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HOOFDSTUK 0 - PROLEGOMENA 

1 STATISTIEK, PSYCHOMETRIE EN METHODOLOGIE 
Een onderzoek vertrekt telkens uit één of meerdere onderzoeksvragen die we proberen te 
beantwoorden. Deze onderzoeksvragen hebben betrekking op de populatie, om deze vragen te 
beantwoorden zal de onderzoeker data verzamelen bij een representatieve steekproef. 

De methodologie moet bepalen hoe deze steekproef samengesteld wordt en welk onderzoeksdesign 
(bv. experimenteel onderzoek) het meest geschikt is. 

De psychometrie bepaalt hoe de variabelen het best gemeten kan worden. 

De taak van de statistiek is om met verschillende technieken de data te gaan analyseren om zo een 
antwoord te gaan formuleren op de onderzoeksvragen. De beschrijvende statistiek bestaat uit een 
aantal technieken om de gegevens te beschrijven (bv. gemiddelde, mediaan, …). De inductieve 
statistiek zal proberen om de observaties te veralgemenen naar de populatie (!Deze uitspraak zal 
NOOIT 100% zeker zijn aangezien we slechts een deel van de populatie bevragen!).  

2 VARIABELEN 
Een variabele is een eigenschap die bij elementen van de populatie of van de steekproef variëert. 

• Numerieke variabelen 
o De variabele wordt uitgedrukt in een getal 
o Bv. persoon X heeft een IQ van 135 
o Er zijn niet-numerieke variabelen die we ook kunnen uitdrukken als numerieke; zo 

kunnen we geslacht uitdrukken in 0/1 waarbij 0 = man en 1 = vrouw (of omgekeerd). 
• Niet-numerieke variabelen 

o De variabele wordt niet uitgedrukt in een getal 
o Bv. persoon X is een man 

Naast het onderscheid van numeriek en niet-numeriek kunnen we variabelen nog eens 
onderscheiden: 

• Continue variabelen 
o Tussen twee waarden ligt nog een derde waarde 
o Bv. Tussen 98cm en 100cm ligt nog 99cm 

• Discrete variabelen 
o Er zijn geen tussenliggende waarden, m.a.w. er zijn maar een beperkt aantal mogelijke 

waarden 
o Bv. Man/vrouw 

NOTATIE: 

Variabele = hoofdletters (bv. X, Y, Z) 

Waarnemingen = kleine letters (bv. x, y, z) 

Opeenvolgende waarnemingen = kleine letters + getal (bv. x1, x2, …, xn) 
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3 MEETNIVEAUS 

 

De statistische technieken voor interval- of ratiomeetniveau zijn identiek. Veel onderzoekers 
groeperen deze niveaus onder continue variabelen. Dit is niet 100% correct omdat ordinale ook 
continu kunnen zijn. 

Er zijn specifieke analyses voor nominale, ordinale en absolute variabelen. Nominale en ordinale 
variabelen worden geclasseerd onder de categorische variabelen.  

4 ZINVOLHEID 
Een bewering of uitspraak is zinvol indien haar waarheidswaarde onafhankelijk is van de meetschaal 
die je gebruikt (als een bewering correct is met de ene schaal, moet ze ook correct zijn met de andere 
schaal). 

• Voorbeeld 1: de gemiddelde leeftijd in groep A is groter dan in groep B. Stel dat deze bewering 
juist is wanneer we de leeftijd in jaar uitdrukken. Dan is ze ook correct als we de leeftijd in 
maanden of eeuwen uitdrukken à bewering is ZINVOL. 

•TELLEN
•MEETEENHEID EN NULPUNT STAAN VAST
•DISCRETE VARIABELE
•BV. GEZINSGROOTTE

ABSOLUTE SCHAAL

•MEETEENHEID KIEZEN
•NULPUNT STAAT VAST
•CONTINUE VARIABELE
•BV. LEEFTIJD, LENGTE, GEWICHT

RATIO SCHAAL

•MEETEENHEID EN REFERENTIEPUNT KIEZEN
•CONTINUE VARIABELE
•BV. DATUM, TEMPERATUUR

INTERVALSCHAAL

•GEEN MEETEENHEID
•DISCREET OF CONTINU
•BV. LIKERT SCHAAL

ORDINALE SCHAAL

•GEEN MEETEENHEID
•NOCH DISCREET, NOCH CONTINU
•DICHOTOME ITEMS MOGELIJK
•BV. GESLACHT, POSTCODE

NOMINALE SCHAAL
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• Voorbeeld 2: de gemiddelde temperatuur in Gent in Februari is dubbel zo groot als in Helsinki. 
Stel dat deze bewering juist is wanneer we de temperatuur in graden Celsius uitdrukken. Ze is 
fout indien we ze in graden Fahrenheit uitdrukken à bewering is ZINLOOS.  

• Voorbeeld 3: de gemiddelde score op de Likert schaal is groter in groep in dan in groep 2. Stel 
dat deze bewering juist is wanneer we de 5 niveaus van deze schaal coderen d.m.v. 1, 2, 3, 4 
en 5. Ze hoeft niet correct te zijn als we ze coderen d.m.v. 0, 2, 3, 4 en 6 à bewering is 
ZINLOOS 

Om zinloze beweringen te vermijden moeten we voorzichtig zijn met het manipuleren van de scores. 
We bekijken even wat mag en wat niet voor de verschillende schalen: 

• Nominaal en ordinaal: geen enkele bewerking op uitvoeren! 
o Deze bewerkingen zijn zinloos en leiden tot tijdsverlies! 

• Interval:  
o Niet vermenigvuldigen of delen; op afwijkingen (x1 – x2) mag het wel! 
o Wel optellen en aftrekken 

• Ratio en absoluut: geen restricties 
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HOOFDSTUK 1 – DATA MANIPULATIE 

1 DATA IN R 
Enkele simpele functies in R 

• Aanmaken van een vector via het commando ‘c’.  
o Vectoren worden gebruikt om waarnemingen van een variabele weer te geven.  

• Naamgeving door het commando ‘<-‘. 

 

• Als we enkel de data willen zien van één bepaald individu gebruiken we vierkante haken ‘[…]’.  
o Bv. leeftijd[3] zal een output van 17 geven 

1.1 R EN DE MEETNIVEAUS 
Een string kunnen we zien als een reeks van (voor R betekenisloze) tekens. Door het gebruik van 
aanhalingstekens kunnen we verwarring vermijden wanneer de variabele niet-numeriek gecordeert 
word. 

 

Een tweede mogelijkheid om deze verwarring te vermijden is door het gebruik van het commando 
‘factor’.  

 

Als je een vector wil aanmaken met waarden van een ordinale variabele, dan gebruik je het 
commando ‘factor’ maar gebruik je ook de argumenten ‘level’ en ‘ordered’. Zo geeft het commando 
levels aan hoveel verschillende waarden er in de vector zijn, en het commando ordered geeft aan dat 
de volgorde die je gebruikt de juiste volgorde is. 

 

1.2 DATA FRAMES 
In de cursus wordt gebruik gemaakt van een voorbeeld waarin 8 variabelen gemeten worden bij 30 
studenten. Voor elke variabele wordt een vector aangemaakt met 30 observaties. Aan de hand van 
het commando data.frame gevolgd door de vectoren tussen haakjes zullen we een tabel krijgen die 
alle observaties per variabele weergeeft.  
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Nu we deze grote tabel hebben kunnen we verder aan de slag. Zo kunnen we de vectoren per 
variabele oproepen door het gebruik van een ‘$’.  

 

We kunnen het dollarteken ook gebruiken in combinatie met de vierkante haken die we eerder 
hebben gezien. Via deze combinatie kunnen we de score op een variabele bekijken per student 

 

Tot slot zijn er nog enkele basiscommando’s die handig kunnen zijn: 

• Het commando dim geeft het aantal rijen en kolommen weer.  
• Het commando length gevolgd door een vector geeft het aantal observaties weer.  
• Het commando head geeft de eerste 6 rijen weer, terwijl het commando tail de laatste 6 

weergeeft.  
• Door het gebruikt van write.csv kunnen we onze eigen data frame opslaan.  
• Via read.csv kunnen we een dataset inlezen.  

2 DE DATA IN EXCELL 
Zal niet bevraagd worden op het examen.  

3 DE DATA IN SPSS 
Zal niet bevraagd worden op het examen.  
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4 GEÏMPORTEERDE DATA EN MEETNIVEAUS 

4.1 NUMERIEKE VARIABELEN 
Numerieke variabelen die uit Excel en SPSS in R geïmporteerd worden, worden automatisch gezien als 
variabelen van het ratio- en intervalniveau. Dit is niet altijd het geval, zo zien we dat motivatie 
numeriek is maar op een ordinaalniveau. Wanneer een variabele van ordinaalniveau is moeten we dit 
aangeven door: 

 

4.2 NIET-NUMERIEKE VARIABELEN 
Niet-numerieke variabelen die in R geïmporteerd worden, worden automatisch beschouwd als 
nominale variabelen. Ook dit is niet altijd correct: een niet numerieke variabele kan ook ordinaal zijn. 
Dit moeten we expliciet aan R laten weten, net zoals in het vorige stuk.  

5 HET CODEBOEK 
Het codeboek is een document dat beschrijft hoe gegevens in een databestand gecodeerd worden. 
Het is handig voor zowel de onderzoeker als voor externe lezers. We kunnen het zien als een soort 
handleiding dat we verplicht dienen op te stellen tijdens het onderzoek.  

5.1 STRUCTUUR 
Er zijn enkele elementen die we in elk codeboek zien terugkeren: 

• Naam van de onderzoeker(s) 
• Periode van het onderzoek 
• Korte omschrijving van het onderzoek, indien mogelijk een verwijzing naar publicatie waarin 

het onderzoek gerapporteerd wordt 
• Informatie die toelaat om het corresponderende databestand te raadplegen (kan via een url 

of via contactgegevens) 
• Indien er meerdere versies zijn, dan zijn er ook meerdere versies van het codeboek en de 

koppeling moet duidelijk zijn 
• Per variabele, een nauwkerige beschrijving van het meetinstrument en van de codering 

5.2 CODERING 
Het is onmogelijk om alle mogelijke coderingen en hun beschrijving op te sommen.  

• Ratio: vermelden meeteenheid 
• Interval: meeteenheid en nulpunt vermeld 
• Ordinale en nominale: numerieke codering 

We moeten altijd proberen om voor de hand liggende coderingen te gebruiken (bv. voor geslacht 
gebruiken we ‘M’ en ‘V’). We kunnen ook niet coderen en gewoon man en vrouw gebruiken, maar dit 
kan er voor zorgen dat grafieken en tabellen dan heel onoverzichtelijk worden.  
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5.2.1 MISSING DATA 
Bij ideale omstandigheden krijgen we voor elke persoon uit de steekproef een waarde voor elke 
variabele. Soms is het zo dat een waarde niet beschikbaar is, dit kan omdat een antwoord niet 
leesbaar is, omdat de testbatterij plat is, omdat de participant weigerde te antwoorden etc.  

Zo’n ontbrekend antwoord zien we als missing data. In R kunnen we dit aanduiden door het gebruik 
van NA (‘not available’). Dit hoeft niet tussen aanhalingstekens omdat R weet wat NA betekent.  

 

In Excell en SPSS resulteert dit in een blanco veld.  

5.2.2 NIET VAN TOEPASSING 
Bij sommige variabelen is de waarde NVT of “niet van toepassing” nuttig. Dit is bijzonder belangrijk bij 
conditionele vragen.  

5.3 VOORBEELDEN 
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HOOFDSTUK 2 – BESCHRIJVENDE STATISTIEK 

1 ORDENINGSTECHNIEKEN 
Eén van de meest eenvoudige technieken om data te beschrijven is door het maken van een 
frequentietabel. In zo’n frequentietabel zien we in de ene kolom/rij de verschillende variabelen met 
daarnaast het aantal keer ze voorkomen in de steekproef. Via het R commando ‘table’ kunnen we dit 
gemakkelijk aantonen.  

