt berekenen, dan kan je normen 

gebruiken 
 

|𝑑| = 0.2 = 𝑘𝑙𝑒𝑖𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 
|𝑑| = 0.5 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 

|𝑑| = 0.8 = 𝑔𝑟𝑜𝑜𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 
 
➢ Er zijn veel onderzoekers die d niet langer berekenen, maar zeggen dat ze bijvoorbeeld een 

medium effect willen detecteren, en dat dan gewoon in de formule van pwr.t2n.test stoppen 

• Die normen hebben eigenlijk geen betekenis: je hebt normen tussen 0 en 1, maar d varieert 
tussen 0 en oneindig 
▪ Veel onderzoekers weten dat niet 
▪ Is 0.8 groot?? Het is relatief… 

• Cohen zelf schreef dat die normen best vermeden worden, ze zijn misleidend 
- De power en het significantieniveau alfa 
➢ De power is afhankelijk van het significantieniveau 

➢ Als we het significantieniveau verlagen naar 0.01 (ipv 0.05), zien we dat de power ook daalt naar 
0.72 

• Niet meer acceptabel 
- De power en de steekproefgrootte 

Ik ga ervanuit dat de duur 

bij de controlegroep 

langer is dan de duur bij 

de experimentele groep 

➔ con > exp 

➔ = “greater” 
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➢ Stel dat we 2 kleinere steekproeven zouden gebruiken met grootte 50 

• We zien dat de power is gedaald naar 0.76, dit is te weinig, dus deze steekproeven zouden te 
klein zijn 

➢ Stel dat we een power van 0.95 wensen, hoe groot zou de tweede steekproef dan moeten zijn? 

➢ pwr.t2n.test(power = …, n1 = …, d = …, sig.level = …, alternative = …): berekent de benodigde 
steekproefgrootte voor een Welch-t-toets met twee onafhankelijke steekproeven met dezelfde 
variantie om een gewenst powerlevel te bekomen 

➢ We vervangen het argument ‘n2= …’ met het argument ‘power = …’ 

• Onze tweede steekproef zou moeten bestaan uit 330 participanten (dat is de experimentele 
groep) 
▪ De overheid zou dit nooit aanvaarden… 
▪ Laten we kijken naar hoe groot de eerste steekproef zou moeten zijn 

➢ Stel dat we een power van 0.95 wensen, hoe groot zou de eerste steekproef dan moeten zijn? 

• 81 participanten nodig 
➢ Stel dat je de 2 steekproefgroottes tegelijk wil bepalen, dan moet je een andere functie 

gebruiken 

• Beide steekproeven moeten 96 individuen bevatten om een power van 0.95 te verkrijgen 

❖ 7.5: DE POWER IN HET ALGEMEEN 

- De power kan voor veel toetsen berekend worden, maar niet allemaal 
➢ We hebben bijvoorbeeld geen R-functie om de power te berekenen van een Welch t-toets 

(exact) 
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• Dit probleem kunnen we omzeilen door pwr.t2n.test te gebruiken en de assumptie dat beide 
varianties gelijk zijn in 2 onafhankelijke steekproeven 

➢ Het belang van de power wordt door heel veel onderzoekers onderschat 
➢ Je moet de power berekenen bij het PLANNEN van je onderzoek, zelf VOOR je steekproeven 

gaat trekken 

• In functie van de powerberekening ga je een steekproefgrootte kiezen 
▪ Schatting van de variantie: via literatuurstudie, een kleine pilootstudie om de variantie te 

schatten (schatter zal slechte kwaliteit zijn, maar is beter dan niets) 
▪ Effectgrootte d bepalen: meerdere berekeningen van maken, meerdere alternatieve 

hypotheses opstellen 
▪ Power berekenen om een bepaalde steekproefgrootte uit te komen 
▪ De power berekenen met verschillende waarden van d 

Hoofdstuk 8: Enkelvoudige Lineaire Regressie 

❖ 8.1: INLEIDING 

- Je wilt het verband tussen werkloosheidsduur en gezondheid kennen 
➢ Je denkt intuïtief dat mensen die lang werkloos zijn, meer gezondheidsproblemen hebben 
➢ Je trekt een aselecte steekproef van 252 werklozen 
➢ Je meet 2 variabelen: 

• X: de duur van de werkloosheid in maanden 

• Y: het totaal bedrag gespendeerd aan gezondheid in de laatste 4 maanden (met inbegrip van 
het ziekenfonds en gezondheidsverzekeringen) in euro 

➢ Theoretische hypothese: hoe langer de werkloosheid, hoe hogere gezondheidsuitgaven 
- We downloaden het Excel bestand ‘gezondheid.xlsx’ van Minerva om het te converteren naar een 

.txt bestand 
➢ Vervolgens lezen we het in met de functie ‘read.delim’ in R en we noemen de data ‘gezondheid’ 

➢ We zien 4 variabelen: geslacht, duur, uitgaven en 
leeftijd 

➢ We creëren een spreidingsdiagram en zien een 
eerste bevestiging van de theoretische hypothese: 
er is een stijgende lineaire tendentie (er is 
onvoldoende bewijs om te zeggen dat dit 
curvilineair is of een andere vorm aanneemt) 

• We kunnen dus een Pearson productmoment correlatie berekenen 

➢ We zien een correlatie van 0.48: dit is duidelijke tendentie 
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➢ We kunnen ook de regressielijn berekenen om het verband tussen de twee variabelen te meten 

• Lm = lineair model 

• Het intercept (b0) is 97 

• De richtingscoëfficiënt (b1) is 2 (de werkloosheidsduur) 
➔ De formule is dus: 

 
𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛 = 97.2 + 2 × 𝑑𝑢𝑢𝑟 

 
➔ Dit is de lijn die onze puntenwolk zo goed mogelijk past 

- Er is dus een lineair verband tussen uitgaven en duur in de steekproef 
➢ We willen weten of dit verband ook aanwezig is in de populatie van alle werklozen 
➢ Om deze vraag te beantwoorden zullen we een toets zien, maar vooraleer we een toets zien, 

moeten we eerst een precieze betekenis geven aan de uitdrukking ‘verband tussen 2 
toevalsvariabelen’ 

❖ 8.2: HET ENKELVOUDIG LINEAIR MODEL – KANSREKENEN 

- We willen de variabele Y verklaren door X op populatieniveau 
➢ We willen een lineair verband tussen 2 toevalsvariabelen 
➢ X: onafhankelijke variabele of predictor 
➢ Y: afhankelijke variabele 
➢ Theoretische hypothese: gezondheid is afhankelijk van de werkloosheidsduur 

• Y (gezondheid) is afhankelijke van X (werkloosheidsduur) 

• We kunnen de gezondheid voorspellen op basis van de werkloosheidsduur 
➢ Voorbeelden 

• Leeftijd is een predictor voor de lengte van een kind: hoe ouder, hoe langer het kind 
▪ Lengte is afhankelijk van de leeftijd 

• De SES van een man kan verklaard worden door de SES van zijn ouders 
▪ Het SES van de ouders is een predictor voor het SES van het kind 

• Het aantal uren wiskunde in het middelbaar is een predictor voor de uitslagen in het hoger 
onderwijs 
▪ Afhankelijke variabele is de uitslagen in het hoger onderwijs, de onafhankelijke variabele 

is het aantal uren wiskunde in het middelbaar 

• Experiment met een bloeddruk reducerend geneesmiddel: 
▪ Bloeddruk = afhankelijke variabele 
▪ Dosis geneesmiddel = onafhankelijke variabele 

- Stel dat we een lineair verband vermoeden tussen X en Y 
➢ Mogen we dan dit schrijven? Is dit een correctie formule? 

 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 ? 

 
➢ Bijvoorbeeld: Y = 97.2 + 2X 

• Als X = 20, dan Y = 97.2+2X 

• = 97.2 + 2*20 = 157.2 
➔ Indien iemand 20 maand werkloos is geweest, dan zal die in de volgende maand 157.2 euro 

uitgeven aan gezondheidskosten 
➔ Klopt dit? 

➢ We verifiëren of dit klopt in R 

• We vragen de uitgaven op voor alle individuen die voldoen aan de conditie 
‘werkloosheidsduur = 20’ 

- Predictor 
- Foutterm  
- Enkelvoudig lineair 

model 
- Gauss-Markov 

assumpties 
- Homoscedasciteit  
- Voorwaardelijke 

verwachting 
- Voorwaardelijke 

variantie 
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• Er zijn ongeveer 10 individuen in mijn steekproef die 20 maand werkloos zijn geweest 

• Geen enkele is gelijk aan 157.2, en de uitgaven variëren zeer sterk 
▪ Er zijn allerlei factoren die een invloed hebben op hun gezondheidskosten 
▪ Al die effecten die we niet controleren groeperen we onder een noemer ‘het toeval’ 
▪ We representeren het toeval met epsilon 

 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜺 

 
➢ Dit is onze nieuwe vergelijking voor het verband tussen 2 toevalsvariabelen 

• Epsilon representeert het toeval, het effect van alle variabelen (behalve X) op Y 

• Met dit model zal een bepaalde waarde van X niet altijd leiden tot een unieke waarde van Y 
omdat de waarde van epsilon kan variëren 

➢ Dankzij de toevoeging van epsilon kunnen we rekening houden met allerhande factoren, én zijn 
de bevindingen in R consistent met de formule  

• 𝜀 = de foutterm/error 
➢ Een bepaalde waarde van X hoeft niet altijd te corresponderen met dezelfde Y-waarde 

- We gaan deze formule nu herschrijven voor individu i op voorwaarde dat de toevalsvariabele Xi 
gelijk is aan het getal xi 

➢ Let op voor de notatie: deze i slaat niet op een specifieke individu uit mijn steekproef, maar op 
individu met nummer i in de verschillende steekproeven die ik zou kunnen trekken 

• Als ik eindeloos veel steekproeven zou trekken 

• xi is de score bij individu i, maar deze waarde varieert van steekproef tot steekproef 
 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖  
 
➢ 𝜀𝑖: de fout die je maakt bij individu i 

• In een specifieke steekproef is de fout gelijk aan een getal 

• Als je meerdere steekproeven trekt, zal 𝜀𝑖  constant variëren, en is dus bijgevolg een 
toevalsvariabele die gelijk is aan de fout bij het i’de individu in alle mogelijke steekproeven 

➢ Dit is de formule die we in de komende hoofdstukken gaan gebruiken: het enkelvoudig lineair 
model 

• Enkelvoudig omdat er maar 1 predictor is (X: de werkloosheidsduur) 
▪ Een meervoudig lineair model gebruikt meerdere predictoren: voorbeelden voor dit 

onderzoek zouden leeftijd en vervuilingsindex in de omgeving kunnen zijn (die hebben 
zeker ook invloed op gezondheidskosten) 

▪  
- Parameters van het lineair model 
➢ Elke fout 𝜀𝑖  heeft zijn eigen kansverdeling en dus zijn eigen verwachting en variantie 

• 𝐸(𝜀𝑖) 
• 𝑉(𝜀𝑖) 
➔ Er zijn 2 parameters per individu, en er zijn n individuen 
➔ Dit maakt 2n parameters 

➢ Elke fout 𝜀𝑖  kan correleren met een andere fout 𝜀𝑗 

• Stel dat ik in een bepaald onderzoek koppels rekruteer: het is duidelijk dat er mogelijks 
correlaties gaan zijn tussen de fouten van individu i en j 

• Je doet een onderzoek in onderwijskunde: in 10 scholen trek je 10 leerlingen: het is zeer 
plausibel dat de fouten binnen de participanten uit 1 school met elkaar gaan correleren 

• 𝐶𝑂𝑉(𝜀𝑖 ,  𝜀𝑗) 

➔ Hoeveel covarianties kan je hebben in een steekproef met n individuen? 
➔ Hoeveel i-j paren zijn er? 

➔ 
𝑛(𝑛−1)

2
 

➢ Twee parameters 𝛽0 en 𝛽1 
➢ Het totale aantal parameters PER INDIVIDU is dus: 

• 2 (𝛽0 en 𝛽1) + 2n (𝐸(𝜀𝑖) en 𝑉(𝜀𝑖)) + 
𝑛(𝑛−1)

2
 (𝐶𝑂𝑉(𝜀𝑖 ,  𝜀𝑗)) 

• 2 + 2n + n(n-1)/2 
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➢ Stel dat we een steekproef van 20 individuen trekken (n = 20), hoeveel parameters hebben we 
dan? 

• 2 + 40 + 190 = 232 

• Voor een kleine steekproef van 20 individuen heb je dus 232 parameters 
▪ Dat is veel te groot, dit is niet haalbaar 
▪ We gaan dit model nooit gebruiken 

➢ Om het model toch te kunnen gebruiken, gaan we een aantal assumpties maken om het aantal 
parameters te reduceren 

- Gauss-Markov assumpties: set van 3 assumpties die we regelmatig gaan gebruiken bij lineaire 
regressie 

➢ 𝐸(𝜀𝑖) = 0 voor alle i (voor elk individu nummer i over alle mogelijke steekproeven) 

• Als ik een steekproef trek en de formule gebruik, kom ik een waarde uit die niet 
correspondeert met de werkelijkheid 

• Als ik veel steekproeven trek, heb ik veel fouten: soms groot, soms klein, soms positief, soms 
negatief 

• Maar, deze assumptie zegt dat ik gemiddeld gezien geen fouten maak 
▪ Het is mogelijk na te gaan of deze assumptie geldig is 

➢ 𝑉(𝜀𝑖) = 𝑉(𝜀𝑗) voor alle i,j 

• De variantie van de fouten is dezelfde bij alle individuen (1, 2, 10, 100…) 

• Als je een aselecte steekproef trekt, waarom zouden de fouten dan een verschillende 
verdeling hebben? 
▪ Niets is gewijzigd tussen de eerste en de tweede trekking 

• Indien de trekking niet aselect en onafhankelijk is, dan kan deze assumptie fout zijn 

• De constante variantie wordt aangeduid door 𝜎𝜀
2: zonder i en zonder j omdat het niet 

uitmaakt 

• Homoscedasticiteit: alle stochastische variabelen hebben dezelfde variantie 
➢ 𝐶𝑂𝑉(𝜀𝑖,  𝜀𝑗) = 0 voor alle i,j 

• Er is geen seriële correlatie 

• Dit geldt niet als je koppels trekt 
➔ Hoeveel parameters hebben we nog na het opleggen van al deze assumpties? 
➔ Elke fout heeft als verwachting 0, dus dat is geen parameter meer 
➔ De varianties zijn allemaal identiek aan elkaar, dus we hebben maar 1 parameter over: 𝜎𝜀

2 
➔ Alle covarianties worden gelijkgesteld aan 0, dus dat is geen parameter meer 
➔ Beta0 en beta1 blijven 

➔ Nu hebben we 3 parameters over: 𝝈𝜺
𝟐, 𝜷𝟎 en 𝜷𝟏 

- De voorwaardelijke verwachting 
➢ 𝐸(𝑌): de verwachting van de afhankelijke variabele (de gezondheidsuitgaven), los van X (de 

werkloosheidsduur) 
➢ In plaats van de verwachting te berekenen voor de hele populatie, kunnen we ook soms 

geïnteresseerd zijn in de verwachting van de uitgaven bij een deel van de populatie 

• Vb: de verwachting van Y bij de werkloze vrouwen 

• Vb: de verwachting van Y bij werklozen die 20 maand werkloos zijn geweest 

• We kunnen nog andere condities opleggen… 
➢ 𝐸(𝑌 | 𝑋 = 𝑥): de verwachting van Y gegeven/op voorwaarde dat 𝑋 = 𝑥 
➢ Dit is de voorwaardelijke verwachting 

• Vb: 𝐸(𝑌 | 𝑋 = 10): de verwachting van de gezondheidsuitgaven bij alle mensen in de 
populatie die al 10 maanden werkloos zijn 

➢ Kunnen we deze verwachting berekenen? 
- Stel dat het lineair model geldt tussen de twee variabelen X en Y 
➢ Ik mag de uitdrukking van de voorwaardelijke verwachting vervangen door het lineair model 

 
𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   𝐸(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖) 

 

• Mijn conditie uit mijn voorwaardelijke verwachting wordt in de formule gestopt 
➢ We kunnen een stelling toepassen 
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=  𝐸(𝛽0) + 𝐸(𝛽1𝑥𝑖) + 𝐸(𝜀𝑖) 
 

• 𝛽0,  𝛽1 𝑒𝑛 𝑥𝑖  zijn constantes, dus 𝐸(𝑎) = 𝑎 
▪ Ze hebben geen verwachting, de verwachting is gewoon het getal zelf 

• Gauss-Markov assumptie: 𝐸(𝜀𝑖) = 0 
➔ Bijgevolg: 

 
𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 

 
➔ Merk op dat dit een constante is, dit is geen toevalsvariabele 
➔ De voorwaardelijke verwachting van Y is een constante 
➔ Dit is de formule van een rechte: de voorwaardelijke verwachting van Yi is deterministisch 

▪ Dit komt omdat we niet meer focussen op één realisatie van Yi, maar op de verwachting 
van ALLE realisaties van Yi -> het toeval speelt geen rol meer 

➔ Het is een lineaire functie van xi 
▪ Als we deze functie grafisch representeren, dan bekomen we een rechte 
▪ Deze rechte is het equivalent van de regressielijn die we in de beschrijvende statistiek 

gezien hebben 
- De voorwaardelijke verwachting als predictie 
➢ X: het gewicht van een 10-jarige jongen 
➢ Y: het gewicht van een 30-jarige man 
➢ De twee variabelen worden gemeten bij eenzelfde individu met een tijdsinterval van 20j 
➢ Stel dat het lineair model 𝑌𝑖 = 20 + 2𝑥𝑖 + 𝜀𝑖  geldt 

• Het gewicht van de volwassen man = 20 + 2(gewicht kind) + foutterm 

• Het verband is niet altijd systematisch, het varieert in functie van de andere variabelen, 
daarom voegen we de foutterm toe 

➢ Laten we de voorwaardelijke verwachting berekenen 

• 𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   20 + 2𝑥𝑖 
▪ Stel: 𝑥𝑖 = 28kg (het gewicht van een jongen is 28kg wanneer hij 10j oud is) 
▪ Dan: 𝐸(𝑌|𝑋 = 28)   =   20 + 2 × 28 = 76 
▪ Indien we veel jongens trekken die allemaal 28kg wegen, en indien we al die jongens 20j 

later wegen, dan gaan ze allemaal andere gewichten hebben, maar de verwachtingen van 
hun gewicht zal gelijk zijn aan 76 

➢ De voorspelling van zijn gewicht 20j later is waarschijnlijk fout, het is maar een voorspelling, 
maar als we deze formule herhaaldelijk gebruiken om predicties te maken, dan zullen onze 
predicties gemiddeld genomen correct zijn 

➢ We kunnen ook predicties maken zonder tijdsdimensie: je kent de werkloosheidsduur van 
individu i, en je kan zo een predictie maken over zijn of haar gezondheidsuitgaven 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   97.2 + 2𝑥𝑖 
 
- De residuen 
➢ Als we predicties maken, is het evident dat we fouten maken 
➢ We gaan nu nagaan hoe we die fouten kunnen berekenen en wat we er allemaal over kunnen 

zeggen 
➢ Er is een verschil tussen Yi (de echte score) en de predictie van Yi: 

 
𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)   =   𝑌𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖   =   𝜀𝑖 

 

• 𝜀𝑖: de afwijking tussen de toevalsvariabele Yi en de predictie 

• 𝜀𝑖: is het residu van het lineair model bij het punt 𝑥𝑖 

• Dit residu is hetzelfde soort residu dat we hebben besproken 
in de beschrijvende statistiek 
▪ De verticale afstanden tussen elk punt en de regressielijn 
▪ In het kansrekenen doen we hetzelfde: we berekenen 

afwijking tussen de echte score en de predictie en we 
noemen dit het residu 
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➢ De variantie van 𝜀𝑖  (𝜎𝜀
2) is de variantie van de populatie-residuen 

• We hebben gezien dat de verwachting van de foutterm 0 is 

• We hebben gezien dat de variantie van de foutterm homoscedastisch is -> allemaal hetzelfde 

𝜎𝜀
2 

▪ Residuele variantie 
- De voorwaardelijke variantie 
➢ 𝑉(𝑌|𝑋 = 𝑥): de variantie van Y op voorwaarde dat 𝑋 = 𝑥 

 
𝑉(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 𝜀𝑖) 

 
=   𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖) + 𝑉(𝜀𝑖) + 2𝐶𝑂𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖, 𝜀𝑖) 

 

• We hebben gezien hoe we de variantie moeten uitsplitsen indien er 2 termen zijn V(X+Y) = 
V(X)+V(Y)+2COV(X,Y) 
▪ Maar hier zijn er 3 termen 
▪ We lossen dit op door 2 van de 3 termen samen te groeperen en te beschouwen als 1 

term 
 

=   𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖) + 𝑉(𝜀𝑖) + 2𝐶𝑂𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖, 𝜀𝑖) 
 
➢ De variantie van een constante bestaat niet, en is dus 0:  𝑽(𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝒊) = 𝟎 

➢ De variantie van de errorterm is homoscedastisch:  𝑽(𝜺𝒊) = 𝝈𝜺
𝟐 

➢ De covariantie van een constante met een variabele bestaat niet, en is dus 0: 
𝟐𝑪𝑶𝑽(𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒙𝒊, 𝜺𝒊) = 𝟎 
➔ Bijgevolg: 

 
𝑉(𝑌𝑖|𝑋𝑖 = 𝑥𝑖)   =   𝜎𝜀

2 
 

➔ De voorwaardelijke variantie van de gezondheidsuitgaven = de residuele variantie (de 
variantie van de fouten) 

➢ Vb: je observeert het gewicht van alle 30-jarige mannen die 20 jaar geleden 20kg wogen 

• Hun gewicht varieert 

• De predictie is 76kg voor ze allen (de voorwaardelijke verwachting) 

• Het echte gewicht varieert rond de predictie 

• De afwijkingen tussen het echte gewicht en de predictie varieert, en is dus een 
toevalsvariabele met variantie 𝜎𝜀

2 

• Op de horizontale as: de onafhankelijke variabele (vb het gewicht van de jongen) 

• Op de verticale as: de afhankelijke variabele (vb het gewicht van de volwassene) 

• Figuur a: de voorspelling van Y voor een bepaalde waarde van X 

• Figuur b: de spreiding van de realisatie van Y wanneer X vast is 
- De correlatiecoëfficiënt 
➢ Het lineair model en de correlatiecoëfficiënt hebben allebei betrekking op het lineair verband 

tussen twee toevalsvariabelen 

• Er moet dus een link zijn tussen de twee 
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𝛽1 = 𝜌𝑋𝑌

𝜎𝑌

𝜎𝑋
 

 
➢ De richtingscoëfficiënt is gelijk aan de correlatiecoëfficiënt maal de ratio tussen de twee 

standaarddeviaties 
➢ Beta1 en rho zijn ongeveer hetzelfde, maar op een andere schaal 

• Als beta1 positief is, dan is rho ook negatief 

• Ze representeren ongeveer hetzelfde, maar ze zijn herschaald 
 

𝑏1 = 𝑟𝑋𝑌

𝑠𝑛𝑋

𝑠𝑛𝑌
 

 
- Nu ga ik dit stuk over het kansrekenen afsluiten 
➢ We hebben het lineair model van de beschrijvende statistiek herzien vanuit een kansrekenen 

perspectief 

• Het heeft betrekking tot toevalsvariabelen, niet meer tot geobserveerde variabelen 

• Het wordt verondersteld in een populatie, niet meer in een specifieke steekproef 

• Het lineair model bevat drie parameters: 𝛽0, 𝛽1 en 𝜎𝜀
2 

➢ We gaan technieken van de inductieve statistiek gebruiken om deze parameters te schatten 
➢ De voorwaardelijke verwachting/variantie: zijn geen parameters, maar ze zijn ook onbekend, en 

dus we gaan ze soms ook willen schatten 

❖ 8.3: PUNTSCHATTING 

- We hebben tot nu toe 3 belangrijke technieken gezien: puntschatting, intervalschatting en 
toetsing 

➢ We gaan deze 3 technieken zien ivm het lineair model 
➢ Stel dat het lineair model geldt tussen 2 variabelen: gezondheidsuitgaven (Y) en 

werkloosheidsduur (X) 
- Puntschatting van 𝜷𝟏 
➢ De beste schatter van 𝛽1 is 𝐵1 

• 𝐵1: de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan 𝑏1 (de rico van de regressielijn in je 
steekproef) 

• De schatting van de rico in de populatie is hetzelfde als de rico in de steekproef 
➢ De schatter 𝐵1 is zuiver: 

• 𝐸(𝐵1) = 𝛽1 
• De verwachting van de schatter = de te schatten parameter 

• Als je deze schatter gebruikt bij heel veel onderzoeken, ga je gemiddeld genomen geen fout 
maken 

➢ De schatter 𝐵1 is efficiënt: 
 

𝑉(𝐵1) =
𝜎𝜀

2

𝑆𝑆𝑥
=

𝜎𝜀
2

(𝑛 − 1)𝑠𝑋
2 

 

• 𝑉(𝐵1): wordt beïnvloed door 3 elementen 
▪ 𝑛: hoe groter, hoe kleiner de variantie 
▪ 𝜎𝜀

2: hoe kleiner de residuele variantie 𝜎𝜀
2, hoe 

kleiner de variantie van de schatter 

▪ 𝑠𝑋
2: hoe groter de variantie in de steekproef, hoe 

kleiner de variantie van de schatter 

- Invloed van 𝒔𝑿
𝟐  op 𝑽(𝑩𝟏) 

➢ Stel dat je een onderzoek voert naar de invloed van 
werkloosheidsduur op gezondheidsuitgaven, maar ipv de 
werkloosheidsduur te laten variëren tussen 0 en 50 
maanden, je ze laat variëren tussen 0 en 30 maanden 

➢ Als je nu naar een spreidingsdiagram van de resultaten 
kijkt, is de stijgende tendentie bijna niet meer zichtbaar  

- Range restrictie 
- fitted(…) 
- residuals(…) 
- summary(…) 
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➢ De tendentie is er, maar we zien ze gewoon niet meer: er is te veel toevalsvariatie in dat kleine 
stukje 

➢ Van verder af kan je beter patronen observeren 
➢ Bij een onderzoek moet je dus zorgen dat de variantie van de predictor zo groot mogelijk is 
➢ Dit probleem noemt range restrictie: de schatting van 𝛽1 is minder precies 

• Leidt meestal tot schatters die kleiner zijn en sterk variëren 
- Puntschatting van 𝜷𝟎 
➢ De beste schatter van 𝛽0 is 𝐵0 
➢ De schatting van 𝛽0 is dus de steekproefwaarde 𝑏0 
➢ De schatter 𝐵0 is zuiver: 

