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Hoofdstuk 0: Prolegomena1 

0.1 Situering van cursus(t.o.v. methodologie en psychometrie)(schema!) 

 

Bij onderzoek vertrekt men steeds van een onderzoeksvraag waarop men een antwoord wenst. 

Deze onderzoeksvraag heeft betrekking tot een bepaalde populatie of bepaalde groep mensen. 

Omdat een populatie vaak zeer groot is, zal men slechts deel van mensen bevragen. Hiertoe zal 

men via aselecte steekproeftrekking bepaalde steekproef aan mensen verzamelen, men zal dan 

onderzoek uitvoeren en testen en op die manier bepaalde informatie krijgen/bepaalde data om 

op basis van deze data antwoord te bieden op de oorspronkelijke onderzoekvraag die 

betrekking heeft tot specifieke populatie! Dit laatste noemen we principe van inductie. Het is 

dankzij principe van inductie dat onderzoekers op basis van data m.b.t. steekproef uitspraken 

kunnen doen over de populatie.  Maar denk eraan dat deze uitspraak nooit 100 procent zeker is 

want er wordt slechts een deel van de onderzoekspopulatie(~steekproef) bevraagd. Om 

uitspraken te doen met 100 procent zekerheid dient men steeds de gehele populatie te 

bevragen.  

!Belangrijk om onthouden!  Inductieve statistiek gaat dus over populatie, beschrijvende = 

steekproef! Met andere woorden de concepten uit hoofdstukken 0 tem 2 zijn onderdeel van de 

beschrijvende statistiek=concepten m.b.t. steekproef bijvoorbeeld steekproefgemiddelde, 

steekproefvariantie,… Hoofdstukken 3 – einde cursus behandelen inductieve statistiek en aldus 

 
1 Grotendeels herhaling Stat I met uitzondering van absoluut meetniveau en concept zinvolheid. 
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hebben de concepten die besproken worden in deze delen betrekking tot populatie bijvoorbeeld 

populatiegemiddelde, populatievariantie.  

0.2. Variabelen 

Variabelen vormen een centraal concept binnen de statistiek/onderzoek. Een variabele is 

simpelweg datgene wat men meet, wat men in kaart wil brengen of onderzoeken. Een 

variabele kan allerlei vormen aannemen(haarkleur, kleur ogen, aantal leden in een gezin,…)  

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

Een variabele kan numeriek of niet numeriek zijn en dit is altijd een keuze van de onderzoeker. 

Numeriek wil zeggen uitgedrukt in een getal bijvoorbeeld IQ 155 . Niet numeriek wil zeggen 

niet uitgedrukt in een getal bijvoorbeeld geslacht(man/vrouw) Indien men geslacht gaat 

coderen door gebruik te maken van cijfers 0 en 1, O staat dan symbool voor man en 1 voor 

vrouw dan wordt geslacht plots wél een numerieke variabele. Een ander voorbeeld is 

gezinsgrootte ofwel kan men dit numeriek coderen door het aantal leden van een gezin aan te 

duiden met getallen, 1/2/... ofwel kan men dit coderen aan de hand van labels zijnde klein, 

middelgroot of groot gezin. In dit laatste geval is de variabele niet numeriek.  

Daarnaast kunnen variabelen ofwel continu of discreet zijn. Continu wil zeggen dat tussen 

twee waarden er nog een derde waarde ligt bijvoorbeeld schoenmaat 37 -37.5 -38 of lengte. 

Discreet wil zeggen niet continu, geen tussenliggende waarde. Discreet wil zeggen dat slechts 

een beperkt aantal waarden mogelijk zijn, denk hierbij aan geslacht(man/vrouw)2 Soms 

zullen we discrete variabelen als continue beschouwen en omgekeerd. Dit om een aantal 

statistische bewerkingen te kunnen uitvoeren.  

 

 

0.3 Meetniveau’s 

Variabelen worden steeds gekenmerkt door een bepaalde meetniveau.  

 

 

 
2 

Notatie  

Variabele = X, Y, Z(hoofdletter) 

Waarnemingen= x, y, z(kleine letter) 

Succesieve of opeenvolgende waarnemingen = x1, x2, x3;……(kleine letter) 
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 Wat Voorbeeld 

Absoluut ● Tellen 

● Meeteenheid is vast 

● Nulpunt is vast 

● Variabele is altijd 

discreet 

Gezinsgrootte, aantal 

studenten in aula, aantal 

producten in uw winkelkar 

Ratio ● Meeteenheid 

kiezen(bijvoorbeeld 

cm) 

● Nulpunt is vast 

● Variabele is continue 

Lengte, leeftijd, reactietijd 

 

Interval ● Meeteenheid kiezen 

● Nulpunt kiezen 

● Variabele is continu 

Datum, temperatuur 

Ordinaal ● Geen meeteenheid  

● Discreet of continue 

Likert schaal, uitslag 

wedstrijd 

Nominaal 

 

● Geen meeteenheid 

● Variabele is noch 

discreet noch 

continue 

● Dichotome 

items(ofwel 0 of 1, 

slechts twee 

waarden mogelijk) 

Geslacht, postcode 

 

In de cursus statistiek I werden deze meetniveaus reeds besproken. Echter in Statistiek II 

wordt een extra meetniveau toegevoegd zijnde absoluut. Het is belangrijk om het meetniveau 

van de variabele te kennen omdat dit implicaties heeft voor de statistische en wiskundige 

bewerkingen die je kan toepassen alsook voor de zinvolheid van uitspraken. Zo bestaan er 

specifieke technieken voor variabelen van interval of rationiveau. Ook voor nominaal en 
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ordinaal is dit het geval. Gemakshalve groepeert men interval en ratiovariabelen onder de 

noemer continue . Absolute, nominale en ordinale variabelen groepeert men onder de noemer 

categorische variabelen. Echter is dit niet volledig correct aangezien variabelen van ordinaal 

niveau soms ook continue kunnen zijn.. 

0.4. Zinvolheid 

Het aspect van zinvolheid kwam niet aan bod tijdens Statistiek I. Een bewering is pas zinvol als 

haar waarheidswaarde onafhankelijk is van de meeteenheid die men gebruikt. Er zijn twee 

mogelijke waarheidswaarden zijnde waar of onwaar. “Stel je doet onderzoek en maakt hierbij 

gebruik van een meetschaal A. Op basis van je onderzoek concludeer je dat een bepaalde 

uitspraak correct is. Je meet opnieuw en dit keer via meeteenheid B. Indien je nogmaals tot 

dezelfde uitspraak komt dan is de bewering die je doet zinvol. Indien je tot een andere 

conclusie komt dan is de bewering zinloos.” 

Voorbeeld: de prof Statistiek II is ouder dan de meeste studenten(bewering= correct). Ook al 

bereken je dit in jaren(meetschaal 1), maanden(meetschaal 2), dagen, …=> Onafhankelijk van 

meetschaal = zinvol. 

Zoals reeds vermeld is het kennen van het meetniveau van de variabele belangrijk naar 

zinvolheid toe. Zo is het belangrijk om te weten of de variabele van interval/ratio/… 

meetniveau is, omdat dit gevolgen heeft voor de bewerkingen die je kan uitvoeren. Anders 

gesteld als je weet welke bewerkingen mogen uitgevoerd worden bij welk type variabele, dan 

vermijd je zinloze uitspraken.  

● Nominaal/ordinaal : NIET optellen of aftrekken, vermenigvuldigen of delen. Niks mag! 

● Interval: NIET vermenigvuldigen of delen, wél optellen en aftrekken. Afwijkingen(bijvoorbeeld x1-

x2) mag je wel vermenigvuldigen of delen omdat deze van rationiveau zijn. Denk hierbij aan het 

voorbeeld van de lesduur. 

● Ratio/Absoluut:  alles mag. Een variabele van ratio of absoluut meetniveau is bijgevolg  altijd 

zinvol omdat zowel nulpunt als meeteenheid vast is. Bijvoorbeeld een gezinsgrootte van 3 , blijft 3 

in China, Rusland,... 

 

0.5. Afsluiter 

Dit hoofdstuk vormt een inleidend hoofdstuk. Zo bespraken we het idee achter statistiek. 

Statistiek is de wetenschap waarbij men variabelen onderzoekt en op basis van onderzoek 

uitspraken doet. De variabelen die men onderzoekt worden steeds gekenmerkt door een aantal 
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eigenschappen. Denk maar aan numeriek of niet numeriek, discreet of continue, de 

verschillende meetniveau ’s. (Deze eigenschappen worden vaak gegeven in de opgave van 

oefeningen). Bovendien zijn de uitspraken die men doet binnen de statistiek nooit 100 procent 

zeker omdat men slechts een deel van de onderzoekspopulatie bevraagd(* steekproef). Tot slot 

introduceerden we ook een nieuw begrip zijnde zinvolheid. 

 

0.6. Extra informatie 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdDDQiO7Qrs3 

https://www.youtube.com/watch?v=yymBBag5zZU 

 

Hoofdstuk 1: data manipulatie4 

Dit hoofdstuk van de cursus vormt een korte introductie op het werken met R studio. Zo zullen 

we een aantal basiscommando’s uitvoeren zoals het aanmaken van een vector, creëren van een 

dataframe,.. 

1.1 Data in R 

Commando  naam van de vector 🡨c 5 staat voor het aanmaken van een vector. Een vector is 

het meest simpele commando in R. Het is een reeks getallen welke R studio zal deze 

beschouwen als één geheel. We gebruiken een vector om de waarnemingen van een variabele 

uit een steekproef te beschrijven.  

 
3 Relevant vanaf 3:00 

4 Data manipulatie wil zeggen het toepassen van een reeks technieken om data via softwarepakketen te 

manipuleren. In deze cursus zullen we vooral R studio gebruiken, soms ook Excell of SPSS maar de nadruk ligt op 

het gebruik van R. 50 procent van de examenvragen hebben volgens de prof zelf betrekking tot R studio en 

begrijpen van commando’s.  

 
5 Simpel trucje om dit te onthouden is dat er een c zit in het woord vector. Je kan dus een vector in R herkennen 

door de letter c van vector 😊  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdDDQiO7Qrs
https://www.youtube.com/watch?v=yymBBag5zZU
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Eenmaal de vector is aangemaakt kan je allerlei bijkomende commando’s uitvoeren. 

Bijvoorbeeld mean om het gemiddelde te berekenen,  length voor de lengte van de vector, 

median om de mediaan te bepalen... Min wijst op de kleinste waarde, max de grootste waarde 

uit de reeks waarnemingen. NA wil zeggen “Not available”. Leeftijd [3] is de waarde voor de 

derde persoon uit de steekproef, in ons geval is de derde persoon 17 jaar oud. Leeftijd [6] is de 

leeftijd van persoon 6 uit de steekproef, deze is not available omdat onze steekproef of vector 

slechts 5 waarden bevat. Via de vierkante haakjes [] kan je een specifieke waarde van een 

variabele horende bij één bepaalde persoon uit uw steekproef opvragen uit de dataset, 

bijvoorbeeld leeftijd[3] als je de leeftijd wil kennen van de derde persoon uit de steekproef.  

1.1.1. R en meetniveau’s 

R kent wel iets van meetniveau’s maar vaak zullen we aan R moeten laten weten van welk 

meetniveau onze variabele is. Een manier om dit te laten weten aan R is door het gebruik van 

aanhalingstekens indien de waarde als niet- numeriek dient beschouwd te worden. Bijvoorbeeld 

het jaartal 2018 kan R gemakkelijk interpreteren als een numerieke waarde zijnde het getal 

tweeduizendachtien. Om verwarring te vermijden gebruik je best aanhalingstekens indien je 

wenst dat R de variabele als niet numeriek(ordinaal/nominaal) codeert.  

(Een string is een reeks tekens zonder betekenis voor R) 
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Een andere optie is gebruik maken van het commando factor, ook hierdoor zal R de variabele 

als niet- numeriek(ordinaal of nominaal) beschouwen. Deze techniek is beter dan het gebruik 

van aanhalingstekens. 

 

Via het commando levels krijg je de verschillende waarden die de variabele kan aannemen. Als 

er naast levels ook nog eens ordered= TRUE staat, dan wil dit zeggen dat de variabele van 
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ordinaal meetniveau is. Op die manier kan je ordinale variabelen herkennen op basis van R 

output.  

Een functie is een term gevolgd door haakjes en datgene wat tussen haakjes staat noemen we 

argumenten. Bijvoorbeeld tramnummer<-c(1,21,22). Tramnummer is de functie of vector 

met als bijhorende argumenten 1/ 21/ 22. 

1.1.2. Data frames 
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6 

Een dataframe zorgt voor een overzichtelijke weergave van de data. Het is een soort tabel die 

je in staat stelt om direct na te gaan welke waarde een bepaald persoon uit de steekproef heeft 

m.b.t. één specifieke variabele alsook alle andere variabelen. In R kan je eenvoudig zo een 

dataframe aanmaken via het commando data.frame gevolgd door de vectoren tussen haakjes. 