 

Naast de gewone frequentieverdeling hebben we ook nog de relatieve frequentieverdeling, deze 
bekomen we simpelweg door de waarden te delen door de steekproefgrootte n. Via R kunnen we dit 
op 2 manieren doen: 

• Door de frequentieverdeling te delen door de steekproefgrootte 

 

• Door middel van het commando prop.table 

 

Tot slot kunnen we ook nog een bivariatie frequentieverdeling opstellen, hiervoor gebruiken we 
opnieuw het commando table maar i.p.v. 1 gebruiken we nu 2 argumenten: 

 

2 GRAFISCHE VOORSTELLINGEN 
Techniek Commando Toepasbaar op Voorbeeld 

Cirkeldiagram Pie(x = c(10,18,2), labels = 
c(ped,psy,sw) 

Of via 

Pie(table(myData$opleiding)) 

Nominale schaal 

 



BRENT BAEYENS 14 

 

Lijn/staafdiagram Barplot(table(myData$motivatie)) Ordinaal/absoluut 

Discreet  

 

Histrogram Hist(x = myData$gewicht) 

We kunnen het aantal klassen 
zelf kiezen door het argument 
breaks toe te voegen 

Ratio/interval 

Continu 

 

 
Spreidingsdiagram Plot(x = myData$gewicht, y = 

myData$lengte) 
Ratio/interval 

 

 

3 REDUCTIETECHNIEKEN 

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 1 getal.  

3.1.1 GEMIDDELDE 
Het gemiddelde is één van de belangrijkste centrummaten en zal nog vaak aan bod komen. In dit 
deeltje bespreken we het rekenkundig gemiddelde: 

 

Enkele eigenschappen: 

• R commando: mean 

 

• Gevoelig aan outliers 
• Nooit gebruikt bij nominale of ordinale variabelen 
• Opletten met intervalniveau (denk aan het voorbeeld van de temperatuur in Gent en Helsinki) 

o X > y 
o X > 2y  

• Geen enkel probleem voor variabelen van ratio en absolute meetschaal 
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3.1.2 MEDIAAN 
Om de mediaan te berekenen is het noodzakelijk dat we eerst alle waarden ordenen van klein naar 
groot. Wanneer de steekproefgrootte oneven is zal de middelste waarde gelijk zijn aan de mediaan. 
Voor een even steekproef nemen we het gemiddelde van de twee middelste waarnemingen.  

Enkele eigenschappen: 

• R Commando: median 

 

• Symbool: mdx 
• Niet gevoelig aan outliers 
• Minstens ordinaal niveau 

o In het geval van ordinaal niveau zullen we eerst het commando as.numeric moeten 
gebruiken, we kunnen namelijk geen mediaan nemen van “eerste”, “tweede”, 
“derde”, … 

Voorbeeld 1: motivatie 

 

Voorbeeld 2: Likertschaal 

 

We zien dat hier de mediaan gelijk is aan 4,5 maar we hebben geen 4,5 staan in onze vector. Het 
commando factor zorgt ervoor dat R zelf getallen zal kiezen van 1 tot 5 (1 = -2; 5 = 2). De mediaan is 
dus gelijk aan een waarde tussen 1 en 2. 

3.1.3 MODUS 
De modus is de score met de hoogste frequentie. Om deze te bepalen moeten we dus gewoon zoeken 
naar de hoogste frequentie in de frequentieverdeling. Soms is het mogelijk dat er meerdere modi 
aanwezig zijn.  
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Een veel voorkomende fout is dat we de frequentie vernoemen waarbij de modus hoort. De modus 
zelf is de naam van de variabele. 

De modus is niet gevoelig aan outliers.  

3.2 SPREIDINGSMATEN 

3.2.1 VARIANTIE EN STANDAARDDEVIATIE 

 

• SSx gaan we gebruiken omdat we later nog andere vormen van de variantie zullen gebruiken 
• R commando: var(…) 
• Altijd positief (door de som van de kwadraten) 

o Moeilijk te interpreteren want ze varieërt niet tussen 0 en 1 of tussen 0 en 100 
o We kunnen ze ook niet met elkaar vergelijken 

 

Naast de variantie hebben we ook nog de standaarddeviatie. Deze bekomen we door de 
vierkantswortel te nemen van de variantie: 

 

• R commando: sd(…) 

Eigenschappen voor beide maten: 

• Gevoelig aan outliers 
• Nooit op ordinale en nominale schaal 
• Geen probleem voor interval/ratio/absoluut 

3.2.2 VARIATIEBREEDTE 
Kunnen we simpel berekenen door de kleinste waarde van de grootste af te trekken: 
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3.2.3 INTERKWARTIELAFSTAND (Q) 
Om de interkwartielafstand te berekenen moeten we eerst het eerste en derde kwartiel definiëren. 
Het eerste kwartiel of percentiel 25 (P25) wordt gekozen zodanig dat 25% van de waarnemingen 
kleiner zijn dan P25, voor P75 is het dan de 75% groter dan P75.  

Nudat we de beide percentielen hebben berekend kunnen we de interkwartielafstand berekenen door 
P25 af te trekken van P75.  

Via R kunnen we simpel gebruik maken van het commando IQR(…).  

3.2.4 SPREIDINGSMAAT D 

 

In deze formule staat fmo voor de frequentie van de modus, en p voor het aantal verschillende 
waarden. Neem bv. een steekproef waarin 20 mannen zitten en 10 vrouwen, dan is de fmo gelijk aan 20 
en de p gelijk aan 2. 

 

• Waarde van d varieërt altijd tussen 0 en 1 
o Een score van 0 betekent dat de spreiding minimaal is 
o Een score van 1 betekent dat de spreiding maximaal is en dat elke mogelijke waarde 

(of klasse) dezelfde frequentie heeft 

3.3 ASSOCIATIEMATEN 

3.3.1 COVARIANTIE 

 

• De waarde ligt tussen -1 en 1 
o Waarden van 0 betekent dat er geen verband is 

• Gevoelig aan outliers 
• Mag niet gebruikt worden voor nominale en ordinale variabelen 
• R commando: cov(…) 

 

3.3.2 CORRELATIE 
We gebruiken de Pearsons correleatiecoëfficiënt om een lineair verband tussen 2 variabelen te meten 
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• De waarde ligt tussen -1 en 1 
o De waarde 1 komt overeen met een perfect stijgend lineair verband  
o De waarde -1 komt overeen met een perfect dalend lineair verband 
o De waarde 0 betekent dat er geen lineair verband is 

• Gevoelig aan outliers 
• Niet gebruiken voor nominale en ordinale variabelen 
• R commando: cor(…) 

 

 

Zowel de covariatie als de correlatiecoëfficiënt zijn maten voor een lineair verband. Nu is het perfect 
mogelijk dat we geen lineaire verbanden vinden, zoals in onderstaande figuur: 

 

In deze figuur zien we een curvelineair verband. Moesten we hierop de correlatie of covariatie op 
uitvoeren zouden we merken dat we een zeer zwak verband krijgen. Daarom zullen we ook de 
Kendall’s Tau bekijken.  

3.3.3 KENDALL’S TAU 
We gebruiken Kendall’s Tau voor variabelen die geen lineair verband hebben, maar wel monotoon 
zijn. Om deze te berekenen zijn we op zoek naar concordante (stijgend) en discordante (dalend) 
paren: 
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We kunnen deze concordante en discordante paren visueel vinden door middel van het commando 
plot (zie statistiek I). Om Kendall’s Tau via R te berekenen nemen we het commando van de correlatie 
maar voegen we het argument “method = Kendall” toe.  

3.3.4 REGRESSIELIJN 
De regressielijn is de rechte die het rechte die het beste past bij de puntenwolk.  

Indien het verband tussen twee variabelen lineair is, dan kunnen we de rechte representeren door 
volgende vergelijking: 

 

In deze formule stel b0 het intercept van de rechte voor, dit is het snijpunt van de rechte met de 
verticale as. De coëfficiënt b1 is de richtingscoëfficiënt van de rechte.  

De afwijking yi – (b0 + b1xi) wordt het residu genoemd. We berekenen de som van de gekwadrateerde 
residuen: 

 

Om de regressielijn in R te illustreren gebruiken we het commando lm. De functie staat voor lineair 
model en heeft één argument nodig, in het eerste deel (myData$gewicht) vinden we de Y-variabele, in 
het tweede deel vinden we de X-variabele. Dit onderscheid is belangrijk want we meten de afwijkingen 
parallel aan de as van de Y-variabele.   

 

Bij het gedeelte call zien we gewoon het commando dat we hebben opgevraagd. In het tweede deel 
van de output vinden we het intercept en de regressiecoëfficiënt. Zo kunnen we de vergelijking van de 
rechte opstellen: 
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3.4 SAMENGEVAT 
Maat Niveau? Gevoelig aan outliers? 

Gemiddelde Interval/ratio/absoluut Ja 

Mediaan Minstens ordinaal Neen 

Modus / Neen 

Variantie en standaarddeviatie Minstens interval Ja 

Variatiebreedte Minstens interval Zeer gevoelig 

Interkwartielafstand / Neen 

Spreidingsmaat d Allemaal Neen 

Covariatie Minstens interval Ja 

Correlatiecoëfficiënt Minstens interval Ja 

Kendalls Tau   

Regressielijn Minstens interval Gevoelig want 
standaarddeviatie in de 
formule 
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HOOFDSTUK 3 – KANSREKENEN 

1 TOEVALSVARIABELEN EN KANSVERDELINGEN 
Een toevalsproces is een proces waarvan de uitkomst voorspelbaar is (bv. je kiest een persoon per 
toeval en meet het IQ à IQ kan je niet voorspellen). Bij elk toevalsproces zijn er steeds een aantal 
mogelijke uitkomsten.  

Een gebeurtenis is een mogelijke uitkomst voor dat toevalsproces of een reeks van mogelijke 
uitkomsten bv. een IQ van “115”, maar een IQ van “meer dan 115” is ook een gebeurtenis.  

DE COMPLEMENTAIRE GEBEURTENIS 

Stel dat we een gebeurtenis A hebben, dan is A* de complementaire gebeurtenis. Stel nu dat 
gebeurtenis A het volgende betekent: “een IQ hebben dat hoger is dan 100”, dan is de 
complementaire gebeurtenis A*: “een IQ hebben dat kleiner of gelijk is aan 100”.  

 

1.1 TOEVALSVARIABELE 
Een toevalsvariabele/kansveranderlijke is een variabele waarvan de waarde in een toevalsproces 
onvoorspelbaar is (bv. IQ). We kunnen niet op voorhand bepalen welke waarde deze variabele zal 
aannemen. Een toevalsvariabele kan zowel discreet als continu zijn en kunnen ook op elk meetniveau 
voorkomen.  

Een realisatie is de waarde/waarden van een toevalsvariabele bij herhaling van het toevalsproces (bv. 
het herhaald gooien met een dobbelsteen). Een extra voorbeeld:  

In een steekproef van 3 personen zijn de geobserveerde waarden voor de variabele IQ 115, 98 
en 107. Deze drie getallen zijn drie realisaties van de toevalsvariabele IQ 

1.2 KANSEN 

1.2.1 HET BEGRIP KANS 
De kans van een gebeurtenis A bij een toevalsproces wordt gedefinieërd als de relatieve frequentie 
van deze gebeurtenis als we het toevalsproces eindeloos zouden herhalen.  

Voorbeeld van IQ 

Bij trekking van een persoon uit een populatie, als je het IQ van deze persoon meet, is de kans 
op een IQ hoger dan 110 gelijk aan de relatieve frequentie van de gebeurtenis IQ > 110 als je 
eindeloos een persoon uit de populatie zou trekken.  

Kansen bevinden zich altijd in het interval [0,1].  

1.2.2 AFHANKELIJKHEID 
Twee gebeurtenissen A en B zijn afhankelijk als de realisatie van de ene de kans van de andere 
beïnvloedt. Twee gebeurtenissen zijn onafhankelijk als ze niet afhankelijk zijn.  
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Voorbeelden: 

• We hebben een gebeurtenis” hooggeschoold” (HS) en een gebeurtenis “verdient meer dan 
2000€” (V2). We weten (algemeen) dat een hooggeschoold persoon (in de meeste gevallen) 
meer verdient dan een laaggeschoold persoon. We weten dus dat de kans dat een random 
hooggeschoold persoon meer dan 2000€ verdient hoger is dan de corresponderende 
proportie in de Vlaamse populatie à gebeurtenissen zijn afhankelijk.  

• We hebben twee gebeurtenissen “vrouw” en “roker”. Studies hebben aangetoond dat 
vrouwen minder roken dan mannen. Dus de kans dat een vrouw een roker is wordt vaak lager 
ingeschat dan wanneer een roker een man is à gebeurtenissen zijn afhankelijk.  