• 𝐸(𝐵0) = 𝛽0 
➢ De schatter 𝐵0 is efficiënt: 

 

𝑉(𝐵0) =  𝜎𝜀
2 (

1

𝑛
+

�̅�²

(𝑛 − 1)𝑠𝑋
2) = 𝜎𝜀

2 (
1

𝑛
+

�̅�²

𝑆𝑆𝑋
) 

 

• 𝑉(𝐵0): wordt beïnvloed door 3 elementen 
▪ 𝑛: hoe groter, hoe kleiner de variantie 
▪ 𝜎𝜀

2: hoe kleiner de residuele variantie 𝜎𝜀
2, hoe kleiner de variantie van de schatter 

▪ 𝑠𝑋
2: hoe groter de variantie in de steekproef, hoe kleiner de variantie van de schatter 

(range restrictie voorkomen) 
- De predicties 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 
 

• Dit is de formule om een predictie te maken, echter, beta0 en beta1 zijn ongekend, dus je kan 
deze formule niet gebruiken om een predictie te maken 

• Formule voor de schatter van de predictie: 
 

�̂�𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑥𝑖 
 

• Formule voor de schatting van de predictie: (de realisatie van de schatter in een bepaalde 
steekproef) 

 
�̂�𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖 

 
➔ De notatie is niet altijd consistent: je wenst niet Y te schatten (�̂�), maar de 

predictie/verwachting van Y onder een bepaalde conditie 

➔ Betere notatie zou dit zijn: 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂  
➔ 𝑦�̂� wordt ook een predictie genoemd, maar het is de verwachting van de predictie 

 

𝑉(𝑌�̂�) = 𝜎𝜀
2 (

1

𝑛
+

(𝑥𝑖 − �̅�)2

(𝑛 − 1)𝑠𝑥
2) = 𝜎𝜀

2 (
1

𝑛
+

(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑆𝑆𝑋
) 

 
➢ De variantie moet zijn klein mogelijk zijn, de steekproefgrootte en de variantie van de steekproef 

moeten zo groot mogelijk zijn 
➢ De variantie van de schatter wordt groter naargelang (𝑥𝑖 − �̅�)2 

groter wordt 

• Als je een predictie wenst te maken voor een waarde in de 
buurt van het gemiddelde, dan zal (𝑥𝑖 − �̅�)2 kleiner zijn, en 
dus zal de variantie van de schatter ook kleiner zijn 

• Als je een predictie wenst te maken voor extremere 
waarden, dan wordt de variantie van je schatter groter 

• Stel dat je een spreidingsdiagram hebt met een regressielijn: 
xi is een waarde dichter bij het gemiddelde, xj is verder van 
het gemiddelde 



73 
 

▪ Op de y-as zie je dat de predicties die gegenereerd worden door xi veel minder ver uit 
elkaar liggen dan de predicties gegenereerd door xj 

▪ Hoe verder je van het gemiddelde gaat, hoe groter de spreiding zal zijn tussen de 
verschillende predicties, dus hoe groter de variantie van de schatter 

- Puntschatting van 𝝈𝜺
𝟐 

➢ Dit is de variantie van de fouten (populatie-residuen): afwijking tussen de echte scores en de 
predicties 

➢ Beste schatter van 𝜎𝜀
2: 

 

𝑆𝜀
2 =

1

𝑛 − 2
∑(𝑌𝑖 − 𝐵0−𝐵1𝑥𝑖)2 

𝑛

𝑖=1

 

 

=  
1

𝑛 − 2
∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)

2
𝑛

𝑖=1

 

 

• We kwadrateren alle schatters van de afwijkingen, tellen ze op en delen ze door n-2 

• Zuiver en efficiënt 
➢ Corresponderende schatting 𝜎𝜀

2: 
 

𝜎𝜀
2 = 𝑠𝜀

2 =
1

𝑛 − 2
∑(𝑦𝑖 − 𝑏0−𝑏1𝑥𝑖)2 

𝑛

𝑖=1

 

 

=  
1

𝑛 − 2
∑(𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)

2

𝑛

𝑖=1

 

 

=  
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛 − 2
 

 

• SS is altijd een notatie voor een sum of squares (kwadratensom) 
▪ Dit is dus de som van de gekwadrateerde residuen 
▪ Een residu = 𝑦𝑖 − 𝑦�̂� 
▪ Het verschil tussen de feitelijke score en de schatting van de score: de verticale afstand in 

een spreidingsdiagram 
- Puntschatting van 𝝆𝑿𝒀 
➢ Dit is geen parameter van het lineair model (beta0, beta1 en sigma² van de error), maar rho is 

ook onbekend, dus dit willen we soms schatten 
➢ Beste schatter van 𝜌𝑋𝑌: 𝑅𝑋𝑌 
➢ Zuiver en efficiënt 
➢ We gebruiken gewoon de correlatiecoëfficiënt van de steekproef: 𝑟𝑋𝑌 
➢ De beste schatter van de populatiecorrelatie 𝜌𝑋𝑌 is de steekproefgrootheid (toevalsvariabele) 

𝑅𝑋𝑌 
• De realisatie van de steekproefgrootheid = 𝑟𝑋𝑌 

- Illustratie van puntschattingen in R 

➢ Dit is onze beste schatting van de populatiecorrelatiecoëfficiënt: de 
steekproefcorrelatiecoëfficiënt 

➢ Hoe schatten we beta0 en beta1? 
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• We berekenen gewoon de parameters van de regressielijn in de steekproef met lm(formula = 
… ~ …) 
▪ Links is de afhankelijke variabele (uitgaven), rechts de onafhankelijke variabele (predictor: 

duur) 

• B0: 97.204 

• B1: 2.001 
➔ Dit zijn de schattingen van de corresponderende parameters 

➢ We gaan de residuele variantie schatten, dit is een beetje complexer 
 

𝜎𝜀
2 =  

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛 − 2
 

 

• Hoe berekenen we de residuen, en hoe nemen we dan de som van hun kwadraten? 
▪ Het zou veel te lang duren om voor elk individu afzonderlijk een predictie te maken 
▪ Er is een eenvoudigere manier om dit te doen 

➢ We creëren een vector genaamd myLM: we doen dit omdat wanneer we de functie lm(…) 
gebruiken, we eigenlijk vrij beperkte output krijgen, R berekent nog heel veel dingen achter de 
schermen (en mbv een vector kunnen we deze raadplegen) 

➢ fitted(…): genereert een lijst van de predicties van �̂�𝑖  

• Dit geeft je de lijst van de 252 predicties 

➢ residuals(…): genereert een lijst van alle residuen 𝑦𝑖 − �̂�𝑖  

• Dit geeft je de lijst van de 252 residuen 
➢ Er zijn nog veel dingen die R kan met deze vector 
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➢ summary(…): vraagt een samenvatting van de belangrijkste berekeningen op 

➢ We nemen de som van alle gekwadrateerde residuen en delen dan door 252-2 

• 𝜎𝜀
2̂ = 1556.19 

• 𝜎3̂ = √1556.13 = 39.45 

❖ 8.4: INTERVALSCHATTING 

- Om betrouwbaarheidsintervallen te berekenen, gaan we een nieuwe assumptie toevoegen (naast 
de Gauss-Markov assumpties) 

➢ Nieuwe assumptie: de fouten (errortermen) zijn normaalverdeeld 

• Deze was niet nodig om puntschattingen te maken 

• Wel noodzakelijk om intervalschattingen te maken 
 

𝜀𝑖   ~  𝑁(0, 𝜎𝜀
2)  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 

 
➢ De verwachting is nog steeds 0: dat is de eerste Gauss-Markov assumptie 
➢ De variantie is nog steeds 𝜎𝜀

2: dat is de tweede Gauss-Markov assumptie (homoscedasciciteit) 
➢ We kennen de verdeling van de fouten perfect 

- Betrouwbaarheidsinterval voor 𝜷𝟏 
 

[𝜃 ± 𝑡𝑙;𝛼∕2𝑆𝐸𝑄] 

 
➢ Voor veel betrouwbaarheidsintervallen gebruiken we deze algemene formule 

• Schatter + of – de kritieke waarde met het geschikte aantal vrijheidsgraden maal de 
standaardfout van de schatter (vierkantswortel van de variantie) 

➢ Als we dit toepassen voor 𝛽1 
➢ Tweezijdig betrouwbaarheidsinterval voor 𝜷𝟏 met betrouwbaarheid 𝟏 − 𝜶 

 
 

[𝑏1 ± 𝑡𝑛−2;𝛼∕2√𝑉(𝐵1)̂ ] 

 

= [𝑏1 ± 𝑡𝑛−2;𝛼∕2
√

𝜎𝜀
2̂

𝑛 𝑠𝑥
2] 

 

= [𝑏1 ± 𝑡𝑛−2;𝛼∕2
√

𝜎𝜀
2̂

𝑆𝑆𝑋
] 

 

- confint(…, level = 
…) 
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• Het betrouwbaarheidsinterval wordt smaller indien 𝑉(𝐵1)̂  klein is 

▪ Kleinere 𝑉(𝐵1)̂ : 
o Steekproefgrootte: groot 𝑛 

o Residuele variantie: klein 𝜎3
2 

o Spreiding van de predictor in de steekproef: groot 𝑠𝑥
2 

- Betrouwbaarheidsinterval voor 𝜷𝟎 
➢ We gebruiken dezelfde formule 

 

[𝑏0 ± 𝑡𝑛−2;𝛼∕2√𝑉(𝐵0)̂ ] 

 

[𝑏0 ± 𝑡𝑛−2;𝛼∕2√
1

𝑛
+

�̅�2

𝑆𝑆𝑋
] 

 
- Illustratie in R 

➢ confint(…, level = …): berekent de betrouwbaarheidsintervallen voor 𝛽0 en 𝛽1 

• 𝛽0 (intercept van Y): [84.89 ; 109.52] 

• 𝛽1(rico): [1.55 ; 2.45] 

• Je ziet hier dat de betrouwbaarheidsintervallen zo zijn opgesteld dat je 2.5% onder de 
ondergrens en 2.5% boven de bovengrens hebt 
▪ Dit is dus een 95% betrouwbaarheidsinterval 

➢ Je kan ook een andere betrouwbaarheid opgeven: lagere betrouwbaarheid = smaller interval 

❖ 8.5: TOETSING 

- We gaan zien hoe we een hypothese mbt een van die parameters gaan toetsen (dit is wat we 
meestal zullen doen) 

➢ We veronderstellen opnieuw dat de fouten normaalverdeeld zijn, naast de Gauss-Markov 
assumpties 

 

𝜀𝑖   ~  𝑁(0, 𝜎𝜀
2)  𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 

 
➢ We stellen onze hypotheses op 

 
𝐻0: 𝜌𝑋𝑌 = 0 

 
Of  

 
𝐻0: 𝛽1 = 0 

 

• We toetsen meestal deze twee soorten hypotheses 
▪ Dat de correlatiecoëfficiënt 0 is 
▪ Dat de regressiecoëfficiënt 0 is 

• Deze twee hypotheses zijn 100% equivalent: 
 

𝛽1 = 𝜌𝑋𝑌

𝜎𝑌

𝜎𝑋
 

  
▪ Beta1 = rho maal een herschalingsfactor 
▪ Daarom is er geen verschil tussen deze twee hypotheses: als rho 0 is, dan weet je 

automatisch dat beta1 nul is (en vice versa) 

- coef(…) 
- Model-selectie 

aanpak 
- Nulmodel  
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➢ Soms kunnen we ook een andere hypothese toetsen: 
 

𝐻0: 𝛽0 = 0 
 

• Deze hypotheses is niet zeer interessant/nuttig, dus deze zullen we niet zien 
- Voorwaarden om de toetsen uit dit hoofdstuk te mogen gebruiken 
➢ Y (afhankelijke variabele): 

• Continu 

• Interval/rationiveau 
➢ X (onafhankelijke variabele): 

• Interval/rationiveau of 0-1 (dichotome) variabele 

• De fouten 𝜀𝑖  moeten normaalverdeeld zijn (nagaan met een normale qq-plot of de steekproef 
moet groot zijn) 

➢ Gauss-Markov assumpties moeten voldaan zijn 
- Toetsen van het lineair model via de t-verdeling 
 

𝐻0: 𝛽1 = 0 
 
➢ Om dit te toetsen gebruiken we volgende toetsingsgrootheid: 

 
𝐵1

√
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

(𝑛 − 2)𝑆𝑆𝑋

   ~   𝑡𝑛−2 

 

• Wat betekent deze formule voor de toetsingsgrootheid eigenlijk? 

• We redeneren altijd onder de nulhypothese: we gaan ervanuit dat de nulhypothese correct is 
▪ Volgens de nulhypothese is er geen verband tussen de 2 variabelen 

• Ik trek een steekproef en bereken een schatting van B1: deze is niet 0 

• Ik trek een tweede steekproef en bereken een tweede schatting van B1: niet 0 

• Ik trek veel steekproeven, ik bereken veel schattingen van B1: ik bekom allerlei getallen die 
allemaal in de buurt van 0 liggen 

➔ Indien de nulhypothese correct is, kennen we de verdeling van deze toetsingsgrootheid (t-
verdeeld met n-2 vrijheidsgraden), gecentreerd rond 0 

➔ Als we een zeer grote/lage toetsingsgrootheid uitkomen, kunnen we de nulhypothese 
verwerpen (boven of onder de kritieke waarde) 

- Toepassing in R 
➢ Is er een lineair verband tussen gezondheidsuitgaven en werkloosheidsduur? 

• We weten al dat dit verband aanwezig is in de steekproef 

• We wensen te weten of dit ook aanwezig is in de populatie 
➢ We gaan eerst na of de fouten normaalverdeeld zijn 

➢ Deze zijn normaalverdeeld, bovendien is mijn steekproef groot 
➢ Nu gaan we de realisatie van de toetsingsgrootheid in onze 

steekproef berekenen 
𝑏1

√
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

(𝑛−2)𝑆𝑆𝑋

 

➢ coef(…): berekent b0 en b1 

• Hier zien we dus dat b1 = 2.000725 

➢ Hier creëren we 2 vectoren: 

• SSR: de som van de gekwadrateerde residuen 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 
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• SSX: de som van de gekwadrateerde afwijkingen van de onafhankelijke variabele X 
(gezondheidsduur) 𝑆𝑆𝑋 

➢ Dan passen we gewoon de formule toe: onze toetsingsgrootheid = 8.812 

• Is dit een grote, kleine of plausibele waarde? 

• Dit kunnen we weten door de p-waarde te berekenen: wat is de kans dat we een waarde van 
8.812 uitkomen of meer, gegeven dat de nulhypothese correct is? 

➢ We gebruiken het argument lower.tail = FALSE omdat we een positieve toetsingsgrootheid 
hebben, en we moeten vermenigvuldigen met 2 omdat het tweezijdig is 

➢ We komen een enorm kleine p-waarde uit: indien de nulhypothese correct is, is het bijna 
onmogelijk om 8.81 uit te komen 

• Ik besluit dat de nulhypothese fout is 
- Toetsen van het lineair model via de F-verdeling 
➢ De t-toets is geschikt voor het lineair model met één predictor 
➢ De F-toets is equivalent aan de t-toets en is geschikt voor 1 of meerdere predictoren 
➢ Deze toets is gebaseerd op de modelvergelijking of modelselectie-aanpak: 

• We gaan twee modellen vergelijken en de beste selecteren 
- Welke twee modellen gaan we vergelijken? 
➢ Het nulmodel: lineair model met de beperking 𝜷𝟏 = 𝟎 

• Dit is dus een lineair model waar de rechte horizontaal is 

• Speciaal geval van het lineair model 
 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝜀𝑖  
 

• Dit is een lineair model zonder predictor 

• Het nulmodel is genest in het lineair model met één predictor 
▪ Het nulmodel is een speciaal geval van het lineair model (eg: elk vierkant is een rechthoek, 

maar niet elke rechthoek is een vierkant -> vierkanten zijn genest binnen de familie van 
rechthoeken) 

▪ Elk nulmodel is een lineair model, maar een lineair model is niet noodzakelijk een 
nulmodel 

• Gauss-Markov assumpties zijn hier ook van toepassing 

• Predicties: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖) = 𝐸(𝛽0 + 𝜀𝑖) 
 

= 𝐸(𝛽0) + 𝐸(𝜀𝑖) 
 

= 𝛽0 
 

➔ De verwachting van de errorterm = 0 (Gauss-Markov) 
➔ De verwachting van beta0 = beta0 (want het is een constante) 
➔ De predicties die dit model maakt zijn onafhankelijk van 𝒙𝒊, omdat er geen helling/predictor 

is 
▪ Ongeacht welke x-waarde je een predictie voor wilt maken, de y-waarde zal altijd dezelfde 

zijn 
▪ Daarom kunnen we de term 𝛽1𝑥𝑖 weglaten uit ons model 

• De fout (= het verschil tussen Yi en de predictie van Yi): 
 

𝜀𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖) 
 

= 𝑌𝑖 − 𝛽0 
 

• De schatter van een predictie: 
▪ 𝛽0 is onbekend, dus we gebruiken de schatter 𝐵0 
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𝐵0 = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂ = �̅� 
 

▪ Waarom gebruiken we het symbool �̅�? 
▪ Wat is de best mogelijke schatting van Y die we kunnen maken, indien X geen predictor is? 
▪ Indien X geen invloed heeft op Y, is het gemiddelde van Y in alle mogelijke steekproeven 

de beste predictor! 
▪ Dit is een zuivere en efficiënte schatter 

• De schatting van een predictie: het steekproefgemiddelde van y 
 

𝑏0 = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖)̂ = �̅� 
 

▪ Idem maar met kleine letters (de realisaties) 

• Residuen: verschil tussen de echte waarde en de predictie/schatter 
 

𝑌𝑖 − �̅� 
 

• De realisaties van de residuen: geobserveerde scores – het gemiddelde 
 

𝑦𝑖 − �̅� 
 

• De som van de gekwadrateerde residuen: de residuele variantie 
 

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 = ∑(𝑌𝑖 − �̅�)2

𝑛

1=1

 

 
Of  

 

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

1=1

 

 
➔ We gebruiken hetzelfde symbool 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 voor de schatter en de schatting: welke bedoeld wordt 

zal duidelijk zijn in functie van de context 
➔ DUS: we zullen het klassiek lineair model vergelijken met de nulmodel 

- Hoe maken we nu de keuze tussen het lineair model en het nulmodel? 
➢ We trekken een steekproef en creëren een spreidingsdiagram 

• We gebruiken het lineair model met 1 predictor om het lineair verband te verklaren 

• De regressielijn is meestal schuin 
➢ Indien we een regressielijn tekenen adhv het nulmodel, is de lijn horizontaal (geen helling) 

• We moeten enkel b0 kennen: de hoogte op de y-as 
➢ Omdat de regressielijn van het nulmodel altijd horizontaal is, zullen de residuen altijd groter zijn 

dan die van een schuine lijn indien er een tendentie in de data is 

• Dit betekent dat we de som van de gekwadrateerde residuen gaan berekenen voor zowel het 
nulmodel als het lineair model, en deze dan toetsen om te zien of het verschil tussen beiden 
significant is 

• De som van de gekwadrateerde individuen gaat kleiner zijn indien onze rechte schuin mag 
zijn, dan wanneer de rechte verplicht horizontaal is 

 
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1 = 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑔𝑒𝑡𝑎𝑙 

 

• Dan moeten we besluiten of het verschil groot genoeg is dat het niet kan toegeschreven 
worden aan toeval 
▪ We baseren ons op de verdeling van het verschil tussen de som van de gekwadrateerde 

residuen 
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• Stel dat er geen verband is tussen de twee variabelen (het nulmodel is correct -> 
nulhypothese), en we trekken een steekproef waarvoor we het verschil tussen de som van de 
gekwadrateerde residuen van elkaar aftrekken voor het nulmodel en het lineair model 
▪ We komen een kleine positieve waarde uit 
▪ We trekken een tweede, derde, … steekproef en komen steeds een kleine positieve 

waarde uit 
▪ Uitzonderlijk komen we een grote waarde uit: deze komen bijna nooit voor indien de 

nulhypothese correct is 
▪ Uitzonderlijk komen we een superkleine waarde uit: deze komen bijna nooit voor, alleen 

als de puntenwolk echt géén tendentie vertoont (bijna onmogelijk) 

• Er komen nooit negatieve waarden voor 
➢ De dichtheidsfunctie van de toevalsvariabele 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1 is een klokvorm met een heel 

lange rechterstaart 

• Dit lijkt op een dichtheidsfunctie die we kennen 

• Indien we dit herschalen (delen door een aantal dingen), dan is het mogelijk de vorm van 
deze klok aan te passen zodanig dat het de F-verdeling volgt 

 
(𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1)/(𝑑𝑓0 − 𝑑𝑓1)

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1/𝑑𝑓1
 

 
➢ Een F-verdeling wordt gekenmerkt door 2 parameters: aantal vrijheidsgraden in de teller en 

aantal vrijheidsgraden in de noemer 

• 𝑑𝑓0: aantal vrijheidsgraden van het nulmodel = n-1 

• 𝑑𝑓1: aantal vrijheidsgraden van het lineair model = n-2 
 

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1/(𝑛 − 2)
   ~  𝐹1,𝑛−2 

 
➢ Indien de nulhypothese (het nulmodel) geldt: 

 
𝐻0: 𝛽1 = 0 

 

• Dan is deze verhouding F-verdeeld met 𝑑𝑓0 − 𝑑𝑓1 vrijheidsgraden in de teller en 𝑑𝑓1 in de 
noemer 

- Om te beslissen of 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1 groot is, moeten we gewoon de kans (p-waarde) berekenen 
dat F toevallig groter is dan de realisatie van de verhouding in onze steekproef (onder de 
nulhypothese) 

➢ Als deze kans kleiner dan 5% is, dan betekent dit dat zo’n F-verhouding onwaarschijnlijk is als H0 
correct is (en dus verwerpen we de nulhypothese) 

➢ Enkel hoge (positieve) waarden van het verschil 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1 kunnen evidentie bieden tegen 
de nulhypothese 

• Lage waarden zijn compatibel met de nulhypothese 
➔ Dit is dus altijd een eenzijdige toets 

- Illustratie in R 
➢ We moeten de realisatie van de toetsingsgrootheid berekenen 

➢ We passen de formule toe: 77.65 is onze toetsingsgrootheid (de waarde op de x-as van de F-
verdeling onder de nulhypothese) 
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➢ De p-waarde is zo goed als 0: we verwerpen de nulhypothese 

• Indien de nulhypothese correct is en de werkloosheidsduur geen predictor is van de 
gezondheidsuitgaven, dan zou ik bijna nooit zo een grote waarde als 77.6 tegenkomen 

➢ We willen de kans berekenen aan de rechterkant, dus we gebruiken het argument lower.tail = 
FALSE 

➢ Deze p-waarde is identiek aan de p-waarde die we hebben berekend met de t-toets 

❖ 8.6: DE DETERMINATIECOËFFICIËNT 𝑅2 

- Dit is een coëfficiënt die we berekenen om te meten hoe goed een model is 
 

𝑆𝑆𝑌   =   ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

  =   ∑(�̂�𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

+ ∑(�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 
➢ De formule voor de variatie aka sum of squares van y 

• We kunnen de variatie in 2 splitsen: 

▪ ∑ (�̂�𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1
 = SSMod: som van de verschillen tussen predicties (punt op de 

regressielijn) en het gemiddelde 
o Het gemiddelde is ook een predictie, de predictie van het nulmodel 
o Dit is dus het verschil tussen de predictie van het lineair model en de predictie van 

het nulmodel (zie tekening) 
o Het is het verschil tussen een predictie zonder model (het nulmodel) en een 

predictie met een model (lineair model) = dit is wat het model kan doen tov het 
nulmodel 

o Dit is een maat voor hoe goed het lineair model het doet in het algemeen 
o De som van de gekwadrateerde afwijkingen die door het model/de rechte verklaard 

worden (stijgend of dalend) 

▪ ∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1
 = SSRes: de gekwadrateerde som van de residuen (al gezien) 

o Afwijkingen tussen de predicties en de geobserveerde waarden 
o Iets wat niet door het model verklaard wordt: onverklaarde variatie 
o Onverklaard: de residuen 

➢ Soms verwijzen we naar SSY als SSTot: de totale variatie  
- De variantiedecompositie 

➢ De totale variantie van Y kan 
dus worden opgesplitst in 2: 
de verklaarde variantie en 
de niet verklaarde variantie 

➢ Variatie gedeeld door n = 
variantie 

- Hier bekijken we 
spreidingsdiagrammen van de 
werkloosheidsduur en 
gezondheidsuitgaven 

➢ 2 regressielijnen: het lineair 
model en het nulmodel 

➢ SSTot: de totale variatie van 
Y 

• Indien je alle afwijkingen 
(verticale lijnen) zou 
meten, kwadrateren en 

- Variatie  
- SSMod 
- SSTot 
- Determinatie-

coëfficiënt 
- Aangepaste 

determinatie-
coëfficiënt 

Wat niet verklaard 

wordt in SSMod (de 

stippellijn), wordt 

aangevuld door 

SSRes 
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optellen, zou je SSTot uitkomen 
➢ SSMod: de verticale lijnen zijn hier de afwijkingen tussen de horizontale rechte en de schuine 

rechte 

• De afwijkingen tussen de predicties van het nulmodel en de predicties van het lineair model 
➢ SSRes: de verticale lijnen representeren de afwijkingen tussen een feitelijk geobserveerd punt en 

een predictie op de regressielijn met 1 predictor 
- We kunnen nu de determinatiecoëfficiënt R² definiëren 
 

𝑅2 =
𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡
=

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡
 

 
➢ De totale variantie kan opgesplitst worden in een deel dat verklaard wordt, en een deel dat niet 

verklaard wordt 
➢ We gaan proberen berekenen welke proportie van de variatie verklaard wordt 
➢ Deze kan gedefinieerd worden op het niveau van de populatie, maar ook op het niveau van de 

steekproef (de realisatie berekenen in de steekproef) 

• Alle symbolen die we gebruiken op populatie- en steekproefniveau zijn identiek (slechte 
notatie) 

• R² is altijd een hoofdletter: zowel in de populatie als de steekproef 
▪ De context hoort duidelijk te maken waarover we spreken 

- Eigenschappen van R² 
➢ NOOIT NEGATIEF: het is VARIANTIE -> gekwadrateerd 
➢ Altijd kleiner dan of gelijk aan 1 

• R² = 1: dit impliceert dat alle punten op de regressielijn liggen 
▪ SSMod = SSTot en dus SSRes = 0 