De naam van het dataframe lees je voor het commando data.frame; bijvoorbeeld in 

bovenstaand voorbeeld zie je een dataframe genaamd myData 

 
6 De prof gebruikt de term vectoren voor variabelen.-->1 vector is één soort variabele. 
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Als je alle waarden m.b.t. één variabele wil opvragen dan kan dit via de functie $. Bijvoorbeeld 

je wil het gewicht kennen van alle personen uit je steekproef, dan geef je volgend commando 

in myData$gewicht. Wil je het gewicht kennen van persoon 5 uit je steekproef dan voeg je [5] 

toe aan het commando.  
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1.2. Excell (niet op examen bevraagd wat nu volgt) 

Excell zullen we enkel gebruiken om databestanden te openen en op te slaan. 

1.3 SPSS 

SPSS is een derde softwarepakket. We zullen ons echter vooral focussen op het gebruik van R-

studio.  

1.4 Geimporteerde data en meetniveau’s 

1.4.1 Numerieke variabelen 

Numerieke variabelen die uit Excel of SPSS in R geïmporteerd worden, worden automatisch 

door R als variabelen van ratio of intervalmeetniveau beschouwd. Dat  is  niet  altijd  correct.   

Bijvoorbeeld  de  variabele motivatie is  numeriek  maar ordinaal.  Dit moeten we expliciet aan 

R laten weten.  We doen het zo:> data$motivatie <- factor(data$motivatie,levels = c( 1, 2, 3, 

4,5, 6, 7 ), ordered = TRUE) 

Indien de variabele motivatie nominaal zou zijn, dan zouden we dit commando gebruiken: 

> data$motivatie <- factor(data$motivatie) 

 

1.4.2 Niet numerieke variabelen 

Niet  numerieke  variabelen  die  uit  Excel  of  SPSS  in R geïmporteerd  worden, worden  

automatisch  door R als  nominale  variabelen  beschouwd.   Dat  is  niet altijd correct:  een 

niet numerieke variabele kan ook ordinaal zijn.  Hiervoor maken we opnieuw gebruik van het 

commando factor gevolgd door levels en ordered= TRUE. 

1.5 Het codeboek(lezen) 

Een codeboek is een document dat beschrijft hoe de gegevens gecodeerd werden. 

Bijvoorbeeld man en vrouw zijn gecodeerd door de cijfers ‘0’ en ‘1’. In het codeboek staat 

expliciet genoteerd wat de cijfers 0 en 1 betekenen. Een codeboek is handig zowel voor de 
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onderzoeker zelf als voor externe lezers. Het is simpelweg een soort manual dat men verplicht 

dient op te stellen bij elk onderzoek. 

1.5.1 Structuur 

Een codeboek omvat volgende elementen: 

● Naam van de onderzoeker(s) 

● Periode van onderzoek 

● Korte beschrijving van onderzoek, indien mogelijk een verwijzing naar publicatie waarin 

het onderzoek gerapporteerd wordt  

● Informatie die toelaat om corresponderende databestand te lezen 

● Indien meerdere versies van het databestand= meerdere versies van codeboek en de 

koppeling moet duidelijk zijn 

● Per variabele een nauwkeurige omschrijving van het meetinstrument en eventuele 

verwijzing naar een publicatie waar het meetinstrument beschreven wordt en verwijzing 

naar publicatie van de codering. 

1.5.2 Codering 

Het is onmogelijk  om  alle  mogelijke  coderingen  en  hun  beschrijvingen  op  te sommen. 

Bovendien wordt ook aangeraden om voor de hand liggende coderingen te gebruiken. 

Bijvoorbeeld geslacht door middel van de letters ‘M’ en ‘V’. Je hoeft niet te coderen, je kan ook 

gewoon de termen man en vrouw gebruiken maar dat wordt al snel onoverzichtelijk eenmaal je 

dit in tabellen probeert te gieten... 

1.5.1 Missing data  

Normaal gezien is het zo dat er voor elk persoon uit de steekproef een waarde van een 

variabele is. Echter soms gebeurt het dat niet elke waarde voor elke variabele beschikbaar is. 

Dit kan allerlei redenen hebben bijvoorbeeld de respondent heeft niet alle vragen beantwoordt; 

of weigerde een vraag te beantwoorden; een antwoord was niet leesbaar etc.  Denk hierbij aan 

de variabele gewicht bijvoorbeeld niet elke respondent zal even happig zijn om zijn of haar 

gewicht mee te delen of netto loon. In het algemeen wordt zo’n ontbrekend antwoord  

beschouwd  als missing  data. In R wordt  dit gecodeerd door NA=  Not Available. Dit moet 

niet tussen aanhalingstekens omdat R weet wat NA betekent. In Excell of SPSS resulteert dit in 

een leeg veld/vakje. 

 Vb. gewicht <- c(69, 64, NA, 76, 78, 75, 74, 51) 
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1.6. Afsluiter 

In dit hoofdstuk bespraken we enkele van de basiscommando’s in R. Het is belangrijk om deze 

commando’s goed in de vingers te hebben omdat deze de basis vormen voor het werken met R 

studio.  

Hoofdstuk 2 : Beschrijvende statistiek 7 

We kunnen data op verschillende manieren beschrijven. In dit deel van de cursus zullen we een 

aantal van deze manieren bespreken alsook hun toepassingen binnen het programma R-studio.   

2.1 Ordeningstechnieken 

De meest eenvoudige manier om data te beschrijven is door gebruik te maken van een 

frequentietabel. Om een frequentieverdeling in R te krijgen typ je bijvoorbeeld: 

> table(myData$opleiding) 

ped psy soc 

10  18   2 

 

Opgelet dit is de frequentieverdeling voor de variabele opleiding. Het is een tabel bestaande uit 

twee rijen of kolommen met als eerste de mogelijkse waarden die je variabele kan 

aannemene(ped, psy, sco) en als tweede de bijhorende frequenties of het aantal keer dat de 

variabele voorkomt in de steekproef. Voor de relatieve frequentieverdeling moet gedeeld 

worden door de steekproefgrootte/n. Je kan ofwel in dit geval delen door 30 maar stel dat je de 

exacte steekproefgrootte niet kent dan maak je gebruik van het commando dim(myData) [1]. 

Herinner je dat het eerste cijfer bij dit commando overeenkomt met de steekproefgrootte 

vandaar de [1]. 

 

> table( myData$opleiding ) / dim( myData )[1] 

 

ped        psy        soc 

0.33333333 0.60000000 0.06666667 

 

Een andere manier om de relatieve frequentieverdeling te bekomen is via de functie 

prop.table  

 

 
7 Opnieuw grotendeels herhaling van statistiek I. 
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> prop.table( table( myData$opleiding ) ) 

ped        psy        soc 

0.33333333 0.60000000 0.06666667 

 

Indien de variabele numeriek is, dan worden de verschillende scores 

geordend. Voor een bivariate frequentieverdeling gebruik je opnieuw de functie table met twee 

argumenten zijnde de twee variabelen waarin je geïnteresseerd bent8 

 

 

 

2.2 Grafische voorstellingen 

Een andere manier om data te beschrijven is door middel van grafische 

voorstellingen(visualisaties). Dit werd reeds behandeld in Statistiek I. Echter op de volgende 

pagina bevindt zich een korte herhaling van alle mogelijke figuren. 

 

 

 
8 Een argument is datgene wat na een functie tussen haakjes staat.  
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Wat? Hoe ziet het eruit? Commando in R Welke variabelen? 

Cirkeldiagram 

 

>pie(table(myData$opleiding)) 

>pie(x= c(10,18,2), labels= c(“ped”, “psy”) 

Nominaal 

Lijndiagram of 

staafdiagram 

 

>barplot(table(myData$motivatie)) Ordinaal/absoluut 

Discrete, beperkte waarden mogelijk 

want anders wordt het 

onoverzichtelijk 

Histogram 

 

 

 

 

 

>hist(myData$gewicht) 

 

!!1 argument, 1 iets geschreven tussen de 

haakjes!! 

 

>hist(myData$gewicht,  breaks=4) = 

commando om aantal klassen te veranderen. 

Ratio of interval  

Continue variabelen met oneindig 

veel mogelijkheden. 
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 Normaal gezien kiest R deze zelf maar als je 

zelf beter idee hebt kan je aantal klassen(= 

aantal staven op X-as veranderen) 

Spreidingsdiagram

9 

 

>plot(x=myData$gewicht,y=myData$lengte

) 

Variabelen van ratio of interval 

 

Dient om verband tussen twee 

variabelen in kaart te brengen! 

 

 
9 Het concept spreidingsdiagram is belangrijk om begrijpen want het zal in komende hoofdstukken nog aan bod komen! 
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2.3 Reductietechnieken 

Een reductietechniek is zoals de term reeds verraad een techniek die een verdeling tot één 

getal reduceert. Het stelt ons in staat om onze data te reduceren. 

2.3.1 Centrummaten 

Een centrummaat is een maat voor het centrum van een verdeling en ze laat toe om de 

waarden van een variabele samen te vatten in één getal. 

Het gemiddelde is een van de belangrijkste centrummaten. De formule voor het rekenkundig 

gemiddelde is:  

 

In R duiden we het gemiddelde aan met de term mean. 

Gemiddelde is gevoelig aan outliers.10  Vooraleer je het gemiddelde berekent, 

is  het  dus  aangeraden  om  je  gegevens  grafisch te  representeren  en  visueel  na 

te gaan of er outliers zijn. Het gemiddelde wordt nooit gebruikt met nominale of ordinale 

variabelen omdat dit zinloos is. Denk maar aan het gemiddelde berekenen van geslacht? 

 

Met variabelen van interval meetniveau moet je echter voorzichtig zijn! In die zin dat dit 

aanleiding kan geven tot zinloze uitspraken11. Denk hierbij aan het voorbeeld uit de eerste les 

waarbij de temperatuur in Brussel in graden Celsius dubbel zo groot is als de temperatuur 

gemeten in Fahrenheit in Helsinki.  Met variabelen van ratio en absoluut meetniveau is er geen 

probleem. 

 

De mediaan wordt gebruikt voor variabelen van minstens ordinaal meetniveau.   Om  de  

mediaan  vanX(symbool mdX)  te  bepalen  moeten eerste alle waarden geordend worden  van  

klein  naar  groot.   Indien n oneven  is,  dan  is  de  mediaan gelijk aan de middelste 

waarneming.  Indien n even is, dan is de mediaan gelijk aan het gemiddelde van de twee 

middelste waarnemingen. Bijvoorbeeld als je een steekproef hebt met 7 waarnemingen dan is 

de mediaan de 4e waarneming, want er zijn nog 3 waarden kleiner en 3 waarden groter. Als je 

daarentegen een steekproef hebt bestaande uit 6 waarnemingen dan is de mediaan gelijk aan 

 
10 Gemiddelde volgt mooi de verdeling van uw variabele. In geval van outliers zal uw gemiddelde opschuiven 

naar links of rechts. 
11 Zie hoofdstuk 0 concept zinvolheid 
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het gemiddelde van waarneming 3+4.   Als de variabele ordinaal is en n even is, dan is de 

mediaan niet gedefinieerd, want om te mogen optellen en aftrekken moet je variabele van 

minstens intervalniveau zijn.12 Bijvoorbeeld je hebt de score bij een wedstrijd zijnde eerste 

plaats of tweede plaats, dan is het zinloos om hiervan de mediaan te berekenen. Toch zullen 

we dit probleem proberen omzeilen door de functie as.numeric in te voeren in R. 

In R wordt de mediaan aangeduid door de term median.  

 

 

 

De  modus is  de  score  met  de  hoogste  frequentie  (of  de  frequentste score). Om de 

modus te bepalen moet je de hoogste frequentie in de frequentieverdeling  opzoeken.   De  

corresponderende  waarde  is  de  modus.   Er zijn soms meerdere modi.  De modus is niet 

gevoelig aan outliers. 

 

 
12 Zie hoofdstuk 0: zinvolheid. 
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!Let wel op, vaak maken studenten de fout om de frequentie bijhorend bij de modus als modus 

aan te duiden. Stel je hebt een steekproef bestaande uit 20 mannen en 5 vrouwen dan is de 

modus “MAN” en dus niet 20. 20 is de frequentie die bij de modus hoort! 

2.3.2. Spreidingsmaten 

In de cursus statistiek I werden verschillende spreidingsmaten besproken. We herhalen deze 

kort. 13 

 

 

 
13 Spreidingsmaten zeggen iets over de spreiding van de waarden van uw variabelen. Liggen de waarden dicht 

bij mekaar of juist ver van mekaar?  
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14 

 

Voor het berekenen van d is er geen specifiek commando in R. Je zal zelf een aantal 

bewerkingen moeten uitvoeren door de formule toe te passen.  