• We hebben opnieuw twee gebeurtenissen “vrouw” en “draagt een bril”. Over het algemeen is 
de proportie van mannen en vrouwen die een bril dragen gelijk. Dit wil dus zeggen dat de 
realisatie van B (een bril dragen) geen invloed heeft gehad op het geslacht à de 
gebeurtenissen zijn onafhankelijk.  

1.3 KANSVERDELING 
De kansverdeling van de discrete toevalsvariabele X is een tabel met twee 
kolommen/rijen, zoals een frequentieverdeling. De eerste rij/kolom bevat de mogelijke 
toevalsvariabele met in de tweede kolom/rij haar bij behorende kans.  

De gebeurtenis benoemen we als “X = x”. De kans van deze gebeurtenis is dan P(X = x).  

Merk op dat de som van de kansen altijd 1 moet vormen! 

1.4 DICHTHEIDSFUNCTIE 
Laat X nu een continue toevalsvariabele zijn. Omwille van de continuïteit is het niet meer mogelijk om 
aan elke waarde een symbool toe te kennen.  

Zoals bij dij discrete toevalsvariabelen is “X = x” de gebeurtenis en P(X = x) haar kans.  

Aangezien we nu met continue variabelen werken zullen de kansen voor een specifieke waarde altijd 
nul zijn. Om dit probleem te overkomen hebben we een andere techniek ontwikkeld: de 
dichtheidsfunctie of de densiteitsfunctie. Het is een functie die op zich niet echt interpreteerbaar is, 
maar ze is zo geconstureerd dat oppervlakten onder de curve de kansen representeren. De totale 
oppervlakte onder de curve zal steeds gelijk zijn aan 1.  

 

De technieken om oppervlakten te berkenen komen later nog aan bod.  
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1.5 BIVARIATE KANSVERDELINGEN 
Als we in meer dan één toevalsvariabele geïnteresseerd zijn, kunnen we ze afzonderlijk analyseren 
maar ook tegelijkertijd.  

Een bivariate kansverdeling is gewoon een speciale bivariate relatieve frequentieverdeling. Het kan in 
de vorm van een tabel weergeveven worden.  

 

Zoals hierboven al eens vermeld is geweest, zal de som van alle kansen steeds gelijk zijn aan 1. We 
kunnen ook de som van de waarden in een rij berekenen waardoor we de kans van de 
overeenkomstige waarden verkrijgen.  

 

1.6 BIVARIATE DICHTHEIDSFUNCTIE 
Met continue toevalsvariabele kan men de kansverdeling niet in de vorm van een tabel presenteren 
want de kans voor een specifieke waarde is altijd 0. Echter is het wel mogelijk om bivariate 
dichtheidsfuncties te definiëren.  
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1.7 AFHANKELIJKE TOEVALSVARIABELEN 
Afhankelijke toevalsvariabelen zijn niet volledig equivalent aan afhankelijke gebeurtenissen. Intuïtief 
weten we dat de variabele gewicht en lengte van een willekeurige persoon niet onafhankelijk zijn. 
Iemand die groot is zal ook zwaar zijn.  

1.7.1 DISCRETE VARIABELEN 
Twee discrete toevalsvariabelen X en Y zijn onafhankelijke gebeurtenissen wanneer: 

 

Vanaf het moment dat de vergelijking niet meer klopt zijn de variabelen automatisch afhankelijk van 
elkaar.   

Ter illustratie: 

 

 

1.7.2 CONTINUE VARIABELEN 
Twee continue variabelen X en Y zijn onafhankelijk als de gebeurtenissen onafhankelijk zijn: 

 

De techniek zullen we niet bespreken omdat dit te moeilijk is om met de hand te berekenen.  
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1.8 REDUCTIETECHNIEKEN 

1.8.1 DISCRETE TOEVALSVARIABELEN 
Kansverdelingen van discrete toevalsvariabelen zijn speciale frequentieverdelingen (met 𝑛	 → ∞) 

1.8.1.1 De verwachting 
Het gemiddelde van de kansverdeling van X is het gemiddelde van X in een steekproef met oneindig 
herhalingen. Om die te kunnen berekenen gebruiken we de volgende formule: 

 

• Het gemiddelde van de toevalsvariabele wordt ook wel de verwachting genoemd 
• We gebruiken het Latijnse symbool E om de verwachting uit te drukken 
• 1/n uit de oorspronkelijke formule wordt hier vervangen door P(X=xi) om de kans uit te 

kunnen drukken 

1.8.1.2 De variantie 

 

• Wordt ook wel de populatievariantie genoemd 
• We zullen hierbij het symbool s2 gebruiken 
• De standaarddeviatie berekenen we door de vierkantswortel te nemen 

1.8.2 CONTINUE TOEVALSVARIABELEN 
Hier kunnen we ook de beschrijvende statistiek op loslaten. Maar aangezien we heir met integralen 
aan het werk zouden moeten gaan is het opnieuw te moeilijk om met de hand uit te gaan voeren, hier 
hebben we software voor.  

1.9 ASSOCIATIETECHNIEKEN 
Associatiematen hebben te maken met het lineaire verband tussen twee variabelen.  

1.9.1 DISCRETE TOEVALSVARIABELEN 

 

LET OP! Als de correlatiecoëfficiënt nul is zal de covariatie dit automatisch ook zijn! Dit wil dan zeggen 
dat er een ander verband dan lineaire verbanden aanwezig is.  
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1.9.2 CONTINUE TOEVALSVARIABELEN 
INTEGRALEN à geen onderdeel van de leerstof 

1.10 ENKELE NUTTIGE STELLINGEN (DIENEN GEKEND TE ZIJN!) 
Stelling 1: de som van de kansen van twee complementaire gebeurtenissen is altijd gelijk aan 1.  

 

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

 

Steling 5: de variantie van een som is gelijk aan de som van de varianties + twee keer de covariantie.  

 

Stelling 6: de variantie van een som is gelijk aan de som van de varianties – twee keer de covariantie.  

 

Stelling 7: zowel de covariantie als de correlatie van onafhankelijke variabelen is gelijk aan 0. Het 
omgekeerde is niet waar. Wanneer de correlatie 0 is bestaat er weliswaar geen lineaire samenhang 
tussen X en Y maar mogelijk wel een niet-lineaire samenhang 

2 BIJZONDERE KANSVERDELINGEN 

2.1 DE BINOMIALE VERDELING 
Met de binomiale verdeling kunnen we de kans modelleren dat een aselecte steekproef n 
proefpersonen k personen bevat met een bepaald kenmerk. De binomiale verdeling kunnen we 
voorstellen door:  

 

De binomiale verdeling is discreet en kan de waarden van 0 tot n aannemen. Het maximaal aantal 
personen dat een element k heeft is gelijk aan de steekproefgrootte n.  

Toepassing: 

De proportie jongeren met leeftijd 16 die in het BSO zitten, is 1/3. Je trekt een steekproef van 4 
jongeren met leeftijd 16. Wat is de kans dat geen van de 4 in BSO zit? De variabele X = aantal jongeren 
in BSO volgt een binomiale verdeling: X ~ B(4, 1/3) 
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2.2 DE NORMALE VERDELING 
Een normaal verdeelde variabele X is een continue toevalsvariabele waarvan de dichtheisfunctie 
gegeven wordt door: 

 

• Het hoogste punt komt overeen met de verwachting µ 
• De oppervlakte onder de curve is gelijk aan 1 

We kunnen de oppervlakte links makkelijk berekenen door het commando pnorm. Het commando 
bevat 3 argumenten: 

 

Om de oppervlakte rechts te berekenen moeten we nog een extra argument toevoegen aan het 
pnorm commando namelijk lower.tail=FALSE.  

 

Stel nu dat we oppervlakte willen berekenen tussen 8 en 10. Dit kunnen we doen door de kans van 10 
min de kans van 8 te doen: 
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De functie pnorm geeft telkens de kans onder een bepaalde waarde. De functie qnorm doet het 
omgekeerde, ze geeft de waarde met p kans eronder: 

 

Tot slot is er nog de standaardnormle verdeling. Deze heeft een verwachting die gelijk is aan 0 en een 
standaarddeviatie van 1.  

2.3 DE CENTRALE LIMIETSTELLING 
Naarmate n groter wordt, zal de verdeling van een toevalsvariabele steeds beter benaderd worden 
door de normale verdeling met de verwachting µx en variantie s2/n. in de praktijk is de benadering 
zeer goed als n groter of gelijk is aan 30 

2.4 DE STUDENT VERDELING OF T-VERDELING 
De dichtheidsfunctie van de Student verdeling met l vrijheidsgraden is een klok en deze klok wordt 

kleiner naar gelang l groter wordt. Merk op dat ook deze functie symmetrisch is. 

 

• Als l naar oneindig gaat, wordt deze curve identiek aan de normale verdelingscurve.  
• Verwachting is altijd 0 

Net zoals bij de normale verdeling kunnen we hier ook p en q gebruiken, maar de argumenten zien er 
lichtjes anders uit: 

 

 

We kunnen hier ook terug het argument lower.tail=FALSE gebruiken om de oppervlakte rechts te 
berekenen.  

2.5 DE F-VERDELING 
De dichtheidsfunctie van de F-verdeling met l1 en l2 vrijheidsgraden is een asymmetrische klok. De 
verdeling wordt ook de Fisher-Snedecor verdeling genomed.  
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R biedt ook voor deze verdeling enkele functies aan: 

 

3 DE STEEKPROEVENVERDELINGEN 
In de beschrijvende statistiek worden de symbolen van x1 tot xn gebruikt om de scores van een 
variabele X aan te duiden. Indien we meerdere steekproeven trekken, dan zal x1 variëren, op een 
onvoorspelbare manier. De score van de variabele X bij individu 1 is dus een toevalsvariabele en wordt 
aangeduid met X1.  

Indien we het gemiddelde van de variabele X in meerdere steekproeven berekenen, zal ook deze 
variëren. In het kansrekenen gebruiken we dus ook een speciale notatie voor de toevalsvariabele “het 
gemiddelde van X” à 𝑋/. Het gemiddelde van een steekproef duiden we aan met een �̅�. 

 

Op dezelfde manier stellen we de variantie voor met het symbool 𝑆!" 

 

We kunnen hetzelfde doen voor de mediaan, modus, interkwartielafstand enzovoort.  
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4 DE STEEKPROEVENVERDELING VAN 𝑋/// 
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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 te schatten op basis van een steekproef.  Om 
een parameter q te schatten gebruiken we een steekproefgrootheid. In het algemeen noemen we ze 
een schatter (Q). Een schatter heeft dus een steekproevenverdeling. Op basis van een steekproef 
berekenen we de grootheid Q en bekomen we een getal. Dit getal wordt de schatting genoemd (𝜃4).  

Een schatter is een toevalsvariabele. Een schatting is geen teovalsvariabele, ze is de realisatie van de 
schatter.  

1 EIGENSCHAPPEN VAN EEN GOEDE SCHATTER 
Q is een goede schatter van q indien: 

• Ze zuiver is: de verwachting van de schatter is gelijk aan de te schatten parameter.  

 

o Soms zullen we overschatten, andere keren zullen we onderschattern. Maar 
gemiddeld gezien is de schatter correct (gelijk aan de parameter).  

• Ze efficiënt is 
o De variantie van de schatter V(Q) moet kleiner worden naarmate de 

steekproefgrootte toeneemt 
o Dit drukt uit dat de schatter nauwkeuriger zal zijn wanneer de steekproef toeneemt 
o De schatter met de kleinste variantie is het meest efficiënt 

De twee bekendste methoden om een parameter te schattern zijn de grootste aannemelijkheid en de 
kleinste kwadraten. Geen van deze twee methoden is perfect, maar de grootste aannemelijkheid 
levert altijd efficiënte schatters, maar ze zijn niet altijd zuiver.  

2 STANDAARDFOUT 
De standaarddeviatie van een schatter wordt de standaardfout genoemd. Dit is een maat voor de 
precisie van de schatter. Hoe kleiner de standaardfout van een schatter, hoe beter zijn precisie.  

3 ENKELE SCHATTERS 

3.1 DE VERWACHTING 
De grootste aannemelijkheid schatter van de verwachting van een variabele X is de 
steekproefgrootheid 𝑋/. Hij is zuiver en efficiënt. De corresponderende schatting is �̂�! =	 �̅� 

De standaardfout van de schatter  𝑋/ is 𝜎!
√𝑛8  . Het symbool dat we hiervoor gebruik is 𝑆𝐸	!$ . 

Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de standaardfout en hoe beter de precisie van de schatter. 
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3.2 DE VARIANTIE 

 

Deze schatter is niet zuiver waardoor we vaak met onderschattingen zitten. Hierom gebruiken we 
deze formule niet. Een goede schatter van de variantie van een variabele X is de steekproefgrootheid: 

 

Deze formule is wel zuiver en zullen we dus gebruiken als schatter. De realisatie van de schatter in een 
steekproef is: 

 

We kunnen dit berekenen met het commando var. 

3.3 DE COVARIANTIE 

 

3.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT 
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HOOFDSTUK 5 – INTERVALSCHATTING 
Omwille van het toeval, omwille van de variabiliteit die inherent is aan de trekking van elke aselecte 
steekproef is een puntschatting bijna altijd fout. We gebruiken vaak intervalschattingen in plaats van 
puntschattingen, waarbij de te schatten parameter binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt.  

Het betrouwbaarheidsinterval kan ook fout zijn, maar als we het goed kiezen en indien we de techniek 
regelmatig gebruiken, dan zal de te schatten parameter we lmeestal binnen het interval liggen.  

De technieken kunnen variëren naargelang de parameter die je wil schatten en naargelang eventuele 
bijkomende assumpties 

1 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR µX  
We veronderstellen dat 𝜎!onbekend is, zoals bijna elke realistische situatie 

1.1 DE VERDELING VAN X IS NORMAAL 
 

 

We duiden met tn-1; a de waarde aan van de tn-1 variabele zodat de oppervlakte rechts gelijk is aan 
alpha. Dit wordt vaak. Een kritieke waarde genoemd.  

De waarde van de variabele zodat de oppervlakte gelijk is aan a/2 is dus tn-1; a/2  
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We gebruiken de volgende formule voor het interval: 

 

We wensen dat onze intervallen zo vaak mogelijk correct zijn. Onderzoekers gebruiken meestal een 
kleine waarde voor alpha. In de sociale wetenschappen is a = 0.05 de norm.  

X moet tenminste van intervalniveau zijn en X moet normaal verdeeld zijn.  

1.2 DE VERDELING VAN X IS NIET NORMAAL OF ONBEKEND 
Als X niet normaal verdeel is, dan is de verdeling van T niet Student en mogen we de vorige formule 
niet meer gebruiken. Maar wanneer de steekproef groot is (𝑛	 ≥ 30) en de verdeling niet te scheef 
dan kunnen we ze toch gebruiken: 

 

Deze wordt goed benaderd door de Student-verdeling met n – 1 vrijheidsgraden. De formule van het 
betrouwbaarheidsinterval is: 
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Het interval voor de verwachting is gelijk aan de schatting van de verwachting plus of minus een 
kritieke waarde maal de standaardfout van dde schatter van de verwachting.  

Dit kunnen we ook via R berkenen 

 

X moet tenminste van intervalniveau zijn. En de steekproef moet groot zijn.  

We noemen het betrouwbaarheidsinterval met betrouwbaarheid 95%, dit is wel misleidend. De kans 
97% heeft niets te maken met het specifieke interval, wel met de techniek om dit interval te bepalen. 
De techniek levert correcte intervallen in 95% van de gevallen.  

2 ANDERE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN 
Verder in deze cursus gaan we nog veel andere intervallen zien: voor het verschil tussen twee 
verwachtingen, voor de correlatiecoëfficiënt, voor de regressiecoëfficiënt, voor proporties, etc.  

Voor veel van de intervallen is de formule analoog; we noteren ze als volgt 

 

Met l het aantal vrijheidsgraden van de Student-verdeelde schatter Q 
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HOOFDSTUK 6 – DE STATISTISCHE TOETSEN 

1 ZIJN DE STUDENTEN VAN DE FPPW SLIMMER? 
Je wilt nagaan of de doorsnee student aan de FPPW slimmer is dan de doorsnee Vlaming. De 
verwachting van het IQ van Vlamingen is 100. Maar je kent de verwachting van het IQ van de FPPW 
studenten niet. Uit een steekproef van 30 studenten blijkt dat het gemiddelde IQ 117 bedraagt. 

Dit getal, 117, zit in een grijze zone. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat de studenten effectief 
slimmer zijn dan de doorsnee Vlaming; we bekijken nog 2 situaties: 

• Het gemiddelde IQ van studenten is 130; in dit geval zullen we niet twijfelen, de kans dat het 
resultaat door toeval bepaald is, is veel kleiner. Je zou kunnen besluiten dat studenten 
gemiddeld slimmer zijn. 

• Het gemiddelde IQ van studenten is 101; zo’n klein verschil kan ook niet het resultaat van 
toeval zijn. Je zou kunnen besluiten dat de studenten niet slimmer zijn.  

We kunnen met een gemiddelde van 117 moeilijk beslissen of onze hypothese klopt of niet.  

1.1 BIJKOMENDE HYPOTHESE 𝜎𝑋 = 15 
We maken nu twee hypotheses: 

1. De variantie van de toevalsvariabele X is gekend 
o Variantie is 152  
o Doel van de hypothese: berekeningen vereenvoudigen 

2. We kennen 𝜇! niet maar we gaan ze veronderstellen (𝜇! = 100) 
o Als de hypothese correct is, dan kennen we de verdeling van 𝑋/.  

 

o We weten welke waarden frequent voorkomen en welke onwaarschijnlijk zijn 
o We zijn ook in staat om kansen te berekenen 

 

 

Betekenis van bovenstaande kans: 

Het is de kans om een steekproef te trekken waar het gemiddelde groter of gelijk is aan 117. 
Dus als FPPW studenten niet slimmer zijn en als we veel steekproeven trekken, dan gaan we 
slechts 3 steekproeven op 10 miljard een gemiddelde groter hebben dan 117. Met andere 
woorden is zo’n groot gemiddelde niet plausibel als de verwachting van X gelijk is aan 100. 

De kans die we hebben berekend zullen we voortaan de overschreidingskans noemen: dit is de kans 
dat het gemiddelde in de steekproefoverschreden wordt indien we veel steekpreoven trekken. Deze 
kans wordt ok de p-waarde genoemd.  
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1.2 ZONDER BIJKOMENDE HYPOTHESE BETREFFENDE 𝜎𝑋 
We kennen de variantie van het IQ in de populatie van alle Vlamingen, maar niet in de specifieke 
subpopulatie van FPPW studenten. We kunnen de steekproefgrootheid 𝑋/ zoals hierboven niet 
gebruiken en gebruiken dus een andere steekproefgrootheid met een Studentverdeling: 

 

In het voorbeeld wordt dit: 

 

We krijgen dus t = 6.02. Als dit nul of bijna nul zou zijn dan zou je zonder twijfel besluiten dat FPPW 
studenten niet slimmer zijn want een t-waarde die ligt rond 0 impliceert een gemiddelde rond 100 en 
dit biedt geen evidentie dat FPPW studenten slimmer zijn. 

Is t dan groot genoeg om te besluiten dat de FPPW studenten slimmer zijn? Als onze hypothese klopt, 
dan kennen we de verdeling van T. We weten dus welke waarden van T frequent voorkomen en welke 
onwaarschijnlijk zijn. We berekenen volgende kans: 𝑇	 ≥ 6.02 

 

Deze kans is opnieuw een overschrijdingskans, de kans om een steekproef te trekken met een 
gemiddelde groter dan 117. Als FPPW studenten niet slimmer zijn en als we veel steekproeven 
trekken, dan gaan slecht 7 steekproeven op de 10 miljoen een gemiddelde hebben dat groter is dan 
117. Zo’n groot gemiddelde is met andere woorden helemaal niet plausibel als onze verwachting gelijk 
is aan 100. We moeten dus besluiten dat de verwachting groter is dan 100. 

2 TO BE OR NOT TO BE 
Als de verschijnselen die we observeren niet zo veranderlijk zouden zijn, dan zou het gemakkelijk zijn 
om een theorie te toetsen.  

De inductieve statistiek speelt een belangrijke rol. Het helpt ons beslissingen te nemen. Door de 
veranderlijkheid weten we nooit of onze observaties het resultaat zijn van het toeval of iets anders. 
Inductieve statistiek geeft de mogelijkheid om de kans van het “toeval” te berekenen. Echter kan het 
ons niet vertellen wat het juiste alternatief is. We kennen de waarheid niet.  

Wanneer we tussen twee alternatieven moeten kiezen, kunnen we de rol van het toeval kwantificeren 
en onze beslissing nemen, dankzij de inductieve statistiek, met kennis van zaken.  
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3 DE TOETSINGSPROCEDURE 
De theorie van de statistische toetsen formaliseert de verschillende toetsen en de bijbehorende 
begrippen. Hieronder formaliseren we de verschillende stappen van een toetsingsprocedure 

3.1 THEORETISCHE HYPOTHESE 
Enkele voorbeelden: 

• FPPW studenten zijn slimmer dan de doorsnee Vlaming 
• Mannen en vrouwen lopen niet even snel 
• Er is een verband tussen opleiding en inkomen 
• Mannen roken meer dan vrouwen 
• …  

3.2 STATISTISCHE HYPOTHESE OF ALTERNATIEVE HYPOTHESE 
Dit is de theoretische hypothese geformuleerd in de taal van de kansrekening. Je bekomt een 
alternatieve hypothese (Ha) met betrekking tot een parameter in de populatie: 

• X is de toevalsvariabele “IQ” bij FPPW studenten 

 

• X is de toevalsvariabele “tijd om 100m te lopen” bij mannen; Y is de toevalsvariabele “tijd om 
100m te lopen” bij vrouwen 

 

• X is de toevalsvariabele “opleiding”; Y is de toevalsvariabele “inkomen” 

 

• De parameter pm is de proportie mannen die roken. De parameter pv is de proportie vrouwen 
die roken 

 

Merk op dat de vertaling niet altijd even evident is. Merk ook het verschil op tussen de eenzijdige       
(> of <) en tweezijdige toetsen (¹).  

3.3 NULHYPOTHESE 
De nulhypothese (H0) is de tweede hypothese, het tweede alternatief. Als H0 juist is dan moet Ha 
verkeerd zijn. 

We gaan de nulhypothese gebruiken om te proberen de alternatieve hypothese te verwerpen, om te 
tonen dat de observaties gewoon het effect van het toeval zijn. 

3.4 EERSTE BESLISSING 
Het gebeurt soms dat de steekproef helemaal geen steun biedt voor de alternatieve hypothese (bv. IQ 
van FPPW studenten is kleiner dan 100), dan heb je geen statistische toets nodig en mag je de 
alternatieve hypothese rechtstreeks aanvaarden. Je gaat WEL verder met de procedure. 
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3.5 TOETSINGSGROOTHEID G 
We kiezen nu een steekproefgrootheid of statistiek die gerelateerd is aan de onbekende parameter. 
We noemen ze de toetsingsgrootheid. Onder de nulhypothese mag de toetsingsgrootheid geen 
onbekende parameter bevatten en zijn steekproevenverdeling moet bekend zijn: 

 

3.6 OVERSCHRIJDINGSKANS OF P-WAARDE 
Onze steekproef steunt de alternatieve hypothese in zeker mate. We berekenen de kans om een 
steekproef te trekken die onze alternatieve hypothese even sterk of zelfs sterker ondersteunt dan 
onze steekproef. Hierbij moeten we een onderscheid maken tussen éénzijdige en tweezijdige toetsen.  

3.6.1 EENZIJDIGE TOETS 
Welke waarde van G zou leiden tot een verwerping van de nulhypothese? De overschrijdingskans 
berekenen we als volgt: 

• Hoge waarde: 𝑃(𝐺 ≥ 𝑔) 
• Lage waarde: 𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 

3.6.2 TWEEZIJDIGE TOETS 
Hier bieden zowel hoge als lage waarden evidentie tegen de nulhypothese. Voor de 
overschrijdingskans te berekenen maken we ongeveer dezelfde stappen: 

• Als g < E(G) (lage waarde): 2 ∗ 𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 
• Als g > E(G) (hoge waarde): 2 ∗ 𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 

3.7 BESLISSING 
Als de p- waarde klein is, dan is de steekproef moeilijk compatibel met de nulhypothese, daarom 
verwerpen we ze. 