• R² = 0: dit impliceert dat de regressielijn horizontaal is, er is geen lineair verband tussen de 
variabelen X en Y 
▪ SSMod = 0 en dus SSTot = SSRes 

• 0 < R² < 1: een deel van SSTot wordt verklaard door het lineair model, maar niet alles 
▪ Er is een lineair verband tussen X en Y (in de steekproef) 

➢ Hoge waarden van R² duiden een sterk lineair verband aan 
➢ Lage waarden van R² duiden een zwak of geen lineair verband aan 
➢ De definitie van R² blijft hetzelfde voor lineaire modellen met meerdere predictoren 
➢ Het is mogelijk te bewijzen dat de determinatiecoëfficiënt R² = r² (het kwadraat van de 

correlatiecoëfficiënt r) ALS en slechts als er 1 predictor is 

• In dit geval bevatten de twee coëfficiënten r en R² exact dezelfde informatie 

• Enkel R² bevat geen informatie over de richting van het verband (stijgend of dalend) 
- Verdere uitleg bij wat verklaarde en onverklaarde variantie betekent 
➢ Je moet kijken naar de Y-as 
➢ De spreiding van de geobserveerde scores zal altijd hoger zijn dan de spreiding van de predicties 

van het model 

- Soms definiëren we de determinatiecoëfficiënt anders 
➢ R² is gebaseerd op een steekproef van n observaties 
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➢ Het is geen zuivere schatter van de corresponderende R² op populatieniveau 
➢ Om R² beter te schatten, gebruiken we een andere formule 

 

�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
 

 

• Waarbij p het aantal predictoren (𝛽1) is 

• Dit is de aangepaste R²: we gebruiken het symbool �̅�2, maar het streepje boven de R² 
betekent niet ‘gemiddeld’ 

 

�̅�2 = 1 − (1 − 𝑅2)
𝑛 − 1

𝑛 − 2
 

 

• Dit is de formule die we gebruiken voor het enkelvoudig lineair model (want er is maar 1 
predictor) 

➢ Deze aangepaste determinatiecoëfficiënt is altijd kleiner dan of gelijk aan R² 

• Uitzonderlijk is deze R² negatief: dit betekent dat de schatting gewoon fout is, de beste 
schatting is dan gewoon 0 

❖ 8.7: DE R FUNCTIE SUMMARY 

- Deze functie is enorm handig om lineaire regressies uit te voeren 
➢ We bespreken de output regel per regel 

➢ We zien de input die gebruikt werd in de functie 

• Nutteloos voor ons nu, maar als je veel met R werkt kan het wel handig zijn omdat je niet zal 
onthouden welke objecten je hebt gedefinieerd en hoe 

• We weten dat myLM een lineair model is met de uitgaven als afhankelijke variabele Y, en 
duur de predictor X 

➢ Residuals: R heeft alle residuen berekend 

• R geeft je de mediaan van de residuen 
▪ Waarom niet het gemiddelde? 
▪ We weten dat het gemiddelde van de residuen per definitie 0 is (eerst Gauss-Markov 

assumptie) 
▪ Waarom is de mediaan dan interessant? 
▪ De mediaan en het gemiddelde zijn gelijk aan elkaar indien de verdeling symmetrisch is 
▪ Door de mediaan te berekenen, kunnen we weten of de verdeling van de residuen min of 

meer symmetrisch is 

• Is -1.725 als mediaan veel of weinig? Is de verdeling erg scheef? 
▪ Dan moeten we kijken naar de totale variatie van de residuen 
▪ Kleinste residu = -98.220 
▪ Grootste residu = 108.774 
▪ -1.725 als mediaan binnen een range van [-98.220; 108.774]: dat is een heel kleine 

mediaan (dicht bij 0), dus onze verdeling is bijna symmetrisch 

• We zien dat de maximale en minimale waarden (grootste en kleinste residuen) ook bijna 
symmetrisch rond 0 liggen 

- summary(…) 
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▪ Dit is ook een aanduiding dat de verdeling min of meer symmetrisch is 

• R geeft ook de kwartielen aan: 1Q en 3Q 
▪ Eerste kwartiel 1Q: -27.461 
▪ Derde kwartiel 3Q: 26.538 
▪ Deze zijn ook symmetrisch rond 0 

➔ Door het kijken naar de mediaan, maximale/minimale waarden en kwartielen, krijgen we al 
een eerste indicatie dat de verdeling van de residuen misschien normaal is 

➢ We zien een tabel met coëfficiënten 

• Intercept 𝛽0 

• Duur/predictor/rico 𝛽1 

• Verticale kolommen: 
▪ Puntschattingen = Estimate 

o �̂�0 = 97.204 

o �̂�1 = 2.001 
▪ Standaarddeviaties van de schatters = Std. Error (wordt niet veel gebruikt) (afhankelijk van 

n, range van x en de variantie van de individuen) 

o √𝑉(𝐵0) = 6.252 

o √𝑉(𝐵1) = 0.227 
▪ Waarde van de t-statistiek om te toetsen of de corresponderende coëfficiënt al dan niet 0 

is = t value 
o Voor het intercept 𝛽0 gaan we dat meestal niet interpreteren (niet gezien in deze 

cursus) 
o Voor de helling 𝛽1 wel: deze hebben we al eens berekend 8.812 (toetsingsgrootheid) 

▪ De p-waarde = Pr(>|t|) 
o Voor de rico 𝛽1: de kans om 8.812 uit te komen indien  𝛽1 = 0  
o Deze kans 0.00000… moeten we vermenigvuldigen met 2, omdat het een tweezijdige 

toets is  
▪ De sterretjes/punten geven het significantieniveau aan 

o *: de p-waarde is kleiner dan 0.01 
o **: de p-waarde is kleiner dan 0.001 
o ***: de p-waarde is kleiner 0.0001/zo goed als 0 
o . : de p-waarde is kleiner dan 0.05 

➢ Residual standard error: �̂�𝜀 = √𝑠𝜀
2 

• Standaarddeviatie van de schattingen van de residuen: 39.35 (niet echt betekenisvol voor 
ons) 

➢ Multiple R-squared: de determinatiecoëfficiënt 𝑅2 

• 0.237: ongeveer een kwart van de variantie in gezondheidsuitgaven wordt verklaard door de 
duur van de werkloosheid 

• Dat betekent dat 75% niet verklaard is: andere predictoren? 
➢ Adjusted R-squared: de aangepaste determinatiecoëfficiënt �̅�2 

• Iets kleiner maar ongeveer hetzelfde 
➢ De F-toets: modelvergelijking van het nulmodel en het model met 1 predictor 

• 77.66: waarde van de f-statistiek (toetsingsgrootheid) 
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠0−𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠1/(𝑛−2)
 

• Het aantal vrijheidsgraden in de teller en de noemer (1/250) 

• De p-waarde 

❖ 8.8: DE POWER VAN DE TOETS 𝐻0: 𝛽1 = 0 

- We gebruiken de functie pwr.r.test 

➢ Om deze te gebruiken moet je eerst de package ‘pwr’ opladen 
➢ Zoals altijd: om een power te berekenen moet je over een specifieke alternatieve hypothese 

beschikken 

• 𝐻𝑎: 𝜌 = 0.5 

- pwr.r.test(n = …, r 
= …, sig.level = …) 

- pwr.r.test(power = 
…, r = …, sig.level = 
…) 
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• Om deze specifieke alternatieve hypothese aan R door te geven, gebruiken we het argument 
‘r = …’: de waarde van de correlatiecoëfficiënt die je wenst te kunnen detecteren 

➢ De waarden van rho zijn niet gemakkelijk te interpreteren 

• Cohen heeft ook normen voor rho opgesteld: 
▪ 0.2 = klein 
▪ 0.5 = middelmatig 
▪ 0.8 = groot 

➢ We gaan 𝛽1 ipv rho gebruiken, omdat deze een concretere betekenis heeft 

• Kunnen we beter interpreteren: de toename van de Y-variabele die correspondeert met de 
toename van 1 eenheid op de x-as 

• In het voorbeeld van de werklozen: x-as werkloosheidsduur 
▪ 𝛽1 = toename van de uitgaven Y die correspondeert met 1 extra maand werkloos zijn 
▪ Als je 2 mensen vergelijkt die 1 maand verschillen itv werkloosheidsduur, dan gaan ze 

gemiddeld gezien een verschil van 𝛽1 in uitgaven hebben 
▪ 𝛽1 is het aantal euro’s dat correspondeert met 1 extra maand werkloos zijn 

➢ We gaan eerst 𝛽1 bepalen, en dankzij onderstaande formule gaan we rho bepalen 
 

𝛽1 = 𝜌
𝜎𝒀

𝜎𝑿
 

 
Of  

 

𝜌 = 𝛽1

𝜎𝑿

𝜎𝒀
 

 
➢ Indien we 𝛽1 kunnen bepalen, betekent dat dat we rho min of meer kunnen schatten 

• De standaarddeviaties van X en Y zijn ongekend, maar deze kunnen geschat worden mbv de 
steekproef 

- We gaan nu de waarde van 𝛽1 bepalen 
➢ Als we een zeer lage waarde kiezen, dan gaan we waarschijnlijk geen verschil detecteren 

• Bovendien, als 𝛽1 superklein is, dan is dat verschil niet echt interessant 

• Als er een verband is tussen gezondheidsuitgaven en werkloosheidsduur, maar dit verband is 
superklein, dan is dat niet echt relevant of belangrijk 

➢ Stel dat je voor het ministerie van sociale zaken werkt, en 𝛽1 = 1, wat betekent dat concreet? 

• Iemand die 60 maand werkloos is, zal om de 4 maand 60 euro extra spenderen (tov iemand 
die werk heeft) 

• Per jaar is dit 180 euro meer 

• In België zijn er 300 000 werklozen met een werkloosheidsduur groter of gelijk aan 60 
maanden 

• Dit impliceert 300 000 x 180 = 54 000 000 euro extra per jaar dat de sociale zekerheid moet 
betalen 

• Dit willen we zeker kunnen detecteren, maar minder ook! 
▪ 10 000 000 is zeker ook al relevant 
▪ 10 000 000/(300 000 x 3 x 60) = 0.1851852 

➢ Als 𝛽1 zo groot is, dan wil ik dat graag weten 
➢ Ik rond de waarde af naar 0.2, het is toch maar een ruwe schatting 
➢ We transformeren 𝛽1 nu naar een rho-waarde mbv bovenstaande formule 

➢ Ik vermenigvuldig 0.2 met de schattingen van de standaarddeviaties (obv de steekproef) 
➢ Dit is de waarde van rho die we wensen te willen detecteren (ipv de normen van Cohen) 

• Dit is een superklein effect volgens Cohen 

• Het is echter niet verwaarloosbaar: 10 000 000 euro! 
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➢ Nu zijn we klaar om de functie pwr.r.test te gebruiken! 

➢ pwr.r.test(n = …, r = …, sig.level = …): berekent de power van een hypothese betreffende een 
correlatie 

• r = …: de schatting van de correlatie 

• De power hier is 12%: dit is veeeeeel te weinig, mijn steekproef is te klein 
➢ Hoe groot moet mijn steekproef dan zijn om een goede power te verkrijgen gegeven de 

correlatie? 

➢ pwr.r.test(power = …, r = …, sig.level = …): berekent de benodigde steekproefgrootte om een 
gewenst powerlevel te bereiken voor een hypothese betreffende een correlatie 

• We hebben een steekproef van 4432 individuen nodig om een power van 90% te bekomen 

• Ik had beter in het begin van het onderzoek een poweranalyse gedaan, dan wist ik hoe groot 
mijn steekproef moest zijn 

❖ 8.9: DE VALIDITEIT VAN DE GAUSS-MARKOV ASSUMPTIES 

- De tweede Gauss-Markov assumptie: homoscedasticiteit 
➢ De variantie van de fout 𝑉(𝜀𝑖) is hetzelfde bij alle 

individuen (en is dus onafhankelijk van xi) 

• De foutvariantie is hetzelfde voor individuen met 
een hoge, lage en middelmatige score 

➢ We gaan dit visueel analyseren mbv een 
spreidingsdiagram 

➢ Ik heb 3 rechthoeken getekend in de puntenwolk: ik 
ben geïnteresseerd in de voorwaardelijke variantie 

• De voorwaardelijke variantie = de variantie van 𝜀 

• De variantie van Y, op voorwaarde dat X = xi: we 
kijken naar een verticale lijn 

• We gaan de voorwaardelijke variantie visueel 
schatten binnen een rechthoek: dat zal een goede 
schatting zijn van de voorwaardelijke variantie op 
een lijn 

➢ We zien dat de variantie in de 3 snedes ongeveer 
hetzelfde is 

• Het is niet evident dat de punten meer of minder 
gespreid zouden zijn in de andere snedes: er zijn 
te weinig observaties 

• Er zijn statistische toetsen om dit na te gaan, maar 
ze werken niet goed bij kleine steekproeven, 
daarom gebruiken we ze niet 

➢ In het eerste spreidingsdiagram geldt de homoscedasticiteitsassumptie, in de tweede niet 

• We zien een duidelijk verschil in de variantie doorheen het spreidingsdiagram in 3 regio’s 
waar er veel observaties zijn 

• Verklaring: jonge kinderen hebben allemaal dezelfde lengte, vanaf de adolescentie worden 
de verschillen groter 
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• De voorwaardelijke populatie-varianties zijn lang niet allemaal hetzelfde 
➔ Dit probleem komt het vaakst voor wanneer de afhankelijke variabele Y van ratio-

meetniveau is 
- De eerste Gauss-Markov assumptie: de verwachting van de fouten is 0, en dus onafhankelijk van xi 
➢ Deze assumptie wordt het vaakst 

geschonden wanneer X en Y geen lineair 
verband hebben  

➢ In dit verband is de eerste assumptie niet 
geldig 

➢ De hypothese gaat over de residuen/fouten: 
kunnen we de residuen in deze grafiek 
observeren? 

• Ja: de verticale afstanden tussen de 
observaties en de regressielijn 

• De verwachting van de fouten is 0: dit impliceert 
dat de verwachting binnen een snede ook 0 moet 
zijn 
▪ In de eerste snede zijn alle residuen positief 

(ze liggen allemaal boven de regressielijn): de 
verwachting is zeker positief, en helemaal niet 
gelijk aan 0! 

▪ In de tweede snede zijn bijna alle residuen 
negatief (ze liggen bijna allemaal onder de 
regressielijn): gemiddelde zal zeker niet gelijk 
zijn aan 0 

▪ Etc… 

• Er is dus niet voldaan aan de eerste Gauss-Markov assumptie 
▪ De verwachting van de residuen is meestal niet gelijk aan 0 

❖ 8.10: OPMERKING M.B.T. SOFTWAREPAKETTEN 

- De regressiecoëfficiënt is afhankelijk van de meeteenheid van X en van Y 
➢ Vergelijkingen van regressiecoëfficiënten tussen verschillende onderzoeken zijn zinloos 
➢ Dit maakt de interpretatie van de regressiecoëfficiënt soms moeilijk 
➢ In sommige softwarepackages gebruiken ze gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 

• Elke waarde/observatie/variabele wordt gestandaardiseerd naar Z-scores, en pas dan pas je 
de techniek toe van de lineaire regressie 

 
𝑥𝑖 − �̅�

𝑠
 

 
➢ Zo kom je een gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt 

• Deze coëfficiënten worden soms Beta genoemd in de output (SPSS) 
▪ Niet verwarren met 𝛽 

 

❖ 8.11: TOEPASSING: KUNNEN WE HET IQ VOORSPELLEN M.B.V. DE HERSENGROOTTE? 

- Onderzoek wijst uit dat er een sterke correlatie is: 0.4 
➢ We gaan dit zelf onderzoeken met een dataset 

➢ We laden het bestand in R door bij Session > Load Workspace > hersenen.RData te selecteren 
(indien je het bestand van Minerva hebt gedownload en in je working directory hebt geplaatst) 

➢ Om het IQ te meten is Catell’s test gebruikt: mu is 100, afwijking is 15 
➢ De oppervlakte is gemeten in mm² 
➢ De craniale capaciteit mm³: omvang van de hersenen 
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➢ We creëren een spreidingsdiagram van de 
oppervlakte en het IQ 

• Duidelijk stijgende tendentie die 
mogelijks lineair is: we mogen dus een 
correlatiecoëfficiënt berekenen 

➢ Er zijn bijna geen observaties van 
individuen met een IQ onder 100: we 
hebben dus een steekproef van individuen 
die slimmer zijn dan gemiddeld: range 
restrictie problemen 

➢ Best hoge correlatie: 0.4 

• Dit betekent nog niet dat de correlatie in de populatie ook 0.4 is 

• Laten we lineaire regressie uitvoeren met X = area (de predictor) en Y = catell (de afhankelijke 
variabele) 

➢ Aan de hand van de mediaan, kwartielen en maximale/minimale waarden van de residuen zien 
we dat de verdeling van de residuen normaal is 

➢ Het intercept 𝛽0 is niet echt interessant 
➢ Het regressiecoëfficiënt area 𝛽1: 0.027 

• Bijna 3%: klein maar niet verwaarloosbaar 

• De p-waarde is zeer klein: deze coëfficiënt 𝛽1 is bijna zeker groot genoeg om te besluiten dat 
het niet toevallig is 
▪ Er is een verband tussen IQ en hersengrootte, niet alleen in de steekproef, maar ook op 

populatieniveau 
▪ We verwerpen de nulhypothese 

➢ Er is 15-16% verklaarde variantie: dit is niet veel 

• Misschien meerdere predictoren?  
- Laten we de assumpties van de lineaire 

regressie nagaan 
➢ Homoscedasticiteit: voldaan 

• Het is moeilijk te zien, maar we kunnen 
zeker niet concluderen dat de variantie 
in IQ-scores afhangt van de area 

➢ Is het verband lineair? 

• Min of meer 

• De verwachting van de fouten zal dus 0 
zijn 
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➢ Normaliteitsassumptie: zijn de residuen normaalverdeeld? 

• Ziet er bijna perfect uit 

Hoofdstuk 9: Meervoudige Lineaire Regressie 

❖ 9.1: INLEIDING 

- De gezondheidsuitgaven zijn afhankelijk van de werkloosheidsduur 
➢ Maar in een echt onderzoek zouden we ook andere variabelen insluiten zoals bijvoorbeeld de 

leeftijd 
➢ Het is evident hoe ouder mensen worden, hoe meer ze uitgeven aan gezondheid 
➢ Onze variabelen: 

• Afhankelijke variabele: gezondheidsuitgaven 

• Predictoren: leeftijd en werkloosheidsduur 
➢ Hoe analyseren? 

• 2 aparte lineaire regressies uitvoeren? 
▪ Werkloosheidsduur en uitgaven 
▪ Leeftijd en uitgaven 

➢ Deze manier van werken heeft nadelen:  

• Je doet 2 statistische toetsen met alfa 0.05 -> de totale kans op een type I fout wordt dus 
vergroot 

• Je gaat de 3 variabelen paarsgewijs analyseren, maar nooit samen, je kan dus belangrijke 
verbanden missen 

• Elke afzonderlijke lineaire regressie gebruikt maar 2 kolommen van het dataframe 
▪ Maar 2/3 van de totale informatie gebruiken uit het dataframe 

➢ We gaan een meervoudig lineair model gebruiken 
 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + ⋯ + 𝜀𝑖 
 

• 𝑥𝑖1: de score van individu i op predictor 1 

• 𝑥𝑖2: de score van individu i op predictor 2 

• … 

• P = aantal predictoren: 𝑥𝑖𝑝 

➢ In ons voorbeeld wordt dit vertaald naar: 
 

𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 + 𝛽2𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖 + 𝜀𝑖  
 
- Hoe gaan we dit model toetsen? 
➢ Het zal complexer zijn 

• Complexiteit van de berekeningen: R doet dit voor ons dus niet zo belangrijk 

• Complexiteit van de interpretatie van de output: de beslissing die we moeten nemen is niet 
langer binaire 
▪ Er is een verband of er is geen verband: enkelvoudige lineaire regressie 
▪ Nu moeten we kiezen tussen 4 

o Het model geldt met 2 predictoren 
o Het model geldt met 1 predictor (duur) 
o Het model geldt met 1 predictor (leeftijd) 

 



90 
 

o Het model geldt helemaal niet 
➔ Complexer! 

❖ 9.2: VISUELE ANALYSE 

- Bij elk onderzoek begin je altijd met een visuele analyse 

➢ We beginnen eerst met het installeren en opladen van het package “scatterplot3d” 
➢ Omdat we met 3 variabelen werken, gaan we onze data ook in 3 dimensies analyseren 

➢ scatterplot3d(predictor, predictor, 
afhankelijke variabele): creëert een 
spreidingsdiagram met 3 dimensies 

• 3 argumenten: de eerste 2 argumenten 
zijn altijd de predictoren, de afhankelijke 
variabele is het derde argument 

➢ We zien duidelijk een verband tussen 
uitgaven en duur: dat hebben we in het 
vorige hoofdstuk ook al bevestigd 

• Is er een verband tussen leeftijd en 
uitgaven? Moeilijk te zien 
▪ We gaan duur en leeftijd omwisselen 

om dit toch te kunnen zien 
▪ Nog steeds niet heel gemakkelijk om te 

zien 
➢ We gebruiken nog een andere functie om zeker 

te zijn 
- Het package rgl moet ook geïnstalleerd op 

opgeladen worden via install.packages en library 
➢ plot3d(…, …, …): creëert een interactieve 

grafiek die je met je muis kan roteren 

• Er is geen duidelijk verband met leeftijd, 
maar het is alleszins niet curvilineair, geen 
rare outliers 

- Stel dat er meer dan 2 predictoren zijn, hoe 
kunnen we nog meer dimensies invoegen? 

➢ Dan gebruiken we de functie pairs 

- scatterplot3d(…, 
…, …) 

- plot3d(…, …, …) 
- pairs(…) 
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➢ pairs(…): tekent een tweedimensionaal spreidingsdiagram voor elk paar variabelen 

• Hier zien we alle mogelijke variabelen gecombineerd in een spreidingsdiagram 
▪ Sommige variabelen zijn binair (zoals geslacht), dus die zien er raar uit 
▪ Deze grafiek geeft eigenlijk geen informatie 
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➢ We gaan een aantal kolommen selecteren om weer te geven, dit zal overzichtelijker zijn 

• We selecteren kolom 1, 2, 3, 7 en 8: dit zijn variabelen van interval/ratio niveau  

• Hoe lezen? 
▪ Rij 2, kolom 2: IQ 
▪ Rij 2, kolom 4: gewicht en IQ 
▪ Rij 4, kolom2: gewicht en IQ, maar 90° gedraaid 

• De helft van deze grafiek is dus overbodig, want het bevat voor de helft dezelfde informatie 
(alleen 90° gedraaid) 

➢ Hier hebben we de 
duplicaten weggelaten met 
het commando lower.panel 
= NULL 

➢ Nu kunnen we tendenties 
nagaan, outliers vinden of 
de assumpties na te gaan 
(homoscedasticiteit)  

➢ Hier gaan we nog eens 
de verbanden in de 
gezondheiddata na 

➢ We zien een duidelijk 
stijgend lineair 
verband tussen duur 
en uitgaven 

➢ De verbanden tussen 
uitgaven en leeftijd en 
duur en leeftijd zijn 
niet evident, maar 
kunnen ook niet 
uitgesloten worden 
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❖ 9.3: HET MEERVOUDIG LINEAIR MODEL – KANSREKENEN 

- Het meervoudig lineair model is een model met p predictoren: 𝑋1, … , 𝑋𝑝 

➢ 𝛽𝑗 is de coëfficiënt van de predictor 𝑋𝑗 

• 𝑗 = 1, … , 𝑝 
➢ 𝜀𝑖  is de foutterm of het toeval: alles wat we niet onder controle houden of wat onze p 

predictoren niet verklaren 
- We behouden dezelfde Gauss-Markov assumpties 
➢ 𝐸(𝜀𝑖) = 0 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 

• De verwachting van de fout hangt niet af van het individu 

➢ 𝑉(𝜀𝑖) = 𝑉(𝜀𝑗) 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖 

• De variantie van de fout hangt niet af van het individu (homoscedasticiteit) 

• Deze constante variantie wordt aangeduid door 𝜎𝜀
2 

➢ 𝐶𝑂𝑉(𝜀𝑖, 𝜀𝑗) = 0 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖, 𝑗 

• De fout bij individu i is niet gecorreleerd met de fout bij individu j (geen seriële correlatie) 
- Hoeveel parameters zijn er in dit model? 
➢ 𝛽1 tot 𝛽𝑝: 1 parameter per predictor 

➢ 𝛽0: het intercept 
➢ 𝜎𝜀

2: de variantie van de fout 
➔ Dit maakt dus 𝑝 + 2 parameters dankzij de Gauss-Markov assumpties 

- We gaan de voorwaardelijke verwachting van Y berekenen: dat is de verwachting van Y (de 
uitgaves), op voorwaarde dat de leeftijd en de duur gelijk zijn aan een bepaalde waarde 

➢ Om dit te berekenen moet ik Yi vervangen door de formule  
 

𝐸(𝑌𝑖|𝑋𝑖1 = 𝑥𝑖1, … , 𝑋𝑖𝑝 = 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖) 

 
➢ We kunnen de vergelijking simpeler noteren 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖) 

 
➢ De verwachting van een som = de som van de verwachtingen 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝐸(𝛽0) + 𝐸(𝛽1𝑥𝑖1) + ⋯ + 𝐸(𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) + 𝐸(𝜀𝑖) 

 
 
➢ De verwachting van de fout 𝜀𝑖 = 0 
➢ De verwachting van een constante = de constante zelf 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
➔ Lijkt zeer goed op de formule van de enkelvoudige regressie, er zijn gewoon meer termen 

➢ Merk op: dit is een deterministische vergelijking 

• Alle termen zijn getallen en geen toevalsvariabelen 
▪ We focussen niet meer op één realisatie van Yi, maar de verwachting van alle realisaties 

van Yi 
▪ Het toeval speelt dan geen rol meer 

➢ Merk op: dit is een lineaire functie van elke 𝒙𝒊𝒋 

• De coëfficiënt 𝛽𝑗 van 𝑥𝑖𝑗  heeft een concrete betekenis: als 𝑥𝑖𝑗  met één eenheid toeneemt (en 

als de andere variabelen constant blijven), dan stijgt 𝑌𝑖  met 𝛽𝑗 eenheden 
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- We kunnen de vorm van dit lineair 
model voor de verwachting 
representeren in een 
driedimensionale ruimte (indien er 
slechts 2 predictoren zijn) 