Voor deze formule heb je frequenties nodig. Deze kan je opvragen in R via de functie table. Uit 

deze tabel kan je modus aflezen en p. Vervolgens vul je deze waarden in voor de formule. 

 
14 Als de prof verwijst naar afwijking dan bedoelt hij  
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2.3.3. Associatiematen15 

De twee belangrijkste twee associatiematen zijn covariantie en correlatie. Het zegt iets over 

het verband tussen twee variabelen, over de manier waarop twee variabelen met mekaar 

geassocieerd zijn. Bijvoorbeeld lengte en gewicht van een persoon. De centrale vraag bij dit 

soort maten is de volgende : “Is er een samenhang? Zo ja, positieve of negatieve samenhang? 

Lineaire of niet lineair?” 

   

 
15 Een associatiemaat is een getal dat de sterkte en de richting (positief of negatief) van de associatie 

tussen twee (kans)variabelen aangeeft. 
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Het is zo dat we hetzelfde commando(cor) gebruiken in R voor Pearson correlatiecoefficient als 

voor Kendall’s T. Echter om duidelijk te maken aan R dat we de Kendall’s T wil bekomen, 

voegen we een extra argument toe zijnde method=”kendall” 
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Een regressierechte is vooral handig omdat het ons in staat stelt om op basis van de waarde 

van één variabele(X), de waarde voor een andere variabele te voorspellen(Y). Met andere 

woorden op basis van de waarden van de onafhankelijke(X) kunnen we Y(afhankelijke 

variabele) voorspellen. 

2.4. Afsluiter 

Dit hoofdstuk behandelde de beschrijvende statistiek. Deze heeft als doel om data te 

beschrijven. Er zijn verschillende manieren om data te beschrijven. Zo kan je gebruik maken 

van een frequentietabel, een cirkeldiagram, een histogram, een spreidingsdiagram of 

regressierechte, gemiddelde, covariantie... Elk van deze technieken kwam aan bod in dit 

hoofdstuk.  

2.5. Extra 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZw74gz0Aw  

http://math4allview.appspot.com/view?comp=vc-e1&subcomp=vc-

e14&repo=m4a2015&item=theory 

https://www.youtube.com/watch?v=w13_sYu__eU 
https://www.youtube.com/watch?v=5fjNjXyR8E4 
https://www.youtube.com/watch?v=ULY1VtxsByc 

Hoofdstuk 3: Kansrekenen 

In dit hoofdstuk laten we de beschrijvende statistiek achter ons en zetten we de eerste stappen 

richting inductieve statistiek. We starten met kansrekening. Bij kansrekenen vertrekken we 

vanuit de vraag ‘Wat is de kans dat..?’ We kunnen het principe van kansrekenen eenvoudig 

uitleggen aan de hand van volgend voorbeeld. Stel je werpt een dobbelsteen. Wat is de kans 

dat je 6 gooit? Deze kans is duidelijk 1 op 6.  

We zullen een aantal concepten m.b.t. kansrekenen in volgende paragrafen toelichten. 

3.1 Toevalsproces en kansverdeling 

Een toevalsproces is een proces waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is. Denk maar aan 

het werpen van een dobbelsteen of het trekken van een steekproef, het afleggen van een 

examen. Bij elk toevalsproces zijn er steeds een aantal mogelijke uitkomsten. Denk maar aan 

het werpen van een dobbelsteen. Je kan ofwel 1 of, 2, 3,..gooien.  

Een gebeurtenis(voor een toevalsproces) is een mogelijkse uitkomst voor een toevalsproces of 

een reeks mogelijkse uitkomsten. Een gebeurtenis realiseert zich als één van de uitkomsten 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZw74gz0Aw
http://math4allview.appspot.com/view?comp=vc-e1&subcomp=vc-e14&repo=m4a2015&item=theory
http://math4allview.appspot.com/view?comp=vc-e1&subcomp=vc-e14&repo=m4a2015&item=theory
https://www.youtube.com/watch?v=w13_sYu__eU
https://www.youtube.com/watch?v=5fjNjXyR8E4
https://www.youtube.com/watch?v=ULY1VtxsByc
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zich realiseert. Bijvoorbeeld bij de worp van een dobbelsteen, indien de uitkomst als even wordt 

gedefinieerd, dan realiseert de gebeurtenis zich als de uitkomst van één worp even is. D.w.z. 

indien de persoon 2 of 4 of 6 gooit. Let goed op, het is NIET zo dat een gebeurtenis zich pas 

realiseert indien de persoon 2 en 4 en 6 gooit bij 3 verschillende worpen. Dit laatste is geen 

voorbeeld van een gebeurtenis. Bij een gebeurtenis gaat het om één toevalsproces(één worp) 

en geen herhaling van meerdere toevalsprocessen(meerdere worpen) 

X(hoofdletter) staat symbool voor toevalsvariabele bijvoorbeeld het aantal ogen van een 

dobbelsteen bij worp. 

3.1.0.1. De complementaire gebeurtenis 

A staat symbool voor een gebeurtenis zijnde een mogelijkse uitkomst, bijvoorbeeld bij IQ 110. 

A* staat symbool voor de complementaire gebeurtenis welke enkel voorkomt als en 

slechts als A zich NIET voordoet. Met andere woorden slechts één van de twee doet zich 

voor. 

Voorbeeld: het werpen van een muntstuk waarbij A gelijk is aan kop, A* gelijk is aan munt. Een 

ander voorbeeld is geslacht van personen, ofwel ben je man(A) ofwel vrouw (A*) toch in landen 

waar men geslacht op die manier definieert. 

A en A* zijn complementair 

(A*)*= A 

3.1.1 Toevalsvariabele 

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

toevalsproces onvoorspelbaar is. We weten vooraf niet welke waarde de variabele zal aannemen. 

Toevalsvariabelen kunnen ofwel discreet ofwel continue zijn en ze kunnen ook van verschillend 

meetniveau zijn nominaal, ordinaal, interval, ratio of absoluut. 

Voorbeeld: het aantal ogen bij een worp met een dobbelsteen. Je weet immers vooraf niet de 

uitkomst van je worp zal zijn. 

Een realisatie is de waarde/waarden van een toevalsvariabele bij herhaling van het 

toevalsproces.  

Voorbeeld: bij meerdere worpen met een dobbelsteen gooit de persoon 5,2 en 3🡨5,2 en 3 zijn 

de realisaties van de toevalsvariabele.  



14 
 

Term Uitleg Voorbeeld 

Toevalsproces Is een proces waarvan de 

uitkomst onvoorspelbaar is 

Worp dobbelsteen, score bij 

multiple choice examen, 

opwerpen van een muntstuk 

Gebeurtenis Is een mogelijkse uitkomst 

bij een toevalproces of een 

reeks uitkomsten 

Het gooien van een 5 bij 

één worp, score van 28/40 

op één examen 

Complementaire 

gebeurtenis 

Doet zich enkel voor als de 

andere gebeurtenis zich niet 

voordoet 

Slagen of niet slagen op een 

examen, het gooien van kop 

of munt 

Toevalsvariabele Een variabele waarvan de 

waarde bij een 

toevalsproces 

onvoorspelbaar is  

Het aantal ogen die je gooit 

bij worp met dobbelsteen, 

examenscore 

Realisatie Waarde van 

toevalsvariabele bij 

herhaling 

Bijvoorbeeld in eerste zit 

bepaalde je 14/40 op 

Statistiek II examen, in 

tweede zit 40/40. 14/40 en 

40/40 zijn de realisaties.  

Uitkomst Mogelijkse waarde van een 

toevalsvariabele 

Bijvoorbeeld op een examen 

op 40 punten kan je 10 

halen of 12 of 20 of….  

 

3.1.2. Kansen 

3.1.2.1. Het begrip kans 

De kans van een gebeurtenis A symbool P(A) wordt gedefinieerd als de relatieve frequentie 

van de gebeurtenis indien we het toevalsproces eindeloos zouden herhalen. Een kans ligt 

steeds tussen 0 en 1( want een kans is immers gelijk aan een relatieve frequentie en relatieve 

frequenties liggen steeds tussen 0 en 1). 
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3.1.2.2 Afhankelijkheid 

Twee gebeurtenissen A en B zijn afhankelijk als de realisatie van de ene de kans op de 

realisatie van de andere beïnvloedt.  Twee  gebeurtenissen zijn onafhankelijk indien ze niet 

afhankelijk zijn. 

 

 

Een ander meer simplistisch voorbeeld om dit uit te leggen is het volgende. We weten dat kat 

en hond zich doorgaans gedragen als kat en hond(spreekwoord). Mensen bezitten ofwel een kat 

als huisdier ofwel een hond. Het hebben van een kat als huisdier beïnvloed dus de kans op het 

hebben van een hond als huisdier, deze kans wordt namelijk kleiner indien men reeds een kat 

bezit. Deze gebeurtenissen zijn aldus afhankelijk van mekaar want het feit dat mensen reeds 

een kat in huis hebben, beïnvloed de kans op het hebben van een hond als huisdier.  

3.1.3. Kansverdeling 

Een kansverdeling is een tabel bestaande uit twee rijen of kolommen en waarbij de eerste rij de 

mogelijkse waarden weergeeft die uw toevalsvariabele kan aannemen en de tweede rij de 

bijhorende kansen weergeeft, de kans dat uw variabele die specifieke waarde aanneemt. 

Herinner je dat we kansen gedefinieerd hebben als relatieve frequenties in een steekproef die 

oneindig groot is. Vandaar dat een kansverdeling sterk gelijkt op een frequentieverdeling.  

     

Figuur 1 voorbeeld van een frequentietabel                      Figuur 2 voorbeeld van een kansverdeling 
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Een kansverdeling is dus niet meer dan een manier om bepaalde kansen te 

visualiseren(ordeningstechniek). Net zoals we in hoofdstuk 2 van deze cursus de 

frequentietabel bespraken als mogelijkse ordeningstechniek. Het is een manier om data weer te 

geven. Echter kunnen we enkel kansverdelingen opstellen voor discrete variabelen. Dit 

heeft te maken met de eigenschap van een discrete variabele. Het is namelijk zo dat discrete 

variabelen slechts een beperkt aantal waarden kunnen aannemen. Deze waarden alsook de 

bijhorende kans dat de variabele effectief deze waarde aanneemt kunnen we uitdrukken in 

getal en bijhorend een frequentietabel opstellen. We vertrekken hierbij van volgende 

eigenschap:  

P(X=xi)  

🡨 De kans dat een bepaalde toevalsvariabele X een bepaalde waarde xi aanneemt. 

3.1.4. Dichtheidsfunctie 

Omdat een kansverdeling enkel gebruikt mag worden bij discrete variabelen werd een 

alternatief voorzien voor continue variabelen zijnde een dichtheidsfunctie. Een 

dichtheidsfunctie is een manier om alle kansen te visualiseren bij continue variabelen. Want 

een kansverdeling is zoals reeds vermeld niet van toepassing op continue variabelen, 

want bij het opstellen van een kansverdeling vertrekken we vanuit de eigenschap P(X=xi), we 

vertrekken vanuit de kans dat een bepaalde variabele een specifieke waarde xi aanneemt. 

Echter bij continue variabelen is deze kans steeds gelijk aan 0 omdat er een oneindig aantal 

waarden mogelijk zijn en de kans op een specifieke waarde quasi nihil is. We kunnen dit 

eenvoudig uitleggen aan de hand van volgend voorbeeld. Stel men doet een steekproeftrekking 

in Vlaanderen. Wat is de kans dat de eerste persoon die je trekt een gewicht heeft van exact 

85.555555 kg? Deze kans is zeer klein. Een ander voorbeeld is eentje uit de lessen Statistiek I. 

Stel de prof vraagt aan zijn studenten om te raden welk reëel getal hij in zijn hoofd heeft. 

Hierbij zijn oneindig aantal waarden mogelijk, de kans dat studenten dat specifieke getal raden 

is quasi 0. Denk maar aan het getal 1.3141514151 de kans dat studenten dit raden is zeer 

klein. Echter indien de prof zegt dat het getal een natuurlijk getal is(geen kommagetal) en dit 

ligt tussen 0-5, dan is er wel een grote kans dat een deel van de studenten het juiste getal 

raadt. Het verschil ligt erin dat dit laatste een  voorbeeld is waarbij de variabele discreet is. Er 

zijn slechts een beperkt aantal waarden mogelijk gaande van 0 tem 5. In het eerste geval was 

de variabele continue en zijn er dus oneindig aantal waarden mogelijk, waardoor de kans dat 

studenten het juist raden quasi 0 is.  
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Daarom werken we niet met kansverdelingen bij continue variabelen maar met een 

dichtheidsfunctie. De dichtheidsfunctie is een functie waarbij oppervlaktes onder de curve 

kansen representeren. Belangrijk om weten is dat een dichtheidsfunctie een aantal 

eigenschappen kent namelijk (1) de dichtheidsfunctie is altijd positief, de functie gaat nooit 

onder de x-as, nooit negatief (2)de totale oppervlakte onder de curve is steeds gelijk aan 116. 

