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STATISTIEK II 
Belangrijk om te onthouden: 

Hoorcolleges volgen en oefeningen maken à begrijpen inhoud 

Inhoud structureren en samenvatten (bv 3 T-toetsen) 

Inhoud studeren 

HOOFDSTUK 0: PROLEGOMENA 

• Hele cursus is leerstof voor examen, soms zelfstudie 
• Bijna alle examenvragen gaat over R à dus heel goed mee leren werken!!! à 2-3uur 

per week bezig zijn met R 
• SPSS en Excel ook kennen voor examen maar is in veel kleinere maat 
• Examen 30 meerkeuzevragen met 4 antwoorden à 19/30 om een 10 te halen 
• Tip: minder belangrijk om veel oefeningen te maken, gewoon de cursus super goed 

kennen en begrijpen en de 3 proefexamens ook want dan heb je de instinkers door 

HOOFDSTUK 1: DATA MANIPULATIE 
 

R-code Betekenis  Meetniveau  
leeftijd<-(c(18,22,19) C is een vector 

aanmaken dus een 
groepje die de leeftijd 
vormt 

 

mean(leeftijd) Gemiddelde  Interval en 
ratio 

length(leeftijd) Hoeveelheid   
min(leeftijd) Kleinste waarde  
max(leeftijd) Grootste waarde  
median(leeftijd) Mediaan  Ordinaal, 

interval en 
ratio 

[1] Vierkante haakjes is om 
een specifieke waarde te 
weten 

 

NA 
Niet beschikbaar 

 

Factor of “” Om aan te tonen dat het 
gaat om nominale of 
ordinale variabelen 

Nominaal of 
ordinaal 

ordered=TRUE 
Aangeven dat de 
ordening die je gaf 
correct is 

Vanaf 
ordinaal 
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levels Niveau aanduiden zoals 
brons, zilver en goud 

Vanaf 
ordinaal 

data.frame(leeftijd, score, motivatie) Een frame maken met al 
je data in 

 

$  Om bepaalde variabele 
aan te duiden  

 

dim(myData) Om grootte en lengte van 
je steekproef te weten 

 

write.csv(myData=file= “myData.csv”) Om bestand op te slaan  
read.csv(file=”myData.csv) Om bestand te lezen  

HOOFDSTUK 2: BESCHRIJVENDE STATISTIEK 
 

R-code Betekenis  Meetniveau  

table (myData$opleiding) Frequentieverdeling  
table (myData$opleiding)/ dim(myData) Relatieve 

frequentieverdeling 
 

round(RelFreq,2) Afronden   
prop.table(table(myData$opleiding) Frequentieverdeling 

veranderen in relatieve 
frequentieverdeling 

 

table(myData$geslacht, myData$opleiding) Bivariate 
frequentieverdeling 

 

pie(x=c(10,18,2), labels= c(“ped”,”psy”,”soc”)) Cirkeldiagram  Nominaal  
barplot(table(myData$motivatie) Lijndiagram  Ordinaal  
hist(x=myData$gewicht) of 
hist(x=myData$gewicht, breaks=4) om klassen 
aan toe te voegen 

Histogram  Continue 
variabelen 
en ratio of 
interval 

plot(x=myData$gewicht, y=myData$lengte) Spreidingsdiagram  Ratio of 
interval 

mean(myData$scores) Gemiddelde  Interval en 
ratio 

median(c(10,15,13,17)) of 
as.numeric(myData$motivatie) om mediaan 
van ordinaal te krijgen 

Mediaan  Ordinaal, 
interval, ratio 

table(myData$roken) Modus bekijken Alles  
var(myData$score)  Variantie – altijd positief of 

nul 
Interval en 
ratio 

sd(myData$score) of sqrt(var(myData$score)) Standaarddeviatie – altijd 
positief of nul 
Sqrt staat voor je 
vierkantswortel 

Interval en 
ratio 

max(mydata$IQ)-min(myData$IQ) Variatiebreedte  Interval en 
ratio 

IQR(myData$IQ) Interkwartielafstand  Interval en 
ratio 

table(myData$opleiding) 
Formule toepassen 
(1-fmo/n)/(1-1/p) 