➢ Als er meer predictoren zijn, dan 
kunnen we deze functie niet 
grafisch representeren, want dan 
hebben we meer dan 3 dimensies 
nodig 

➢ Het is een vlak: een reeks 
parallelle lijnen 

➢ Hoe lees je informatie af? 
➢ Kijk naar het voorste vlak: dit is de facet ‘duur’ en representeert alle duren van werkloosheid 

• Blauwe lijn: deze lijn representeert het verband tussen de uitgaven en de duur in de 
subpopulatie van werklozen die 10j oud zijn 

• Oranje lijn: deze lijn representeert het verband tussen de uitgaven en de duur in de 
subpopulatie van werklozen die 30j oud zijn 

• Indien de leeftijd constant gehouden wordt (e.g. 10j, 30j), dan nemen de uitgaven toe met 
𝛽𝑑𝑢𝑢𝑟 

➢ Kijk naar het meest rechtse vlak: dit is de facet ‘leeftijd’ en representeert alle soorten leeftijden 

• Groene lijn: deze lijn representeert het verband tussen de uitgaven en de leeftijd in de 
subpopulatie van werklozen die al 20m werkloos zijn 

➢ Een facet is een verzameling/familie van lijnen die allemaal corresponderen met een 
enkelvoudig lineair model 

- We kunnen de voorwaardelijke verwachting beschouwen als predictie 
➢ Stel dat dit model geldt: 

 
𝑌𝑖 = 60 + 2𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  

 
𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖 = 60 + 2𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 + 1𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖 + 𝜀𝑖 

 
➢ Stel dat we de werkloosheidsduur en leeftijd van een individu kennen 

• Duur = 36 

• Leeftijd = 54 
➢ Dan vullen we deze getallen in in de formule van de voorwaardelijke verwachting om zijn/haar 

uitgaven te voorspellen: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
𝐸(𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖|𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 = 36, 𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖 = 54 ) = 60 + 2 × 36 + 36 = 186 

 
➢ Deze voorspelling is uiteraard waarschijnlijk fout: het is maar een voorspelling 

• Als we deze formule herhaaldelijk gebruiken om predicties te maken, dan zullen onze 
predicties gemiddeld gezien correct zijn 

- Wat met de residuen? 
➢ De formule van de predictie: 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
➢ Het verschil tussen Yi en de predictie: 

 
𝑌𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 = 𝜀𝑖  

 

• We kennen de formule van Yi: 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖  
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• 𝜀𝑖  representeert (net zoals bij enkelvoudige lineaire regressie) de populatieresiduen: de 
verticale afstanden tussen elk punt in de populatie en het regressievlak 

- De voorwaardelijke variantie is de variantie van de variabele Y (de uitgaven) onder een bepaalde 
waarde van de leeftijd en de duur 

 

𝑉(𝑌𝑖|𝑋𝑖1 = 𝑥𝑖1, … , 𝑋𝑖𝑝 = 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖) 

 
➢ We gebruiken meestal een kortere notatie 

 

𝑉(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝑉(𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖) 

 
➢ De variantie kunnen we uitsplitsen adhv stellingen 

 

𝑉(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝑉(𝛽0) + 𝑉(𝛽1𝑥𝑖1) + ⋯ + 𝑉(𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝) + 𝑉(𝜀𝑖) + 2𝐶𝑂𝑉(… ) 

 
➢ De variantie van constantes zijn sowieso nul, en er is geen covariantie 

 

𝑉(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝑉(𝜀𝑖) = 𝜎𝜀
2 

 
➢ De variantie is homoscedastisch: de voorwaardelijke variantie van Yi is onafhankelijk van 𝑥𝑖𝑗  

• De variantie is gelijk voor elk individu, los van zijn/haar scores op de predictoren 
- Visuele voorstelling van de predictie 
➢ Waar de rode lijnen 

samenkomen, stelt de predictie 
voor (dikke rode punt) 

➢ De groene punten stellen de 
spreiding van de realisaties 
voor van Y 

• De maat voor deze 

spreiding is 𝝈𝜺
𝟐: de 

voorwaardelijke variantie 
▪ Deze is onafhankelijk van 

de scores op de 
predictoren 

• De spreiding van scores 
voor de predictie die 
correspondeert met de 
dikke blauw punt zou net 
dezelfde zijn als de predictie van de dikke rode punt 

➢ Ik wens een predictie te maken voor iemand die 54j is en 36m werkloos is: 186 
➢ Deze predictie is afhankelijk van de leeftijd en de duur 

- De correlatiecoëfficiënt 
➢ Bij enkelvoudige lineaire regressie hebben we gezien dat er een simpel verband bestaat tussen 

de correlatiecoëfficiënt en de regressiecoëfficiënt 
 

𝛽1 = 𝜌𝑋𝑌

𝜎𝑌

𝜎𝑋
 

 

• Beide coëfficiënten hebben betrekking tot het verband tussen 2 variabelen 
➢ Bij meervoudige lineaire regressie is er geen simpel verband meer 

• 𝜌𝑋𝑗𝑌 representeert het verband tussen 𝑋𝑗 en 𝑌, los van de andere predictoren 

• 𝛽𝑗 representeert het verband tussen 𝑋𝑗 en 𝑌, rekening houdend met de andere predictoren 

❖ 9.4: PUNTSCHATTING 

- De parameters van het model zijn allemaal onbekend, dus we gaan deze proberen schatten 
➢ We gebruiken dezelfde algemene aanpak als bij enkelvoudige lineaire regressie 

• Hoe schat je 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝 en 𝜎𝜀
2? 

- lm(formula = … ~ 
… + …) 

- vif(…) 
- Collineariteit  
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➢ Kleinste kwadraten methode: we gaan niet langer de best passende lijn door de puntenwolk 
proberen vinden, maar het best passende vlak 

• We berekenen alle afwijkingen tussen de puntenwolk en het vlak (de residuen) 

• We kwadrateren deze residuen, tellen ze op en dan zoeken we naar het vlak waarvoor de 
som van de gekwadrateerde afstanden zo klein mogelijk is: dit is het best passende vlak 

- We gaan dit illustreren in R 

➢ lm(formula = … ~ … + …): berekent het lineair model voor een afhankelijke variabele met meer 
dan 1 predictor 

• Links van de tilde hebben we onze afhankelijke variabele Y: de uitgaven 

• Rechts van de tilde hebben we onze onafhankelijke variabelen (predictoren) X1 en X2: de 
duur en de leeftijd, gescheiden door een + (+ betekent hier geen som, het is een manier om 
de verschillende predictoren van elkaar te scheiden) 

➢ We kunnen dezelfde berekening maken maar met andere argumenten (data = … wordt 
weggelaten) 

➢ We zien in de output de drie coëfficiënten van 
het vlak 

• Het intercept en de 2 regressiecoëfficiënten 
op basis van de steekproef 
▪ 𝑏0 = 59.26 
▪ 𝑏𝑑𝑢𝑢𝑟 = 2.0234 
▪ 𝑏𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 = 0.9468 

➢ We zullen deze coëfficiënten gebruiken om de 
parameters van het meervoudig model te 
schatten 

- Schatting van 𝜷𝒋 

➢ De beste schatter (zuiver en efficiënt) van 𝛽𝑗 is 𝐵𝑗 

• 𝐵𝑗: is de schatter, de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan 𝑏𝑗 

• De schatting van �̂�𝑗 is dus 𝑏𝑗 

➢ 𝐸(𝐵𝑗) = 𝛽𝑗 

• �̂�𝑑𝑢𝑢𝑟 = 2.02 
• �̂�𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 = 0.95 

➢ De variantie van de schatter 𝐵𝑗 is complexer dan bij enkelvoudige lineaire regressie en wordt 

niet gezien, maar de principes om de variantie van 𝐵𝑗 klein te houden blijven gelden 

• 𝝈𝜺
𝟐: moet zo klein mogelijk zijn 

▪ De variantie van de residuen moet zo klein mogelijk zijn: zorgen dat je een betrouwbaar 
meetinstrument hebt en zoveel mogelijk variabelen proberen controleren 

• 𝒏: moet zo groot mogelijk zijn 

• 𝒔𝑿𝒋

𝟐 : moet zo groot mogelijk zijn 

▪ De steekproefvariantie van de predictor 𝑋𝑗 (voor elke predictor) moet zo groot mogelijk 

zijn om range restrictie te voorkomen 
- Schatting van 𝜷𝟎 

- Variance Inflation 
Factor 
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➢ De beste schatter (zuiver en efficiënt) van 𝛽0 is 𝐵0 

• 𝐵0: is de schatter, de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan 𝑏0 

• De schatting van �̂�0 is dus 𝑏0 

➢ 𝐸(𝐵𝑗) = 𝛽𝑗 

• �̂�0 = 59.26 
➢ De variantie van de schatter 𝐵0 is complexer dan bij enkelvoudige lineaire regressie en wordt 

niet gezien, maar de principes om de variantie van 𝐵0 klein te houden blijven gelden 

• 𝝈𝜺
𝟐: moet zo klein mogelijk zijn 

▪ De variantie van de residuen moet zo klein mogelijk zijn: zorgen dat je een betrouwbaar 
meetinstrument hebt en zoveel mogelijk variabelen proberen controleren 

• 𝒏: moet zo groot mogelijk zijn 

• 𝒔𝑿𝒋

𝟐 : moet zo groot mogelijk zijn 

▪ De steekproefvariantie van de predictor 𝑋𝑗 (voor elke predictor) moet zo groot mogelijk 

zijn om range restrictie te voorkomen 
- De predicties 
➢ De predictie of voorwaardelijke verwachting: 

 

𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1, … , 𝑥𝑖𝑝 ) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
➢ In de praktijk kunnen we deze formule niet gebruiken omdat alle termen onbekend zijn 

• We vervangen de onbekenden met de schatters 

• Schatter van de predictie: 
 

�̂�𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝐵𝑝𝑥𝑖𝑝 

 

• De notatie hier is een beetje misleidend: het geeft de indruk dat je een schatter voor �̂�𝑖 hebt 

▪ Het is niet een schatter voor �̂�𝑖, maar een predictie voor de schatter van �̂�𝑖  
▪ Wordt gewoon predictie genoemd 

• Schatting van de predictie 
 

�̂�𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝 

 
▪ Wordt ook gewoon predictie genoemd 

➢ De variantie van de schatter �̂�𝑖  is complexer dan bij enkelvoudige lineaire regressie en wordt niet 

gezien, maar de principes om de variantie van �̂�𝑖 klein te houden blijven gelden 

• 𝝈𝜺
𝟐: moet zo klein mogelijk zijn 

▪ De variantie van de residuen moet zo klein mogelijk zijn: zorgen dat je een betrouwbaar 
meetinstrument hebt en zoveel mogelijk variabelen proberen controleren 

• 𝒏: moet zo groot mogelijk zijn 

• 𝒔𝑿𝒋

𝟐 : moet zo groot mogelijk zijn 

▪ De steekproefvariantie van de predictor 𝑋𝑗 (voor elke predictor) moet zo groot mogelijk 

zijn om range restrictie te voorkomen 
➢ De predicties zullen beter zijn als ze berekend 

worden voor punten die min of meer centraal in 
de puntenwolk liggen 

• Hoe verder van het centrum, hoe minder 
accuraat 

• Stel dat je 2 regressielijnen berekent (groene 
en oranje lijn) 
▪ Het verschil tussen de predicties van de 

oranje en de groene lijn in het centrum 
(blauwe stippen) is véél kleiner dan het 
verschil tussen de predicties van de groene 
en oranje lijn meer naar de uiteindes toe 
(roze stippen) 
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▪ Dit komt omdat de regressielijnen altijd door het gemiddelde van de puntenwolk moeten 
gaan (dikke rode stip) 

➢ Stel dat ik een predictie wil maken voor iemand met leeftijd 30 en werkloosheidsduur 30: ik zoek 
het corresponderende punt op het vlak en kan dan een predictie maken over de uitgaven 

• Deze predictie is natuurlijk fout, de echte predictie ligt niet op het vlak, maar ligt misschien 
hoger of lager 

• De variantie van de fout = de variantie van de schatter = maat voor de kwaliteit van de 
schatter 

- Schatting van 𝝈𝜺
𝟐 

➢ = de variantie van 𝜀 
 

𝜀𝑖 = 𝑌𝑖 − 𝛽0 − 𝛽1𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 

 

• Zoals altijd: dit is het verschil tussen de echte score (Yi) en de predictie van de score (Beta…) 
➢ De beste schatter van de variantie van de fout: 

 

𝑆𝜀
2 =

1

𝑛 − 𝑝 − 1
∑(𝑌𝑖 − 𝐵0 − 𝐵1𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝐵𝑝𝑥𝑖𝑝)

𝑛

𝑖=1

² 

 

• We delen door n – aantal predictoren – 1: 
▪ Stel dat er maar 1 predictor is (p=1), dan geldt delen door n-2 

• Wordt ook soms geschreven als: 
 

𝑆𝜀
2 =

1

𝑛 − 𝑝 − 1
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=1

² 

 
➢ De schatting van de variantie van de fout: 

 

�̂�𝜀
2 = 𝑠𝜀

2 =
1

𝑛 − 𝑝 − 1
∑(𝑦𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑥𝑖1 − ⋯ − 𝑏𝑝𝑥𝑖𝑝)

𝑛

𝑖=1

² 

 

�̂�𝜀
2 = 𝑠𝜀

2 =
1

𝑛 − 𝑝 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

𝑛

𝑖=1

² 

 

�̂�𝜀
2 = 𝑠𝜀

2 =
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛 − 𝑝 − 1
 

 
- Illustratie in R 
➢ We berekenen opnieuw het lineair model 

➢ De formule voor de schatting van de variantie van de fout is �̂�𝜀
2 = 𝑠𝜀

2 =
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠

𝑛−𝑝−1
 

• We moeten dus de gekwadrateerde residuen optellen en delen door n-p-1 (252-2-1) 

• �̂�𝜀
2 = 1529.82 

• �̂�𝜀 = √1529.82 = 39.12 
- Collineariteit 
➢ Belangrijk probleem dat zich soms kan voordoen bij puntschattingen van de coëfficiënt 𝜷𝒋 



99 
 

➢ Collineariteit treedt op wanneer twee of meer van de predictoren onderling sterk correleren 

• Je vermoedt sowieso een sterke correlatie tussen de predictor(en) en de afhankelijke 
variabele, maar het kan ook zijn dat de predictoren correleren 

➢ Stel dat dit model geldt (hier is de tweede predictor geen echte predictor): 
 

𝑌𝑖 = 10 + 3𝑥𝑖1 + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  
 

• Stel dat de correlatie tussen X1 en X2 gelijk is aan 1: als je een spreidingsdiagram tussen 
beide tekent, zien we een perfecte rechte 
▪ X1 is een lineaire functie van X2 
▪ 𝑥𝑖1 = 20 − 5𝑥𝑖2 (bijvoorbeeld) 

• Aan de ene kant hebben we het lineair model, aan de andere kant hebben we een perfect 
verband tussen 2 predictoren 
▪ Omdat het verband perfect is, mag ik 𝑥𝑖1 in mijn formule voor het lineair model vervangen 

met de lineaire functie van 𝑥𝑖1 
 

𝑌𝑖 = 10 + 3(20 − 5𝑥𝑖2) + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 
 

• Beide versies van het lineair model zijn geldig, ze zijn equivalent 
 

= 10 + 60 − 15𝑥𝑖2 + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  
 

= 70 + 0𝑥𝑖1 − 15𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 
 

• Als we de formule verder uitwerken zien we dat de formule er volledig anders uitziet, en toch 
zijn de 2 modellen equivalent 
▪ We krijgen 2 modellen waarbij 𝑥𝑖1 soms een predictor is en soms niet, en waarbij 𝑥𝑖2 soms 

een predictor is en soms niet 
 

𝑌𝑖 = 10 + 3𝑥𝑖1 + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  
 

= 10 + 𝑥𝑖1 + 2𝑥𝑖1 + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 
 

= 10 + 𝑥𝑖1 + 2(20 − 5𝑥𝑖2) + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  
 

= 10 + 𝑥𝑖1 + 40−10𝑥𝑖2 + 0𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖 
 

= 50 + 𝑥𝑖1−10𝑥𝑖2 + 𝜀𝑖  
 

• Dit model is equivalent aan het oorspronkelijke model en het tweede model 
➢ Ik zou nog meer modellen kunnen produceren die allemaal equivalent zijn aan elkaar 

• Alle informatie die in 𝑥𝑖1 vervat zit, zit ook in 𝑥𝑖2 

• Er zijn oneindig veel equivalente modellen: het wordt onmogelijk om 𝜷𝟏 of 𝜷𝟐 te schatten 
▪ Er bestaat geen unieke beste waarde voor 𝜷𝒋: er zijn oneindig veel waarden die allemaal 

even goed zijn 
➢ In de praktijk is de correlatiecoëfficiënt tussen 2 predictoren nooit gelijk aan 1 

• Het probleem zal nooit zo erg zijn: er zullen niet ONEINDIG veel equivalente modellen zijn 
▪ Er zullen toch veel bijna-equivalente modellen zijn, en dit zal het moeilijk maken 𝛽𝑗 te 

schatten 
➢ Indien 𝝆𝑿𝟏,𝑿𝟐

 groot is, dan: 

• Zijn 𝜷𝒋 moeilijk te schatten 

• Zijn 𝑽(𝑩𝒋) groot 

▪ Dit maakt het dus slechte schatters, en bijgevolg zullen de schattingen niet bruikbaar zijn 
- Hoe kom je te weten of collineariteit zich voordoet in jouw model? 
➢ Bij het schatten van de parameters 𝛽𝑗 moeten we collineariteit vermijden 
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➢ Om dit probleem te voorkomen, kunnen we alle correlatiecoëfficiënten tussen alle predictoren 
berekenen 

• Dit is heel veel werk 
➢ We kunnen ook de Variance Inflation Factor berekenen: maat voor de collineariteit (voor elke 

predictor apart) 

➢ Eerst installeren we het benodigde pakket 

➢ We lezen het pakket in mbv de functie library 

➢ We berekenen de correlatiecoëfficiënt: deze is erg laag 
➢ Wanneer we de VIF berekenen, hopen we dat alle VIFs gelijk zijn aan 1 

• Normen 
▪ Ideaal: alle VIFs = 1 
▪ Acceptabel: alle VIFs < 3 
▪ Grijze zone: alle VIFs < 10, maar minstens één VIF > 3 

o In dit geval zal de variantie van sommige schatters zal niet superhoog zijn, maar ook 
niet klein 

o Het kan zijn dat de p-waarden die we berekenen niet correct zijn 
o Indien we p-waarde in de buurt van 5% ligt, mogen we die p-waarde niet gebruiken 
o Indien de p-waarde ver van de drempel van 5% ligt, dan kunnen we het lineaire 

model wel gebruiken 
▪ Problematisch: minstens één VIF > 10 (-> geen lineaire regressie gebruiken) 

➢ vif(…): berekent de variance inflation factor om colineariteit te detecteren tussen twee 
predictoren in een meervoudig lineair model 

➢ Er is duidelijk geen collineariteit probleem in deze data 
- Wat doe je als je collineariteit ontdekt? 
➢ Je gebruikt geen lineaire regressie of statistiek 
➢ Je laat een van de predictoren weg 

• Je hoeft niet altijd de predictor met de grootste VIF weglaten 

• Inhoudelijke (niet-statistische) argumenten kunnen ook gebruikt worden om te kiezen welke 
predictor je wilt weglaten 

❖ 9.5: INTERVALSCHATTING 

- Om intervalschattingen te berekenen gaan we veronderstellen dat de Gauss-Markov assumpties 
gelden 

➢ We maken de extra assumptie dat de residuen normaalverdeeld zijn 
➢ We kunnen de geldigheid van deze assumptie controleren (hebben we al eens gezien) 

 
𝜀𝑖   ~  𝑁(0, 𝜎𝜀

2) 
 
- We kunnen een betrouwbaarheidsinterval opstellen voor 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … op basis van de algemene 

formule die we al gezien hebben 
 

[𝜃 ± 𝑡𝑙;𝛼/2𝑆𝐸𝑄] 
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➢ We zien de formule voor de intervalschattingen niet, omdat we 𝑉(𝐵0), 𝑉(𝐵1), 𝑉(𝐵2), … niet 
gezien hebben (door de complexiteit van de berekeningen) 

• Bijgevolg kunnen we de standaarddeviatie ook niet zien 
➢ De breedte van het interval is afhankelijk van de standaardfout van de schatter: we hebben net 

gezien dat deze afhankelijk is van 3 zaken 

• 𝝈𝜺
𝟐: moet zo klein mogelijk zijn 

▪ De variantie van de residuen moet zo klein mogelijk zijn: zorgen dat je een betrouwbaar 
meetinstrument hebt en zoveel mogelijk variabelen proberen controleren 

• 𝒏: moet zo groot mogelijk zijn 

• 𝒔𝑿𝒋

𝟐 : moet zo groot mogelijk zijn 

▪ De steekproefvariantie van de predictor 𝑋𝑗 (voor elke predictor) moet zo groot mogelijk 

zijn om range restrictie te voorkomen 
➢ Indien we de variantie van de schatter zo klein mogelijk houden, zullen we de breedte van het 

interval ook klein houden 
- Illustratie in R 

➢ R heeft een 95% betrouwbaarheidsinterval berekend 
➢ Indien je een andere betrouwbaarheid wenst te berekenen, gebruik je gewoon het argument 

‘level = …’ 

• Het interval is nu smaller omdat de betrouwbaarheid lager is 

❖ 9.6: TOETSING 

- Om te toetsen gaan we veronderstellen dat de Gauss-Markov assumpties gelden 
➢ We maken de extra assumptie dat de residuen normaalverdeeld zijn 
➢ We kunnen de geldigheid van deze assumptie controleren (hebben we al gezien) 

 

𝜀𝑖   ~  𝑁(0, 𝜎𝜀
2) 

 
- De uitkomst van de toetsing is niet langer binair 
➢ Bij enkelvoudige lineaire regressie heb je 2 mogelijke uitkomsten: er is een verband of er is geen 

verband 

• 𝛽1 = 0 of niet 

• 𝜌𝑋,𝑌 = 0 of niet 

➢ Bij meervoudige lineaire regressie kunnen we verschillende niet-equivalente hypotheses maken 

• Vb: minstens één coëfficiënt 𝛽𝑗 van het meervoudig lineair model is niet 0 

▪ Nulhypothese: alle coëfficiënten van het meervoudig lineair model zijn 0 

• Vb: alle coëfficiënten 𝛽𝑗 van het meervoudig lineair model zijn niet 0 

• Vb: een bepaalde coëffficiënt 𝛽2 is niet 0 
➢ We hebben een set van p potentiële predictoren 

• Welke predictoren moeten we selecteren voor een optimaal meervoudig lineair model? 
▪ Niet te veel, niet te weinig 

➔ Deze vragen zullen we kunnen beantwoorden adhv inductieve statistiek 
- Voorwaarden voor het toetsen 
➢ De afhankelijke variabele Y is continu en van interval of ratio meetniveau (voor discrete 

afhankelijke variabelen zijn er andere technieken zoals logistische regressie) 
➢ De onafhankelijke variabelen/predictoren X zijn van interval of ratio meetniveau of moeten 0-

1 zijn (als een predictor dichotoom is, maar niet 0-1, mag je altijd de codering aanpassen naar 0-
1) 

➢ De fouten 𝜺𝒊 (residuen) moeten normaalverdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn (nagaan 
met normale qq-plot) 

- anova(…, …) 
- Achterwaartse 

selectie 
- Voorwaartse 

selectie 
- Stapsgewijze 

selectie 
- Kruisvalidatie  
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➢ De Gauss-Markov assumpties moeten voldaan zijn 
- Eerste soort hypothese: de coëfficiënt 𝜷𝒋 = 𝟎 

 
𝐻0:  𝛽𝑗 = 0 

 
𝐻𝑎: 𝛽𝑗 ≠ 0 

 
➢ Maw: is 𝑋𝑗 een predictor van 𝑌, rekening houdend met de andere predictoren? 

- Om dit na te gaan gebruiken we de functie summary die automatisch een t-toets uitvoert voor 
elke predictor 

➢ De verdeling van de residuen ziet er adequaat uit: geen asymmetrie 
➢ De regel van 𝛽0 (het intercept) wordt meestal niet geïnterpreteerd, hier zijn we niet 

geïnteresseerd in 
➢ De regel van 𝛽1 (duur): 

• De schatting: 2.0234 

• De standaarddeviatie van de schatter: interpreteren we niet 

• De p-waarde: superklein met 16 nullen 
▪ De kans dat we een waarde van 8.98 observeren, gegeven dat de nulhypothese klopt en 

de duur géén voorspeller is van de uitgaven 
➢ De regel van 𝛽2 (leeftijd) 

• De schatting: 0.94 

• De p-waarde: kleiner dan de drempel van 5% 
▪ We besluiten dus dat de leeftijd een predictor is van de uitgaven, rekening houdend met 

de duur 
- Kort intermezzo 
➢ Bij de toetsing van het enkelvoudig lineair model hebben we al besloten dat duur een predictor 

is van uitgaven: 𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 
➢ Is dat hetzelfde wat we nu hebben gedaan? 

• Op het eerste zicht lijkt het van wel, maar eigenlijk hebben we andere conclusies kunnen 
trekken 

• Bij enkelvoudige regressie hebben we kunnen besluiten dat duur een predictor is van 
uitgaven, LOS van andere predictoren 

• Bij meervoudige regressie hebben we kunnen besluiten dat duur een predictor is van 
uitgaven, REKENING HOUDEND met de leeftijd 

• Het zou kunnen dat de duur geen predictor is wanneer we rekening houden met de leeftijd, 
hoe komt dat? 
▪ Het is niet onmiddellijk duidelijk welk mechanisme ervoor zorgt dat de gezondheid 

verslechtert naargelang iemand langer werkloos is 
▪ Er is duidelijk een positieve correlatie tussen werkloosheidsduur en leeftijd: een jonge 

persoon kan niet 10j werkloos geweest zijn (iemand die 20 is kan maar maximaal 4j 
werkloos zijn) 

▪ Een oudere persoon kan misschien wel eens 10j werkloos geweest zijn, de kans is hoger 
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▪ Er is ook een verband tussen leeftijd en gezondheid: hoe ouder, hoe minder gezond 
▪ Het verband dat we vinden tussen werkloosheidsduur en gezondheidsuitgaven kan dus 

misschien voorspeld worden door de leeftijd, en niet de werkloosheidsduur 
➔ Duur blijft een predictor voor uitgaven, ook na correctie voor de verschillen in leeftijd 

- We gaan een nieuw lineair model toetsen met 1 predictor: uitgaven = Y, leeftijd = X (voorspelt de 
leeftijd de uitgaven?) 