Zo illustreert onderstaande figuur. Je kan dit gemakshalve visueel inschatten ofwel kan je 

softwarepakketten gebruiken om de concrete kans te berekenen. 

 

 

3.1.5. Bivariate kansverdeling 

We hebben reeds het concept kansverdeling gezien. Bij bivariate kansverdeling zullen we dit 

toepassen op twee variabelen. De term bivariaat wijst erop dat we geïnteresseerd zijn in twee 

variabelen(X en Y) tegelijkertijd. Bivariate kansverdelingen worden doorgaans gevisualiseerd 

door middel van een tabel, waarbij elke specifieke cel uit de tabel een bepaalde kans voorstelt. 

De som van alle cellen uit de tabel dient steeds gelijk te zijn  aan 1 want zoals reeds meermaals 

aangegeven zijn kansen gelijk aan relatieve frequenties en voor relatieve frequenties geldt dat 

de som ervan steeds gelijk is aan 1.  

 
16 Waarom is dit zo? Wel de oppervlakte onder de curve representeert kansen en kansen zijn relatieve 

frequenties en als we de som nemen van alle relatieve frequenties of kansen dan bekomen we 1.  
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3.1.6. Bivariate dichtheidsfunctie 

Opnieuw is het zo dat men bij continue variabelen geen gebruik kan maken van de bivariate 

kansverdeling omdat de kansen niet in een tabel kunnen gegoten worden. De kansen zijn 

immers gelijk aan 0 omdat de waarden die variabelen kunnen aannemen oneindig groot zijn. 

Daarom spreken we bij continue variabelen over zogenaamde bivariate dichtheidsfunctie. 

Meer hoeft hierover niet gekend te zijn.  
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3.1.7. Afhankelijke toevalsvariabelen 

We hebben het al gehad over zogenaamde afhankelijke en onafhankelijke gebeurtenissen. Nu 

zullen we het hebben over afhankelijke en onafhankelijke toevalsvariabelen. Let op, dit is 

niet hetzelfde! 

3.1.7.1. Discrete variabelen 
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Simpel gesteld, afhankelijkheid van een variabele wordt uitgedrukt door middel van de 

afhankelijkheid van gebeurtenissen. Als ze niet onafhankelijk zijn, zijn ze afhankelijk. Twee 

gebeurtenissen zijn onafhankelijk indien de kans op de twee gebeurtenissen gelijk is aan het 

product(maal) van twee kansen 🡨  

Indien deze gelijkheid geldt voor alle mogelijkse combinaties dan zijn de twee variabelen 

onafhankelijk. 

In oefeningen zal je dus alle mogelijkse combinaties voor de gelijkheid uitproberen. Van zodra 

je een bepaalde combinatie vindt waarvoor bovenstaande gelijkheid niet opgaat dan mag je 

stoppen met rekenen en concluderen dat de twee variabelen afhankelijk zijn.  

Uitwerking oefening cursus pagina 59 
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3.1.7.2. Continue variabelen 

Niet kennen, zal niet gevraagd worden. 

3.1.8. Reductietechnieken 

In hoofdstuk 2 van deze cursus bespraken we reeds een aantal reductietechnieken. We 

bespraken deze in de context van de beschrijvende statistiek en zullen deze nu vertalen naar de 

inductieve statistiek. Dit wil zeggen dat we zullen proberen om de verdeling van 

toevalsvariabelen samen te vatten door één of enkele getallen. Deze getallen benoemen we als 

centrummaten/maten van centrale tendentie én spreidingsmaten. 

3.1.8.1. Discrete toevalsvariabelen 

In de cursus statistiek I werden deze uitvoerig besproken. We zullen ons in deze cursus 

beperken tot het populatiegemiddelde/verwachting en populatievariantie. 
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3.1.8.2. Continue toevalsvariabelen 

Hierbij werkt men met integralen maar het kunnen werken met integralen maakt geen deel uit 

van de leerstof. 

3.1.9. Associatietechnieken 

Associatietechnieken hebben betrekking tot lineaire verbanden tussen twee variabelen(= 

correlatiecoefficient). In de cursus statistiek I werden ook monotone(=Kendall) en niet- lineaire 

verbanden gedefinieerd maar deze hoeven niet gekend te zijn voor statistiek II.  

3.1.9.1. Discrete toevalsvariabelen 

Een manier om een lineair verband uit te drukken in een getal is door middel van de 

covariantie. Een tweede manier is door gebruik te maken van de correlatiecoëfficiënt. Beide 

zeggen iets over in welke mate er een lineair verband is tussen twee variabelen. Let op indien 

de correlatiecoëfficiënt gelijk is aan 0, dan wil dit niet zeggen dat er geen verband is tussen 

variabelen! Het kan immers zijn dat er een ander verband is, niet- lineair van aard.  

 

3.1.9.2. Continue toevalsvariabelen 

Opnieuw niet kennen! 

3.1.10. Nuttige stellingen 

Deze werden reeds besproken in cursus Statistiek I Hoofdstuk 5. Ook de verdelingen werden in 

dit hoofdstuk werden reeds behandeld bij Statistiek I. Het enige verschil is dat bij Statistiek I 

deze stellingen in het formularium van het examen staan, bij statistiek II is dit niet het geval en 

dienen de stellingen uit het hoofd gememoriseerd te worden! 
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Stelling 1: de som van de kansen van twee complementaire gebeurtenissen is altijd gelijk aan 

1. Denk hierbij aan het werpen van een munt waarbij de som van de kans op kop en de kans 

op munt is gelijk aan 1. 

 

Stelling 2: de verwachting van een constante maal een variabele is gelijk aan de verwachting 

van de variabele maal de constante. 

 

Stelling 3: de verwachting van een som is gelijk aan de som van de verwachtingen. 

 

Stelling 4: de verwachting van een verschil is het verschil van de verwachtingen.  

Stelling 5: de variantie van een som is gelijk aan de 

som van de varianties plus 2 maal de covariantie.  

Stelling 6: de variantie van een verschil is gelijk aan de som van de varianties min 2 keer de 

covariantie. 

    V(Z)= V(X)+ V(Y) - 2COV(X,Y) 

Stelling 7: Zowel de covariantie als correlatie van onafhankelijke variabelen is altijd gelijk aan 0. 

Let wel op, deze uitspraak geldt maar in één richting . Het is dus niet zo dat indien de 

covariantie nul is  dat twee variabelen perse onafhankelijk zijn! Let hiermee op! 

3.2. Bijzondere kansverdelingen 
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Bijzondere verdelingen17 

Binomiale verdeling 

 

Normaalverdeling t-verdeling 

 

 

 

Discrete variabelen Continue variabelen Continue variabelen 

Ofwel succes ofwel mislukking(2 mogelijkse uitkomsten) Klokvormig met een piek rond gemiddelde 

Symmetrische curve 

l vrijheidsgraden 

N/n ligt vooraf vast Twee parameters: gemiddelde µ en variantie Symmetrische curve, 

klokvormig. De breedte van de 

klok wordt kleiner naarmate 

aantal vrijheidsgraden groter 

wordt. 

p of de kans op succes is onveranderlijk 

k staat voor het aantal successen 

 

Standaard normale verdeling: gemiddelde 0 en 

variantie 1 

Standaardiseren om van normale 

verdeling🡨standaardnormale 

Lijkt sterk op normaalverdeling 

In R: dbinom en pbinom In R: pnorm(alfeiden van kans) en qnorm(kans 

gegeven en waarde achterhalen) 

In R: pt, qt 

https://www.youtube.com/watch?v=m7TQ7NwI9GQ https://www.youtube.com/watch?v=r_Hv_yN6rEE  

 
17 Voor de bijzondere verdelingen raad ik aan om de lesopnames hierover van statistiek I opnieuw te bekijken 

😊 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m7TQ7NwI9GQ
https://www.youtube.com/watch?v=r_Hv_yN6rEE
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3.3. Steekproevenverdeling 

Ook dit werd reeds besproken tijdens de cursus Statistiek I meer bepaald in hoofdstuk 6. Stel 

we trekken niet één steekproef maar meerdere steekproeven dan zullen de waarden van de 

variabele X variëren. Bijvoorbeeld het IQ van de eerste persoon uit een eerste steekproef 

bedraagt 110; de eerste persoon bij tweede steekproeftrekking heeft een IQ van 115. Vandaar 

dat we stellen dat de  waarde van de variabel X een toevalsvariabele is, omdat deze zal 

variëren over steekproeven heen. Ook het gemiddelde van een toevalsvariabele zal variëren 

over steekproeven heen. De formule om dit gemiddelde te gaan berekenen is : 

 

!Merk op dat hoofdletter X met een streep erboven symbool staat voor het gemiddelde over steekproeven 

heen, terwijl kleine letter x met een streep erboven symbool staat voor het gemiddelde van één specifieke 

steekproef! 

Op dezelfde manier kunnen we de variantie van de toevalsvariabele X definiëren 

 

 

3.4. Steekproevenverdeling van X 
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Op basis van de centrale limietstelling mogen we stellen dat indien onze steekproef groot 

genoeg is (n ≥30) dan mogen we ervanuit gaan dat het gemiddelde een normale verdeling 

volgt. 

3.5. Afsluiter 

Hoofdstuk 3 heeft betrekking tot kansrekenen. Kansrekenen wil zeggen dat we bepaalde 

kansen zullen afleiden, bijvoorbeeld de kans om kop te gooien bij het opwerpen van een 

muntstuk, de kans om een 5 te gooien met een dobbelsteen.  We hebben kansen hierbij 

gedefinieerd als relatieve frequenties in een steekproef die oneindig groot is. Bijhorende 

bespraken we enkele van de ordeningstechnieken zoals een kansverdelingstabel of bivariate 

kansverdeling en dit voor discrete variabelen. Voor continue variabelen bespraken we andere 

figuren omdat discrete en continue variabelen niet dezelfde eigenschappen bezitten en we dus 

niet zomaar figuren die gelden voor discrete variabelen kunnen of mogen gaan toepassen op 

continue variabelen.   

Verder bespraken we ook enkele nuttige stellingen en bijzondere verdelingen.  

3.6. Extra 

https://www.youtube.com/watch?v=lUbxDx0PO18 

https://www.youtube.com/watch?v=3YX5qHPXTd8 

https://www.youtube.com/watch?v=d7Cyc8GcBl8 

https://www.youtube.com/watch?v=ERvx0pngqqc 

https://www.youtube.com/watch?v=lUbxDx0PO18
https://www.youtube.com/watch?v=3YX5qHPXTd8
https://www.youtube.com/watch?v=d7Cyc8GcBl8
https://www.youtube.com/watch?v=ERvx0pngqqc
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Hoofdstuk 4: puntschatting 

Het komt vaak voor dat we de verdeling van een variabele in een populatie niet kennen, of niet 

volledig.  We wensen dus één of meerdere parameters(gemiddelde, correlatie, proportie ) te 

schatten en dit op basis van een steekproef. Om een parameter te schatten θ gebruiken we een 

steekproefgrootheid(of statistiek).  In het algemeen, noemen we ze een schatter(symbool 

Q).  Een schatter heeft dus een steekproevenverdeling.  Op basis van een steekproef 

berekenen we de steekproefgrootheid Q en we bekomen een getal (de realisatie van de 

steekproefgrootheid).  Dit getal wordt de schatting genoemd.  Merk op dat we een schatter als 
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een toevalsvariabele beschouwen want telkens als we een nieuwe steekproef trekken weten  

we  niet  wat  de  waarde  van  de  schatter  zal  zijn.   Een  schatting  is  GEEN 

toevalsvariabele.  Het is de waarde (de realisatie) van de schatter in een bepaalde steekproef 

en zal aldus niet variëren. 

4.1. Eigenschappen van een goede schatter 

We wensen een goede schatter. Een goede schatter wil zeggen niet te verschillend van de te 

bepalen parameter θ. We spreken van een goede schatter indien voldaan is aan twee 

voorwaarden/eigenschappen: zuiverheid en efficiëntie. 

● Onze schatter zuiver is(unbiased). Zuiver wil zeggen dat de verwachting van de schatter 

gelijk is aan de te schatten parameter. Onze schatter is gemiddeld genomen correct. 

Soms zal de schatting te groot zijn of te klein maar algemeen gezien zal onze schatter 

gelijk zijn aan de parameter. 