Spreidingsmaat d – 
varieert tussen 0 en 1 

Interval en 
ratio 

cov(myData$score, myData$lengte) Covariantie – 0 is geen 
lineair verband, 1 is 
positief stijgend lineair 

Interval en 
ratio 
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verband en –1 is negatief 
dalend lineair verband 

cor(myData$score, myData$lengte) 
 

Correlatiecoëfficiënt - +1 
is perfect stijgend lineair 
verband, -1 is perfect 
dalend lineair verband en 
0 is geen lineair verband 

Interval en 
ratio 

cor(myData$score, myData$lengte, 
method=”kendall”) 

Kendalls Tau – monotoon 
verband 

Interval en 
ratio 

lm(formula=myData$gewicht~myData$lengte) Lineair model om je 
regressielijn mee op te 
bouwen 

Interval en 
ratio 

HOOFDSTUK 3: KANSREKENEN 
 

R-code Betekenis Meetniveau  

pnorm(q=8, mean=10, sd=2) Kans bekijken van 
normaalverdeling die 
onder de oppervlakte 
aan de linkerkant van de 
curve ligt 

Interval en 
ratio 

pnorm(q=8, mean=10, sd=2, lower.tail=FALSE) 
 

Kans bekijken van 
normaalverdeling die 
onder de oppervlakte 
aan de rechterkant van 
de curve ligt 

Interval en 
ratio 

qnorm(p=8, mean=10, sd=2) 
 

De waarde van 
normaalverdeling met p-
kans eronder 

Interval en 
ratio 

pt(q=8, df=10) Kans van student 
verdeling aan linkerkant 
van de curve 

Interval en 
ratio 

qt(p=8, df=10) Waarde van student 
verdeling aan linkerkant 
van de curve 

Interval en 
ratio 

pt(q=8, df=10, lower.tail=FALSE) Kans van student 
verdeling aan 
rechterkant van de curve 

Interval en 
ratio 

pf(q=8, df1=10, df2=3) Kans van F-verdeling aan 
de linkerkant van de 
curve 

Interval en 
ratio 

qf(p=0.8, df1=10, df2=3) Kans van F-verdeling aan 
de rechterkant van de 
curve 

Interval en 
ratio 

HOOFDSTUK 4: PUNTSCHATTING 
 

R-code Betekenis  Meetniveau 
var(myData$iq) Kan ook als 

populatievariantie 
gebruikt worden 

Interval en 
ratio 
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cov(myData$gewicht, myData$lengte) Kan ook gebruikt worden 
als populatiecovariantie 

Interval en 
ratio 

mean(sportData$leeftijd) Kan ook gebruikt worden 
als schatting û want is 
gewoon x overstreept 

Interval en 
ratio 

cor(myData$gewicht, myData$lengte) Kan ook gebruikt worden 
als correlatiecoëfficiënt^ 

Interval en 
ratio 

HOOFDSTUK 5: INTERVALSCHATTING EN BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN 
 

R-code Betekenis  Meetniveau 
kr.waarde <- qt(p=0.05, df=n-1, lower.tail= 
FALSE) 

mean(myData$iq)- kr.waarde * sd 
(myData$iq)/sqrt(n) 

mean(myData$iq)+kr.waarde*sd(myData$iq)/s
qrt(n) 

Betrouwbaarheidsinterval 
met je kritieke waarde 
dus eerst kritieke waarde 
aanduiden en daarna – 
en + doen 

Interval en 
ratio 
 

HOOFDSTUK 6: DE STATISTISCHE TOETSEN 

1. Theoretische hypothese opstellen dus je vraag die je stelt 
2. Alternatieve hypothese opstellen Ha en kijken als je eenzijdige of tweezijdige toets 

hebt 
3. Nulhypothese opstellen 
4. Eerste beslissing nemen -> kijken als Ha gesteund wordt of niet 
5. Toetsingsgrootheid berekenen met formule maar deze keuze hangt af in welke 

situatie je zit:  

Toetsen van een hypothese betreffende mu Toetsen van een hypothese betreffende 2 
verwachtingen die je niet kent 
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Sigma is bekend= 
Standaarddeviatie maar je X moet minstens 
intervalniveau zijn, normaal verdeeld zijn en 
steekproef moet groot genoeg zijn 