➢ De p-waarde is bijna 10%! 

• Indien we leeftijd als enige predictor beschouwen, dan vinden we dat leeftijd geen predictor 
is van de gezondheid 

• Maar indien we de twee predictoren (leeftijd en werkloosheidsduur) in beschouwing nemen, 
dan is leeftijd wél een predictor 

➔ Dit toont aan dat de conclusie van de toets 𝐻0: 𝛽𝑗 = 0 varieert in functie van de context 

(aanwezigheid van andere predictoren) 
➔ Wat is het juiste besluit dan? Is leeftijd nu een predictor van de uitgaven of niet? Enkelvoudige 

regressie zegt van niet, meervoudige regressie zegt van wel 
▪ Er is geen kort antwoord 
▪ Indien je inhoudelijke redenen hebt om te denken dat een aantal variabelen predictoren 

kunnen zijn, dan gebruik je best een lineair model met al die predictoren 
▪ Indien je denkt dat slechts 1 van die variabelen een redelijke predictor is, dan gebruik je 

best enkelvoudige lineaire regressie  
- Tweede soort hypothese: de coëfficiënten 𝜷𝒋 = 𝟎 (alle coëfficiënten) 

 
𝐻0:  𝛽𝑗 = ⋯ =  𝛽𝑝 = 0 

 
𝐻𝑎: 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 éé𝑛 𝛽𝑗 ≠ 0 

 
➢ Om dit te toetsen gebruiken we de modelvergelijking aanpak met het nulmodel en het lineair 

model 

• Nulmodel: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝜀𝑖  
▪ Er is geen helling, alle hellingen zijn 0 

• Model 1: 𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑖𝑝 + 𝜀𝑖  

▪ Een model met p predictoren 
➢ Dit wordt getoetst adhv een F-toets 

• De corresponderende p-waarde kan ook gevonden worden in de output van de R-functie 
‘summary’, helemaal onderaan 
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➢ We zien een enorm kleine p-waarde: de kans dat we deze toetsingsgrootheid (F-statistic) zouden 
observeren, gegeven dat de nulhypothese klopt en er inderdaad geen predictoren zijn 

- Toepassing: area, capacity en catell 
➢ Het verband tussen IQ en de hersengrootte 

➢ We laten R een paarsgewijze vergelijking uitvoeren 
voor de drie variabelen 

➢ Verband tussen catell en area: stijgende tendentie 
tussen IQ en oppervlakte 

➢ Verband tussen catell en capacity: stijgende 
tendentie tussen IQ en volume 

➢ Verband tussen area en capacity: zeer duidelijke 
stijgende tendentie tussen oppervlakte en volume 

➢ We voeren meervoudige lineaire regressie uit voor de drie variabelen, met het IQ als 
afhankelijke variabelen van de predictoren oppervlakte en volume 

➢ De residuen zien er normaalverdeeld uit 
➢ Predictoren: 

• Area heeft een p-waarde van 35%: dit is veel, de nulhypothese klopt 
▪ Area is geen predictor van intelligentie 

• Capacity heeft een p-waarde van 15%: dit is veel, de nulhypothese klopt 
▪ Capacity is geen predictor van intelligentie 

➢ F-statistiek: de p-waarde is zeer klein 

• Het model met 2 predictoren is beter dan het nulmodel 

• Minstens 1 van de predictoren is een predictor! 
▪ Maar dit is tegenstrijdig met onze t-toetsen? 

➢ Wat is het probleem hier? 

• Normaliteit? 
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▪ Nagaan met een qqplot 
▪ De residuen zien er normaalverdeeld uit, bovendien 

is de steekproef groot genoeg 

• Homoscedasticiteit? 

• Eerste Gauss-Markov assumptie? 
▪ Nog niet gezien hoe we deze nagaan voor 

meervoudige lineaire regressie, we veronderstellen 
dat deze in orde zijn momentel 

➔ Misschien is het een colineariteitsprobleem! 

➢ We gaan de colineariteit na met de functie vif 
➢ We zien dat de VIFs groter dan 3 zijn 

• Niet supergroot, maar toch hoger dan de drempel voor veilige conclusies 

• We zullen de correlatiecoëfficiënt tussen de twee predictoren moeten nagaan  

➢ Dit is een heel hoge correlatie! 
➢ Er is waarschijnlijk een probleem: dit hadden we kunnen verwachten 

• Area en capacity hebben als doel om de hersengrootte te meten 

• We gaan een van de twee predictoren weg moeten laten 
- We analyseren de data nu met maar één predictor 

➢ Area is een predictor van catell (zie t-toets p-waarde) 

➢ Capacity is ook een predictor van catell (zie t-toets p-waarde) 



106 
 

➢ Welk model is nu het beste? Beide enkelvoudige lineaire modellen verklaren catell 

• We zien geen reden om één van de twee uit te sluiten 

• De determinatiecoëfficiënt R² is iets hoger bij capacity, maar het verschil is niet groot 
- Modelvergelijking in het algemeen 
➢ We hebben nu al twee specifieke hypotheses gezien 

• De toetsing dat een specifieke coëfficiënt gelijk aan 0 is 
▪ Alternatieve: de specifieke coëfficiënt is niet gelijk aan 0 

• De toetsing dat alle coëfficiënten gelijk aan 0 zijn 
▪ Alternatieve: minstens één coëfficiënt is niet gelijk aan 0 

➢ Bij deze soort aanpak worden 2 modellen vergeleken 

• Enkelvoudige lineaire regressie: lineair model met 1 predictor v snulmodel (geneste lineair 
model zonder predictor) 

• Meervoudige lineaire regressie: lineair model met k predictoren (model A) vs algemener 
lineair model met p predictoren (model B), met k < p 
▪ We gaan na of het model met k predictoren (model A) al dan niet beter is dan het model 

met p predictoren (model B) 
▪ Als 𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔𝑨 − 𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔𝑩 groot is, dan is dat evidentie in het voordeel van model B (als A 

meer residuele variantie heeft dan B, dan betekent dat dat model B beter past aangezien 
de errortermen smaller zijn) 

➔ De residuele variantie van een model met meer predictoren zal altijd kleiner zijn dan de 
residuele variantie van het model met minder predictoren! 
▪ Waarom? 
▪ Herinner je enkelvoudige lineaire regressie: nulmodel (geen predictor) vs het model met 1 

predictor 
▪ Het nulmodel ziet eruit als een horizontale rechte waarvan de hoogte kan variëren 
▪ Het model met 1 predictor ziet eruit als een schuine rechte waarvan de hoogte en de 

helling kunnen variëren 
▪ Het is evident dat we een puntenwolk altijd beter kunnen passen met een schuine rechte, 

dan met een horizontale rechte 
▪ De SSRes van het model met 1 predictor zal dus kleiner zijn dan die van het nulmodel, 

omdat de schuine rechte altijd beter zal passen 
➔ We gebruiken nu een vlak om een puntenwolk te passen, niet langer een rechte 

▪ Het nulmodel is een model waarbij het vlak horizontaal is 
▪ Het model met 2 predictoren is een model waarbij het vlak schuin kan zijn in alle 

richtingen 
▪ Met het model met 2 predictoren kunnen we de puntenwolk beter passen: de residuen 

zullen kleiner zijn, en dus SSRes zal kleiner zijn 
➔ Als we meer predictoren hebben, hebben we een vlak dat in alle richtingen kan bewegen 
➔ Zonder predictoren hebben we gewoon een vlak dat horizontaal moet blijven, de SSRes zal 

veel groter zijn 
➔ 𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔𝑨 − 𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔𝑩: deze hoeveelheid is dus altijd positief 

▪ Zeer positief: het model met meer predictoren past de puntenwolk veel beter dan het 
nulmodel 

▪ Zeer groot verschil kan niet verklaard worden door het toeval 
- Hoe beslissen we of het verschil tussen het nulmodel en het model met meerdere predictoren al 

dan niet groot is? 
 

(𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐴 − 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐵)/(𝑑𝑓𝐴 − 𝑑𝑓𝐵)

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐵/𝑑𝑓𝐵
   ~   𝐹 (

(𝑑𝑓𝐴 − 𝑑𝑓𝐵)

𝑑𝑓𝐵
) 

 
➢ 𝑑𝑓𝐴: aantal vrijheidsgraden van model A (n-k-1) 
➢ 𝑑𝑓𝐵: aantal vrijheidsgraden van model B (n-p-1) 
➢ Als de kans om zo een waarde of nog extremer uit te komen minder dan 5% is, dan besluiten we 

dat een model met minder predictoren niet het beste model is 
- Illustratie met een voorbeeld 
➢ We gebruiken een nieuwe dataframe ‘geboorte’ van Minerva 
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➢ 599 geboortes van jongens in 1961-1962 in Oakland, Californië 

➢ We zien 10-15 variabelen  

• Gestation: zwangerschapsduur in dagen 

• Wt: gewicht van de baby op de geboorte in ounces 

• Parity: totale aantal vorige zwangerschappen 

• Age: leeftijd van de moeder bij het eind van de zwangerschap 

• Wt.1: gewicht van de moeder voor de zwangerschap (in pounds) 

• Dage: leeftijd van de vader in jaar 

• Dwt: gewicht van de vader (in pounds) 

• Number: aantal cigaretten per dag gerookt 
➢ We zijn geïnteresseerd in het gewicht van de baby: welke factoren beïnvloeden het gewicht? 

• Baby’s die te licht zijn hebben vaak gezondheidsproblemen later 
➢ Stel dat we weten uit vroeger onderzoek dat gestation, parity, age, wt.1 en number predictoren 

van het gewicht van de baby op de geboorte zijn 

• Al deze predictoren hebben te maken met de moeder 

• Misschien zijn kenmerken van de vader ook relevant? 
▪ Dage en dwt (leeftijd en gewicht van vader)? 

➢ Laten we toetsen of dage en dwt ook predictoren van het gewicht van de baby zijn, wetend dat 
gestation, parity, age, wt.1 en number wel predictoren van het gewicht zijn 

- We beginnen met een visuele analyse van de gegevens 

➢ We tekenen een spreidingsdiagram voor 
alle variabelen 

➢ Er is niet direct een duidelijke tendentie, 
maar misschien is een lichte stijgende 
tendentie niet uit te sluiten, we kunnen 
het lineair verband niet direct verwerpen 

- We gaan twee modellen vergelijken 
➢ Model A: de predictoren uit vorig 

onderzoek (gestation, parity, age, wt.1 en 
number) 

 
𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

+ 𝛽𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝑎𝑔𝑒𝑎𝑔𝑒𝑖

+ 𝛽𝑤𝑡.1𝑤𝑡. 1𝑖

+ 𝛽𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 + 𝜀𝑖 
 
➢ Model B: de predictoren uit vorig onderzoek + de predictoren die we nu voorstellen (gestation, 

parity, age, wt.1, number, dage en dwt) 
 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛽𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦𝑖 + 𝛽𝑎𝑔𝑒𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽𝑤𝑡.1𝑤𝑡. 1𝑖 + 𝛽𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖

+ 𝛽𝑑𝑎𝑔𝑒𝑑𝑎𝑔𝑒𝑖 + 𝛽𝑑𝑤𝑡𝑑𝑤𝑡𝑖 + 𝜀𝑖  

 
➢ We gaan deze twee modellen vergelijken met een F-toets 

• Deze modelvergelijkingaanpak is zeer flexibel: we kunnen allerlei vergelijkingen maken 
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➢ We creëren de twee modellen in R en noemen ze LMA en LMB 
➢ Om te weten welke van de twee beter is zouden we de formule voor de toetsingsgrootheid 

moeten uitrekenen en dan de p-waarde interpreteren 
(𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐴−𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐵)/(𝑑𝑓𝐴−𝑑𝑓𝐵)

𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠𝐵/𝑑𝑓𝐵
 

• Dit is vrij veel werk 

• Het kan simpeler 

➢ anova(…, …): analysis of variance; berekent de F-verdeelde toetsingsgrootheid van de 
modelvergelijking tussen model A en model B 

• De eerste 2 regels beschrijven de 2 modellen 

• Voor elk model zien we de vrijheidsgraden: n-p-1 

• Dan zien we RSS: residual sum of squares = SSResA en SSResB 

• Df = dfA – dfB (2) 

• Sum of Sq = SSResA – SSResB (3536.4) 

• F = toetsingsgrootheid/F-verhouding (6.6028) 

• De p-waarde is wat voor ons van belang is: 0.001 ( = de kans dat we deze toetsingsgrootheid 
zouden observeren indien model A klopt) 
▪ Het model met de 2 extra predictoren kan de puntenwolk veel beter passen dan het 

model zonder die 2 extra predictoren 
▪ We besluiten dat minstens 1 van die 2 nieuwe predictoren echt een predictor is 

➔ Zo gebruik je de modelvergelijking aanpak om modellen te vergelijken 
➔ We kunnen dit ook gebruiken om meer specifieke hypotheses te toetsen 

- Laten we toetsen of de regressiecoëfficiënten 𝜷𝒋 allemaal 0 zijn 

➢ Dit hebben we eigenlijk al getoetst (een beetje eerder) met de functie summary: deze voert 
automatisch een F-toets uit om het model LM te vergelijken met het nulmodel zonder predictor 

➢ Indien we willen toetsen met de modelvergelijkingsmethode, kunnen we anova gebruiken, maar 
dat hoeft niet want het wordt automatisch berekend door summary 

➢ Ik toon het hier toch eens ter illustratie 

➢ We creëren een nulmodel zonder predictor adhv het argument NULL, en een meervoudig lineair 
model 

➢ De p-waarde is enorm klein: dit is exact dezelfde p-waarde die we vonden in de output van de 
functie summary op p102 

• We hebben dezelfde hypothese getoetst: vergelijking van het model zonder predictoren met 
het model met 2 predictoren 

• Dus: minstens 1 van de 2 predictoren is feitelijk een predictor 
- We kunnen nog een andere specifieke hypothese toetsen: een specifieke coëfficiënt 𝜷𝒋 is nul 

➢ Dit wordt eigenlijk ook al automatisch getoetst met de functie summary, maar we kunnen het 
ook doen met de modelvergelijking aanpak 

➢ We creëren een model met 1 predictor (duur) en een model met 2 predictoren (duur + leeftijd) 
➢ Door deze modellen te vergelijken, selecteer ik de beste van de 2 
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• Als het beste model A is, dan is leeftijd geen predictor 

• Als het beste model B is, dan is leeftijd wél een predictor 
➔ Op deze manier kan ik nagaan of leeftijd al dan niet een predictor is, en of 𝛽𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑  dus 0 is 

➔ We vergelijken het lineair model met p predictoren met het lineair model met p-1 predictoren 

➢ We zien dat de p-waarde 2% is: dit kwamen we ook uit in de functie summary met de t-toets op 
p102 

• Leeftijd is dus een predictor, ook na correctie van de verschillen in werkloosheidsduur 
- Samenvattend 
➢ Functie summary 

• Nagaan of een specifieke coëfficiënt van een predictor al dan niet 0 is (𝐻0: 𝛽𝑗 = 0) met een t-

toets 

• Nagaan of de regressiecoëfficiënten van alle predictoren 0 zijn (𝐻0: 𝛽𝑝 = 0) met een F-toets 

▪ De corresponderende alternatieve hypothese is niet dat alle predictoren niet 0 zijn, maar 
dat minstens 1 predictor niet 0 is 

➢ Functie anova 

• Vergelijking van model A (k predictoren) met model B (p > k predictoren) 
▪ De k predictoren moeten een subset zijn van de p predictoren 
▪ We gaan deze functie nooit gebruiken om een model met met volledig andere predictoren 

te vergelijken 
▪ F-toets 

- Hoe selecteren we een optimale subset van predictoren? 
➢ We vertrekken niet langer van een hypothese, maar van een set van p potentiële predictoren 
➢ Welke predictoren neem je op in je model? Er zijn 3 manieren van selecteren 

• Achterwaartse selectie 

• Voorwaartse selectie 

• Stapsgewijze selectie 
➔ Alle drie de methodes zijn stapsgewijs 

- Achterwaartse selectie 
1) We gaan eerst een meervoudig lineair model opstellen met de functie lm, met alle potentiële 

predictoren erin 
2) We verwijderen de predictor waarvoor de p-waarde het grootst is en groter is dan alfa 
3) We beschouwen het model zonder de verwijderde predictor(en) en maken opnieuw de 

berekening 
4) We gaan zo door tot alle p-waarden kleiner zijn dan alfa 
➢ De significantie 5%: de kans dat we een type I fout maken 

• We gaan dezelfde toets een aantal keer herhalen 

• Bij elke toets is er een kans om een fout te maken 

• Door de herhaling van de toets wordt alfa groter 

• Er is geen simpele manier om dit te vermijden, we gebruiken gewoon bij elke afzonderlijke 
toets een significantie lager dan 5% (maar hier zijn geen regels voor) 

- Toepassing van achterwaartse selectie bij de gezondheidsdata 
➢ Ik beschik over 2 potentiële predictoren om de uitgaven te voorspellen: duur en leeftijd 
➢ We voeren meervoudige lineaire regressie uit met alle predictoren 

• Dan enkelvoudige lineaire regressie 

• Dan lineaire regressie zonder predictoren 
➢ Ik voer dus maximaal 2 t-toetsen uit, dus de risico op een verhoging is niet supergroot 
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• We kiezen alfa = 0.03 

➢ We hebben een héél kleine p-waarde, en een p-waarde van 2% 

• Beide zijn kleiner dan alfa 

• We hebben onmiddellijk ons finale model via achterwaartse selectie: de procedure stopt hier 
- Toepassing van achterwaartse selectie bij de geboortedata 
➢ Onze afhankelijke variabele Y is wt (gewicht van de bab) 
➢ Potentiële predictoren: gestation, parity, age, dwt en number 
➢ We gaan een aantal lineaire regressies uitvoeren, maar het is misschien een goed idee om eerst 

de data visueel te analyseren (is dit wel een geschikte manier om de data te analyseren?) 

➢ Als we naar de spreidingsdiagrammen 
in de eerste regel kijken, dan zien we 
het spreidingsdiagram tussen elke 
predictor en het gewicht 

• Sterk verband tussen gewicht en 
gestation 

• Niets speciaals tussen gewicht en 
parity: ik mag lineaire regressie 
gebruiken (geen kromme lijn ofzo) 

• Niets speciaals tussen age, dwt of 
number en gewicht: ik zie nergens 
iets waardoor ik lineaire regressie 
niet zou kunnen gebruiken 

➢ We stellen een meervoudig lineair model op met alle predictoren 
➢ We gebruiken alfa = 0.01 als criterium 
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➢ Residuen: mediaan is 0, eerste en derde kwartiel zijn identiek, de kleinste en grootste residuen 
zijn identiek -> symmetrische verdeling 

➢ Coëfficiënten: 

• De grootste p-waarde is parity: 0.3761 (37%) 
▪ Deze predictor verwijderen we 

➢ We stellen een nieuw lineair model op zonder parity 

➢ We zien dat de p-waarde van age de grootste is, en ook groter is dan 0.01 (0.0938) 
➢ We stellen een nieuw lineair model op zonder age 

➢ Alle p-waarden zijn veel kleiner dan 0.01: dit zijn 3 goede predictoren 
➢ Dit is het einde van de procedure 
➢ Eindmodel: 

 
𝑤𝑡𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 + 𝛽𝑑𝑤𝑡𝑑𝑤𝑡𝑖 + 𝛽𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖 + 𝜀𝑖  

 

• Het gewicht wordt verklaard door b0 + (coëfficiënt gestation x gestation) + (coëfficiënt vader 
gewicht x vader gewicht) + (coëfficiënt number x number) + residu 

- Voorwaartse selectie 
➢ In plaats van te beginnen met het volledig model en te gaan naar een meer specifiek model, 

vertrekken we van een nulmodel waar we stapsgewijs predictoren aan toevoegen 
1) Start met een nulmodel: geen enkele predictor in het model 
2) Voer p enkelvoudige lineaire regressies uit voor elke predictor 

• Stop de predictor met de kleinste p-waarde die kleiner is dan alfa in het model 

• Stop indien geen enkele predictor in het model kan opgenomen worden 
3) Voer p meervoudige lineaire regressies uit voor alle predictoren die niet in het model zitten 

door ze telkens afzonderlijk in het reeds opgebouwde regressiemodel te stoppen 

• Voeg de predictor toe met de kleinste p-waarde die kleiner is dan alfa aan het model met 1 
predictor die werd geselecteerd in stap 2 
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4) Herhaal stap 3 tot geen enkele predictor in het model toegevoegd kan worden 
➢ De significantie van alfa is strenger dan bij achterwaartse selectie 

• We gaan nog meer toetsen uitvoeren: bij elke stap gaan we meerdere t-toetsen uitvoeren 
- Toepassing achterwaartse selectie bij de gezondheidsdata 
➢ We beginnen met het nulmodel zonder een predictor 
➢ Dan voeren we 2 enkelvoudige lineaire regressies uit, elk met één predictor: duur en leeftijd 
➢ We kiezen alfa = 0.01 

➢ Duur heeft een zeer kleine p-waarde 
➢ Leeftijd heeft een p-waarde van bijna 10% 
➢ We selecteren duur als predictor 
➢ Nu stellen we een model op met duur en leeftijd als predictoren 

➢ De p-waarde van leeftijd is 2.2%: dit is meer dan onze drempel van 1% 

• Leeftijd is geen goede predictor, de procedure stopt hier omdat er geen andere potentiële 
predictoren zijn 

- Toepassing van voorwaartse selectie bij de sportdata 
➢ De afhankelijke variabele is tijd 
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➢ De potentiële predictoren zijn sport, gewicht en lengte 
➢ We weten dat het verband tussen tijd en leeftijd niet lineair is, dus dit nemen we niet op in de 

analyse 
➢ Type en geslacht zijn nominaal dus die nemen we ook niet op 
➢ We kiezen alfa = 0.03 
➢ We gaan nagaan welke van de 3 predictoren de beste is 

➢ De predictor ‘sport’ heeft de kleinste p-waarde: we selecteren deze als predictor 
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➢ We creëren we 2 modellen: elk met sport + een 2e predictor 

➢ Gewicht heeft een p-waarde van 3%, lengte heeft een p-waarde van 2% 

• We selecteren lengte als predictor 
➢ Nu hebben we 2 predictoren: we willen nagaan of de 3e predictor ook een predictor kan zijn 

➢ We zien dat de p-waarde van gewicht 30% is: zeker geen goede predictor 
➢ Dit is het einde van de voorwaartse selectie: het eindmodel is een model met 2 predictoren 

(lengte en sport) 
➢ Merk op: de p-waarde van lengte is opeens 18% geworden, terwijl het bij het vorige model veel 

lager was 

• Het toevoegen van een extra (slechte) predictor, heeft de p-waarde van lengte doen stijgen 
van 2% naar 18% 

• Dit illustreert dat het opnemen van slechte predictoren in het model een sterk effect kan 
hebben op het gehele model 

- Stapsgewijze selectie 
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➢ Bij voorwaartse selectie kan het gebeuren dat een p-waarde die laag is bij een bepaalde stap 
hoger wordt later in de procedure (voorbeeld lengte die stijgt van 2% naar 18%) 

• Dit gebeurt niet enkel met slechte predictoren, kan soms ook gebeuren bij goede predictoren 

• Bij voorwaartse selectie is er geen techniek om dit probleem op te lossen 
➢ Stapsgewijze selectie is een methode waarbij je predictoren gaat uitsluiten die initieel een lage 

p-waarde hadden, maar na het toevoegen van een andere predictor de p-waarde toch weer gaat 
stijgen 

➢ De berekeningen zijn complex; we zien dit niet 
- Gemeenschappelijk nadeel aan de drie technieken  
➢ De kans op minstens een type I fout is groter dan alfa 

• We weten niet hoeveel groter 
➢ Daarom kiezen we een kleinere alfa, maar we hebben hier geen techniek of regel voor 
➢ Vuistregel: de verhouding tussen de steekproefgrootte en het aantal potentiële predictoren 

moet groter dan 40 zijn 
 

𝑛

𝑝
≥ 40 

 
➢ Stel je hebt een model opgesteld via voorwaartse/achterwaartse selectie, maar je bent niet 

zeker of het klopt 

• Wat doe je om toch zekerheid te verwerven over dit model? 

• Beschouw je model als een hypothese: dit is een klassieke toetsingssituatie 

• Je trekt een nieuwe steekproef en voert een statistische toets uit over het model 

•  = kruisvalidatie: het valideren van een model op basis van een nieuwe steekproef met een F-
toets (modelvergelijkingsaanpak??) 

• Je gebruikt een eerste steekproef om het model op te bouwen en een tweede steekproef om 
het model te toetsen 

• Het eindresultaat van de kruisvalidatie is onafhankelijk van de alfa die je gekozen hebt bij de 
voorwaartse/achterwaartse selectie 

• Bij de tweede toetsing beschik je over een vaste hypothese: dan kan je zeker weten dat alfa 
0.05 kan zijn 

• Alles is onder controle bij de tweede toetsing 

• Dus: welke keuze van alfa heeft bijna geen impact op het eindresultaat indien je een nieuwe 
steekproef trekt 

- Waarom nemen we niet alle potentiële predictoren op? 
➢ Een model met veel predictoren is niet overzichtelijk/bruikbaar 
➢ De geschatte parameters van de irrelevante predictoren hebben geen betekenis en variëren 

sterk (grote standaardfout) 

• Vb schoenmaat als predictor van gezondheidsuitgaven? 
➢ Het opnemen van irrelevante predictoren in het model heeft een effect op de relevante 

predictoren 

• De variantie van de relevante predictoren zal artificieel verhoogd worden door het opnemen 
van irrelevante predictoren 

• De kwaliteit van de schatters van de irrelevante predictoren wordt beïnvloed, maar ook de 
kwaliteit van de schatters van de relevante predictoren 
▪ Hun standaardfout zal stijgen 
▪ De schattingen van de coëfficiënt van de relevante predictoren zullen we niet langer 

kunnen vertrouwen 
➢ Hoe meer predictoren, hoe groter de kans op collineariteit   

❖ 9.7: DE DETERMINATIECOËFFICIËNT 𝑅2 

- De formules van enkelvoudige lineaire regressie blijven geldig 
➢ De formule van R² is 𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑 ∕ 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡: de hoeveelheid variatie die verklaard wordt door het model, 

gedeeld door de totale variatie 
➢ De formules worden volledig uitgedrukt in termen van 𝑦𝑖 , �̂�𝑖 en �̅� 

• Er is geen sprake van 𝑥𝑖 
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• Het feit of we 1 of meerdere predictoren hebben, heeft geen impact op de formule, omdat 
de formule enkel afhankelijk is van y 

- Variantie decompositie: variantie opsplitsen in 2 delen 
➢ Variantie = verklaarde variantie + onverklaarde variantie 

 

𝑠𝑛𝑌
2 = 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡 𝑛⁄     =     𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑 𝑛⁄ + 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 𝑛⁄  

 
➢ Determinatiecoëfficiënt R²: de proportie variantie die door het model verklaard wordt 

 
𝑅2 = 𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑 ∕ 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡 

 

• De variabele Y varieert op de verticale as, daar hebben we geen verklaring voor 
- Hoe berekenen we R²? 