● De variantie van de schatter V(Q) wordt kleiner naarmate de steekproef toeneemt. Onze 

schatter gaat steeds nauwkeuriger worden naarmate de steekproef toeneemt. 

Als we verschillende schatters hebben voor een bepaalde populatieparameter, dan 

zeggen we dat de schatter met de kleinste variantie het efficiëntst is. Met andere 

woorden, we weten dat de schatter zelden een perfecte schatting zal geven.  Soms zal 

de schatting te groot zijn.  Soms te klein.  Maar we willen dat de afwijkingen zo klein 

mogelijk zijn. De twee bekendste methoden om een parameter te schatten zijn 

degrootsteaannemelijkheid(maximum likelihood) en dekleinste kwadraten(least 

squares).Geen van die twee methoden is perfect.  De grootste aannemelijkheid 

methode levert altijd efficiënte schatters  maar ze zijn niet altijd zuiver. 

4.2. Standaardfout 

De standaardfout(standard error, SE) wordt gedefinieerd als de standaarddeviatie van een 

schatter. Standaardfout vertelt ons iets over de precisie van onze schatter. Er geldt dat hoe 

kleiner onze standaardfout, hoe preciezer onze schatter.  

4.3 Enkele schatters 

Hieronder enkele voorbeelden van schatters. Het symbool voor een schatting is ^. 
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4.3.1. Verwachting 

Stel we willen de verwachting of het populatiegemiddelde kennen, dan zullen we deze proberen 

schatten. We zullen proberen om µx te schatten en doen hiervoor beroep op X. Deze schatter is 

zuiver en efficiënt.  

 

Kortom, om het populatiegemiddelde te schatten kunnen we beroep doen op het 

steekproevengemiddelde. Indien we het steekproevengemiddelde kennen kunnen we ons 

populatiegemiddelde bepalen. 

4.3.2. Variantie 

Stel we willen dit keer niet de verwachting in populatie maar de variantie kennen, ook deze 

zullen we trachten te schatten.  

 

Idem hier. Net zoals bij gemiddelde kan je ook hier de steekproefvariantie gebruiken als 

schatter voor de populatievariantie.  

4.3.3.Covariantie 

Stel we willen onze covariantie schatten. 
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Idem. Covariantie steekproef als schatter voor covariantie op populatieniveau. 

4.3.4. Correlatiecoëfficiënt 

Stel we willen de correlatiecoëfficiënt tussen twee variabelen schatten.  

 

Idem. Correlatie steekproef= correlatie populatie 

4.4. Afsluiter 

Herinner je dat statistiek een wetenschap is die vertrekt vanuit onderzoek en bijhorend een 

onderzoeksvraag waarop we een antwoord wensen. Deze onderzoeksvraag heeft betrekking tot 

een populatie, vaak een populatie die zeer groot is. Te groot om alle personen uit de populatie 

te bevragen. Vandaar dat er binnen onderzoek gewerkt wordt met een steekproef. Echter de 

uitspraken die we wensen te doen hebben te maken met de populatie. We zullen dus onze 

bevindingen die zich situeren op steekproefniveau moeten kunnen vertalen naar 

populatieniveau. Een manier om dit te doen is door gebruik te maken van schatters. 

Bijvoorbeeld je wenst te weten wat het gemiddeld gewicht is bij Vlaamse meisjes tussen de 12-

14 jaar. Indien je hierop een antwoord zou willen zou je alle Vlaamse meisjes tussen de 12- 14 

jaar moeten wegen en zo het gemiddelde bepalen. Dit is quasi onmogelijk of enorm 

tijdsrovend. Daarom zullen we enkele Vlaamse meisjes(bijvoorbeeld 50) tussen de 12-14 jaar 

wegen en hun gemiddeld gewicht berekenen. Maar is dit wel hetzelfde? Niet volledig, want we 

hebben niet alle meisjes gewogen. Onze uitspraak is dus slechts een schatting en zal vaak 
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verkeerd zijn. We doen immers een uitspraak op basis van het gemiddeld gewicht van 50 

meisjes en niet alle meisjes. Of met andere woorden op basis van ons steekproefgemiddelde 

schatten we ons populatiegemiddelde(gemiddeld gewicht van alle Vlaamse meisjes tussen de 

12-14). We zullen steeds trachten een goede schatter te kiezen, een goede schatter is een 

schatter die voldoet aan twee eigenschappen zijnde zuiver en efficiënt. In dit hoofdstuk 

bespraken we enkele schatters voor parameters.  

4.5. Extra informatie 

https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/statistiek-2/college-

aantekeningen/hc-2-statistiek-2/4996720/view?fbclid=IwAR0HoRV23quinDlr-

n7Jo5ztE5wYG7kZ38o0seQGsxBOIni3D2yYeZdSp1w 

Hoofdstuk 5: intervalschatting-betrouwbaarheidsintervallen 

5.1 Betrouwbaarheidsintervallen 

Intervalschattingen of betrouwbaarheidsintervallen zijn een alternatief voor puntschattingen. 

We weten immers dat puntschattingen quasi altijd fout zijn(cfr. Hoofdstuk 4).  Bij een 

betrouwbaarheidsinterval stelt men niet langer dat het gemiddelde ongeveer 105 is maar men 

definieert het gemiddelde voortaan in termen van een interval bijvoorbeeld mijn 

populatiegemiddelde ligt tussen 100 en 110. We zullen met andere woorden een bepaald 

interval [] berekenen in relatie tot de parameter waarin we geïnteresseerd zijn. Dit laat ons toe 

om meer correcte uitspraken te doen omdat de uitspraken die we doen voorzichtig 

geformuleerd zijn. We schuiven geen exacte waarde naar voor maar een interval waartussen 

de waarde zich bevindt. Doorgaans zijn de uitspraken 95 procent betrouwbaar(*95 procent 

betrouwbaarheidsinterval), dus zowel puntschatting als betrouwbaarheidsintervallen kunnen 

fouten bevatten, ze zijn niet altijd zuiver én efficiënt. Maar een intervalschatting of BI is veel 

accurater dan een puntschatting en in dat opzicht dus beter maar zeker niet perfect! 

5.1.1 De verdeling van X is normaal  

Stel we zijn geïnteresseerd in de verwachting (µ) en onze populatievariantie is ongekend. 

Indien X onze variabele normaal verdeeld is, dan geldt een bepaalde formule waarbij onze 

steekproefgrootheid de t-verdeling volgt.  

https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/statistiek-2/college-aantekeningen/hc-2-statistiek-2/4996720/view?fbclid=IwAR0HoRV23quinDlr-n7Jo5ztE5wYG7kZ38o0seQGsxBOIni3D2yYeZdSp1w
https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/statistiek-2/college-aantekeningen/hc-2-statistiek-2/4996720/view?fbclid=IwAR0HoRV23quinDlr-n7Jo5ztE5wYG7kZ38o0seQGsxBOIni3D2yYeZdSp1w
https://www.studeersnel.nl/nl/document/vrije-universiteit-amsterdam/statistiek-2/college-aantekeningen/hc-2-statistiek-2/4996720/view?fbclid=IwAR0HoRV23quinDlr-n7Jo5ztE5wYG7kZ38o0seQGsxBOIni3D2yYeZdSp1w
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tn-1;α/2 is een bepaalde variabele die een studentverdeling volgt met n-1 vrijheidsgraden en 

waarbij α/2 de oppervlakte rechts aanduidt. 
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Merk op -tn-1;α/2 en tn-1;α/2 zijn dezelfde getallen maar bij het ene staat er een min voor en 

bij het andere niet, bijvoorbeeld een interval gaande van -1.96 en 1.96.  

We zeggen dat in 1- alpha van de gevallen(bijvoorbeeld alpha 5 procent dan is dit 95, 95 

procent van de gevallen) zal de waarde van uw toevalsvariabele tussen -tn-1;α/2 en tn-1;α/2 

liggen. Let dus goed op met het interpreteren van de cijfers. Het is in 95 procent van de 

gevallen, wat niet gelijk is aan 95 procent kans! 

 

5.1.2. De verdeling van X is niet normaal of onbekend 

Dit werd niet behandeld in de cursus Statistiek I. Als X niet normaal verdeeld is dan kunnen we 

niet zomaar de formule van pagina 81 cursus gaan toepassen. We kunnen dit probleem echter 

wel oplossen door aan twee voorwaarden te voldoen (1) groot genoeg steekproef van minstens 

30 +(2) de verdeling van X mag niet te scheef zijn. Door aan beide voorwaarden te voldoen 

kunnen we wel opnieuw dezelfde formule als bij X normaal verdeeld gebruiken.18 

 

 
18 Denk hierbij aan het concept van centrale limietstelling 
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5.2. Andere betrouwbaarheidsintervallen 

5.3. Extra info 

https://www.youtube.com/watch?v=v4BFSVU7jGk&t=10s&fbclid=IwAR05lozEQEsbRzix3XI57bBiMTnixu1

Zapz1bOC3R3lKRMEm1ORS7pZHAUQ 

Hoofdstuk 6: De statistische toetsen 

6.1. Zijn de studenten FPPW slimmer?  

  

 

Op basis van statistische toetsen kunnen we nagaan of er sprake is van een toevalseffect. Met 

andere woorden statistische toetsen bieden ons de mogelijkheid om na te gaan of toeval een 

rol speelt bij het voorspellen van bepaalde parameters(bijvoorbeeld µ)  

https://www.youtube.com/watch?v=v4BFSVU7jGk&t=10s&fbclid=IwAR05lozEQEsbRzix3XI57bBiMTnixu1Zapz1bOC3R3lKRMEm1ORS7pZHAUQ
https://www.youtube.com/watch?v=v4BFSVU7jGk&t=10s&fbclid=IwAR05lozEQEsbRzix3XI57bBiMTnixu1Zapz1bOC3R3lKRMEm1ORS7pZHAUQ
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6.1.0.1. Bijkomende hypothese 

Hierbij veronderstellen we dat de variantie gekend is(onrealistisch, vaak is deze ongekend)  

  

Op basis van p-waarde kunnen we uitspraken doen over onze populatieparameter. Bij een 

kleine p-waarde, hebben we bewijskracht tegen H0 en zullen we H0 verwerpen.  

6.1.0.2. Zonder bijkomende hypothese 

Deze hypothese geldt indien de variantie ongekend is. Hierbij volgt de steekproefgrootheid 

geen normaalverdeling maar Studentverdeling of t-verdeling. 
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6.2. To be or not to be 

Belangrijk om onthouden is dat de uitspraken die we doen nooit 100 procent zeker zijn omdat 

onze variabele veranderlijk zijn, alsook omdat we vaak slechts een deel van de populatie 

bevragen.  

6.3. De toetsingsprocedure 

Een toetsingsprocedure bestaat klassieke genomen uit een aantal stappen. We bespreken elk 

van deze stappen in volgende paragrafen(6.3.1-6.3.7).  

6.3.1. Theoretische hypothese 

Onderzoek start vaak vanuit een bepaalde hypothese bijvoorbeeld studenten FPPW zijn slimmer 

dan de gemiddelde Vlaming, mannen lopen sneller dan vrouwen,… 

6.3.2. Statistische hypothese of alternatieve hypothese 
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Eenmaal de theoretische hypothese is gekozen vertaal je deze in termen van kansrekening, 

waarbij je naast de algemene hypothese(H0) een alternatieve hypothese(Ha) zal formuleren. 

Bijvoorbeeld µx>100. 

Merk op! Bij een tweezijdige toets staat er in de alternatieve hypothese een ≠terwijl bij 

eenzijdig toetsen dit ofwel ….<……. of …..>…….  

6.3.3. Nulhypothese 

De nulhypothese is tegenstrijdig aan de alternatieve hypothese wat wil zeggen dat als de 

nulhypothese geldt, de alternatieve hypothese niet van toepassing is en omgekeerd. We gaan 

de nulhypothese gebruiken om de alternatieve te verwerpen en om aan te tonen dat onze 

observaties louter het effect van toeval zijn. Bovendien heeft de nulhypothese steeds de vorm 

van een gelijkheid(=). Deze kan dus niet voorkomen in de vorm van ≠ of …..<…. Of …..>…. 

6.3.4. Eerste beslissing 

Nadat de hypothesen werden geformuleerd zal men een steekproef trekken en tot een eerste 

besluit komen. Indien er onvoldoende evidentie is voor de alternatieve hypothese dan zijn 

verdere statistische toetsen onnodig en mag je rechtstreeks de nulhypothese aanvaarden.  

Indien er voldoende evidentie is voor de alternatieve hypothese is zal men verder het 

toetsingsproces doorlopen! Opgepast je gaat wel veheidrder met het proces indien de 

steekproef slechts geringe evidentie voor de alternatieve hypothese biedt! Met andere woorden 

de centrale vraag voor een eerste beslissing is of er voldoende evidentie/bewijs is voor de 

alternatieve hypothese? 