Onafhankelijke steekproeven= 
Random steekproeven trekken zonder 
criteria, kan zijn dat: 
Sigma 1 en 2 zijn gelijk maar onbekend: 

Sigma 1 en 2 bekend: 

Geen hypothese over sigma 1 en 2 (deze 
moet je kennen): X moet minstens 
intervalniveau zijn, normaal verdeeld in 
beide populaties of beide steekproeven 
moeten groot zijn 

 

Sigma is onbekend= 

X moet minstens intervalniveau zijn, normaal 
verdeeld en steekproef groot genoeg 

Afhankelijke steekproeven= 
Gaat over 2 steekproeven, X moet minstens 
intervalniveau zijn, X1-X2 moet normaal 
verdeeld zijn of de steekproef moet groot 
zijn 

6. P-waarde of ook overschrijdingskans genoemt berekenen met R (zie hieronder) 
7. Beslissing nemen --> als p-waarde kleiner is dan je alfa dan verwerp je de H0 

R-code Betekenis  Meetniveau 
n <- 30 
pt (q=6, df=n-1, lower.tail= FALSE) 

Aanduiden hoeveel je 
steekproefgrootte 
bedraagt en daarna de 
kans berekenen van een 
student verdeling aan de 
rechterkant 

Interval en 
ratio 
 

t.test(x=bmi, mu=25.3, alternative=”two.sided”) T-toets voor twee zijdige 
toets 

Interval en 
ratio 

t.test(x=bmi, mu=25.3, alternative=”greater”) of 
t.test(x=bmi, mu=25.3, alternative=”less”) 

T-toets voor eenzijdige 
toets 

Interval en 
ratio 
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t.test(x=bmi, mu=25.3, alternative=”two.sided”, 
conf.level=0.9) 

Conf.level staat voor 
betrouwbaarheid van 
90% 

Interval en 
ratio 

Inf Staat voor oneindig en is 
altijd bij eenzijdig 

 

tijdV<-sportData$tijd[sportData$geslacht==”V”] == staat voor een 
voorwaarde waaraan 
voldaan moet worden 

 

paired=TRUE Afhankelijke steekproef  
binom.test(x=1, n=10, p=0.08, 
alternative=”greater”) 

Binomiale toets Interval en 
ratio 

head(qq.steekproef) Om tabel te krijgen met 
al je gegevens van qq 

Interval en 
ratio 

qqnorm(qq.steekproef$x) Normale qq-plot van x 
opvragen, je krijgt dan 
een grafiek 

Interval en 
ratio 

qqnorm(qq.steekproef$y) Normale qq-plot van y 
opvragen, je krijgt dan 
een grafiek 

Interval en 
ratio 

HOOFDSTUK 7: DE POWER 

Alfa is de kans dat je de nulhypothese ten onrechte verwerpt 

β is de kans dat je je alternatieve hypothese ten onrechte verwerpt 

1-β is de kans om fout van beta niet te maken en dit is je power 

R-code Betekenis Meetniveau 
power.Binom(n=10, p0=0.08, p1=0.15, 
sig.level=0.05, alternative=”one.sided”)  
 
--> met pakket exactci 

Power van binomiale 
verdeling met p0 is je 
proportie onder je H0 en 
p1 is proportie onder je 
Ha. Sig.level is je 
significantieniveau dus je 
alfa. 

Interval en 
ratio 

Ha:π=0.15 Specifieke alternatieve 
hypothese 

 

power.Binom(power=0.90, p0=0.08, p1=0.15, 
alternative= “one.sided”) 

Verschil is dat je power 
geeft ipv N is om aan te 
geven dat je een power 
wil van 90% en je wil 
weten hoe groot je 
steekproef moet zijn 
daarvoor 

Interval en 
ratio 
 

power.Binom Gaat over een proportie Interval en 
ratio 

power.t.test(n=30, delta=1, sd=4.61, alternative= 
“two.sided”, sig.level= 0.05, 
type=”one.sample”) 