➢ Multiple R-squared: 0.25 

• De steekproefwaarde van R² 
➢ Adjusted R-squared: 0.24 

• Schatting van de populatiewaarde van R² 

➢ Indien we de predictor ‘leeftijd’ weglaten, zien we maar een heel klein verschil in de proportie 
verklaarde variantie: 0.23 

• Het toevoegen van leeftijd als predictor leidt tot een stijging van de verklaarde variantie, 
maar met maar 2% 

• Het is geen belangrijke predictor, maar wél een predictor! 
▪ De p-waarde bevestigt dat er wel een feitelijk verband is tussen leeftijd en uitgaven, maar 

het verband is zwak 
▪ Veel oudere werklozen gaan maar een beetje meer uitgeven aan gezondheidsuitgaven 
▪ Dit verklaart niet veel van de variatie die we observeren in de steekproef, die 

waarschijnlijk te wijten is aan andere factoren 

❖ 9.8: DE POWER VAN MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE - Effectgrootte 
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- Bij meervoudige lineaire regressie hebben we gezien dat we verschillende soorten hypothesen 
kunnen toetsen 

➢ Bijvoorbeeld 

• Een specifieke regressiecoëfficiënt 𝛽𝑗 = 0 (t-toets) 

• Alle regressiecoëfficiënten 𝛽𝑝 = 0 (F-toets) 

• Met de modelvergelijking aanpak kunnen we nog andere soorten hypothesen toetsen 
➢ Indien we spreken over de ‘power’ van meervoudige lineaire regressie, moeten we specifieker 

zijn over welk soort hypothese we spreken 
- We hebben gezien dat alle toetsen bij meervoudige lineaire regressie uitgevoerd kunnen worden 

mbv een F-toets 
➢ Alle soorten toetsen kunnen uitgevoerd worden met anova F-toets 
➢ We gaan zien hoe we de power kunnen berekenen in de context van een modelvergelijking 

aanpak 
- Modelvergelijking aanpak in het algemeen 
➢ We hebben een model A met k predictoren en een model B met p predictoren (p > k) waarbij k 

een subset van de p predictoren 
➢ De statistische hypotheses: 

 
𝐻0:  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐴 𝑔𝑒𝑙𝑑𝑡 

 
𝐻𝑎:  𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐴 𝑔𝑒𝑙𝑑𝑡 𝑛𝑖𝑒𝑡, 𝑚𝑎𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐵 𝑤𝑒𝑙 

 
➢ Om deze hypothese te toetsen, gebruik je een F-toets met p – k vrijheidsgraden in de teller en n 

– p – 1 vrijheidsgraden in de noemer 
➢ We gebruiken de R-functie pwr.f2.test om de power te toetsen 
➔ We berekenen een power altijd met een bepaalde effectgrootte voor ogen 
➔ We wensen dat de kans om een effect te detecteren groot is (indien het effect dat we 

verwachten aanwezig is) 
➔ Bij elke powerberekening moet je je afvragen: wat wens ik met deze toets te detecteren? 

▪ T-toets: effectgrootte = het verschil tussen de gemiddelden in een steekproef 
▪ Welch toets: effectgrootte = het verschil tussen de 2 gemiddelden, maar gedeeld door 

de gepoolde standaarddeviatie 
▪ Enkelvoudige lineaire regressie: effectgrootte = correlatiecoëfficiënt -> uitgedrukt in de 

vorm van de regressiecoëfficiënt beta1 
▪ Meervoudige lineaire regressie: effectgrootte = verschil van de 

determinatiecoëfficiënten van de 2 modellen (we kunnen de regressiecoëfficiënt niet 
langer gebruiken omdat we meerdere regressiecoëfficiënten hebben) 

 

𝑓2 =
𝑅𝐵

2 − 𝑅𝐴
2

1 − 𝑅𝐵
2  

 

➢ 𝑅𝐴
2: determinatiecoëfficiënt van model A 

➢ 𝑅𝐵
2: determinatiecoëfficiënt van model B 

➢ Hoe kiezen we f²? 

• Er zijn normen voor f² (zoals voor d), en ze zijn zinloos 

• F² varieert tussen 0 en oneindig, uitspraken zoals “f² = 0.15 representeert een matige 
effectgrootte” zijn dus zinloos 

➢ We gaan f² berekenen in functie van R²A en R²B om iets zinvol uit te komen 

• R²A en R²B zijn helaas niet simpel om te interpreteren: waarden uit vroeger onderzoek of uit 
een pilootstudie kunnen eventueel overgenomen worden 

- Alle regressiecoëfficiënten zijn 0 
➢ Deze hypothese toetsen komt erop neer dat je model A zonder predictor vergelijkt met model B 

met p predictoren 

• Je wilt nagaan of model B in zijn geheel goed is: je wilt weten of model B het toelaat om 
goede predicties te maken 

 

- pwr.f2.test(u = …, 
v = …, f2 = …) 

- pwr.f2.test(u = …,  
f2 = …, power = …) 
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𝑅𝐴
2 = 0                𝑅𝐵

2 = ? 
 
➢ R²A = 0 

• Natuurlijk is de determinatiecoëfficiënt hier 0: er zijn geen predictoren, dus er kan ook geen 
verklaarde variantie zijn 

➢ Om f² te berekenen, hoeven we dus enkel R²B te bepalen 

• Welke waarde van R²B wensen we te detecteren? 
▪ Vroeger onderzoek met hetzelfde model in een andere populatie? 
▪ Vroeger onderzoek met een gelijkaardig model bij dezelfde populatie? 

➢ Voorbeeld: je wilt een model met 4 predictoren ontwikkelen om het koopgedrag van 
consumenten te voorspelen 

• Welk budget (Y) gaat individu i aan product P besteden indien haar scores op de 4 predicten 
xi1, …, xi4 zijn? 

• Je vindt een onderzoek omtrent een gelijkaardig model en product Q in Vlaanderen: R² = 0.25 
▪ Je neemt deze waarde over 

• We kunnen de formule nu gebruiken 
 

𝑓2 =
𝑅𝐵

2 − 𝑅𝐴
2

1 − 𝑅𝐵
2  

 

𝑓2 =
0.25 − 0

1 − 0.25
=

0.25

0.75
= 0.33 

 

• Nu moeten we juist nog u bepalen: het aantal predictoren van model A – het aantal 
predictoren van model B 

• 𝑢    =     𝑝 − 𝑘    =    4 − 0  =    4 
➢ Nu kunnen we de functie gebruiken 

• Ik ga niet de power berekenen, want ik weet al welke power ik wil: 0.9 

• Ik ga de benodigde steekproefgrootte berekenen 

➢ pwr.f2.test(u = …, f2 = …, power = …): berekent de benodigde steekproefgrootte voor een 
gegeven powerlevel en effectgrootte van een meervoudig lineair model 

• u = het aantal vrijheidsgraden in de teller: 𝑑𝑓𝐴 − 𝑑𝑓𝐵 = 𝑝 − 𝑘  

• v = aantal vrijheidsgraden in de noemer: 𝑑𝑓𝐵 = 𝑛 − 𝑝 − 1 
▪ v is ongeveer 47 
▪ 47 = n – 4 – 1 
▪ N = 47 + 4 + 1 = 52 
▪ Om dus een power van 0.9 te bekomen, dienen we een steekproef van tenminste 52 

personen te trekken 

• f2 = effectgrootte 𝑓2 
➢ indien je een steekproef van 52 individuen trekt, en indien het model B met 4 predictoren 25% 

van de variantie van Y kan verklaren, dat zal je dit detecteren (het nulmodel verwerpen) met een 
kans van 90% 

- De specifieke regressiecoëfficiënt 𝜷𝒋 is 0 

➢ Deze hypothese toetsen komt erop neer dat je een model A met p – 1 predictoren vergelijkt met 
een model B met p predictoren 

• Omdat model B één extra predictor telt, kan het zeker meer variantie verklaren dan model A 

• Maar als het verschil klein is, kan het toevallig zijn 

• We gaan dus na of het verschil 𝑅𝐵
2 − 𝑅𝐴

2 groter is dan wat toevallig plausibel is 

➢ We moeten 𝑅𝐴
2 en 𝑅𝐵

2  bepalen om het verschil tussen de twee te kunnen bepalen 
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• 𝑅𝐴
2: baseren op vroeger onderzoek 

• 𝑅𝐵
2: realistisch verschil tussen 𝑅𝐵

2 − 𝑅𝐴
2 beschouwen 

➢ Het is niet belangrijk dat model A en model B veel variantie verklaren (goed zijn), we zijn enkel 
geïnteresseerd in het verschil tussen beiden: is de toename te wijten aan de toevoeging van 
predictor j? of is het toevallig? 

➢ Voorbeeld: je beschikt over een model A met 4 predictoren om het koopgedrag van 
consumenten te voorspellen 

• Dit model A verklaart 25% van de variantie 

• Je wilt nagaan of 𝑋5 ook een predictor is van Y 

• Hoe bepalen we dan 𝑅𝐵
2  

• Elke van de 4 predictoren 𝑋1𝑡𝑜𝑡 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡 𝑋4 verklaren gemiddeld gezien (0.25/4) = 0.0625 of 
6.25% van de variantie van Y 

• Dus 1 predictor = 6% 

• 4 predictoren = 25% 

• Je vermoedt dat de 5e predictor minder zal verklaren dan de eerste 4, dus schat dat deze nog 
3% zal verklaren 

• 5 predictoren zullen dus 28% verklaren 

▪ 𝑅𝐵
2 = 0.28 

• Nu kunnen we f² uitrekenen: (0.28-0.25)/(1-0.28) = 0.042 

• We kunnen ook u uitrekenen: p – k = 5-4 = 1 
➢ Nu kunnen we de toets in R uitvoeren 

➢ We berekenen niet de power, maar ik leg de power op en R zegt me hoe groot mijn steekproef 
(v) moet zijn 

• V = n – p – 1 = 250 

• N = 250 + 5 + 1 = 256 
➢ Indien je een steekproef van 256 individuen trekt en indien het model B met 5 predictoren 3% 

van de variantie van Y kan verklaren boven wat model A al verklaart, dan zal je dit detecteren 
(model A verwerpen) met een kans van 90% 

➢ Wat als we een kleiner verschil hadden gekozen? Een kleinere effectgrootte? 

➢ Indien de effectgrootte 0.022 was ipv 0.042, hadden we een steekproef van bijna 500 nodig 
➢ Wat als we een groter verschil hadden gekozen? Een grotere effectgrootte? 

➢ De steekproefgrootte is hier ongeveer 170 
➢ De steekproefgroottes zijn niet identiek, maar ze variëren niet sterk 

• Ze blijven rond 200-500 
➔ Het is belangrijk dat je bij elke powerberekening de impact van kleine veranderingen waarvan 

je niet zeker bent nagaat 
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❖ 9.9: CONTROLE VAN MODELASSUMPTIES: DE FUNCTIE PLOT 

- Wat zijn de modelassumpties bij meervoudige lineaire regressie? 
➢ Gauss-Markov assumpties: 

• De verwachting van de residuen is 0 

• De variantie van de residuen 𝜀𝑖  = de variantie van de residuen 𝜀𝑗 (alle residuen hebben 

dezelfde variantie: homoscedasticiteit 𝜎𝜀
2) 

• Er is geen correlatie tussen 𝜀𝑖  en 𝜀𝑗 (er is geen verband tussen de residuen) 

➢ Normaliteitsassumptie: de residuen zijn normaalverdeeld 
➔ We gaan deze assumpties nagaan met de R-functie plot 
➔ We hebben deze functie al gebruikt om puntenwolken te visualiseren tussen 2 variabelen, 

maar als je als argument een lineair model gebruikt, dan zal R 4 grafieken geven 

➢ Je moet op ‘enter’ drukken om de eerste van de vier plots te zien verschijnen in het 
rechterscherm 

- Residuals vs fitted: wordt gebruikt om de 
eerste Gauss-Markov assumptie visueel na te 
gaan 

➢ Zijn de verwachtingen van de fouten 0? 
➢ Bij enkelvoudige lineaire regressie tekenden 

we het spreidingsdiagram: indien het 
verband tussen de twee variabelen niet 
lineair is, maar krom, dan is de verwachting 
van de residuen niet 0 

➢ Bij meervoudige lineaire regressie kunnen we 
niet langer het spreidingsdiagram tekenen 
omdat er meerdere predictoren zijn 

• Daarom gebruiken we ipv het 
spreidingsdiagram deze plot 
▪ Horizontale as: predicties (fitted) 
▪ Verticale as: residuen 

➢ We gaan opnieuw kijken naar verticale 
snedes: elk punt is een residu dat correspondeert met een individu uit de steekproef 

• We willen nagaan of de verwachting van de residuen 0 is in elke snede 
➢ De rode lijn doorheen de puntenwolk is de verwachting van de residuen voor elke snede 

• Die lijn is bijna overal gelijk aan 0 

• Dit betekent dat de schatting van de verwachting van de residuen 0 is voor elke predictie 

• Dit wijst aan dat de eerste Gauss-Markov assumptie voldaan is 
➢ Als de rode lijn ongeveer horizontaal is met als hoogte 0, dan is het in orde 
➢ Verder zien we in deze plot 3 punten met een getal ernaast: 171, 64 en 63 

• Dit zijn punten die door R geïdentificeerd worden als speciale punten, misschien zelfs 
outliers 

• Het zijn niet noodzakelijk visuele outliers in de residuals vs fitted plot 

• De getallen naast de punten representeren hun nummer in het dataframe 

• We kunnen nagaan of er iets mis is met deze punten 

➢ dataframe[volgnummer individu, spatie]: vraagt de informatie voor elke variabele in het 
dataframe op voor een individu met een specifiek volgnummer 

• Individu 63 is een man die 22 maand werkloos is, geeft 43 euro uit om de 4 maanden uit aan 
gezondheidskosten en is 30j 

- plot(lineair model) 
- Residuals vs fitted 

plot 
- dataframe[volg-

nummer individu, 
spatie] 

- Scale – Location 
plot 
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▪ Hier is niets speciaals aan, maar het is mogelijk dat er een tikfout was gebeurd 

➢ We kunnen ook de 3 punten ineens opvragen door de 3 volgnummers in een vector te stoppen 

• In dit geval is er niets speciaals aan deze data 
- We gaan kijken naar een schending van de eerste Gauss-

Markov assumptie 

➢ We creëren een nieuw object: een enkelvoudig lineair 
model met leeftijd als predictor voor tijd 

➢ De rode lijn is helemaal niet horizontaal: er is een 
duidelijk patroon in de afwijking 

• Een soort parabool 

• De eerste Gauss-Markov assumptie is duidelijk 
geschonden in dit geval: de schattingen van de 
voorwaardelijke verwachtingen van de fout 
8.5zijn niet overal hetzelfde 

- Normal Q-Q: wordt gebruikt om de normaliteit 
van de residuen na te gaan 

➢ Dit is een normale qqplot die we ook kunnen 
bekomen met de functie 
qqnorm(residuals(LM)) 

➢ Het verschil met het commando dat we 
vroeger steeds gebruikten, is dat nu ook 
atypische punten worden aangeduid 

• We zien terug dezelfde punten: 63, 64 en 
171  

- Scale-Location: wordt gebruikt om de 
homoscedasticiteit na te gaan 

➢ De tweede Gauss-Markov assumptie: de 
variantie is overal identiek/constant 

➢ Elk punt op de rode curve representeert de 
schatting van de vierkantswortel uit de 
voorwaardelijke variantie van Y 

• Deze rode lijn moet min of meer 
horizontaal zijn 

• Horizontaal = de verschillende schattingen 
van de variantie moeten ongeveer gelijk 
zijn aan elkaar 

➢ We kunnen zelf de standaarddeviatie aflezen: 
we zien op de Y-as dat de hoogte van de rode 
lijn ongeveer 0.8 is 

• Dus 𝜎𝜀
2 = 0.8² 

• Op de Y-as staat niet de variantie, maar de 
standaarddeviatie 
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- We kunnen ook kijken naar een schending van de tweede Gauss-Markov assumptie: 
homoscedasticiteit 

➢ We zien een duidelijke afwijking van de horizontale lijn 
➢ De lijn gaat schuin naar omhoog 
➢ Kan ook een curve of iets anders zijn 

- Residuals vs Leverage: deze laatste grafiek wordt niet gezien in deze cursus 
- We beschikken dus niet over een manier om de derde Gauss-Markov assumptie te controleren: 

geen verband tussen de errortermen 

Hoofdstuk 10: Lineaire Regressie met Nominale Predictoren 

❖ 10.1: LINEAIRE REGRESSIE MET DICHOTOME PREDICTOREN 

- We hebben steeds lineaire regressie besproken waarbij de voorwaarden waren 
➢ Afhankelijke variabele Y moet van interval of ratio meetniveau zijn 
➢ Onafhankelijke predictor(en) X moet(en) van interval, ratio of 0-1 niveau zijn 

- Nominale variabelen met meer dan 2 waarden worden niet toegelaten bij een lineaire regressie? 
➢ Niet helemaal correct: er is een truc om deze toch als predictor te kunnen gebruiken 
➢ In dit hoofdstuk zullen we deze truc bespreken, en dankzij die truc gaan we lineaire regressie 

kunnen gebruiken voor nominale predictoren 
➢ We beginnen met lineaire regressie te illustreren met dichotome predictoren -> dit is niets 

nieuws, dit is de techniek die we eerder in de cursus al hebben gezien 
- Stel dat we één dichotome predictor hebben: ik wil nagaan of de duur van de adoptieprocedure 

wordt verklaard door de conditie in het voorbeeld van de adoptie data 

➢ We hebben twee variabelen: 

• Duur: de duur van de adoptieprocedure (ratio meetniveau) 

• Conditie: welke procedure werd gebruikt; ofwel experimentele, ofwel controle (dichotoom) 
➢ We gaan de variabele conditie hercoderen opdat ze bruikbaar is voor analyse: 

• 0: control 

• 1: experimental 
➢ Het lineair model voor het verband tussen de 2 variabelen 

 
𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒𝑖 + 𝜀𝑖  

 

• Dit is een standaard lineair model zoals in de 2 vorige hoofdstukken 
➢ Hoe kunnen we dit model interpreteren? 

- Laten we de voorwaardelijke verwachting berekenen in de controlegroep  
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒0 
 
➢ De error valt weg omdat we een voorwaardelijke verwachting hebben 
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➢ 𝛽𝑐𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒0: we hebben controle gecodeerd als 0, dus we moeten de regressiecoëfficiënt 
vermenigvuldigen met 0 

• Deze valt dus weg 
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) = 𝛽0 
 

➢ We blijven over met deze formule: de voorwaardelijke verwachting van de controle = beta0 
- Laten we de voorwaardelijke verwachting berekenen in de experimentele groep 
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒1 
 
➢ De error valt opnieuw weg door de eerste Gauss-Markov assumptie 
➢ De regressiecoëfficiënt valt deze keer niet weg omdat we experimental hebben gecodeerd als 1 

 
𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 

 
➢ Dit is de formule voor de voorwaardelijke verwachting van de duur in de experimentele conditie 

- Deze twee voorwaardelijke verwachtingen zijn vrij simpel 
➢ De predicties in de controle groep zijn allemaal gelijk aan een vast getal: 𝛽0 
➢ De predicties in de experimentele groep zijn ook allemaal gelijk aan een vast getal: 𝛽0 +

𝛽𝑐𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 
➢ We kunnen deze vaste getallen herdopen: 

• 𝛽0 = 𝜇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
• 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 = 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

➢ We kunnen iets interessants opmerken! 

• De nulhypothese die we vroeger gebruikten bij de t-toets (zie p77), is equivalent aan de 
nulhypothese voor ons lineair model 

 
𝐻0: 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 = 0 

 
Is hetzelfde als… 

 
𝐻0: 𝜇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝜇𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

 

• Predictie voor experimental: als je veronderstelt dat de conditie experimental géén predictor 
is (en dus gelijk is aan 0), dan is je lineair model gelijk aan de predictie voor control -> 
nulhypothese 

- We gaan deze nulhypothese toetsen mbv de functie lm 

➢ R gaat automatisch de variabele conditie hercoderen naar 0-1 
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➢ De residuen zien er mooi symmetrisch uit 
➢ Intercept: meestal besteden we hier geen aandacht aan, maar hier is het wel interessant 

• In deze context is het intercept gelijk aan het gemiddelde in de controlegroep 

• 𝛽0 = 4.9000 
➢ Conditieexperimental: dit is toch niet de naam van de variabele? Wat betekent dit? 

• R wilt duidelijk maken dat de waarde ‘experimental’ van de variabele ‘conditie’ gehercodeerd 
werd als 1 

• 𝛽1 = −0.4882 
• Dit vertelt ons dat de verwachting in de experimentele groep 0.4992 lager is dan in de 

controle groep! 
▪ We kunnen beta 1 hier interpreteren als het verschil tussen de controle en de 

experimentele groep, want  
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) = 𝛽0 
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) − 𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 𝛽0 − 𝛽0 + 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 
 

𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒) − 𝐸(𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖|𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙) = 𝛽𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑒 
 

▪ Nu kennen we ook de verwachting van de experimentele groep: 4.9 – 0.4992 = 4.4008 

• De p-waarde van beta1 = 0.145 
▪ Veel te hoog! 
▪ Eigenlijk is de variabele ‘conditie’ geen predictor van de adoptieduur, we kunnen de 

nulhypothese aanvaarden 
- Wat hebben we vorige keer getoetst met de t-toets (p127 cursus)? We hebben ook gekeken of er 

een verschil was tussen de 2 condities 
➢ Toen hebben we ook ondervonden dat er geen verschil was tussen de condities (zie 7.4: toetsing 

met Welch t-test): we kunnen de duur niet verklaren dmv de conditie 
➢ Je zou verwachten dat de 2 p-waardes identiek zijn aan elkaar: de p-waarde van de lineaire 

regressie en de p-waarde van de Welch toets 

• P-waarde lineaire regressie: 0.145 

• P-waarde van de Welch t-toets in 7.4 (p61): 0.06419 
➔ Waarom verschillen de p-waardes? We hebben toch hetzelfde getoetst? 
➔ De toets van de lineaire regressie is tweezijdig: ik heb getoetst of 𝛽1 ≠ 0 
➔ Bij de Welch-toets hebben we eenzijdig getoetst: we hebben getoetst of de nieuwe 

(experimental) adoptieprocedure sneller was: 𝜇1 > 𝜇2 
▪ Als we de p-waarde van de Welch-toets vermenigvuldigen met 2 zijn ze bijna gelijk aan 

elkaar 
➔ De Welch-toets maakt geen assumpties over de varianties, maar de t-toets voor lineaire 

regressie veronderstelt wel dat de variantie van de residuen constant is (homoscedasticiteit) 
➔ Deze 2 toetsen gebruiken dus niet dezelfde veronderstellingen: daarom zijn er kleine 

verschillen tussen de 2 p-waarden 
➔ De verschillen tussen de p-waarden zouden heel groot kunnen zijn indien de 

homoscedasticiteits assumptie sterk geschonden was 
- De Welch toets is equivalent aan lineaire regressie met 1 dichotome predictor 
➢ Waarom hebben we dan de Welch toets gezien? Of omgekeerd: waarom zouden we lineaire 

regressie gebruiken indien we het met een simpele Welch toets kunnen doen? 

• Stel dat je 2 of meer nominale predictoren hebt, dan werkt de Welch toets niet langer 
- Opmerking: we hebben geen spreidingsdiagram getekend van de data om na te gaan of er een 

lineair verband is 
➢ De reden is dat een niet-lineair verband onmogelijk is als de predictor dichotoom is! 
➢ Indien er maar 2 mogelijke waarden van X zijn, kan je er altijd een rechte door tekenen 
➢ R probeert de best passende rechte te tekenen door de verticale lijnen: dit zal telkens door het 

gemiddelde zijn van control (0) en experimental (1) 
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➢ Deze grafiek toont aan dat we met lineaire regressie eigenlijk hetzelfde doen als met een t-toets 

• Dit komt omdat er maar 2 mogelijke waarden zijn op de X-as, dus ook 2 predicties 

• We hebben 2 schattingen van de verwachtingen in de 2 groepen 
➢ Buiten die 0 en die 1 bestaat niets 
➢ Lineaire regressie met een 0-1 variabele is hetzelfde als een t-toets 

- Laten we meervoudige lineaire regressie uitvoeren voor meerdere predictoren, waarvan 1 
dichotoom is 

➢ Is geslacht een predictor van uitgaven, rekening houdend met duur en leeftijd? (werklozen data) 
 

𝑢𝑖𝑡𝑔𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑑𝑢𝑢𝑑𝑢𝑢𝑟𝑖 + 𝛽𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑𝑖 + 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 + 𝜀𝑖 

 

• Dit is ons model 

• Herinner je dat 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 enkel de waarden 0 of 1 kan aannemen 

▪ Indien 0: dan verdwijnt deze predictor uit de berekeningen: 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 

▪ Indien 1: dan hoeft je 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡 niet meer te vermenigvuldigen met iets: 

𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 

▪ Hieruit volgt dat het verschil tussen een man (0) en een vrouw (1) gelijk is aan (indien de 
andere variabelen constant blijven natuurlijk):  

 
𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 − 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡𝑖 = 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡 

 
➢ Laten we de hypothese toetsen: is geslacht een predictor of niet? 