In de humane wetenschappen is een overschrijdingskans van 5% de drempel om een nulhypothese te 
kunnen verwerpen. 

4 DE TOETSINGSPROCEDURE IN ACTIE 
Zie pg 92 - 94 

5 DE KEUZE VAN DE TOETSINGSGROOTHEID 
De keuze van een toetsingsgrootheid is niet gemakkelijk. Hierom gaan we in de praktijk nooit de 
toetsingsgrootheid zelf vinden. Er zijn boeken waar, voor elke toestand, voor elke toets, de geschikte 
grootheid voorgesteld wordt. 
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5.1 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE µ 
Dit is het geval dat in het IQ-voorbeeld wordt behandeld. Men wil toetsen of de verwachting van een 
toevalsvariabele verschillend is van een bepaalde waarde. 

5.1.1 s IS BEKEND 
De toetsingsgrootheid is 𝑋/. Zijn verdeling is standaardnormaal. Deze toets wordt ook wel de z-toets 
voor één steekproef genoemd. In de praktijk wordt het bijna nooit gebruikt want de variantie is bijna 
nooit bekend.  

5.1.2 s IS ONBEKEND 
De toetsingsgrootheid is: 

 

De verdeling is de Student-verdeling met n-1 vrijheidsgraden. Deze toets  wordt de t-toets voor één 
steekproef genoemd.  

 

Enkele voorbeelden: 

ZIJN FPPW STUDENTEN EVEN DIK ALS DE DOORSNEE VLAMING? 

Uit metingen van de afgelopen 10 jaar is gebleken dat de verwachting van het BMI bij de Vlamingen 
gelijk is aan 25. De verwachting van de BMI van FPPW studenten is ongekend, maar we beschikken 
over de gegevens van 30 studenten en gaan de hypothese proberen te beantwoorden.  

 

Het gemiddelde BMI van de studenten bedraagt 25.75. Het is niet gelijk aan 25.3 en dit steunt de 
alternatieve hypothese al in zekere mate. Maar dit kan toevallig zijn 

We voeren nu een t-toets uit op deze steekproef om een beslissing te kunnen vormen: 

 

X moet tenminste van intervalniveau zijn. 

X moet normaal verdeeld zijn of de steekrpoef moet groot zijn. 

X moet tenminste van intervalniveau zijn. 

X moet normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn. 
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Toelichting van het commando: 

• INPUT 
o X duidt de data(set) aan 
o Mu verwijst naar het gemiddelde 
o Alternative specifieert of de alternatieve één- of tweezijdig is 

• OUTPUT 
o T duidt de toetsingsgrootheid aan 
o Df staat voor degrees of freedom, of vrijheidsgraden 
o P-value duidt de overschrijdingskans aan 
o 95 percent duidt het betrouwbaarheidsinterval 

§ R gebruikt standaard het 95% betrouwbaarheidsinterval 
§ Het interval aanpassen doen we door middel van een argument toe te voegen 

in de input, nl. conf.level 
o Sample estimates duidt de schatting aan 

Interpretatie 

We kunnen op twee manieren onze hypotheses toetsen: 

• De p-waarde is ongeveer gelijk aan 60% en is dus groot (H0 behouden); moest ze kleiner zijn 
dan 5% dan zouden we ze moeten verwerpen en de alternatieve aanvaarden. 

• De vooropgestelde waarde (25.3) ligt in het betrouwbaarheidsinterval. 

ZIJN FPPW STUDENTEN SLIMMER DAN DE DOORSNEE VLAMING? 

 

We maken in deze t-test gebruik van een éénzijdige toets. Dit zien we eerst en vooral in de output 
waar “greater” staat, maar ook aan het betrouwbaarheidsinterval want aan de rechterzijde staat een 
teken van oneindig (Inf).  

We zien in eerste instantie dat de vooropgestelde verwachting (100) niet in het 
betrouwbaarheidsinterval ligt, daarnaast is de p-waarde ook ontzettend klein. Hierom zullen we 
nulhypothese verwerpen 

5.2 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE VERWACHTINGEN 
Je wil nagaan of mannen gemiddeld gezien meer verdienen dan vrouwen. Je trekt dus twee aselecte 
steekproeven? Je berekent het gemiddelde voor beide steekproeven en bekomt: �̅�% 	< 	 �̅�&. Dit wijst 
aan dat mannen inderdaad meer verdienen, maar dit zou toeval kunnen zijn.   
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We zullen twee werkwijzen onderscheiden, in functie van de manier waarop de steekproeven 
getrokken worden: 

• Je trekt een steekproef van n hetero echtparen en je beschikt dus over n scores voor de 
vrouwen en n scores voor de overeenkomende mannen à afhankelijk 

• Je trekt een steekproef van n vrouwen en, los van deze, een steekproef van n mannen à 
onafhankelijk 

5.2.1 ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN 
We onderscheiden 3 gevallen in functie van min of meer restrictieve hypotheses met betrekking tot 
de varianties: 

 

Deze toets wordt ook de z-toets voor twee steekproeven genoemd. Ze wordt wel bijna nooit gebruikt. 

 

Deze toets wordt ook de t-toets genoemd voor twee onafhankelijke steekproeven. Ze wordt 
tegenwoordig zelden gebruikt omdat we nooit echt weten of de varianties identiek zijn.  

 

Deze toets wordt de Welsch t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven genoemd. 

 

LOPEN MANNEN EN VROUWEN EVEN SNEL? 

 

 

X moet tenminste van intervalniveau zijn. 

X moet normaal verdeeld zijn in beide populaties of beide steekproeven moeten groot zijn. 
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We zien dat dit commando lichtjes verschilt van de voorgaande aangezien we nu met 2 steekproeven 
werken. X en Y geven de gegevens aan en het argument alternative kennen we al. 

We zien dat p-waarde is ongeveer gelijk aan 0.37 (groter dan 0.05) wat al een eerste aanwijzing geeft 
voor het behouden van de nulhypothese. Het betrouwbaarheidsinterval wordt gegeven voor het 
verschil tussen de twee verwachtingen: van -1.90 tot 0.70. Het interval bevat het getal 0. Het is dus 
plausibel dat de twee verwachtingen niet van elkaar verschillen. We besluiten dus dat vrouwen even 
snel als mannen lopen  

ZIJN MANNEN DIKKER DAN VROUWEN? 

 

 

Het gemiddelde BMI van de mannen ligt lager dan dat van de vrouwen in de steekproef. De gegevens 
steunen de alternatieve hypothese niet. Derhalve hoeven we geen statistische toets te gebruiken en 
aanvaarden we de nulhypothese (BMI-mannen = BMI-vrouwen).  

ZIJN MANNELIJKE FPPW STUDENTEN EVEN LANG ALS VROUWELIJKE FPPW STUDENTEN? 

 

 

De gemiddelde lengte van de mannen ligt dus lager dan de gemiddelde lengte van de vrouwen in de 
steekproef. De gegevens steunen de alternatieve hypothese en we gaan de Welsch t-toets gebruiken 
om de hypothese te toetsen. Echter zijn beide steekproeven kleiner dan 30 en we weten niet of ze 
normaal verdeeld zijn, we kunnen dus niets besluiten. 
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5.2.2 AFHANKELIJKE STEEKPROEVEN 
Het probleem met afhankelijke steekproeven wordt herleid tot een probleem met één steekproef. We 
definiëren de toevalsvariabele D als het verschil tussen de scores van de man en de vrouw of het 
verschil tussen de scores voor en na de manipulatie: D = X1 – X2. De geobserveerde verschillen duiden 
we dan aan met de kleine letter d.  

De hypothesen hebben betrekking op één verwachting en we beschikken over één steekproef van d-
waarden. We gebruiken dus de standaard t-toets voor één steekproef 

𝐼. 𝑝. 𝑣. 𝜇' =	𝜇"	𝑡𝑒	𝑡𝑜𝑒𝑡𝑠𝑒𝑛		𝑔𝑎𝑎𝑛	𝑤𝑒	𝜇( = 0	𝑡𝑜𝑒𝑡𝑠𝑒𝑛 

 

MAAK JE MEER RIJFOUTEN MET EEN PIJNSTILLER? 

 

Dit wijst erop dat je als autobestuurder meer fouten maakt met een pijnstiller dan zonder. We gaan dit 
toetsen of dit gewoon door toeval kan verklaard worden. We moeten eerst een vector aanmaken 

 

 

D wordt gedefinieerd als rijfoutenMet min rijfoutenZonder. Onze alternatieve hypothese voorspelt dat 
de verwachting van D groter is dan 0. De p-waarde is zeer klein en de verwachting voor D ligt niet in 
het betrouwbaarheidsinterval. We moeten de nulhypothese dus verwerpen.  

Er is nog een andere manier, die eenvoudiger is, om de toets uit te voeren. We hoeven niet de 
verschillen zelf te berekenen: 

 

X moet tenminste van het intervalniveau zijn 

X1 – X2 moet normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn 
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De output is net hetzelfde als de voorgaande, juist de input is verschillend. 

6 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN PROPORTIE 
Men wil toetsen of een proportie in een populatie verschillend is van een bepaalde waarde.  

Bijvoorbeeld: de proportie van alcoholisten in de populatie tussen 30 en 40 jaar is 8% (we nemen aan 
dat dit wetenschappelijk bewezen is). Volgens een theorie is deze proportie groter bij werklozen. Je 
wil dus toetsen of de proportie alcoholisten bij werklozen tussen de 30 en 40 jaar groter is dan 8%. In 
een steekproef vind je 1 alcoholist. De geobserveerde proportie is dus 1/10. Dit steunt de alternatieve 
hypothese, maar is dit sterk genoeg om de nulhypothese te verwerpen? 

De overschrijdingskans is in dit geval de kans dat je één of meer alcoholisten vindt in een steekproef 
van 10 indien de proportie in de populatie 8% is: 𝑃(𝐵(10; 0.09) ≥ 1). We kunnen de kans als volgt 
berekenen: 

 

De overschrijdingskans is veel groter dan 5%. Het is met andere woorden zeer aannemelijk dat dat we 
1 of meer alcoholist(en) vinden in een steekproef van 10, gewoon bij toeval. We aanvaarden dus de 
nulhypothese.  

 

7 DE NORMALITEITSASSUMPTIE 
Bij een aantal toetsen hebben we gezien dat de variabele normaal verdeeld moet zijn. Dit garandeert 
dat de toetsingsgrootheid een bepaalde theoretische verdeling heeft en dat de p-waarde correct is. 
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Als de steekproef zeer groot is (groter of gelijk aan 100) dan is deze assumptie niet belangrijk door de 
Centrale Limietstelling die garandeert dat de toetsingsgrootheid toch bij benadering de theoretische 
verdeling volgt. Ook bij een steekproef tussen de 30 en 100 is de assumptie niet echt belangrijk, 
behalve als de verdeling van X niet helemaal normaal is. Bij kleine steekproeven is ze wel belangrijk! 

7.1 DE NORMALE QUANTILE-QUANTILE PLOT 
Deze plot maakt deel uit van een bredere famili van quantili-quantile plots (ook qq-plot of QQ-plot). 
Zo’n plot is een grafiek waarbij de kwantielen van de steekproef en die van een theoretische verdeling 
geplot worden. In het geval van een normale qq-plot worden de kwantielen van de steekproef en die 
van de standaardnormale verdeling geplot.  

Als de verdeling zeer dicht bij de normale verdeling ligt, dan zullen alle punten van de normale qq-plot 
bijna op de diagonaal van de grafiek liggen.  

 

 

Als we de grafieken met elkaar vergelijke zien we dat de plot van steekproef X het dichts bij een 
normale verdeling aanleunt. Alle andere figuren tonen een afwijking. De 4 voorbeelden zijn 
gemakkelijk om visueel te analyseren omdat de steekproef zeer groot is (n = 200). Het is dus simpel 
om de normaliteitsassumptie na te gaan.  

Als n klein is, wordt een visuele analyse al een stuk moeilijker. Dit zullen we zien in de onderstaande 
figuren, waarbij we steekproeven hebben van 20 proefpersonen, die allemaal uit een normale 
verdeling getrokken zijn 
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De punten liggen niet perfect op een diagonaal maar ook niet te te afwijkend. We zien ook geen 
patroon in de afwijkingen. We kunnen (voorzichtig) besluiten dat de 4 steekproeven normaal verdeeld 
zijn. Het besluit kan fout zijn, maar dan zijn ze getrokken uit een verdeling die bij benadering normaal 
verdeeld is.  