6.3.5. Toetsingsgrootheid G 

 

6.3.6. Overschrijdingskans of p-waarde 

6.3.6.1. Eenzijdige toets 
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6.3.6.2. Tweezijdige toets 

6.3.7. Beslissing 

Indien de p-waarde klein is zullen we de nulhypothese verwerpen. Hoe kleiner uw p-waarde, 

hoe meer bewijskracht tegen H0. Meestal wordt een p-waarde van 5 procent vooropgesteld en 

verwerpen we bij een 5 procent significantieniveau/onbetrouwbaarheidsdrempel(alpha) d.w.z. 

als onze waarden in de staart van de verdeling liggen(2.5 procent links of 2.5 procent rechts 

van onze verdeling)(= extreme waarden). Je kan de p-waarde ook berekenen via R 

 

6.4. Toetsingsprocedure in actie 

Zie cursus pagina 93. 

6.5. Keuze van toetsingsgrootheid 

De keuze voor een bepaalde toetsingsgrootheid is niet evident omdat er een oneindig aantal 

mogelijkheden zijn, daarom zullen we een aantal van deze mogelijkheden bespreken waardoor 

we een soort  waaier aan keuze toetsingsgrootheden ontwikkelen. 

6.5.1. Het toetsen van hypothese betreffende µ 

Men wil toetsen of de verwachting van X verschillend is van een bepaalde waarde. Deze 

bepaalde waarde is vaak de verwachting van X in een andere populatie. Denk hierbij aan het 

voorbeeld van IQ bij de gemiddelde Vlaming en gemiddelde IQ van studenten aan de FPPW. 

De methode waarbij sigma bekend is dient niet gekend te zijn. Je dient enkel te onthouden dat 

indien sigma bekend is, gebruik wordt gemaakt van zogenaamde z-toetsen. In deze cursus 

zullen we ons vooral focussen op de t- toets waarbij sigma of de variantie ongekend is. In R 

kan je eenvoudig een t-toets uitvoeren via het commando t.test. 
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Conclusie door het commando conf.level in te voeren zal enkel het betrouwbaarheidsinterval 

wijzigen, de rest van de output blijft ongewijzigd. Je kan dit commando gebruiken om de 

waarde van uw betrouwbaarheidsinterval aan te passen, bijvoorbeeld je wil geen 95 procent BI 

maar een 90 procent BI. Als je dit commando niet specifiek vermeld dan zal R automatisch 

uitgaan van een 95 procent betrouwbaarheidsinterval.  

6.5.2. Het toetsen van hypothese betreffende twee verwachtingen 

 

Men spreekt in het kader hiervan van onafhankelijke en afhankelijke steekproeven. In de 

Engelse taal spreekt men over paired samples and independent samples. 

6.5.2.1. Onafhankelijke steekproeven 

In het kader hiervan bespreken we drie mogelijkse gevallen die zich kunnen voordoen: 

●  

●  
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Deze laatste methode zullen we het vaakst gebruiken. 

 

Het principe dat de Welch t-toets gelijk is aan de t-toets klopt niet volledig. Eigenlijk zijn er 

twee soorten t-toetsen waarvan Welch er één is. 

 

6.5.2.2. Afhankelijke steekproeven 

Bij afhankelijke steekproeven zullen we het probleem herleiden naar één steekproef, één 

variabele en dit door het introduceren van een nieuwe toevalsvariabele D zijnde het verschil 

tussen twee variabelen. Vervolgens zullen we deze D gebruiken wanneer we onze nulhypothese 

herdefiniëren zijnde µD=0 i.p.v µ1=µ2. 
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6.6. Toetsen van hypothese betreffende een proportie(of kans) 
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6.7. Normaliteitsassumptie 

6.7.1 De normale quantile quantile plot 

6.7.2. Toepassing van de normale qq-plot 

6.8. Significantie 

Men spreekt van een significant verschil wanneer het  geobserveerde verschil groot genoeg is 

om te besluiten dat het niet toevallig is. Dit betekent echter niet dat het verschil groot is of 

verwaarloosbaar. De term significant wijst enkel op het feit dat het verschil niet 0 is. 

6.9 Fouten 

6.9.1 Twee soorten fouten 

 

6.10 Extra 

https://www.youtube.com/watch?v=1C4kuZ9JE6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=nQ52QD3oWEA 

https://www.youtube.com/watch?v=DJGXO50HMIs 

https://www.youtube.com/watch?v=SzNS4JdK6Rs 

https://www.youtube.com/watch?v=y37zlmkFdjw 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr2RLRlis3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=LnA2g7RiFXs 

https://www.youtube.com/watch?v=Uhqg96tz0Qk 

Hoofdstuk 7: power 

Hoe kunnen we de power berekenen? We zullen hiertoe verschillende methoden zien 

afhankelijk van het vraagstuk. De power of het onderscheidingsvermogen is gelijk aan 1- β 

7.1. De power bij het toetsen van een hypothese betreffende een proportie(⺎) 

De power is de kans dat we de nulhypothese verwerpen indien ze fout is en dus de alternatieve 

hypothese correct is. Een krachtige power is belangrijk om een verschil te kunnen detecteren 

m.a.w. een te lage power kan ervoor zorgen dat we geen verschil detecteren. We moeten dus 

https://www.youtube.com/watch?v=1C4kuZ9JE6Q
https://www.youtube.com/watch?v=nQ52QD3oWEA
https://www.youtube.com/watch?v=DJGXO50HMIs
https://www.youtube.com/watch?v=SzNS4JdK6Rs
https://www.youtube.com/watch?v=y37zlmkFdjw
https://www.youtube.com/watch?v=Hr2RLRlis3Q
https://www.youtube.com/watch?v=LnA2g7RiFXs
https://www.youtube.com/watch?v=Uhqg96tz0Qk
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trachten een grote power na te streven. Om de power in R te berekenen maken we gebruik van 

het commando powerBinom. 

 

 

Het commando powerBinom kent vijf argumenten waarbij n staat voor de steekproefgrootte, 

p0 is de proportie onder H0, p1 is de proportie onder H1, sig level staat voor significantieniveau 

of alpha en tot slot het soort toets(tweezijdig, eenzijdig,..?) 

We bekomen in dit voorbeeld een power van 18 procent. Dit wil zeggen dat de kans om een 

juiste beslissing te nemen indien Ha juist is, gelijk is aan 18 procent. Deze kans is natuurlijk 

veel te klein. Het is belangrijk om een grote power te hebben om zo type II fouten te 

vermijden. 

In functie hiervan zullen we experimenten met een aantal parameters om zo na te gaan wat 

het effect hiervan is op onze power. Bijvoorbeeld stel we hanteren een significantieniveau van 

20 i.p.v. 5 wat zal er dan gebeuren met onze power?  

● Power en signifciantieniveau: hogere alpha= lage beta(negatieve correlatie) dus dan 

is 1- beta(power) hoog! Alpha en beta zijn negatief gecorreleerd dus alpha en beta 

kunnen niet beide laag zijn, als alpha laag is dan is beta hoog en omgekeerd. 

● Power en de alternatieve hypothese: power is afhankelijk van de waarde van de 

proportie. Indien de echte proportie sterk afwijkt van de vooropgestelde is het zeer 

waarschijnlijk om deze te observeren. Indien de echte proportie zodanig dicht ligt bij die 

onder H0 is deze zeer onwaarschijnlijk om te observeren. 

● Power en steekproefgrootte: hoe groter de steekproef, hoe kleiner de kans op fouten 
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7.2. De power bij het toetsen van een hypothese betreffende een verwachting 
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7.3. De power bij het toetsen van een hypothese betreffende twee 

verwachtingen|afhankelijke steekproeven 

 

7.4. De power bij het toetsen van een hypothese betreffende twee 

verwachtingen|onafhankelijke steekproeven 
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7.5 In het algemeen 

Voor veel toetsen (maar niet allemaal) is het mogelijk de power te berekenen. 

Om de power te verhogen kan je de steekproefgrootte of 
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verhogen. Want er geldt dat hoe groter de steekproef, hoe kleiner de kans op fouten.  Een 

verhoging van de steekproefgrootte heeft gevolgen in termen van kost en tijd. Het is soms niet 

mogelijk.  Een verhoging van alpha betekent een groter risico op het maken van type I fouten.  

Je moet dus de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. 

7.6. Extra 

https://www.youtube.com/watch?v=MEmyfEEbx8A 

Hoofdstuk 8: enkelvoudige lineaire regressie19 

Enkelvoudige lineaire regressie of simpelweg enkelvoudige regressie is een statistische 

analysetechniek om een specifieke samenhang tussen twee variabelen vast te stellen. We willen 

de uitkomst (afhankelijke variabele) voorspellen met één predictor (onafhankelijke variabele). 

Bijvoorbeeld, op basis van de temperatuur voorspellen hoeveel ijsjes er worden verkocht. In de 

beschrijvende statistiek(hoofdstuk 2) zagen we reeds een aantal technieken om verbanden 

tussen twee variabelen weer te geven. Denk hierbij aan een spreidingdiagram, regressierechte, 

correlatiecoëfficiënt... We zullen deze begrippen in dit hoofdstuk toepassen op de inductieve 

statistiek of kansrekening.  

8.1. Inleiding 

Ter inleiding vertrekken we vanuit een onderzoek naar een mogelijks verband tussen 

werkloosheid en gezondheid. Spenderen mensen die lange tijd werkloos zijn meer geld aan 

gezondheidszorg? Voor meer info zie cursus pagina 138.  

 

 

 
19 

https://www.youtube.com/watch?v=MEmyfEEbx8A
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Via het commando head krijgen we  de eerste zes regels van de data te zien. We tekenen ook 

bijhorend spreidingsdiagram in R en dit doen we via het commando plot(x= …..,y=…). Op deze 

manier kunnen we visueel een verband nagaan tussen twee variabelen(zie hoofdstuk 2) 

 

Op basis van bovenstaand diagram kunnen we een positief verband afleiden. We kunnen dit 

ook berekenen d.m.v. de correlatie. In R doen we dit via het commando cor. We bekomen een 

correlatie van ongeveer +0.5. Een verband van 0.5 is een positief verband omdat het ligt 

tussen 0 en 1. Herinner je dat een correlatie zich steeds tussen -1 en +1 situeert.  Dus 0.5 is 

een duidelijk positief verband.  

 

Een derde manier om een verband na te gaan tussen twee variabelen is via de regressielijn. In 

R doen we dit via het commando lm(formule= y variabele ~ x variabele). Ook hieruit leiden we 

een positief verband af op steekproefniveau. Maar kunnen dit gevonden verband zomaar 

generaliseren naar populatieniveau? Vinden we ook een positief verband tussen beide 

variabelen op populatieniveau? Om op deze vragen een antwoord te kunnen bieden zullen 

we gebruik maken van het enkelvoudig lineair model, een model voor lineaire samenhang 

tussen variabelen. Anders gesteld dankzij dit model zullen we het concept van lineaire 

verbanden kunnen vertalen in termen van inductieve statistiek en toevalsvariabelen(i.p.v. 

beschrijvende statistiek en geobserveerde variabelen) 

R output 
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8.2. Het enkelvoudig lineair model- Kansrekenen. 

Stel we hebben twee variabelen X en Y en we wensen Y te verklaren door X. Denk hierbij aan 

het voorbeeld uit de inleiding waarbij we gezondheid willen verklaren door werkloosheid. We 

zeggen dat X  de onafhankelijke variabele is en Y de  afhankelijke  ofwel dat X een predictor is 

van Y.   Bijvoorbeeld leeftijd(X) van een kind is een predictor voor lengte(Y).   

 

Samengevat vanuit het model vermoeden we een lineair verband tussen X en Y of kortweg dat 

ze gecorreleerd zijn.  Echter kunnen we dit verband niet simpelweg uitdrukken door gebruik te 

maken van de vergelijking van de regressierechte waarbij Y= β0+β1X
20. Dit kan eenvoudig 

verklaard worden aan de hand van volgend voorbeeld. Stel X=20 dan is Y=97.2+2X ≠97.2+2 

x20 = 157.2 Als we dit berekenen via R bekomen we andere waarde voor Y. Hieruit kunnen we 

concluderen dat de vergelijking niet opgaat.  Dit komt omdat Y door meerdere factoren 

wordt bepaald en dus niet enkel door X.  Deze meerdere factoren beschouwen we als 

toeval. Omdat toeval een rol speelt, zullen we onze algemene vergelijking van de 

 
20 In de beschrijvende statistiek gebruikt we spreidingsdiagrammen en regressierechtes om lineaire verbanden 

weer te geven, ook correlatiecoefficienten maar we kunnen deze concept niet zomaar vertalen naar het 
kansrekenen dus zullen we een aantal nieuwe concepten bespreken of aanpassingen van de reeds besproken 
concepten. 
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regressierechte aanpassen zijnde Y= β0+β1X + ∈. De term ∈ staat voor toeval of het effect van 

alle andere variabelen exclusief X. ∈ is een toevalsvariabele. Merk op dat we niet langer b0 en 

b1 gebruiken maar de Griekse letter bèta.  