Gaat over een 
verwachting die 
tweezijdig is met alfa 5% 
en type one sample 
betekend dat het gaat 
over 1 steekproef. Delta 
is je absolute waarde 
van het verschil tussen 

Interval en 
ratio 
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de verwachtingen van 
H0 en Ha 

power.t.test(power=0.90, delta=1, sd=4.61, 
sig.level=0.05, alternative= “two.sided”, type= 
“one.sample”) 

Gaat over een 
verwachting die 
tweezijdig is met 1 
steekproef maar hier 
vraag je je 
steekproefgrootte op 
wanneer je power 90% 
zou zijn 

Interval en 
ratio 
 

power.t.test(power=0.90, delta=1, sd=4.61, 
sig.level=0.05, alternative= “two.sided”, type= 
“paired”) 

Gaat over een 
verwachting die 
tweezijdig is met 2 
steekproeven maar hier 
vraag je je 
steekproefgrootte op 
wanneer je power 90% 
zou zijn 

Interval en 
ratio 
 

pwr.t2n.test(n1=length(con), n2=length(exp), 
d=½.1, sig.level=0.05, alternative= “greater”) 

T-toets voor twee 
onafhankelijke 
steekproeven onder de 
assumptie dat de 
varianties identiek zijn in 
beide populaties, d is 
hier niet delta maar de 
schatting van de 
effectgrootte, dit gaat 
niet over de absolute 
waarde maar wel nog 
steeds over het verschil 
tussen µ1-µ2, hier kan 
deze waarde dus wel 
positief of negatief zijn 

Interval en 
ratio 
 

pwr.t2n.test(power=0.95, n1= 56, d=½.1, 
sig.level=0.05, alternative= “greater”) 

Is om je 
steekproefgrootte te 
weten wanneer je een 
power gebruikt van 95% 

Interval en 
ratio 
 

powerBinom gebruikt de functie power.t.test met argument sig.level ipv conf.level! Hier moet 
je alfa 0.05 zijn ipv 0.95! 

HOOFDSTUK 8: ENKELVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 

X= onafhankelijke variabele is je predictor 

Y= afhankelijke variabele 

Verschil met hf3 kansrekenen! Andere formule voor regressierechte en andere symbolen! 

Y= β0+β1X+E met E die het effect van meetfouten aantoont 

R-code Betekenis  Meetniveau  
fitted(myLM) Predicties opvragen  
residuals(myLM) Residuen opvragen  
Sum(residuals(myLM)^2)/250 Is de formule van ô2E 

ingevuld 
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confint(myLM, level = 0.95) Betrouwbaarheidsinterv
allen berekenen van β0 
en β1 

 

qqnorm(residuals(myLM)) 
Qqplot maken om 
visueel te zien of er een 
lineair verband is 

 

coef(myLM) Schattingen van β0 en 
β1 opvragen 

 

summary Meer details weten over 
je regressie waarbij de 
sterretjes aantonen bij 
welke significante code 
het hoort 

 

pwr.r.test(n=252, r=0.048, sig.level=0.05) of 
pwr.r.test(n=252, r=0.048, power=0.9) 

Power van de toets van 
H0: β1=0 berekenen 

 

1. Nulmodel= speciaal model met 1 predictor --> puntenwolk met rechte moet ---- zijn 
dus is Y overstreept bester schatter of je gemiddelde van Y omdat de hoogte van je 
rechte hetzelfde is als de hoogte met je y-as 

2. Lineair model= meerdere predictoren --> puntenwolk met schuine rechte 

R^2= Determinantiecoëfficiënt --> SSres1 is de som die niet verklaard kan worden dus de 
fouten en SSMod is de som wat wel kan verklaard worden --> R^2 ligt tussen 0 en 1 waarbij 1 
een perfect lineair verband is en 0 geen 

Gauss-Markov assumptie: De verwachting E(ei) is 0 en dus onafhankelijk van xi 

HOOFDSTUK 9: MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 
 

R-code Betekenis  Meetniveau  
scatterplot3d(gezondheid$duur, 
gezondheid$leeftijd, gezondheid$uitgaven) 