 
𝐻0:  𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡 = 0 

 
➢ We mogen dit doen met een t-toets of een F-toets 

- T-toets van het meervoudig lineair model met 1 nominale predictor geslacht 

➢ 𝛽0: 60.2078 

• We kunnen 𝛽0 niet langer simplistisch interpreteren 
▪ Bij het voorbeeld van de adoptie was 𝛽0 gewoon de verwachting in de controle groep 

• 𝜷𝟎 is altijd de predictie indien alle predictoren gelijk aan 0 zijn (bij dit model) 
▪ Geslacht, leeftijd en werkloosheidsduur moeten 0 zijn 
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▪ Maar er is niemand in de steekproef met een leeftijd gelijk aan 0: er zijn geen werklozen 
met een leeftijd van 0 

▪ 𝜷𝟎 heeft geen concrete betekenis, het is gewoon het intercept van het regressievlak 
▪ We gaan dit dus niet interpreteren 

• In het adoptievoorbeeld was er maar 1 predictor, en indien de predictor gelijk aan 0 was, dan 
zat je in de controlegroep 
▪ En dus kon 𝛽0 geïnterpreteerd worden als de predictie/het gemiddelde van 𝛽0 

➢ Duur: 𝛽𝑑𝑢𝑢𝑟 = 1.943 

• Indien de werkloosheidsduur met 1 maand stijgt, dan gaan de uitgaven met ongeveer 2 euro 
stijgen (indien alle andere variabelen constant blijven) 

➢ Leeftijd: 𝛽𝑙𝑒𝑒𝑓𝑡𝑖𝑗𝑑 = 0.8282 

• In de subpopulatie van alle werklozen met dezelfde werkloosheidsduur en hetzelfde geslacht, 
is de coëfficiënt van de variabele leeftijd bijna 1 

• Indien de leeftijd met 1j stijgt, dan stijgen de uitgaven met 0.8 euro per 4 maand 
➢ Geslachtv: 𝛽𝑔𝑒𝑠𝑙𝑎𝑐ℎ𝑡 = 11.4408 

• De variabele geslacht werd getransformeerd in geslachtv om duidelijk te maken dat geslacht 
gecodeerd werd als 1 (en mannen als 0) 

• 11.4408: dit representeert het verschil tussen een man en een vrouw 

• Vrouwen betalen gemiddeld gezien 11.44€ meer om de 4 maanden dan mannen (indien de 
andere variabelen constant blijven: in de subpopulatie van alle werklozen met een bepaalde 
werkloosheidsduur en een bepaalde leeftijd, zullen vrouwen gemiddeld gezien 11 euro meer 
dan mannen betalen) 

• De p-waarde is 0.022: we verwerpen de nulhypothese: geslacht is een predictor, vrouwen 
betalen gemiddeld gezien 11 euro meer dan mannen 

➢ De p-waarden van de coëfficiënten: ze zijn allemaal kleiner dan 0.05 

• We besluiten dat geslacht een predictor is van de uitgaven, rekening houdend met de duur 
en de leeftijd 

➢ R²: determinatiecoëfficiënt 

• Er wordt ongeveer 26% variantie verklaard 
▪ Dit is meer dan vroeger 
▪ 1 predictor: duur -> R² = 23% 
▪ 2 predictoren: duur en leeftijd -> R² = 25% 
▪ 3 predictoren: duur, leeftijd en geslacht -> R² = 26% 

• Er is maar 1% bijgekomen: de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet zo sterk dat ze 
ons helpen te verklaren waarom de gezondheidsuitgaven zo sterk variëren in de populatie 
van werklozen 

• Er is nog ruimte voor meer predictoren, we zijn nog verre van een goed model 
- F-toets van het meervoudig lineair model met 1 nominale predictor geslacht 
➢ We moeten twee lineaire modellen aanmaken met de functie lm, om ze dan te vergelijken met 

de functie anova (modelvergelijkingsaanpak) 
➢ We willen weten of geslacht een predictor is:  

• Model A: model met de 2 predictoren: duur en leeftijd 

• Model B: model met 3 predictoren: duur, leeftijd en geslacht 

➢ Volgorde van de argumenten in de functie anova: eerst het model met minder predictoren (LM), 
dan het model met meer predictoren (LM.geslacht) 
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• Als je het toch omgekeerd doet, dan kom je negatieve waarden uit voor DF en Sum of Sq 
(omdat dit berekeningen zijn waarbij waarden uit de twee modellen van elkaar afgetrokken 
worden) 

➢ De p-waarde: 0.02 

• Dezelfde p-waarde als bij de t-toets 

• Het geslacht is een predictor 
- Een ander voorbeeld: we gaan een optimale subset van predictoren selecteren mbv 

achterwaartse selectie in de data over geboortes 
➢ Deze keer sluiten we ook nominale predictoren in de analyse 
➢ Potentiële predictoren: gestation, parity, age, dwt, number en marital (nieuwe nominale 

predictor) 

• Parity is eigenlijk een discrete variabele (aantal zwangerschappen), maar omdat de afstanden 
tussen de zwangerschappen betekenisvol zijn zoals bij interval of ratio meetniveau, zullen we 
deze variabele beschouwen als continu 
▪ We beschouwen een discrete variabele als continu indien het veel mogelijke waarde kan 

aannemen en indien de waarden opgeteld kunnen worden 
▪ Idem met number (aantal cigaretten per dag) 

➢ Welke is de slechtste predictor? Die met de grootste p-waarde 

• Parity: deze gaan we uitsluiten 

➢ Grootste p-waarde: marital 

• Deze gaan we uitsluiten 
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➢ Age heeft de grootste p-waarde 

• Deze gooien we weg 

➢ Nu zijn alle p-waardes voldoende klein, dit is ons eindmodel 

❖ 10.2: LINEAIRE REGRESSIE MET NOMINALE PREDICTOREN 

- Hoe gaan we nominale variabelen gebruiken met meer dan 2 niveaus? 
➢ We gaan een nominale predictor vervangen door meerdere 0-1 predictoren 
➢ In R schrappen we een variabele uit het dataframe, en vervangen deze met meerdere 0-1 

predictoren 

• Dit worden hulpveranderlijken genoemd: variabelen die niet echt een betekenis hebben, 
maar wel behulpzaam gaan zijn bij het uitvoeren van een lineaire regressie met nominale 
predictoren 

➢ Nominale predictor met 𝑰 niveaus = 𝑰 − 𝟏 hulpveranderlijken 

• Niveaus = aantal verschillende waarden van de predictor 
- Dit gaan we illustreren en uitleggen adhv een nieuw voorbeeld: reactietijd bij depressiepatiënten 

- Hulp-
veranderlijken 

- Dummy codering 
- Effect codering 
- Marginale 

gemiddelde 
- aggregate(formula 

= … ~ …, FUN = …) 
- boxplot(formula = 

… ~ …) 
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➢ De data op Minerva is een Excel bestand, dus dit gaan we eerst converteren naar een tab 
delimited (.txt) bestand zodat R het kan lezen 

➢ Dan lezen we het in via read.delim en geven het de naam depressie 
➢ We hebben 2 variabelen: 

• Behandeling: 4 verschillende soorten behandelingen (ABCD: nominaal met meer dan 2 
niveaus, dus we kunnen geen t-toets of Welch toets gebruiken) 

• Reactietijd: ratio 
- Er zijn twee manieren om een nominale variabele te hercoderen in hulpveranderlijken: dummy 

codering en effect codering 
- Dummy codering 
➢ We kiezen 1 van de 𝐼 niveaus als referentieniveau 

• De keuze is arbitrair en onbelangrijk, maar het kan soms handig zijn om voor het 
referentieniveau een controlegroep te kiezen 

• Misschien is groep D een controlegroep in onze data? 
▪ In dat geval kies je D als referentie, maar dat hoeft niet 
▪ De resultaten zijn uiteindelijk niet afhankelijk van deze keuze 

➢ We maken  𝐼 − 1 dichotome hulpveranderlijken aan (4 – 1 = 3) 
➢ Indien D mijn controlegroep is, dan maak ik 3 dichotome hulpveranderlijken aan: 𝑋1, 𝑋2 𝑒𝑛 𝑋3 

• Voor individu i die behandeling A volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 1, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0 

• Voor individu i die behandeling B volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 1, 𝑥𝑖3 = 0 

• Voor individu i die behandeling C volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 1 

• Voor individu i die behandeling D volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 0,  𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0 
➢ Met dit soort codering verliezen we geen informatie: we weten precies wie in welke groep zit 
➢ Waarom is dit een nuttige codering? 
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𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + 𝜀𝑖  

 

• Dit is ons lineair model 

• De voorwaardelijke verwachting van Yi indien een individu in groep D zit 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0) 
 

• De voorwaardelijke verwachting van Yi indien een individu voor xi1, xi2 en xi3 0 heeft 

• Hoeveel is dat dan? 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × 0) + (𝛽2 × 0) + (𝛽3 × 0)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝛽0) = 𝛽0 
 

➔ De coëfficiënt 𝛽0 is de verwachte reactietijd bij behandeling D 
➔ 0 0 0 codering = 𝜷𝟎 

➢ Hoe zit het met de predicties voor de andere behandelingen? 

• Voor behandeling A: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 1, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × 1) + (𝛽2 × 0) + (𝛽3 × 0)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽1) = 𝛽0 + 𝛽1 
 

➔ 1 0 0 codering = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 
➔ De coëfficiënt 𝛽0 is de verwachte reactietijd bij behandeling D 
➔ De coëfficiënt 𝛽1 is het verschil van de verwachte reactietijd bij behandeling A en de 

verwachte reactietijd bij behandeling D 

• Voor behandeling B: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐵) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 1, 𝑥𝑖3 = 0) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐵) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × 0) + (𝛽2 × 1) + (𝛽3 × 0)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐵) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽2) = 𝛽0 + 𝛽2 
 

➔ 0 1 0 codering = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟐 
➔ De coëfficiënt 𝛽0 is de verwachte reactietijd bij behandeling D 
➔ De coëfficiënt 𝛽2 is het verschil van de verwachte reactietijd bij behandeling B en de 

verwachte reactietijd bij behandeling D 

• Voor behandeling C: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐶) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 1) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐶) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × 0) + (𝛽2 × 0) + (𝛽3 × 1)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐶) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽3) = 𝛽0 + 𝛽3 
 

➔ 0 0 1 codering = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟑 
➔ De coëfficiënt 𝛽0 is de verwachte reactietijd bij behandeling D 
➔ De coëfficiënt 𝛽3 is het verschil van de verwachte reactietijd bij behandeling C en de 

verwachte reactietijd bij behandeling D 
➢ We gebruiken deze codering zodat de predicties gemakkelijk te interpreteren zijn 
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- Effect codering: lijkt op dummy codering 

➢ Ze zijn hetzelfde, behalve dat het ‘referentieniveau’ met -1 ipv 0 wordt gecodeerd 

• Voor individu i die behandeling A volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 1, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0 

• Voor individu i die behandeling B volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 1, 𝑥𝑖3 = 0 

• Voor individu i die behandeling C volgt geldt: 𝑥𝑖1 = 0, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 1 

• Voor individu i die behandeling D volgt geldt: 𝑥𝑖1 = −1,  𝑥𝑖2 = −1, 𝑥𝑖3 = −1 
➢ Hier zijn de niveaus van D niet echt referentieniveaus meer, want A, B en C zullen niet meer 

geïnterpreteerd worden itv D 
➢ Coëfficiënten van het lineair model indien we effect codering gebruiken: 

• Voor groep D: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = −1, 𝑥𝑖2 = −1, 𝑥𝑖3 = −1) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × −1) + (𝛽2 × −1) + (𝛽3 × −1)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐷) = 𝐸(𝛽0 − 𝛽1 − 𝛽2 − 𝛽3) = 𝛽0 − 𝛽1 − 𝛽2 − 𝛽3 
 

➔ -1 -1 -1 codering = 𝛽0 − 𝛽1 − 𝛽2 − 𝛽3 
➔ Wat is de betekenis van 𝛽0 nu? Het is niet langer duidelijk 
➔ Het is mogelijk te bewijzen dat 𝜷𝟎 gelijk is aan het gemiddelde van de 4 voorwaardelijke 

verwachtingen: 
 

𝛽0 = (𝐸(𝑌𝑖|𝐴) + (𝐸(𝑌𝑖|𝐵) + (𝐸(𝑌𝑖|𝐶) + (𝐸(𝑌𝑖|𝐷))/4 
 

▪ 𝛽0 is dus niet langer een predictie voor een specifieke groep, maar het gemiddelde 
▪ Marginale gemiddelde: het gemiddelde van de gemiddelden 
▪ Marginale gemiddelde kan verwijzen naar de schattingen op steekproefniveau en de 

predicties op populatieniveau 

• Voor groep A: 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝑌𝑖|𝑥𝑖1 = 1, 𝑥𝑖2 = 0, 𝑥𝑖3 = 0) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝛽0 + (𝛽1 × 1) + (𝛽2 × 0) + (𝛽3 × 0)) 
 

𝐸(𝑌𝑖|𝐴) = 𝐸(𝛽0 + 𝛽1) = 𝛽0 + 𝛽1 
 

➔ Interpretatie: 𝛽1 is het verschil tussen de verwachte reactietijd bij behandeling A en het 
marginale gemiddelde 

➔ 𝛽0 is nog steeds het marginale gemiddelde 

• Dit blijft hetzelfde bij groep B en C 
- Grafische illustratie van het verschil tussen de twee soorten codering: 
➢ Horizontale as: voorwaardelijke verwachtingen/predicties op populatieniveau of op 

steekproefniveau 
➢ Op de 2 assen zien we 4 verschillende verwachtingen (op populatieniveau) of gemiddelden (op 

steekproefniveau) 
➢ De getallen op aangeduid de X-as zijn arbitrair, het zijn gewoon de benamingen van de groepen 
➢ Ik kies groep 4 als referentieniveau voor zowel dummy als effect codering 
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➢ Dummy codering: 

• Je ziet duidelijk hoe 𝛽0 fungeert als een referentiepunt: 𝛽1, 𝛽2 𝑒𝑛 𝛽3 zijn allemaal gelijk aan 
het verschil met 𝛽0 en de groep 

• Het referentiepunt hoeft niet altijd uiterst links te staan, het kan ook in het midden of rechts 
staan 
▪ Dit heeft als effect dat sommige coëfficiënten negatief zullen zijn 

▪ In dit voorbeeld zullen 𝛽2 𝑒𝑛 𝛽3 negatief zijn, want ze vallen links van het referentiepunt 
➢ Effect codering: 

• 𝛽0 gaat altijd min of meer in het centrum van de 4 groepen liggen 
- We hebben ons initieel lineair model vervangen door een equivalent model met 0-1 variabelen die 

hulpveranderlijken zijn 
➢ Dit mag geanalyseerd worden aan de hand van lineaire regressie 
➢ Maar: welke hypothese gaan we toetsen? 

• Een hulpveranderlijke, bijvoorbeeld 𝑋1, heeft geen betekenis op zich 
▪ Stel dat ik zeg dat 𝑋1𝑖 = 0 bij individu i 
▪ Dit betekent niets 
▪ We kunnen hier geen hypothese over opstellen 
▪ Een hulpveranderlijke los van de anderen heeft geen duidelijke betekenis 

➢ We toetsen nooit 𝑯𝟎: 𝜷𝒋 = 𝟎 

• Een variabele, los van de anderen, heeft geen betekenis 

• Hoe lossen we dit op? 
➢ We gaan 2 modellen vergelijken: een model dat alle hulpveranderlijken bevat en een model 

dat geen hulpveranderlijken bevat 

• Een hulpveranderlijke heeft pas betekenis in de context van alle andere hulpveranderlijken, 
dus je moet ze beschouwen als 1 geheel 

➢ Het resultaat van de toets gaat altijd hetzelfde zijn (de p-waarde), los van welk coderingsschema 
je gebruikt 

• De interpretatie van de coëfficiënten zal wel verschillen afhankelijk van het 
coderingsschema 
▪ Je kiest een schema in functie van welke interpretatie je graag gebruikt 

➢ De keuze van het referentieniveau staat ook los van de uitkomst van de toets 
- We illustreren de berekeningen in R 
➢ De hercodering in R gebeurt automatisch 
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• Je hoeft niet handmatig je dataframe aan te passen en de hulpveranderlijken in te geven 
➢ R gebruikt standaard dummy codering 

• Het is ook mogelijk om R effect codering te doen gebruiken (maar dan moet je het 
specificeren) 

➢ Het referentieniveau wordt ook automatisch gekozen als het eerste niveau in alfabetische 
volgorde 

• Je kan ook zelf het referentieniveau kiezen, maar dan moet je het ook specificeren 
➢ We maken 2 modellen aan: een met de nominale variabele type, en een zonder de nominale 

variabele type 
➢ Dataframe van depressie kan niet geanalyseerd worden via lm, ik weet niet waarom het zo in de 

cursus staat maar ik heb alles geprobeerd om het toch te kunnen 

• R blijft gewoon errors geven, er gebeurt geen dummycodering 

➢ Het intercept: 𝛽0 = 0.9111 = het gemiddelde in groep A 

• De predictie voor de reactietijd indien alle variabelen 0 zijn (de hulpveranderlijken zijn 
allemaal 0) 

• De referentiegroep 0 0 0 wordt door R automatisch gekozen als de eerste in alfabetische 
volgorde 

• Onze referentiegroep hier is groep A 
➢ Groep B: 𝛽1 = 0.07839 

• Interpretatie: de reactietijd is 0.07839 seconder langer in groep B dan in groep A 

• De gemiddelde reactietijd in groep B:  𝛽0 + 𝛽1 = 0.911 + 0.078 = 0.99 
➢ Enz… voor groep C en D 

• Alle andere coëfficiënten zijn steeds verschillen tov de referentiegroep 
➢ De p-waardes naast de coëfficiënten: 

• De p-waardes van de verschillende hulpveranderlijken worden niet geïnterpreteerd 

• We kunnen hulpveranderlijken niet los van elkaar interpreteren 
➢ We kunnen wel de p-waarde van de F-toets interpreteren helemaal onderaan 

• Zeer kleine p-waarde: behandeling is een goede predictor voor reactietijd 
▪ De verandering is niet te wijten aan het toeval 

• Het is een goed model 
➢ Adjusted R²: 

• Er wordt 61% variantie verklaard: dit is zeer goed 
- Een voorbeeld met meerdere predictoren 
➢ Is type een predictor van tijd, rekening houdend met lengte en sport? 
➢ Type is een nominale variabele met 5 niveaus: andere, basketbal, tennis, voetbal en zwemmen 
➢ We creëren 2 modellen: een model met alle 5 predictoren en een model zonder de predictor 

type 

• Die zullen we dan vergelijken via anova 
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➢ We gaan de assumpties van het lineair model nagaan met de 
functie plot voor elk model 

➢ Residuals vs fitted: min of meer 
horizontal 

• Niet super goed, maar kan 
er mee door 

• De steekproef is groot, dus 
afwijkingen van de 
modelassumpties zijn 
mogelijk indien ze niet te 
erg zijn 

➢ Normal Q-Q: in orde 

• Er zijn heel kleine 
afwijkingen maar dat is verwaarloosbaar aangezien de 
steekproef zeker groot 
genoeg is 

➢ Scale-location: bijna 
horizontaal 

• Homoscedasticiteit zal 
goed zijn 

➢ De laatste plot residuals vs 
leverage interpreteren we 
niet 

➢ Ook voor het tweede model 
ziet alles er in orde uit 

➢ De verdelingen van de residuen zijn mooi symmetrisch, dit hebben we ook gezien bij de Q-Q plot 
➢ Intercept: 𝛽0 = 24.97628 

• Interpretatie: dit is de tijd om 100m te lopen voor iemand die 0cm lang is, niet aan sport doet 
en aan een andere sport doet 

• Dit betekent niets, gewoon een technische parameter 
➢ Lengte: 𝛽1 = −0.04436 
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• Dit is het verschil tussen 2 individuen die 1cm in lengte verschillen 

• Hoe langer iemand is, hoe sneller die zal lopen 

• Iemand die 1cm langer is, zal -0.04436s sneller lopen 
➢ Typebasketbal: = 0.82205 

• Interpretatie: een individu die basketbal speelt vergeleken met een individu die ‘andere’ 
speelt, zal 0.8s trager lopen (indien de lengte en aantal uren sport identiek zijn) 

➢ Typetennis: = 0.83061 

• Interpretatie: een individu die tennis speelt vergeleken met een individu die ‘andere’ speelt, 
zal 0.8s trager lopen (indien de andere variabelen constant worden gehouden) 

➢ Typezwemmen: = −0.17403 

• Interpretatie: mensen die zwemmen lopen sneller dan anderen, omdat de coëfficiënt 
negatief is 

➢ Met dit model verklaren we 0.17 van de variantie 

➢ Als we kijken naar de p-waarde van de F-statistiek: 0.6884 

• Het model verklaart extra variantie, maar zo weinig extra variantie dat het gemakkelijk door 
het toeval verklaard kan worden 

• We verwerpen de alternatieve hypothese en aanvaarden de nulhypothese: type is geen 
predictor van tijd 

➢ We gaan altijd wel een klein beetje extra variantie verklaren door een predictor toe te voegen, 
maar dit is niet altijd significant (zoals hier) 

- Een nieuw voorbeeld: microbusiness dataset 
➢ Vrouwen met een laag inkomen die een microbusiness stichten financieel ondersteunen 

➢ Eerst moet het bestand geopend worden in SPSS, omgezet worden naar een tab delimited (.dat) 
bestand en ingelezen worden in R 

➢ We geven het de naam ‘microbusiness’ 

• 62 vrouwen die een microbusiness hebben gesticht en steun krijgen 

• 57 vrouwen die een microbusiness hebben gesticht en geen steun krijgen 

• 178 vrouwen hebben een job maar geen microbusiness (controle) 
➢ De naam van de eerste variabele wordt vaak gewijzigd naar ï..’variabele’ wanneer bestanden uit 

SPSS worden geïmporteerd 

• Ik heb hier getoond hoe je de namen kan veranderen zodat bewerkingen uitvoeren ermee 
gemakkelijker gaat 

➢ De afhankelijke variabele die de onderzoeker wilt verklaren is de toename (of afname) van het 
inkomen tussen 1991-1995 + ras 

➢ Variabelen 

• Groep: geenMB, MBMetSteun, MBZonderSteun 

• inkomenWijziging: negatieve waarden duiden een verlies aan 

• Race: white, black, latino 
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➢ Vooraleer we de gegevens met een lineaire regressie analyseren, gaan we eerst de gegevens 
analyseren met eenvoudige technieken 

➢ We berekenen eerst de gemiddelden voor de 3 soort groepen 

• Hoe zou je de gemiddelde inkomenswijziging berekenen voor de groep vrouwen die geen 
microbusiness hebben (geenMB)? 

➢ Op deze manier berekenen we het gemiddelde voor de volledige variabele, maar we willen 
specifiek het gemiddelde kennen van vrouwen zonder een microbusiness 

➢ Eerst moeten we een vector aanmaken met enkel de vrouwen uit de conditie GeenMB 

➢ Als ik het gemiddelde wil opvragen, zet ik hetzelfde commando tussen haakjes achter mean 
➢ Nu kennen we wel het correcte gemiddelde 
➢ Dit kunnen we doen voor elke groep, maar is wat omslachtig en complex 

➢ aggregate(formula = … ~ …, FUN = …): berekent een functie (steekproefparameter) voor de 
verschillende waarden van de afhankelijke variabele op de predictor 

• formula = met een formule zeggen we aan R wat de afhankelijke variabele is 
(inkomenWijziging), en we zeggen ook van wat de variabele afhankelijk is (de predictor: 
groep) 

• FUN: functie (wat we wensen te berekenen) 
▪ Kan ook var, median, sd, … 

➢ Vrouwen zonder microbusiness hebben de grootste 
stijging in het inkomen gekend 

➢ Vrouwen met microbusiness met steun hebben matige 
stijging in het inkomen gekend 

➢ Vrouwen met microbusiness zonder steun hebben de 
minste stijging in het inkomen gekend 

➢ Vinden we deze verschillen tussen de groepen ook 
terug op populatieniveau? Of is dit enkel een 
toevallige steekproef 

• De verschillen zijn wel groot, GeenMB vs 
MBMetSteun: 3000$! 

➢ We creëren meerdere boxplots tegelijkertijd: 1 per groep 

• Om dit te doen gebruiken we opnieuw een formule 
➢ boxplot(formula = … ~ …): creëert meerdere boxplots naast elkaar per waarde van de 

afhankelijke variabele op de predictor 

• De dikke lijn = de mediaan 
▪ Bijna overal gelijk aan elkaar 
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• Toen we naar de gemiddelden keken, leek het echter alsof de data voor elke groep sterk 
verschillend was 

• Volgens de boxplots lijken de medianen erg op elkaar 
➔ We zien de spreiding vooral goed met de boxplots 
➔ Ten opzichte van de spreiding, zijn de 3 medianen bijna identiek aan elkaar (-40 000 tot 

+40 000) 
➔ Zijn de verschillen tussen de groepen dan toevallig? 

➢ We kijken eens naar de gemiddelde verschillen tussen de rassen  

➢ We kijken eens naar de mediane verschillen tussen de rassen 

➢ We kijken naar de boxplots voor de inkomenwijziging naargelang het ras 
➢ Opnieuw zien we dat de medianen bijna op hetzelfde niveau liggen 

• Relatief tov de gigantische variantie, lijken de verschillen tussen de mediaan niet groot meer 
➢ Laten we nagaan of het model met 2 predictoren (ras en groep) een goed model is 

➢ Intercept: 𝛽0 = 8486.6 

• Dit maal kunnen we het intercept wel interpreteren omdat alle variabelen nominaal zijn 
▪ Er zijn 2 nominale predictoren: R heeft dus 2 referentieniveaus moeten kiezen 
▪ 1 voor het ras, 1 voor groep 

o Ras: black (want B is alfabetisch eerst) 
o Groep: GeenMB (want Ge komt voor Groep)  

• Interpretatie: de inkomenswijziging bij vrouwen die tot het referentieniveau behoren op 
beide predictoren 
▪ Dus: zwarte vrouwen zonder microbusiness is de referentie (de 2 niveaus worden als 1 

beschouwd) 
▪ Voor deze vrouwen is de gemiddelde inkomenswijziging 8500 dollar 

➢ Racewhite: 𝛽4 = −770.7 

• 8486.6 – 770.7 = 7700 
▪ Dit is de gemiddelde inkomenswijziging voor blanke vrouwen ZONDER microbusiness 

• Wat is de gemiddelde inkomenswijziging voor blanke vrouwen MET microbusiness? 
▪ Dit behoort tot geen van beide referentieniveaus, dus we moeten 2 coëfficiënten optellen 
▪ Een blanke vrouw die steun heeft gekregen = 8486.6 – 2773.1 – 770.7 
▪ = ongeveer 5000 dollar 
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• Toevallig hebben we nu allemaal met negatieve coëfficiënten gewerkt, en dus steeds moeten 
aftrekken van het referentieniveau, maar indien de coëfficiënt positief is, dan tel je op! 

➢ Wat is de inkomenswijziging voor een latino vrouw die een microbusiness heeft gesticht zonder 
steun? 