Algemeen geldt volgende formule voor het enkelvoudig lineair model: 

 

Bovenstaande formule kunnen we ook gebruiken wanneer X geen toevalsvariabele is. Dankzij  

deze formule kunnen we Y waarden berekenen. We spreken van het enkelvoudig lineair model 

omdat er maar één predictor is(slechts 1 xi in formule). De term lineair wijst erop dat de 

parameters(β0, β1) onmogelijk in een niet-lineaire vorm kunnen voorkomen. 

8.2.1. Assumpties 

Het lineair model heeft een aantal parameters. Zo heeft elke fout ∈i zijn eigen verwachting en 

variantie(2 parameters per individu), daarnaast kan elke fout ∈i correleren met ∈j(2 

parameters), alsook β1 en β2. Zo komen we tot een groot aantal parameters wat het zeer 

complex maakt. Daarom zullen we een aantal assumpties bespreken welke het aantal 

parameters beperken. We noemen deze assumpties de Gaus-Markov assumpties. 

 
🡨 De verwachting van alle fouten is 0. Gemiddeld gezien maken we geen fouten.  

 

🡨 De variantie van de fout is dezelfde bij alle individuen uit de steekproef. Deze is niet 0! 

 

🡨 De covariantie tussen alle foutparen is 0. Er is geen correlatie tussen de fouten bij 

individuen. M.a.w. de fout bij individu 1 is onafhankelijk van de fout bij individu 3. 

Dankzij bovenstaande assumpties werd het aantal parameters gereduceerd want alle 

covariantie is gelijk aan 0, alle verwachtingen zijn 0 en we hebben slechts één variantie die 

verschillend is van 0. In totaal blijven nog drie te bepalen parameters over zijnde β0 β1 en 

(standaardvariantie van de fouten) 
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8.2.2. De voorwaardelijke verwachting 

E(Y|X=x) is de verwachting van Y op voorwaarde dat X gelijk is aan bepaalde waarde. 

Bij de voorwaardelijke verwachting kijk je niet naar alle punten uit de puntenwolk maar een 

deel. Bovenstaande formule stelt ons in staat om bepaalde predicties of voorspellingen te 

maken over de waarde van Y. Deze voorspellingen zijn waarschijnlijk fout maar moesten we 

deze formule herhaaldelijk gebruiken om voorspellen te maken dan zullen onze predicties 

gemiddeld gezien correct zijn.  

 

Denk hierbij aan bovenstaande puntenwolk. Stel je wil de correlatie berekenen tussen 

werkloosheid en gezondheidsuitgaven maar niet voor de gehele populatie maar enkel voor 

diegene die 10 maanden werkloos zijn E(Y|X=10). Dit zijn de punten die je zou krijgen moest 

je een loodrechte tekenen op de X-as bij de waarde 10. Dat zijn de personen waarin je 

geïnteresseerd bent en voor welke je een verwachtingswaarde(E(Y) zal berekenen.   

 

We kunnen de voorwaardelijke verwachting gebruiken als predictor voor een variabele Y. 
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Een predictie is steeds fout, we maken altijd fouten maar gemiddeld gesproken maken we geen 

fouten, is de fout 0(=eerste Gauss Markov assumptie). We spreken hier ook van het residu, dit 

begrip hebben we al besproken tijdens de beschrijvende statistiek. Het residu is het verschil 

tussen de punten uit een puntenwolk en de regressielijn. In het kansrekenen wordt dit residu 

vertaalt op populatieniveau, het is een toevalsvariabele met een variantie(sigma kwadraat 

epsilon), een verwachting,…  

8.2.3. Voorwaardelijke variantie 

 

Merk op dat E gewoon vervangen werd door V. De concepten en berekeningen zijn sterk 

gelijkend. 



62 
 

8.2.4 Correlatiecoëfficiënt. 

Het lineair model vertrekt vanuit een lineair verband tussen twee toevalsvariabelen. Bovendien 

weten we dat een lineair verband kan uitgedrukt worden in termen van een 

correlatiecoëfficiënt. Wat is dan het verband tussen het lineair model en de correlatiecoëfficiënt? 

Het is simpel: 

 

 

Merk op dat beide formules quasi gelijk zijn, enkel de letters zijn anders. 

8.2.5 Afsluiter 

We hebben het lineair  model  vanuit  een  kansrekenen-perspectief besproken. Zo heeft het 

model betrekking  tot  toevalsvariabelen  (niet- geobserveerde variabelen) in populaties (niet in 

een specifieke steekproef).  Het lineair model bevat drie parameters welke bijna altijd onbekend  

zijn want de meeste populaties zijn te groot om volledig onderzocht te kunnen worden. We 

zullen beroep moeten doen op de inductieve statistiek(puntschatting, BI) om deze parameters 

te schatten, beta 1 + beta 2 en sigma kwadraat epsilon.  

8.3. Puntschatting 

Nu we eenmaal een model hebben om het lineair verband tussen onze twee variabelen weer te 

geven, zullen we de bijhorende parameters van het model trachten te  schatten.  
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8.3.1. Puntschatting van β1 

 

Deze formule voor variantie toont ons dat deze afhangt van drie zaken: 1) n of steekproefgrootte : hoe 

groter n , hoe kleiner de variantie. Hoe groter de steekproef, hoe beter onze schattingen! Een grote 

steekproef is nodig voor een goede schatting. 2) sigma kwadraat epsilon. Hoe groter deze is hoe slechter 

onze schatter 3) s2x moet zo groot mogelijk zijn en dit kan je door brede range te kiezen. Een brede 

range is belangrijk om het probleem van range restriction te vermijden. Bij het probleem van range 

restriction zullen de schattingen sterk variëren en vaak slecht zijn. 

 

Met andere woorden de variantie van uw schatter wordt beïnvloed door 3 factoren zijnde 

● n 🡨hoe groter n hoe kleiner uw variantie en hoe beter de schattingen 

● kleine sigma kwadraat epsilon🡨hoe groter sigma kwadraat episolon, hoe slechter de 

schattingen. De variantie van epsilon/fout moet zo klein mogelijk blijven. Dit kan je 

doen door een betrouwbaar meetinstrument te gebruiken ofwel in meer experimentele 

setting is het nuttig om zoveel mogelijk variabelen constant gehouden worden. 
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● Zo groot mogelijke steekproefvariantie🡨 Hoe groter uw steekproefvariantie, hoe beter de 

schattingen(! staat in de noemer, dus hoe groter getal, hoe kleiner uitkomst van 

formule!)21 

 

8.3.2. Puntschatting van β0 

 

 

 
21 Een (sterke) relatie tussen een verklarende variabele (X) en een responsvariabele (Y) is geen bewijs voor het feit 

dat X veranderingen in Y veroorzaakt. Correlatie zegt dus niets over causaliteit. Daarnaast is het zo dat een 

correlatie die op de gemiddelde scores van individuen gebaseerd is vaak veel hoger is dan een correlatie die 

gebaseerd is op gewone scores. Ook kan er in sommige gevallen sprake zijn van het Restricted-range probleem: de 

data bevat dan geen informatie over alle mogelijke scores op de verklarende- en de responsvariabele. In dat geval 

zullen de correlatie (r) en de proportie verklaarde variantie (r²) lager uitvallen dan als alle mogelijke scores bij de 

data betrokken zouden worden.  . 

https://books.google.be/books?id=2TnGe6hbMVMC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=restriction+of+range+statistiek+

uitleg&source=bl&ots=XXZS0JvkIk&sig=ACfU3U0zHtF2WHZrNaOEk8KogAKx7pSlRQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4

l6DyhtnpAhXQCewKHdM2C744ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=restriction%20of%20range%20statistiek%20

uitleg&f=false  

https://books.google.be/books?id=2TnGe6hbMVMC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=restriction+of+range+statistiek+uitleg&source=bl&ots=XXZS0JvkIk&sig=ACfU3U0zHtF2WHZrNaOEk8KogAKx7pSlRQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4l6DyhtnpAhXQCewKHdM2C744ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=restriction%20of%20range%20statistiek%20uitleg&f=false
https://books.google.be/books?id=2TnGe6hbMVMC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=restriction+of+range+statistiek+uitleg&source=bl&ots=XXZS0JvkIk&sig=ACfU3U0zHtF2WHZrNaOEk8KogAKx7pSlRQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4l6DyhtnpAhXQCewKHdM2C744ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=restriction%20of%20range%20statistiek%20uitleg&f=false
https://books.google.be/books?id=2TnGe6hbMVMC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=restriction+of+range+statistiek+uitleg&source=bl&ots=XXZS0JvkIk&sig=ACfU3U0zHtF2WHZrNaOEk8KogAKx7pSlRQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4l6DyhtnpAhXQCewKHdM2C744ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=restriction%20of%20range%20statistiek%20uitleg&f=false
https://books.google.be/books?id=2TnGe6hbMVMC&pg=PA165&lpg=PA165&dq=restriction+of+range+statistiek+uitleg&source=bl&ots=XXZS0JvkIk&sig=ACfU3U0zHtF2WHZrNaOEk8KogAKx7pSlRQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4l6DyhtnpAhXQCewKHdM2C744ChDoATAAegQICRAB#v=onepage&q=restriction%20of%20range%20statistiek%20uitleg&f=false
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8.3.3. Predicties 

 

8.3.4. Puntschatting van  

 

8.3.5. Puntschatting van  
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8.3.6. Illustratie 

 

 

 

8.4. Intervalschatting 

Om intervalschattingen te maken hebben we een nieuwe assumptie nodig naast de drie 

geldende Markov Gaus assumpties. Deze assumptie is dat  we ervanuit gaan dat de fouten 

normaal verdeeld zijn.  Op basis van al deze assumpties concluderen we dat de verdeling van 

elke foutterm normaal is met verwachting 0 en variantie sigma kwadraat ∈. 
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8.4.1. Betrouwbaarheidsinterval voor β1 

Deze formule is gelijk aan de algemene formule voor het opstellen van 

betrouwbaarheidsintervallen.  

 

8.4.2. Betrouwbaarheidsinterval voor β0 
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8.5. Toetsing 

 

 

 

8.5.1. Toetsen van het lineair model via t-verdeling 

Hiervoor maken we gebruik van de algemene toetsingsprocedure.  
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8.5.2. Toetsen van het lineair model via de F-verdeling 

Dit is een tweede manier om het lineaire model te toetsen naast toetsen via t-verdeling. De t -

toets is geschikt voor het lineair model met 1 predictor. De F-toets is equivalent en geschikt 

voor 1 of meerdere predictoren. De F-toets is aldus krachtiger dan de t-toets. De F-toets is 

gebaseerd op de modelselectie aanpak dit wil zeggen waar we hiervoor uitgingen van twee 

hypotheses zijnde nulhypothese en de alternatieve hypothese zullen we dit keer uitgaan van 

twee modellen en we zullen het beste van twee modellen selecteren.  
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8.5.2.1. Het nulmodel(tweede model)22 

 

 

Het nulmodel is simpel gesteld een lineair model zonder predictor en met één beperking.  

8.5.2.2. Vergelijking 

 
22 Het eerste model is het lineair model of lineair enkelvoudig model uit vorige les. 
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8.6. De determinatiecoefficient 

We zullen ons nu richten op de variantie van onze afhankelijke variabele Y.  
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De determinatiecoefficient is een maat voor het verschil tussen beide modellen(lineair model 

met 1 predictor versus nulmodel) 

8.7. R functie summary 

Deze functie zullen we vaak gebruiken om berekeningen te vereenvoudigen.  
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8.8. De power van de toets  

 

8.9. De validiteit van de Gaus-Markov assumpties 

8.10 Extra informatie 

https://www.youtube.com/watch?v=qqHt5p65vDw 

https://www.youtube.com/watch?v=qqHt5p65vDw
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Hoofdstuk 9: meervoudige lineaire regressie 

9.1 Inleiding  

In vorig hoofdstuk over enkelvoudige lineaire regressie hadden we het over het verband tussen 

een afhankelijke variabele Y en één predictor(één xi). In dit hoofdstuk zullen er meerdere 

predictoren(xi) zijn welke de afhankelijke variabele voorspellen. 