 

In bovenstaande figuren zien we opnieuw steekproeven met n = 20. We zien ook dat ze niet normaal 
verdeeld zijn aangezien we geen diagonalen hebben.  

7.2 TOEPASSINGEN VAN DE NORMALE QQ-PLOT 
Zie pg. 108 tot 110 
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8 DE SIGNIFICANTIE  
Het resultaat van een statistische toets wordt vaak op volgende manier gerapporteerd. Er is een 
significant verschil tussen het aantal rijfouten met en zonder pijnstillers. Of, de gemiddelde tijd bij 
vrouwen is niet significant groter dan de gemiddelde tijd bij mannen. 

In de gewone taal, als we spreken van iets significant, dan bedoelen we dat het relevant of waardevol 
is. In de statistiek niet. Om verwarring te vermijden spreken we van statistisch significante verschillen. 
Hiermee wordt bedoeld dat het geobserveerde verschil groot genoeg is om te besluiten dat de 
populatieparameters verschillend zijn van elkaar. 

9 DE FOUTEN 
We weten nooit met zekerheid of een steekproef representatief is. De beslissing die we maken op het 
einde van de procedure kan dus fout zijn. Bij een toets maken we gebruik van de wetten van het 
kansrekenen om te garanderen dat we meestal geen fouten maken.  

 

We kunnen 4 soorten beslissingen nemen: 

• De nulhypothese is juist, maar je verwerpt ze 
o Fout van de eerste soort 
o De kans op deze fout is de significantie a van de toets. Het is de kans dat je toevallige 

een steekproef trekt die leidt tot een verwerping van de nulhypothese, terwijl ze juist 
is 

• De nulhypothese is juist, je behoudt ze 
o Betrouwbaarheid 
o 1 − 	𝛼 

• De nulhypothese is fout, je verwerpt ze 
o Onderscheidingsvermogen of power 
o 1 − 	𝛽 

• De nulhypothese is fout, je behoudt ze 
o Fout van de tweede soort 
o De kans op de fout wordt aangeduid met b 

Er bestaat een verband tussen a en b. Als we een zeer lage a hanteren, dan gaat de p-waarde nooit 
kleiner dan a zijn en we gaan bijna nooit de nulhypothese verwerpen. Met andere woorden gaan we 
vaak een fout van de tweede soort maken. De kans b is dus groot. 

Als we een grote a kiezen, is dan het acceptatie-interval smal en gaan we vaak verwerpen. b is klein. 

HOE KLEINER a, HOE GROTER b, EN OMGEKEERD. 
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HOOFDSTUK 7 – DE POWER 

 

1 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN 

PROPORTIE 
We hebben eerder het voorbeeld van 8% alcoholisten in de populatie gezien. Volgens een theorie is 
deze proportie groter bij werklozen. We hebben toen getoetst of de proportie effectief groter is dan 
8%. Op het einde hebben we een steekproef getrokken waarin één alcoholist zat. De geobserveerde 
proportie van alcoholisten was dus 1/10. Deze was groter dan 8% en steunde de alternatieve 
hypothese, maar we hebben eerder gezien dat de proportie niet genoeg afweek van 0.08 om de 
nulhypothese te kunnen verwerpen. De berekende p-waarde was 0.57.  

We zijn zeker dat we geen fout van de eerste soort hebben gemaakt (de nulhypothese ten onrechte 
verwerpen), maar het kan zijn dat we een fout van de tweede soort hebben gemaakt. Dit zijn we 
echter niet zeker. 

De power is de kans dat we de nulhypothese verwerpen indien ze fout is, dus indien de proportie 
groter is dan 0.08. Intuïtief gaan we de nulhypothese verwerpen als de proportie gelijk is aan 0.081 
(aangezien het verschil tussen 0.08 en 0.081 zodanig klein is dat het bijna niet detecteerbaar is). Het is 
ook intuïtief duidelijk dat de kans om de nulhypothese te verwerpen bijna 100% is als de proportie 
gelijk is aan 0.50 om de power te berekenen gaan we een specifieke waarde van p veronderstellen en 
niet zomaar p > 0.08 we stellen dus een specifieke alternatieve hypothese op (Ha: p = 0.15).  

We bekijken het volgende commando: powerBinom (benodigd package: exactci) 
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Ontleding van het commando: 5 argumenten 

• Steekproefgrootte = n 
• Nulhypothese = p0 
• Alternatieve hypothese = p1 
• Sig.level = significantie 
• Alternative = soort hypothese 

We zien hier in de output een power van 0.18 (afgerond), dit is zeer klein. De kans op een juiste 
beslissing als de alternatieve hypothese juist is, is slechts 18% 

1.1 DE POWER EN DE SPECIFIEKE ALTERNATIEVE HYPOTHESE 
De power is afhankelijk van de echte waarde van p  we kennen deze niet en hebben verondersteld dat 
de echte waarde van p gelijk aan 0.15 is. Laten we de impact van de specifieke impact bekijken. We 
veranderen p1 nu in 0.081: 

 

Aangezien we p hebben verkleind zal de power ook dalen. Dit is duidelijk zichtbaar: we hebben nu nog 
maar een power van slechts 0.05, ook dit is zeer klein! 

 

In bovenstaand commando hebben we p1 vervangen door 0.35, we zien een duidelijke stijging in de 
power. We hebben nu een power van 0.74 

 

 



BRENT BAEYENS 51 

 

1.2 DE POWER EN DE STEEKPROEF 
We kunnen verwachten dat hoe groter de steekproef, hoe kleiner de kans om een fout te maken. We 
kijken naar een steekproef met n = 150. 

 

 

We komen een power van 82% uit. De power is inderdaad gestegen omwille van een grotere 
steekproef. 

Stel nu dat we de minimale steekproefgrootte willen bepalen waarbij we een power van 90% kunnen 
garanderen. Om dit te berekenen gebruiken we opnieuw de functie powerBinom, maar vervangen we 
het argument van de steekproefgrootte door het argument power: 

 

We zien dat we een steekproef van 177 participanten zouden moeten trekken om een power van 90% 
te kunnen garanderen.  

2 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN 

VERWACHTING 
Om dit te verduidelijken grijpen we terug naar het voorbeeld met het BMI van de FPPW studenten. 
Ook in dit voorbeeld zijn we zeker dat we geen fout van de eerste soort hebben gemaakt, maar we 
kunnen misschien wel een fout van de tweede soort gemaakt hebben. De power is de kans dat we de 
nulhypothese verwerpen indien ze fout is, dus indien µx verschillend van 25.3 is. Intuïtief gaan we 
verwerpen op 25.4 (omdat het verschil opnieuw zeer klein is met de nulhypothese). Het is ook intuïtief 
duidelijk dat de kans om de nulhypothese te verwerpen bijna 100% is indien µx = 100.  
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Ook hier moeten we, om de power te berekenen, een specifieke alternatieve hypothese opstellen. Het 
verschil met 1 BMI-punt komt ongeveer met ongeveer 3 kg. We gaan dus de power berekenen onder 
de specifieke alternatieve hypothese dat de absolute waarde van het BMI-verschil gelijk aan 1 is. Dit 
correspondeert met µx = 26.3 of µx = 24.3. 

Om de berekeningen uit te kunnen voeren maken we gebruik van de functie power.t.test. 

 

Ontleding van het commando: 

• Steekproefgrootte = n 
• De absolute waarde van het verschil tussen de verwachtingen onder H0 en Ha = delta 
• Schatting van de standaarddeviatie = sd 
• Alternative = soort hypothese 
• Sig.level 
• Type = aantal steekproeven 

We zien hier een power van 0.21, dus als we deze toets gebruiken in dezelfde context, met veel 
steekproeven en indien het verschil tussen de verwachtingen 1 bedraagt, dan zullen we het verschil 
detecteren in 21% van de gevallen. 

2.1 DE POWER EN HET VERSCHIL TUSSEN DE VERWACHTINGEN 

 

De power is gestegen tot 63% dit is nog altijd te laag. 
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2.2 DE POWER EN DE STEEKPROEFGROOTTE 

 

We zien dat, als we de steekproefgrootte verhogen, ook de power verhoogt. De power blijft wel nog 
steeds laag. 

We kunnen opnieuw de steekproef berekenen waaronder we een goede power kunnen garanderen, 
we doen dit op dezelfde manier als we al eerder besproken hebben. 

 

 

Om een power van 90% te kunnen garanderen hebben we een steekproef nodig van 226 personen.  

3 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE 

TWEE VERWACHTINGEN – AFHANKELIJKE STEEKPROEVEN 
Om de power bij afhankelijke steekproeven aan te tonen maken we gebruik van het voorbeeld met de 
rijfouten. We zagen dat het verschil tussen rijfouten met en zonder pijstillers 2 bedroeg. Om de power 
te testen stellen we opnieuw een specifieke alternatieve hypothese op: µM - µZ = 3 (we kiezen 3 omdat 
het verschil vanaf hier pas relevant begint te worden). We gebruiken opnieuw het commando 
power.t.test maar veranderen het type in paired.  
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De power van deze toets is zeer hoog! We hadden dus een experiment kunnen doen met een kleinere 
steekproef. We gaan nu op zoek naar de steekproefgrootte waarvoor we 90% power kunnen 
garanderen: 

 

We zien hier dat een steekproef van 12 personen voldoende zou geweest zijn. 

4 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE 

TWEE VERWACHTINGEN – ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN 
De procedure om een kind te adopteren duurt in veel landen zeer lang. Dit is ook het geval in NY. Een 
groep onderzoekers is nagegaan of een bepaalde aanpassing in de gebruikte procedure korter zou zijn. 
Er werd een steekproef getrokken van 175 adoptieaanvragen. Daaruit werden 119 aanvragen at 
random geselecteerd en hebben een gewijzigde procedure gevolgd. De overige 56 volgden de gewone 
procedure. 

De duur van die stap in de controlegroep wordt aangeduid door X1; in de experimentele groep door X2. 
De alternatieve hypothese geven we weer als µ1 > µ2. 
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We importeren de gegevens van het data frame adoptieData. We maken eerst 2 vectoren aan met de 
duur in beide groepen en we berekenen de gemiddelden: 

 

Op het eerste zicht wijst dit aan dat de aangepaste procedure inderdaad sneller gaat. De onderzoekers 
willen nagaan of dit misschien het effect van het toeval is via een t-toets. We kijken eerst of de 
toevalsvariabelen normaal verdeeld zijn.  

 

Beide plots wijken niet zo ver af van de diagonaal, we kunnen dus veronderstellen dat beide 
steekproeven getrokken zijn uit een normale verdeling. Nu bekijken we de t-toets: 

 

We vinden hier een p-waarde groter dan 5% en we aanvaarde de nulhypothese. We kunnen dus 
zeggen dat de aangapaste procedure niet sneller is.  

Nu kunnen we ons afvragen: stel dat het verschil tussen beide procedures één jaar zou zijn, wat zou 
de kans zijn om de nulhypothese te verwerpen? We berekenen de power d.m.v. pwr.t2n.test (package 
pwr). Deze functie is in principe bedoeld om de power te berekenen bij een t-toets met twee 
onafhankelijke steekproeven onder de assumptie dat de varianties identiek zijn in beide populaties. De 
bekomen power zal niet correct zijn, maar kan bij benadering toch gebruikt worden. 
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Let op! Het argument delta van de functie power.t.test is de absolute waarde van het verschil µ1 - µ2 

terwijl het argument d van de functie pwr.t2n.test gebruikt wordt om het verschil uit te drukken 
zonder absolute waarde. Delta zal dus altijd positief zijn terwijl d zowel positief als negatief kan zijn.  

 

De power is 90%. Dus indien het verschil tussen beide procedures 1 jaar bedraagt, en indien we veel 
steekproeven trekken, dan gaan we het verschil detecteren in 90% van de gevallen 

4.1 DE POWER EN HET SIGNIFICANTIENIVEAU 

 

De power is gedaald naar 72%, dit is niet meer acceptabel. 
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4.2 DE POWER EN DE STEEKPROEFGROOTTE 

 

De power is opnieuw gedaald (76%), dit is niet goed.  

We kunnen, net zoals andere keren, de ideale steekproefgrootte bepalen: 

 

We hebben een power van 95% gevraagd om de steekproefgrootte van n2 te bepalen. Het 
softwarepakket heeft de minimale waarde voor n2 berekend om de power te berekenen. 