• Intercept = 8486.6 

• Racelatino = 4555.0 

• Zondersteun = -2200.2 

• = 8486.6 + 4555.0 – 2200.2 = 10841.4 
- We bekijken het commando plot om de assumpties van de lineaire regressie na te gaan 

➢ We hebben niet echt een puntenwolk, maar eerder verticale lijnen 

• We hebben 2 nominale predictoren, elk met 3 niveaus 

• Als je die 2 factoren kruist, dan heb je 9 mogelijkheden (3x3), en dus 9 verschillende 
predicties 
▪ Een specifieke predictie voor elke groep: er zijn 9 verticale lijnen 

➢ Alle assumpties zien er in orde uit 

❖ 10.3: HISTORISCHE NOTA – VARIANTIE-ANALYSE (ANOVA) 

- De techniek om 2 verwachtingen te vergelijken mbv een t-toets, werd ontwikkeld in het begin van 
de 20e eeuw 

➢ Onderzoekers hadden al snel de beperkingen van die techniek door 

• Ze ontwikkelden een nieuwe techniek om verwachtingen van p groepen te vergelijken 

• Deze techniek noemt variantie-analyse (anova: analysis of variance) 
▪ Let op, het is niet hetzelfde als de anova die we al hebben besproken in deze cursus 

- Er zijn verschillende varianten van deze anova techniek 
➢ One-way anova: groepen worden bepaald op basis van 1 nominale predictor 

• Om groepen te definiëren gebruik je altijd een nominale variabele (vb het geslacht) 

• Vb depressie: 4 soorten behandelingen -> nominaal 
➢ Two-way anova: groepen worden bepaald op basis van 2 nominale predictoren 

- One-way anova 
- Two-way anova 
- 𝑆𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 
- 𝑆𝑆𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 
- Ancova  
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• Vb: zijn de verwachte scores op het examen Statistiek II identiek in de 6 groepen (psy, ped, 
sw) x (man, vrouw)? 

➢ Three-way anova, four-way anova, … 
- Bij variantie-analyse gaan we na of de verschillen tussen groepen verklaard kunnen worden door 

het toeval 
➢ Bij een variantie-analyse hebben we een aantal groepen 

• In elke groep hebben we een gemiddelde 

• We willen weten of die gemiddelden die 
verschillen in de steekproef, ook verschillend zijn 
in de populatie (is het louter toeval of zijn er echt 
verschillen?) 

➢ We gebruiken het gemiddelde in elk groep als 
schatting van de verwachting in de populatie 

➢ Vervolgens berekenen we: de som van de variatie 
binnen de groepen ten opzichte van de 
predicties 

• Dit is het equivalent van 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑠 bij lineaire 
regressie 
▪ Bij een lineaire regressie hebben we een 

aantal mogelijke waarden (vb 2) op de 
nominale predictor 

• Vb binnen de groepen kijken we naar de 
variatie binnen de groep 
▪ De gekwadrateerde residuen uit elke 

groep gaan we optellen  
- Bij variantie analyse berekenen we ook de afwijkingen ten opzichte van de predicties 
➢ De afwijkingen worden hier gewoon niet meer berekend ten opzichte van een lijn zoals bij 

lineaire regressie, maar ten opzichte van de gemiddelden in elke groep 
➢ = 𝑆𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 

- Naast 𝑆𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛, berekenen we ook 𝑆𝑆𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛: de variantie tussen de groepen 
➢ De variantie tussen de drie gemiddelden 
➢ 𝑆𝑆𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛: de variatie tussen de drie gemiddelden 
➢ Dit is het equivalent van ook 𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑 in lineaire regressie: de variatie van de predicties 

• Een punt per groep 
- Net zoals bij lineaire regressie, is het mogelijk te bewijzen dat de totale variatie gelijk is aan de 

som van de variatie binnen de groep en de variatie 
tussen de groepen 

➢ 𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡 = 𝑆𝑆𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 + 𝑆𝑆𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 
- Om een beslissing te maken over deze variatie 

gebruik je ook een F-toets 
➢ Deze F-toets is volledig equivalent aan de F-toets 

van lineaire regressie 
➢ Als je over gegevens beschikt met een 

afhankelijke variabele met een of meer nominale 
predictoren, mag je altijd kiezen om de gegevens 
te analyseren met de variantie analyse van de 
eerste helft van de 20e eeuw, of met lineaire 
regressie 

• Het resultaat, de p-waarde, zal altijd 
hetzelfde zijn 

- Lineaire regressie is algemener en krachtiger 
➢ Algemener: bij lineaire regressie mag je 

nominale én niet-nominale predictoren samen 
gebruiken (vb tijd om 100m te lopen) 

• Dit mag niet bij variantie analyse: daar moeten alle predictoren nominaal zijn 
- Er bestaat een andere techniek: ancova 
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➢ Analysis of covariance 
➢ Iets later ontwikkeld: een uitbreiding van anova om rekening te houden met andere variabelen 

(predictoren) die eventueel continu zijn 
➢ Hier kan je wel een mengeling van predictoren gebruiken, maar deze techniek is toch minder 

krachtig en algemeen dan lineaire regressie 
➢ Ancova is ook een speciaal geval van meervoudige lineaire regressie 

- De berekeningen om een lineaire regressie uit te voeren zijn veel complexer, daarom werd het in 
het begin van de 20e eeuw minder gebruikt 

➢ Het is pas sinds het begin van de 21e eeuw dat statistische software pakketten krachtig en 
goedkoop zijn 

➢ Toch wordt variantie analyse nog steeds gedoceerd en gebruikt in de literatuur 

• Je zal deze techniek heel vaak zien: daarom is het belangrijk dat je min of meer weet wat het 
betekent, en dat je weet wat de termen betekenen 

Hoofdstuk 11: Categorische Data-analyse 

❖ 11.1: INLEIDEND VOORBEELD 

- Wat is een categorische variabele? 
➢ Variabele die nominaal is, of ordinaal met een klein aantal niveaus  
➢ De waarden van de variabele zijn niet echt belangrijk 

• Je mag nominale waarden niet optellen of vermenigvuldigen, het is zinloos 
▪ Ook al codeer je de waarden met cijfers 

➢ We kunnen wel de frequenties van nominale variabelen optellen  

• Hoeveel mensen in mijn steekproef hebben blond haar, … ? 

• De relatieve frequenties ook 
- Bijna alle toetsen die we gezien hebben zijn voor variabelen van ratio, interval of absoluut 

meetniveau 
➢ We hebben wel nominale predictoren gebruikt bij lineaire regressie, maar de afhankelijke 

variabele is van interval meetniveau of hoger! 
➢ Er is 1 uitzondering, 1 geval van een toets die we hebben gezien die gepast is voor een nominale 

variabele: de toets voor één proportie (binomiale toets) 

• Vb: proportie van alcoholisten (groter bij werklozen dan bij de algemene populatie?) 
▪ Het al dan niet alcoholist zijn is een nominale variabelen 
▪ Het is echter een dichotome variabele zijn: alcoholist of niet 

➔ Dus een algemene toets voor een categorische variabele met 2 of meer niveaus hebben we 
nog niet gezien 

- Zijn er verschillen tussen de verdelingen van de studierichtingen van universiteitsstudenten 
afkomstig van het katholieke en het officiële onderwijs? 

➢ Zijn er meer studenten uit katholiek onderwijs die kiezen voor wetenschappen? 
➢ We trekken een steekproef van 300 Vlaamse studenten met 2 variabelen 

• Onderwijsnet: officieel of katholiek 

• Richting: wetenschappen, sociale wetenschappen, letteren en andere 
➢ Ik wil weten of de proporties van de 4 verschillende richtingen verschillend zijn in de 2 

populaties (officieel en katholiek) 

➢ We downloaden de dataset van Minerva en openen ze in R 
➢ We bekijken de kop van de data 

➢ De lange tabel is wat onoverzichtelijk, dus we vragen een frequentietabel op met de functie 
table 

- prop.table(x = … 
table(…), margin = 
1) 

- prop.table(x = … 
table(…), margin = 
2) 

- round(…, …) 
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➢ Deze tabel is op zich ook niet super handig, je kan moeilijk de aantallen vergelijken omdat de 
twee steekproeven niet even groot zijn 

• Als je alle frequenties optelt uit katholiek onderwijs: n = 130 

• Als je alle frequenties optelt uit officieel onderwijs: n = 170 
➢ We gaan best in termen van relatieve frequenties redenen 
➢ Merk op dat we de tabel van absolute frequenties ook op een andere manier opvragen: 

➢ Waarom geven deze twee commando’s dezelfde output? 

• Omdat het dataframe netRichting slechts 2 variabelen bevat 

• Bij een dataframe met 3 of meer variabelen, dan moet je wel specificeren voor welke 2 
variabele je een tabel wenst te krijgen 

➢ Welke proporties wensen we te berekenen? Proporties worden altijd berekend ten opzichte van 
een geheel, je hebt een referentie nodig 

• Welke referentie wensen we? 
▪ Het totaal aantal studenten in de steekproef? 300? 

• Ik wil per populatie de relatieve frequenties berekenen 
▪ Ik wil de 20 katholieke studenten in de richting ‘andere’ delen door 130, niet 300 
▪ De frequenties van de populatie officieel delen door 170 

➢ prop.table(x = … table(…), margin = 1): berekent een relatieve frequentietabel voor elke rij apart 

• Margin = 1: dit maakt aan R duidelijk dat ik de proporties rij per rij wil berekenen 

• Margin = 2: dit maakt aan R duidelijk dat ik de proporties kolom per kolom wil berekenen 
➢ Dit is nog steeds niet heel leesbaar door alle cijfers na de komma, dit gaan we afronden 

➢ round(…, …): rond af naar een gewenst aantal cijfers na de komma 

• Het eerste argument is hetgene je wilt afronden, het tweede argument is hoeveel cijfers je na 
de komma wenst 

➢ Bijna elke functie in R die je kunt toepassen op een getal, mag je ook toepassen op een vector, 
een tabel, … 

➢ Nu hebben we een zeer overzichtelijke tabel die we kunnen interpreteren 

• We hebben een tabel met 2 verdelingen: de verdelingen van de richtingen in het katholiek 
onderwijs en in het officieel onderwijs 

• Als we vergelijken zien we dat de proporties niet identiek zijn, buiten voor de letteren 
➢ Zijn de verschillen in de steekproef een weerspiegeling van de verschillen in de populatie, of is 

dit gewoon toevallig? 

• Stel dat er geen verschil is tussen het katholiek en officieel onderwijs, wat is dan de kans dat 
we deze verdelingen observeren? 

• We hebben hier een techniek voor nodig 
- We gaan nog wat notatie invoeren 

➢ Proporties in steekproef 𝑖: 
𝑓𝑖,1

𝑛𝑖
,

𝑓𝑖,2

𝑛𝑖
, … 

• De subscripten bij f representeren de populatie (i) en de waarde van de variabele (1, 2, 3..) 

• Bijvoorbeeld: 

▪ 
𝑓1,3

𝑛1
=

75

130
= 0.58 

▪ 
𝑓2,3

𝑛2
=

115

170
= 0.68 

❖ 11.2: DE PEARSON CHI-KWADRAAT TOETS - Homogeniteits-
toets 
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- We hebben dus een statistische toets nodig om na te gaan of de verschillen in de populatie groot 
genoeg zijn om te beweren dat ze niet toevallig zijn, maar een weerspiegeling van de 
werkelijkheid zijn 

➢ We gebruiken de Pearson chikwadraat toets om dit na te gaan 
- We hebben k populaties (in ons voorbeeld 2) die in p categorieën verdeeld zijn (in ons voorbeeld 

4) 
➢ We willen weten of de proporties in de p categorieën identiek zijn in de k populaties 

➢ De geobserveerde proporties: 
𝑓𝑖,1

𝑛𝑖
,

𝑓𝑖,2

𝑛𝑖
, … 

➢ Toetsingsgrootheid: 

 

• We gaan deze niet in detail bespreken, omdat we ze zelf niet manueel gaan toepassen 

• Dit is een dubbele som 
▪ Het is een som over alle cellen van de tabel 
▪ De categorieën variëren van 1 tem p 
▪ De populaties variëren van 1 tem k 

• 𝑓𝑖𝑗: de frequenties in de verschillende steekproeven en in de verschillende categorieën 

• 𝑛𝑖: de steekproefgroottes 

• �̂�. 𝑗: schatting van de theoretische/verwachte proporties in de categorie j indien de 
nulhypothese correct is 
▪ Indien de nulhypothese correct is, is er geen verschil tussen de populaties, en zijn de 

proporties dus dezelfde 
▪ Dan hebben we steekproeven getrokken uit 1 homogene populatie 
▪ De verwachte proportie in categorie j is dan onafhankelijk van het soort onderwijs, het is 

gewoon de proportie individuen die voor richting a, b, c of d kiezen 
▪ We kunnen deze proportie schatting in functie van onze gegevens 
▪ De punt tussen pi en j: los van de populatie, onafhankelijk van de populatie, redeneren 

onder de nulhypothese 
▪ We gaan niet zien hoe dit wordt geschat 

• Deze toetsingsgrootheid volgt een chikwadraat verdeling onder de nulhypothese met een 
aantal vrijheidsgraden: p-1 maal k-1 
▪ Voorbeeld: (2-1)*(4-1) = 1*3 = 3 
▪ Dit geldt enkel indien de nulhypothese correct is, zoniet volgt deze toetsingsgrootheid een 

andere verdeling 
- We gaan deze toetsingsgrootheid nooit manueel uitrekenen, het is wat omslachtig 
➢ We gebruiken een r-functie chisq.test met één argument: een tabel met gegevens 
➢ Deze toets is altijd tweezijdig: er is geen eenzijdige variant 

• Een eenzijdige hypothese is onmogelijk: bij de alcoholisten kunnen we veronderstellen dat de 
proportie alcoholisten bij werklozen hoger is dan in de algemene populatie (eenzijdig) of 
gewoon niet gelijk is (tweezijdig) 
▪ Dit kan, omdat we bij het voorbeeld van de werklozen maar 2 categorieën hebben: 

alcoholist of niet alcoholist 

• Stel dat ik zou zeggen dat de proportie letteren hoger is in het katholiek onderwijs dan in het 
officieel onderwijs 
▪ Wat met de andere richtingen? 
▪ Dit kan je niet bepalen met een eenzijdige vergelijking 

• Daarom is er ook geen argument alternative = … 

• We gaan altijd toetsen of de proporties identiek zijn of niet identiek 
➢ We noemen deze toets ook de homogeniteitstoets 

- Toepassing in R 

- chisq.test-
(table(…)) 
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➢ chisq.test(table(…)): berekent een tweezijdige Pearson chikwadraat toets voor een proportie- of 
frequentietabel van nominale variabelen 

➢ De waarde van de toetsingsgrootheid: 6.0231 

• Moeilijk te interpreteren op zich 
➢ 3 vrijheidsgraden 
➢ De p-waarde: 0.1105 

• Als er geen verschil is tussen de twee populaties, is er 11% kans om deze toetsingsgrootheid 
te observeren  

• Het is plausibel dat de 2 steekproeven uit 1 homogene populatie getrokken zijn 

• We aanvaarden de nulhypothese, de proporties zijn identiek in de twee soorten onderwijs 
- Voorwaarden om deze toets te mogen gebruiken 
➢ We bespreken ze niet in detail omdat ze complex zijn 
➢ R zal zelf berekenen of aan die voorwaarden voldaan is in functie van de gegevens, en R zal een 

melding geven indien ze niet voldaan zijn 
➢ Het probleem met de voorwaarden is dat je eventueel veel categorieën zal hebben met een 

kleine steekproef 

• Te veel categorieën met een kleine steekproef = probleem -> melding 

• Wat ‘veel’ categorieën en een ‘kleine’ steekproef formeel betekenen is wat R zal berekenen 
- We bekijken nog een voorbeeld: de invloed van het ras op het vonnis 
➢ Steekproef van 3000 gelijkaardige gevallen (volwassen mannelijke moordenaar, één slachtoffer, 

geen antecedent) in de laatste 10j 

• Zijn er rassen die frequenter dan anderen het doodvonnis krijgen bij een proces? 

➢ We downloaden de RData van Minerva en openen het in R 
➢ Vervolgens vragen we de kop van de data op 

• Ras: A, B, C en D 

• Doodvonnis: Ja of Neen 

➢ We berekenen de relatieve frequenties van elke categorie in de populatie en ronden af tot op 3 
cijfers na de komma 

• Het doodsvonnis wordt vaker geveld bij ras A 

• Het ras C krijgt het minst het doodsvonnis 
➢ Er zijn dus verschillen, maar zijn ze groot genoeg om te kunnen beweren dat ze niet toevallig 

zijn? 

➢ We voeren een toets uit en zien een p-waarde van 0.85 

• Als de nulhypothese correct is (en er is geen verschil tussen de 4 rassen), dan zouden we 
zulke verschillen of nog groter bekomen bij 86% van de steekproeven 



144 
 

• Zulke verschillen zijn zeer gemakkelijk te verklaren door het toeval onder de nulhypothese 

• We aanvaarden de nulhypothese 

❖ 11.3: DE POWER VAN DE PEARSON 𝜒2 TOETS 

- De nulhypothese is dat de proporties identiek zijn in alle populaties 
➢ De alternatieve hypothese is minstens 2 proporties niet identiek zijn 

• Waarom zeg ik niet ‘minstens 1 proportie is niet identiek’? 

• Stel dat er één proportie in populatie A niet identiek is aan die in populatie B, dan zijn de 
proporties voor de andere categorieën in populatie A sowieso ook anders! (want proporties 
tellen samen altijd 1) 

- Om de power te berekenen hebben we een specifieke alternatieve hypothese nodig: we moeten 
een kans kunnen berekenen 

➢ Welke verschillen wensen we te detecteren? (ongeveer) 
➢ De specifieke alternatieve hypothese: een tabel met proporties in de k populaties 

• Dan zetten we die proportietabel om naar een kansverdeling 

• Dan berekenen we een effectgrootte 
- Bijvoorbeeld: de power van onderwijsnetten 
➢ We kiezen de proporties zo dat ze 

overeenkomen met iets dat we graag 
wensen te detecteren 

• De eerste regel: de oorspronkelijke 
proporties van de steekproef 

• De tweede regel: andere proporties die verschillen zodanig dat ze plausibel zijn en groot 
genoeg om te willen detecteren 
▪ Arbitrair  
▪ Ik zou ook verschillen van een halve procent kunnen kiezen, maar halve procenten zijn 

niet interessant 
▪ Ik ga geen beleid invoeren om de verschillen van een halve procent tussen de twee 

soorten onderwijs te elimineren 
➢ Deze tabel vormt dus mijn specifieke alternatieve hypothese 

- We gaan deze tabel in R invoeren mbv de functie matrix 

➢ matrix(data = c(…), nrow = …, byrow = …): creëert een tabel van data die werd ingevoerd rij per 
rij, met een gewenst aantal rijen 

• data = c(…): een vector met alle getallen in je tabel rij per rij van links naar rechts opgesomd 

• nrow = 2: number of rows, laat R weten hoeveel rijen er moeten zijn 

• byrow = TRUE: dit betekent dat ik de getallen rij per rij heb opgelijst, en niet kolom per kolom 
➢ Ik wil deze tabel omzetten naar 1 bivariate kansverdeling 

• Momenteel bestaat de tabel uit 2 kansverdelingen: de som van de kansen op elke rij is 1 

• Als ik dit omzet naar 1 bivariate kansverdeling, moet de som van alle cellen (over alle rijen) 1 
zijn 

• Dit doe ik door alle waarden te delen door het aantal rijen 

➢ Elk getal werd nu gedeeld door 2 
➢ Als we alle proporties optellen in de 2 rijen = 1 
➢ Deze bivariate kansverdeling gaan we nu transformeren in een effectgrootte 

• Als we een power berekenen, gaan we meestal ook een effectgrootte w berekenen (zoals bij 
Welch toets d, enkelvoudige lineaire regressie r, meervoudige lineaire regressie f²: allemaal 
effectgroottes) 

• Komt ook uit het boek van Cohen, en heeft ook bijbehorende normen 
- We kunnen een functie gebruiken om de effectgrootte te berekenen 

- matrix(data = c(…), 
nrow = …, byrow = 
…) 

- ES.w2(…) 
- pwr.chisq.test(w = 

…, N = …, df = …, 
sig.level = …) 
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➢ We moeten eerst de package pwr inlezen in R om deze functie te kunnen gebruiken 
➢ ES.w2(…): berekent de effectgrootte w van een bivariate kansverdeling onder de alternatieve 

hypothese 

• Het argument is een bivariate kansverdeling 
➢ Als de verschillen tussen de rijen groot zijn, dan is w groot 
➢ Als de verschillen tussen de rijen klein zijn, dan is w klein 

- We berekenen de power adhv pwr.chisq.test 

➢ pwr.chisq.test(w = …, N = …, df = …, sig.level = …): berekent de power van een tweezijdige 
chikwadraat toets voor een alternatieve hypothese betreffende een bivariate kansverdeling, 
gegeven een aantal vrijheidsgraden, een steekproefgrootte en een significantielevel 

• w = de effectgrootte 

• N = de steekproefgrootte 

• df = het aantal vrijheidsgraden: (p-1)*(k-1) 

• sig.level = het significantieniveau 

• power = de power van de test 
➢ De power is 92%, dat is prima 

• Als ik op zoek ben naar deze verschillen in proporties, en als ik steekproeven van 300 
individuen, dan is er 93% kans dat ik deze verschillen detecteer 

➢ We hebben adhv de p-waarde besloten dat er geen verschillen zijn tussen katholiek en officieel 
onderwijs 

• Nu we de power hebben berekend, kunnen we zeker zijn van onze beslissing mbt de p-
waarde 
▪ Als er echte verschillen waren (onze alternatieve hypothese tabel), dan zouden we deze 

verschillen detecteren met een zeer hoge kans 
- Nog een voorbeeld met het doodvonnis 
➢ De nulhypothese is dat er geen verschillen zijn tussen de vonnissen 

tussen rassen 
➢ De specifieke alternatieve hypothese is dat er wél verschillen zijn (en 

dan wel volgens deze tabel) 

• Welke verschillen wens ik te detecteren? 

• Dit maal zijn de verschillen erg klein: discriminatie is principieel 
onacceptabel, dus ik wil kleine verschillen kunnen detecteren 
▪ Ik zoek niet verschillen 10%, die gaan er zelf niet zijn 

➢ Grootste frequentie bij ras A: 1.5% 
➢ Kleine frequentie bij ras C: 1.1% 
➢ Dit is een verschil van 0.4%: elk verschil (hoe klein ook) is principieel onacceptabel 

- We gaan de tabel in R aanmaken 
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➢ Dit doen we zoals daarnet: rij per rij de getallen in de vector stoppen, en aan R laten weten dat 
het rij per rij werd gedaan (byrow = TRUE) 

➢ We hebben 4 univariate kansverdelingen, maar we willen 1 bivariate kansverdeling 

• Dit krijgen we door alles door het aantal rijen te delen (4) 

➢ We hebben nu een bivariate kansverdeling: alles opgeteld is samen 1 

➢ We berekenen de effectsize met dezelfde functie als daarnet 

➢ 3 vrijheidsgraden: (p-1)*(k-1) = (4-1)*(2-1) = 3*1 = 3 
➢ De power is 0.08: als ik zulke kleine verschillen wens te detecteren (van 0.4%), dan is de 

steekproef te klein 

• Of ik zou deze verschillen slechts in 8% van de replicaties van dit onderzoek detecteren 
➢ Hoe groot zou mijn steekproef moeten zijn? 

➢ We vervangen het argument ‘N = …’ met ‘power = …’ 
➢ We zouden een veel grotere steekproef nodig hebben om dit soort verschillen te kunnen 

detecteren 

• Ongeveer 85000 dossiers nodig!! 

• Zo groot is bijna onmogelijk: het is niet gemakkelijk om een land te vinden met 84000 
gelijkaardige dossiers 
▪ Dit onderzoek is dus eigenlijk niet haalbaar 

❖ 11.4: AFHANKELIJKHEID VAN TWEE CATEGORISCHE VARIABELEN 

- Met de Pearson chikwadraat toets hebben we nagegaan of de proporties in verschillende 
categorieën dezelfde zijn in verschillende populaties 

➢ Er was 1 categorische variabelen, en meerdere populaties 
- Nu gaan we na of 2 categorische variabelen afhankelijk zijn 
➢ Vb is er een verband tussen de variabelen geslacht en opleiding (psy, ped, sw)? 

• Kiezen mannen vaker voor psychologie en vrouwen vaker voor pedagogie? 
➢ Deze onderzoeksvraag is eigenlijk equivalent aan de onderzoeksvraag in het vorige hoofdstuk 

• We kunnen de twee niveaus van de variabele geslacht beschouwen als twee populaties: de 
populatie mannen en de populatie vrouwen 

• We kunnen ook de 3 niveaus van de variabele opleiding beschouwen als drie verschillende 
populatie: de populatie psychologie studenten, de populatie pedagogie studenten en de 
populatie sociaal werk student 

➢ We gebruiken dus nog steeds de Pearson chikwadraat toets 
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- Er zijn boeken waarin deze twee onderzoeksvragen apart gepresenteerd worden, maar eigenlijk 
komen ze op hetzelfde neer 

➢ Zijn 2 populaties homogeen of niet? = zijn 2 variabelen afhankelijk of niet? 
- We gaan dit illustreren met geslacht en opleiding bij FPPW studenten 
➢ Is er een verband tussen geslacht en opleiding? 

➢ We zien sterke verschillen tussen de opleidingen 

• Pedagogische wetenschappen zijn veel populairder bij mannen dan bij vrouwen 

• Dit soort verschillen zijn gemakkelijk te verklaren door het toeval 

➢ We krijgen een waarschuwing van R: de steekproef is klein en het aantal categorieën is te groot 
tov de steekproefgrootte 

• De p-waarde kan incorrect zijn 

• De p-waarde is 11%: dit is een beetje groter dan de drempel van 5%, maar niet véél groter 
▪ Omdat dit dicht bij de grens ligt, mogen we de p-waarde niet vertrouwen 
▪ We nemen geen besluit, we hebben een grotere steekproef nodig 

➢ Was de p-waarde super klein (0.0000001) of supergroot (0.84), dan zouden we wel iets kunnen 
besluiten 

❖ 11.5: OPMERKING BETREFFENDE DE MEETNIVEAUS 

- Alle technieken in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op frequenties, en dus nooit de waarden van de 
variabele zelf of hun volgorde 

➢ Deze technieken mogen dus gebruikt worden bij variabelen van alle meetniveaus: niet enkel 
categorische variabelen, maar ook interval, ratio of absoluut meetniveau 

➢ Als we variabelen van interval meetniveau of hoger hebben, is het meestal beter om andere 
technieken (t-toets, ANOVA of lineaire regressie) te gebruiken omdat ze een hoger 
onderscheidingsniveau hebben (power) 

 

 