Ook dit model kan samengevat worden door een formule: 

 

 

Het meervoudig model biedt een alternatief voor het uitvoeren van meerdere enkelvoudige 

regressies wat goed is want deze laatste werkwijze kent een aantal nadelen. Een eerste nadeel 

is dat er twee of meerdere toetsen moeten uitgevoerd worden telkens met een kans alpha op 

een type I fout. Een tweede nadeel is dat je op deze manier niets weet over het globaal 

verband tussen de variabelen. Een derde nadeel is dat bij enkelvoudige lineaire regressie 

slechts een deel van de informatie wordt gebruik. Men zou tot meer geloofwaardige conclusies 

komen indien alle relevante informatie gebruikt zou worden in plaats van slechts een deel.  

Het meervoudig lineair model is moeilijker om te toetsen dan het enkelvoudige. We dienen 

alvorens nog enkele stappen te doorlopen vooraleer we het model kunnen toetsen. 
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9.2. Visuele analyse 

9.2.1. Twee predictoren 

 

 

9.2.2 Meer dan twee predictoren 

Visualisatie is hierbij onmogelijk. Vanaf 3 predictoren kunnen we niet meer visueel analyseren. 

Echter kunnen we dit probleem omzeilen dankzij het commando pairs in R. Via dit commando 
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zal R alle paarsgewijze spreidingsdiagrammen tekenen. We kunnen deze functie ook gebruiken 

bij slechts twee predictoren 

 

9.3. Het meervoudig lineair model- Kansrekenen 

We hebben visueel nagegaan of er een verband is tussen onze variabelen en hebben geen 

evidentie gevonden dat er geen verband is dus zullen we trachten het verband uit te drukken in 

een getal.  
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9.3.1. Assumpties 

Ook bij dit model gelden de Markov-Gauss assumpties. Dankzij deze restricties zijn het aantal 

parameters beperkt waardoor het model bruikbaar wordt. Merk op dat we dit keer geen 3 

parameters hebben maar spreken over p parameters! In totaal zijn er p+2 parameters.  

9.3.2. De voorwaardelijke verwachting 

 

De verwachting van Y is op voorwaarde dat de eerste predictor gelijk is aan xi1, de tweede 

predictor gelijk is aan xi2,… Dit concept is quasi hetzelfde als bij enkelvoudige lineaire 

regressie. Het enige verschil is dat de waarde nu betrekking heeft op alle predictoren en niet 

enkel één predictor.  

9.3.3. De voorwaardelijke variantie  

 

9.3.4. Correlatiecoëfficiënt 

Bij enkelvoudige lineaire regressie was er een vrij duidelijk en simpel verband tussen 

enkelvoudige lineaire regressie en correlatiecoefficient, omdat beide iets zeggen over het 

verband tussen twee dezelfde variabelen. We konden dit eenvoudig samenvatten door een 

formule. Bij meervoudige ligt dit iets ingewikkelder. Daarom is er geen formule beschikbaar om 

dit verband weer te geven.  

9.3.5. Afsluiter 

We hebben het meervoudig model vanuit een kansrekenen-perspectief geanalyseerd.  Het 

model heeft betrekking tot toevalsvariabelen (i.t.t. geobserveerde variabelen) in populaties 

(niet in een specifieke steekproef).  Het meervoudig lineair model met p predictoren bevat p+ 2 

parameters en deze zijn bijna altijd onbekend want de meeste populaties zijn te groot om 

volledig onderzocht te kunnen worden.  
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9.4. Puntschatting 

We zullen hiervoor dezelfde methode gebruiken als bij enkelvoudige lineaire regressie zijnde de 

kleinste kwadranten methode. We zullen met andere woorden opnieuw op zoek gaan naar het 

vlak dat zo dicht mogelijk bij alle punten ligt van de puntenwolk of het spreidingsdiagram. In R 

doen we dit via de functie lm, dezelfde functie als bij enkelvoudige maar let op de argumenten 

die we invoeren zijn verschillend. 
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9.4.5. Collineairiteit 

Collineairiteit treedt op als twee of meer predictoren sterk met elkaar correleren. We 

spreken ook van multicollineariteit. Dit kan weleens een probleem vormen. Een lineair model 
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met sterk gecorreleerde predictoren kan in praktijk niet gebruikt worden. Gelukkig is het zo dat 

in de praktijk de correlatie tussen twee predictoren nooit gelijk is aan 1 en zelden gelijk aan 0. 

In een ideaal scenario zijn alle VIF’s gelijk aan 1. 

Hoe weet je dat er sprake is van collineairiteit en dit in zo een mate dat je model niet gebruikt 

kan worden? Je kan dit makkelijk nagaan op basis van R-output via de functie vif, variance 

inflatation factor(VIF). Bij een VIF <2/3 is er geen probleem, vanaf een waarde groter dan 10 

is er sprake van collineairiteit en kan het model niet gebruikt worden. 

 

Indien collineairiteit optreedt kan je dit eenvoudigweg oplossen door één of meerdere 

predictoren met een grote VIF weg te laten. Dit hoeft niet perse de predictor te zijn met de 

grootste VIF! 

9.5. Intervalschatting 

9.6. Toetsing 

Het toetsen van meervoudig lineair model is niet eenvoudig omdat het niet bineair is. 
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9.6.1 De coefficient Bj is nul 

 

9.6.2. De coefficienten zijn allemaal nul 

9.6.3. Model vergelijking 

9.6.3.1. In het algemeen 

We hebben dit al gedeeltelijk gezien maar zullen dit nu nog verder uitwerken.  

 

Toepassing in R zie cursus pagina 192-194 

9.6.3.2. Specifieke vergelijkingen 

9.6.4. Selectie van een optimale subset van predictoren 

Er zijn situaties waarin een onderzoeker niet perse beschikt over een hypothese die hij/zij wil 

onderzoeken maar eerder variabelen wil onderzoeken, als potentiele predictoren. De onderzoek 



83 
 

wenst niet om een hypothese te toetsen maar om een subset aan predictoren te selecteren om 

zo variabiliteit in data te verklaren. Er bestaan drie methodes om dit te doen en we zullen elk 

van deze methoden apart bespreken.  

9.6.4.1. Achterwaartse selectie 

Het idee is simpel. Je hebt een set predictoren en weet niet welke specifieke predictor Y 

verklaart. Je zal dit trachten te achterhalen door steeds één predictor uit te sluiten.  

 

9.6.4.2. Voorwaartse selectie 

Dit is eigenlijk het omgekeerde van achterwaarse selectie. Bij achterwaartse start men van een 

grote set aan predictoren waaruit men steeds gaat elemineren. Bij voorwaarste start men 

vanuit  geen of één predictor en deze geleidelijk aan opbouwen. Nog een ander verschil is dat 

men achterwaartse selectie uitgaat van de predictor met de grootste p-waarde, bij voorwaartse 

selectie daarentegen zullen we kijken naar de kleinste p-waarde. Bij voorwaartse selectie 

moeten we ook meer regressies uitvoeren 
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9.6.4.3. Stapsgewijze selectie 

Berekeningen zijn hierbij te complex en lang en worden daarom niet geillustreerd. Onthoud 

gewoon het volgende   bij voorwaartse  selectie  kan  het  gebeuren  dat  de p-waarde  van  

een  predictor die  geselecteerd  werd  bij  een  bepaalde  stap,  plots  niet  meer  kleiner  dan 

is bij  een  later  stap  (zoals  bij  het  sportvoorbeeld  in  vorige  rubriek.   Maar  de predictor  

wordt  toch  behouden  in  het  model.   Stapsgewijze  selectie  heeft  een oplossing  hiervoor.   

We  starten  zoals  bij  voorwaartse  selectie  maar  bij  iedere stap kunnen we beslissen om 

opgenomen predictoren die niet langer significant zijn opnieuw uit het model te verwijderen. 

 

9.7. Determinatiecoëfficiënt 

De formules zijn exact dezelfde als bij enkelvoudige lineaire regressie.  

9.8. De power van meervoudige lineaire regressie 
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9.9. Controle van de modelassumpties 

We bespraken deze modelassumpties reeds in dit hoofdstuk(zie pagina 177 cursus) 

Gaus Markov 1: verwachting van de fouten is gelijk aan 0. Bij enkelvoudige lineaire regressie 

keken we naar de spreiding om te bepalen of deze assumptie klopt. Indien de spreiding min of 

meer lineair van aard was, namen we aan dat de assumptie klopt. Bij meervoudige lineaire 

regressie hebben we meerdere predictoren en kunnen we niet louter één spreidingsdiagram 

opstellen. We zullen een ander soort “plot” gebruiken in R en voeren commando plot in . We 

kunnen verschillende soorten plotten tekenen (Residuals vs fitted plot, normale qqplot, scale 

location plot, residuals vs leverage plot) 
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Hoofdstuk 10: lineaire regressie met nominale predictoren 

In vorig hoofdstuk zagen we dat lineaire regressie enkel gebruikt mag worden met afhankelijke 

variabelen (Y) van interval of ratio meetniveau en met predictoren (Xj) van interval of ratio 

meetniveau of dichotoom (0-1)(= voorwaarden). Echter in dit hoofdstuk zullen we een truc 

zien om meervoudige lineaire regressie alsnog te gebruiken bij nominale predictoren. 

10.1. Lineaire regressie met dichotome predictoren 

10.1.1. Eén dichotoom predictor 

Stel we willen nagaan of de duur van de adoptieprocedure (variabele duur) verklaard kan 

worden door conditie. M.a.w.  willen  we  nagaan  of conditie een  predictor  van duur is.   

Laten  we conditie hercoderen met de numerieke waarden 0 (control) en 1 (experimental)en 

laten we het corresponderend lineair model schrijven. 
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10.1.2. In het algemeen 

In vorige rubriek hebben we de gegevens van het adoptieonderzoek geanalyseerd 

a.d.h.v.  lineaire  regressie  en  we  hebben  gezie n  dat  het  equivalent  is  aan  de 

analyses die we in Rubr. 7.4 hebben uitgevoerd met een eenvoudige t-toets.  Op zich is dit niet 

echt interessant. Stel  dat  we  niet  alleen één  dichotome  predictor  hebben,  maar  ook  

andere predictoren (al dan niet dichotoom).  Dan is de t-toets niet meer bruikbaar maar we 

kunnen meervoudige lineaire regressie wel gebruiken. 

 

In de cursus pagina 224-225 worden twee toepassingsvoorbeelden gegeven om beide 

technieken te illustreren( t- toets en meervoudige lineaire regressie).  

10.2. Lineaire regressie met nominale predictoren 

Stel dat we een model willen analyseren waarbij een predictor nominaal is en met meer dan 

twee niveaus.  We gaan die nominale predictor vervangen door meerdere 0-1 predictoren, die 
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we hulpveranderlijken noemen.  In het algemeen geldt dat we een nominale predictor met I 

niveaus moeten hercoderen tot I-1 nieuwe hulpveranderlijken (0-1 variabelen) die we 

vervolgens in het regressiemodel kunnen stoppen.  

10.2.1. Hercodering 

We kunnen een onderscheid maken tussen twee hercoderingen zijnde dummy codering en 

effect codering. 

 

 

Naargelang welk soort codering men gebruikt zullen de regressieparameters een andere 

betekenis krijgen. 
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10.2.2. Welke hypothese? 

10.2.3. Berekeningen met R 

Zie cursus pagina 230-236. 

10.3. Historische nota- variantie analyse(anova) 

Naast de t-toets bestaat er nog een andere manier om verwachtingen in p groepen te 

vergelijken. Deze techniek heeft ANOVA of variantie -analyse. Bij een variantie-analyse wordt, 

zoals bij een t-toets, nagegaan of de verschillen tussen de groepen het effect van het toeval 

kunnen zijn (nulhypothese)  of niet.  Schattingen van de verwachtingen in elke groep worden 

dan berekend en kunnen gebruikt worden om predicties te maken. 

Hoofdstuk 11: Categorische data-analyse  

Een categorische variabele is een variabele van ordinaal of nominaal niveau met beperkt aantal 

waarden mogelijk. De waarden van de variabelen zijn hierbij niet relevant. Wat wel relevant is 

zijn de frequenties(de aantallen).  

We hebben al heel wat toetsen gezien maar de voorwaarde bij elk van deze toetsen is dat de 

variabele van interval or ratio niveau is. Deze toetsen kunnen we hier niet toepassen. Echter 

hebben we wél een uitzondering gezien zijnde de binomiale toets of de t toets voor proportie. 

In dit hoofdstuk zullen we een techniek zien voor variabelen met meer dan twee categorieën.  

11.1. Inleidend voorbeeld 

11.2. Pearson chi kwadraat toets 

11.3. Power van pearson chi kwadraat toets 

11.4. Afhankelijkheid van twee categorische variabelen 
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Extra:  

https://www.youtube.com/watch?v=G-t0ccZtNXc 

https://www.youtube.com/watch?v=GvKReXWNrS4 

https://www.youtube.com/watch?v=rIId70bqhzw 

https://www.youtube.com/watch?v=kPgmWWlzR8U 

https://www.youtube.com/watch?v=kPgmWWlzR8U 
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