Stel dat dit onmogelijk is omdat de overheid in New York weigert om zoveel dossiers met de 
experimentele procedure te behandelen. We mogen slechts 119 dossiers behandelen met de 
versnelde procedure. We kunnen n1 dus op analoge wijze bepalen: 

 

We hebben een power van 95% gevraagd en hebben n1 weggelaten. Het pakket zal opnieuw de 
minimale waarde voor n1 berekenen waarbij een power van 95% gegarandeerd kan worden.  

Indien we beide steekproeven met dezelfde grootte wensen, dan kunnen we de minimale grootte 
berekenen met de functie power.t.test, met het argument type = two.sample 
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97 dossiers moeten de standaardprocedure volgen; 97 mogen de aangepaste volgen om een power 
van 95% te garanderen. 

5 IN HET ALGEMEEN 
Om de power te verhogen kan je de steekproefgrootte of a verhogen.  

• Een verhoging van a à groter risico om een fout van de eerste soort te maken 
• Een verhoging van steekproefgrootte à meer kosten en tijd 

Veel onderzoekers onderschatten het belang van het onderscheidingsvermogen. Ze hebben de indruk 
dat ze een rigoureus wetenschappelijk werk doen omdat ze statistische toetsen gebruiken. Ze denken 
dat ze de kans controleren om een fout te maken maar ze vergeten dat er twee soorten fouten zijn. Ze 
controleren enkel voor de fout van de eerste soort en soms is de power zeer laag, kleiner dan 50% 
zonder dat ze het beseffen. Dit is wetenschappelijk niet zo verantwoord. 

Als de power te laag is, moet je a aanpassen of met een grotere steekproef werken. 

De berekening van de power doe je best bij het plannen van je onderzoek. 
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ENKELVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 

1 INLEIDING 
Om dit hoofdstuk te verduidelijken maken we gebruik van een studie rond gezondheid. Een 
onderzoekster is geïnteresseerd wat het effect van werkloosheidsduur is op de gezondheid. Hiervoor 
werd een steekproef van 252 werklozen genomen.  We zien de eerste 6 participanten hier: 

 

De onderzoekster vermoedt een verband tussen werkloosheidsduur en hun gezondheidsuitgaven. In 
het bijzonder vermoedt ze dat mensen die al lang werkloos zijn, hogere gezondheidsuitgaven maken. 
Maar ze sluit een negatief verband niet uit. 

 

Dit spreidingsdiagram kan bevestigt het vermoeden van een stijgende tendens. Het is plausibel dat er 
een lineair verband is. We berekenen ook de correlatiecoëfficiënt en de regressierechte: 

 

We hebben een positief verband gevonden in de steekproef, maar kunnen we generaliseren naar het 
niveau van de populatie? Dit is een probleem van de inductieve statistiek.  
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2 HET ENKELVOUDIG LINEAIR MODEL – KANSREKENEN 
Stel dat we twee variabelen X en Y hebben en dat we de ene (Y) willen verklaren door de andere (X). 
We zeggen dat X de onafhankelijke en Y de afhankelijke variabelen zijn of dat X een predictor is van Y.  

Volgens de beschrijvende statistiek zouden we schrijven: 𝑌 = 	𝛽) +	𝛽'𝑋 of, toegepast op het 
voorbeeld van gezondheid: 𝑌 = 97.2 + 2𝑋. Bv Als X = 50 dan zouden we krijgen dat Y = 197.2. We 
weten dat de samenhang tussen twee variabelen niet zo simpel en systematisch is.  

 

Bovenstaand commando vertelt ons dat er in totaal 8 individuen zijn in de steekproef met een 
werkloosheidsduur gelijk aan 20 maanden, maar ze hebben wel sterk verschillende uitgaven. Het kan 
dus zijn dat X en Y samenhangen met elkaar maar dat Y ook beïnvloed wordt door andere factoren of 
variabelen die we niet controleren; dit wijten we aan toeval. We voegen het toeval bij in de formule 
en krijgen: 

 

De term e of meetfout is du seen toevalsvariabele. Met dit model zal een bepaalde variabele X niet 
altijd leiden tot een unieke waarde van Y omdat de waarde van e kan variëren.  

We kunnen de bovenstaande formule ook herschrijven om ze te kunnen toepassen op individuen in 
plaats van op de populatie, zo krijgen we: 

 

Deze vergelijking noemt men het enkelvoudig lineair model. Het is enkelvoudig omdat er maar één 
predictor is. Er bestaan ook meervoudige lineaire modellen, deze hebben dus meerdere predictoren. 
Deze meervoudige lineaire modellen zullen we niet in dit hoofdstuk bespreken. 

2.1 ASSUMPTIES 
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2.2 DE VOORWAARDELIJKE SCHATTING 
De verwachting van de gezondheidsuitgaven (genoteerd als E(Y)) is de verwachting van de variabele Y 
in de hele populatie. We kunnen de verwachting definiëren en berekenen bij een deelverzameling van 
de populatie (bv. bij alle individuen die 10 maand werkloos zijn geweest). Deze verwachting wordt een 
voorwaardelijke verwachting genoemd; het is de verwachting van Y onder voorwaarde dat X gelijk is 
aan 10. We noteren het als volgt: 

𝐸(𝑌	|	𝑋 = 	10) → 𝑎𝑙𝑔𝑒𝑚𝑒𝑒𝑛: 𝐸(𝑌|	𝑋 = 𝑥) 

Het is dus de verwachting van Y onder voorwaarde dat X = x. Laten we nu de voorwaardelijke 
verwachting van Y analyseren onder de hypothese dat het lineair model geldt: 

 

Merk op: 

• De vergelijking is nu deterministisch, we focussen niet meer op één realisatie van Y, maar op 
de verwachting van ALLE realisaties. Het toeval speelt geen rol meer. 

• De voorwaardelijke verwachting is een lineaire functie van xi. As we deze grafisch 
representeren, dan bekomen we een rechte. Deze rechte is het equivalent van de regressielijn 
die we reeds gezien hebben. 

We kunnen de vergelijking (8.3) gebruiken om predicties te maken. Stelt dat het volgend model geldt: 

 

Met X het gewicht van een 10-jarige jongen en Y van een 30-jarige man. Als het gewicht xi gekend is, 
kunnen we het gewicht 20 jaar later voorspellen. We schrijven het als volgt: 

 

Stel nu dat het gewicht van de jongen 28 kg is, dan kunnen we xi hierin veranderen. De voorspelling 
van zijn gewicht 20 jaar later is dan 76. De voorspelling is waarschijnlijk fout, het is dan ook maar een 
voorspelling. Moesten we deze formule herhaaldelijk gebruiken om predicties mee te maken, dan 
zullen onze predicties gemiddeld gezien correct zijn. 

De voorwaardelijke verwachting korten we vaak af als: 𝐸(𝑌*|𝑥*). De formule van de predictie wordt 
dan:  
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Het verschil tussen Yi en de predictie van Yi is: 

 

Als we deze formule vergelijken met die van het lineair model dan krijgen we: 

 

Dit is een andere manier om de fout te bekijken. Het is het equivalent van de residuen in de 
beschrijvende statistiek. De variantie van sigma is dan 𝜎+", dit is dus de variantie van de populatie-
residuen. 

 

2.3 DE VOORWAARDELIJKE VARIANTIE 
We kunnen de voorwaardelijke variantie op een soortgelijke manier definiëren: 𝑉(𝑌	|	𝑋 = 𝑥), dit is de 
variantie van Y onder voorwaarde dat X = x. We kunnen ze op dezelfde manier analyseren onder de 
hypothese dat het lineair model geldt: 

 

2.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT 
Het lineair model heeft betrekking tot het lineair verband tussen twee toevalsvariabelen; anderzijds 
weten we dat het lineair verband kan gemeten worden door de correlatiecoëfficiënt: 
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2.5 AFSLUITER  
Het lineair model bevat drie parameters die bijna altijd onbekend zijn want de meeste populaties zijn 
te groot om volledig onderzocht te kunnen worden. 

3 PUNTSCHATTING 

3.1 PUNTSCHATTING VAN b1 

De beste schatter is B1; de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan b1. We mogen dus de 
steekproefwaarde b1 gebruiken als schatting van b1 in de populatie. 

De schatter B1 is zuiver (𝐸(𝐵') = 	𝛽') en efficiënt. 

De variantie schrijven we als: 

 

We weten dat de standaardfout gelijk is aan de vierkantswortel van de variantie, we kunnen ze 
schrijven als: 

 

Om goede schattingen te bekomen, hebben we een goede schatter nodig, dit wil zeggen een schatter 
waarvan de variantie zo klein mogelijk is: 

• N moet zo groot mogelijk zijn; hoe groter de steekproef, hoe beter de schatting 
• 𝝈𝝐𝟐 moet zo klein mogelijk zijn; sigma representeert het toeval, dit moeten we zo klein 

mogelijk houden. We gebruiken een predictor met een hoge betrouwbaarheid. In een 
experimentele setting proberen we dus zoveel mogelijk variabelen constant te houden 

• 𝑠."moet zo groot mogelijk zijn; dit kan door een brede range van X waarden te kiezen. 
o Illustratie a.d.h.v. aangepast voorbeeld van werkloosheid-gezondheid 
o Stel dat de onderzoekster voor een onbepaalde reden enkel werklozen geselecteerd 

heeft met een werkloosheidsduur tussen de 10 en 30 maanden.  
o De steekproef bestaat uit dezelfde individuen als aan het begin van het hoofdstuk, 

maar zonder individuen die buiten het interval [10,30] liggen. 
o In onderstaande figuur zijn we dat de stijgende tendens veel minder duidelijk is omdat 

we slechts een beperkt deel observeren. 
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3.2 PUNTSCHATTING VAN b0  
De beste schatter is Bo; de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan b0. We mogen de 
steekproefwaarde b0 gebruiken als schatting van b0 in de populatie. 

De schatter is zuiver (𝐸	(𝐵)) = 	𝛽') en efficiënt 

De variantie noteren we als: 

 

De standaardfout kunnen we opnieuw noteren als de vierkantswortel van de variantie: 

 

Om een goede schatting te bekomen passen we dezelfde regels van hierboven toe. 

3.3 DE PREDICTIES  
In de praktijk kennen we b0 en b1 niet. Om predicties te maken gebruiken we dus B0 en B1. We moeten 
dus ook onze formule van het lineair model aanpassen: 

 

Dit wordt meestal gewoon een predictie genoemd. In een specifieke steekproef krijgen we dus ook 
realisaties. We bekomen dan de schattingen van de predicties: 

 

De variantie van de schatter kunnen we noteren als: 

 

De variantie wordt beïnvloed dezelfde wijze als V(B0) en V(B1). Maar ze wordt ook beïnvloed door 
(𝑥* −	�̅�)". We zien hierbij dat, hoe dichter xi bij het gemiddelde ligt, hoe kleiner de variantie en 
bijgevolg hoe beter de predicties. 

We kunnen het lineair model ook gebruiken om predicties te maken van nog niet geobserveerde 
waarden: 

 

De variantie van deze schatter wordt gegeven door dezelfde formule: 

 

De predicties voor nog niet geobserveerde waarden zijn dus ook beter als x niet te ver van het 
gemiddelde ligt. 



BRENT BAEYENS 65 

 

3.4 PUNTSCHATTING VAN 𝜎"# 
De beste schatter is: 

 

De schatter is zuiver en efficiënt. De corresponderende schatting is: 

 

 

3.5 PUNTSCHATTING rXY 
De beste schatter is de steekproefgrootheid RXY, waarvan de realisatie gelijk is aan rXY. 

Ook deze schatter is zuiver en efficiënt 

3.6 ILLUSTRATIE  

 

De output van deze functie is zeer beperkt maar achter de schermen zijn er heel wat zaken berekend. 
Om de uitkomst te kunnen raadplegen moeten we een naam toekennen aan het resultaat 

 

Het commando fitted geeft ons dus een lijst van alle 252 predicties. We kunnen nog een hele reeks 
commando’s gebruiken. We bekijken ook het commando residuals: 
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We hebben dus nu een lijst gekregen van de 252 residuen, dit is de lijst van de 252 verticale 
afwijkingen tussen de regressielijn en de geobserveerde punten. We kunnen de variantie van het 
toeval bepalen door: 

 

Of via R: 

 

4 INTERVALSCHATTING 
We veronderstellen dat, naast de Gauss-Markov assumpties, de fouten normaal verdeeld zijn. Dit 
geeft ons, in combinatie met de assumpties: 

 

4.1 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR b1  
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4.2 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR b0  

 

We kunnen dit ook berekenen door middel van het gebruik van het commando confint 

 

Merk op dat we door middel argument level kunnen we het betrouwbaarheidsinterval aanpassen. 