Driedimensionale 
spreidingsdiagram 

 

plot3d(gezondheid$duur, gezondheid$leeftijd, 
gezondheid$uitgaven) 

Interactieve grafiek die 
je kan roteren 

 

pairs(myData[c(1,2,3,7,8)]) 
Of pairs(myData[c(1,2,3,7,8)], lower.panel= 
NULL) 

Functie om alle 
paarsgewijze 
spreidingsdiagrammen 
te tekenen en NULL 
staat voor het alleen 
tekenen van de helft 
van de panelen en niet 
van alles 

 

lm(formula= uitgaven ~ duur+leeftijd, data= 
gezondheid) 

Formule om een vlak te 
krijgen die 
overeenkomt met je 
puntenwolk. De + staat 
hier niet voor een som 
maar gewoon voor 
twee variabelen 
samen. 

 

Vif(LM.iq) Variance inflation 
factor berekenen voor 
elke predictor ofwel 
om collineariteit te 
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weten. Een grootheid 
die gebruikt wordt om 
na te gaan of er 
multicollineariteit 
aanwezig is tussen 
twee of meer van de 
verklarende variabelen 
in een regressieanalyse. 

summary(LM) Hierdoor kan je de p-
waarde aflezen van 
een t-toets. 

 

anova(LMA, LMB) Met deze functie 
bereken je de variantie 
analyse. Het analyseert 
de varianties van beide 
modellen en berekent 
de F-verhouding van 
verg. en de 
aansluitende p-
waarde. 

 

pwr,f2.test(u=…,f2=….,power=….) Power berekenen van 
meervoudige lineaire 
regressie 

 

3 manieren om te weten welke variabelen gebruikt kunnen worden om Y te verklaren: 

1. Achterwaartse selectie 
2. Voorwaartse selectie 
3. Stapsgewijze selectie 

HOOFDSTUK 10: LINEAIRE REGRESSIE MET NOMINALE PREDICTOREN 
 

R-code Betekenis Meetniveau 
anova(LM,LM.geslacht) Anova is de functie om 

de f-toets te berekenen 
bij dichotome 
predictoren om twee 
modellen te vergelijken 
met elkaar 

Nominaal 

lm Om dummy codering 
uit te rekenen + zal zelf 
de hulpveranderlijken 
definiëren 

Wanneer één 
of meerdere 
predictoren 
van nominaal 
meetniveau is 

aggregate(formula=... ~…,FUN=mean) FUN komt van functie 
en wordt gebruikt om 
aan te tonen wat R 
moet berekenen dus 
hier het gemiddelde, 
kan ook variantie of 
mediaan typen. Met de 
functie aggregate 
bereken je alles apart 
ipv samen. 

Alle 
meetniveau’s 
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One-way anova Variantieanalyse voor 
één nominale 
variabele 

Nominaal  

Two-way anova Variantieanalyse voor 
twee nominale 
variabelen 

Nominaal  

HOOFDSTUK 11: CATEGORISCHE DATA-ANALYSE 

= categorische variabelen zijn altijd nominaal of ordinaal 

R-code Betekenis Meetniveau 
prop.table(x=table(…), margin=1) Tabel met proporties 

ipv frequenties, met 
margin toon je aan dat 
R het per rij moet 
berekenen 

Nominaal en 
ordinaal 

chisq.test(x=table(….)) P-waarde van pearson 
chi kwadraat toets 
berekenen 

Nominaal en 
ordinaal 

ES.w2(prop.k) Effectgrootte 
berekenen 

Nominaal en 
ordinaal 

matrix(data=c(…..), nrow=2, byrow= TRUE) Functie om een 
overeenkomstige tabel 
te maken dus om alle 
vectoren om te zetten 
in een tabel. Nrow 
bepaalt het aantal rijen 
en byrow bepaalt hoe 
het ingevuld moet 
worden. 

Nominaal en 
ordinaal 

pwr.chisq.test(w=w, N=…,df=…, sig.level=0.05) Toets berekenen voor 
chikwadraat. 

Nominaal en 
ordinaal 

 
Opmerking: je kunt deze R-codes ook gebruiken voor interval en ratio niveau maar dat is niet 
aangeraden, er zijn daar betere technieken voor.  

 