5 TOETSING 
Naast de veronderstelling van de Gauss-Markov assumpties, gaan we er ook van uit dat de fouten 
normaal verdeeld zijn. De combinatie van deze hypothese met de Gauss-Markov assumpties leidt tot: 

 

De hypothese die men wenst te toetsen kan op verschillende maar equivalente manieren uitgedrukt 
worden: 

 

Zij zijn equivalent omwille van het verband tussen 𝜌!/	𝑒𝑛	𝛽', uitgedrukt in de volgende formule: 

 

Merk op, als het linker lid gelijk is aan 0, moet het rechterlid dat ook zijn, en omgekeerd. Het toetsen 
van de ene of de andere maakt dus geen verschil. 

VOORWAARDEN: 

• De afhankelijke variabele (Y) moet continu zijn en minstens moet van interval/ratio niveau 
meetniveau zijn. 

• De onafhankelijke variabele (X) moet van interval/ratio meetniveau zijn of moet dichotoom 
zijn. 

• De fouten moeten normaal verdeeld zijn, of de steekproef moet groot zijn 
• Er moet voldaan zijn aan de Gauss-Markov assumpties 
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5.1 TOETSEN VAN HET LINEAIR MODEL VIA DE T-VERDELING 
De nulhypothese 𝐻):	𝛽' = 0 toetsen we door middel van de volgende toetsingsgrootheid: 

 

Deze grootheid is van de t-verdeling en heeft n-2 vrijheidsgraden. 

5.1.1 TOEPASSING 
We willen toetsen of er een lineair verband is tussen gezondheidsuitgaven en werkloosheidsduur. Om 
het lineair model te toetsen moeten we eerst nagaan of de fouten normaal verdeeld zijn. We doen dit 
via de normale qq-plot 

 

 

We zien in de output dat de data niet al te sterk afwijken van de diagonaal en dat er geen specifiek 
patroon optreedt in de afwijkingen. We mogen er dus van uitgaan dat de fouten normaal verdeeld 
zijn. We kunnen nu de realisatie van de toetsingsgrootheid berekenen: 
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We merken dat de p-waarde zeer klein is, hierom zullen we de nulhypothese verwerpen. Er is wel een 
lineair verband in de populatie tussen de toevalsvariabelen gezondheidsuitgaven en 
werkloosheidsduur; m.a.w. 𝛽' ≠ 0 

Deze conclusie konden we ook trekken uit het betrouwbaarheidsinterval dat we hebben berekend in 
4.2. 

5.2 TOETSEN VAN HET LINEAIR MODEL VIA DE F-VERDELING 
De tweede techniek is volledig equivalent aan de eerste techniek. Deze techniek is gebaseerd op de 
modelvergelijking) of modelselectie-aanpak. We zullen deze techniek later nog nodig hebben. 

5.2.1 HET NULMODEL 
We gaan kiezen tussen twee modellen; het lineair model (dat we kennen) en het nulmodel. Dit 
nulmodel is een special geval van het lineair model, het is het lineair model met de beperking 𝛽' = 0. 

 

Het model kan ook gezien worden als een lineair model zonder predictor. We zeggen dat het 
nulmodel genest is in het lineair model met één predictor. Met het nulmodel kunnen we volgende 
predicties maken: 

 

De predictie is onafhankelijk van xi. Dit is normaal omdat het model veronderstelt dat er GEEN 
verband is tussen X en Y. De fout is dan gelijk aan: 

 

Op basis van gegevens in een steekproef kunnen we ook predicties maken. We zullen dan gebruik 
maken van de schatter B0: 

 

We kunnen bewijzen dat 𝐵) = 𝑌/: 

 

In een specifieke steekproef krijgen we: 

 

De schatting van de predicties zijn meestal fout, we kunnen de residuen van de populatie als volgt 
schrijven: 

 

Herinner je, residuen zijn de verticale verschillen die we kunnen observeren bij de regressielijn. De 
realisatie kunnen we hetzelfde noteren maar dan met kleine letters. 
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De som van de gekwadrateerde populatie-residuen is: 

 

De realisatie noteren we met kleine letters. 

5.2.2 VERGELIJKING 
• Het lineair model is flexibeler en zal de gegevens beter kunnen fitten in de puntenwolk 
• De sum of squared residuals zal kleiner zijn bij het lineair model dan bij het nulmodel 

o Om te kijken of het verschil groot genoeg is, om te kunnen beslissen of het lineair 
model met één predictor geldig is, gaan we het verschil 𝑆𝑆012) − 𝑆𝑆012'analyseren 

o Als het verschil klein is à residuen zijn bijna even groot à toeval mogelijk 
o Als het verschil groot is à geen toeval mogelijk 

Om invloeden te neutraliseren, berekenen we: 

 

• Df0 representeert het aantal vrijheidsgraden van het nulmodel: n-1 
• Df1 representeert het aantal vrijheidsgraden van het lineair model: n-2 

We kunnen bewijzen dat, onder 𝐻):	𝛽' = 0, de verhouding F-verdeeld is met 𝑑𝑓) − 𝑑𝑓' 
vrijheidsgraden in de teller en 𝑑𝑓' in de nomer: 

 

Om te kunnen beslissen of het verschil groot genoeg is, moeten we de kans berekenen dat F toevallig 
groter is dan de realisatie van de verhouding in de steekproef. Als de kans kleiner is dan 5% dan is de 
F-verdeling onwaarschijnlijk als H0 correct is. We verwerpen de nulhypothese. 

We toetsen steeds éénzijdig omdat alleen hoge waarden van de F-verhouding leiden naar een 
verwerping van de nulhypothese. 

5.2.3 ILLUSTRATIE 
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Uit de output kunnen we afleiden dat de som van de gekwadrateerde residuen groter is bij het 
nulmodel.  

We zien ook dat de F-verhouding veel groter is dan 1. Dit wijst erop dat het nulmodel kan verworpen 
worden. 

De p-waarde is zeer klein, dit wijst erop dat we de nulhypothese kunnen verwerpen. De p-waarde is 
gelijk aan de p-waarde uit het stukje van 5.1, dit wijst er dus op dat de twee technieken volledig 
equivalent zijn aan elkaar. 

6 DE DETERMINANTIECOËFFICIËNT R2  

 

We kunnen de som opsplitsen in twee termen. De eerste term (SSmod) stelt de som voor van de 
gekwadrateerde afwijkingen tussen het gemiddelde en de predicties. Het is de som van de afwijkingen 
die verklaard/voorspeld worden door het lineair model met één predictor: 

 

De tweede term (SSres) stelt de som voor van de gekwadrateerde residuen; de fouten. Het is wat het 
lineair model met één predictor NIET verklaart: 

 

We krijgen bijgevolg: 

 

In onderstaande figuur zien we 3 spreidingsdiagrammen voor de variabelen “duur” en “uitgaven”. 

• BOVEN: de afwijkingen tussen 𝑦* 	𝑒𝑛	𝑦/ worden weergegeven door verticale lijnen; de som van 
de gekwadrateerde afwijkingen is SStot 

• LINKS: de afwijkingen tussen 𝑦e* 	𝑒𝑛	𝑦/, de som van de gekwadrateerde afwijkingen is SSmod 
• RECHTS: de afwijkingen tussen 𝑦e* 	𝑒𝑛	𝑦*, de som van de gekwadrateerde afwijkingen is SSres 
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De variantie van Y in een specifieke steekproef is: 

 

 

De totale variantie kan gesplitst worden in twee delen: de verklaarde variantie SSmod/(n-1) en de 
onverklaarde variantie SSres/(n-1). Dit brengt ons tot de definitie van de determinatiecoëfficiënt: 

 

De coëfficiënt is altijd postief of 0 omdat we werken met de som van kwadraten. Het is ook altijd 
kleiner of gelijk aan 1 omdat 𝑺𝒔𝑴𝒐𝒅 ≤ 𝑺𝑺𝑹𝒆𝒔.  

Kort: 𝟎	 ≤ 𝑹𝟐 	≤ 𝟏 
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Enkele gevallen: 

 

 

In het geval van een lineair model met één predictor is het mogelijk te bewijzen dat de 
determinatiecoëfficiënt gelijk is aan r2 en, het kwadraat van de correlatiecoëfficiënt. In dit geval 
bevatten beide coëfficiënten dus exact dezelfde informatie, behalve dat R2 geen informatie geeft over 
het teken van het verband. 

6.1.1 DE AANGEPASTE DETERMINATIECOËFFICIËNT 
De waarde van de determinatiecoëfficiënt is gebaseerd op een steekproef van n observaties. Om een 
betere schatting van de corresponderende populatie-R2 te bekomen maakt men gebruik van de 
volgende formule die gebaseerd is op een zuivere schatter: 

 

In het geval van een lineair model met één predictor krijgen we: 

 

De aangepaste determinatiecoëfficiënt is altijd kleiner dan of gelijk aan de ‘normale’ 
determinatiecoëfficiënt. 

In uitzonderlijke gevallen kan de determinatiecoëfficiënt negatief zijn. Zo’n negatieve waarde kunnen 
we niet interpreteren, we zullen de schatting daarom gelijkstellen aan 0. 

7 DE R FUNCTIE SUMMARY 
We hebben eerder de functie lm gezien. Deze functie doet achter de schermen heel wat 
berekeningen, om die uitkomsten te bekijken gebruiken we het commando summary: 
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We bespreken de output: 

• Call geeft duidt nogmaals onze input aan 
• Het onderdeel residuals geeft ons informatie over de symmetrie van de gegevens.  

o Het gemiddelde wordt niet gegeven omdat het gelijk is aan 0, de mediaan verschilt 
lichtjes van 0 

o De minima en maxima zijn ongeveer gelijk aan 100 
o Ook het eerste en derde kwartiel zijn bijna symmetrisch 
o Grotere verschillen zouden wijzen op een niet-symmetrische verdeling 

• Coëfficiënten 
o De intercepten geven informatie in verband met 𝛽) 
o De rij gezondheidsduur heeft dan weer betrekking op 𝛽' 
o De kolom estimate geeft de schatting van de corresponderende parameter 
o In de kolom Std.Error vinden we de standaardfout of standaarddeviatie van de 

schatter 
o Bij t-value vinden we de waarde van de t-verdeelde statistiek die we gebruiken om de 

corresponderende hypothese te toetsen 
o In de laatste kolom vinden we de p-waarde 
o In de geesteswetenschappen is algemeen vastgelegd dat we significante waarden 

aanduiden met een aster, we zien dus dat waarden rond 0 worden aangeduid met 
‘***’ 

• Overige output 
o Residual standard error = standaarddeviatie van sigma 
o Multiple R-squared = de standaard en aangepaste determinatiecoëfficiënt 
o F-statistic = realisatie van de F-toetsingsgrootheid; hiernaast krijgen we nogmaals de 

p-waarde weergegeven. 

8 DE POWER VAN DE TOETS VAN H0: b1 = 0 
De power kunnen van de toets kunnen we berekenen via de functie pwr.r.test. Een argument van 
deze functie is de waarde van de correlatiecoëfficiënt die je wenst te vinden met een hoge kans. Dit is 
het equivalent van de effectgrootte bij de t-toets. We bekijken het voorbeeld van werkloosheid 

𝛽' is het verschil tussen de uitgaven van twee personen waarvan de werkloosheidsduur met één 
maand verschilt. Stel dat je voor het ministerie van sociale zaken werkt. Stel ook dat 𝛽' = 1. 
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Iemand die 5 jaar (5 x 12 maanden = 60 maanden) werkloos is gaat viermaandelijks 60 x 1 = 60€ extra 
spenderen t.o.v. van iemand die 0 maand werkloos is. Per jaar is dit 3 x 60 = 180€. In België zijn er 
ongeveer 30.000 werklozen met een werkloosheidsduur die groter of gelijk is aan 5 jaar: 300.000 x 
180 = 54.000.000€ extra per jaar dat de sociale zekerheid moet betalen. 

Je wilt dit zeker kunnen detecteren. Eigenlijk, een toename van 10 miljoen zou je ook willen 
detecteren. Je zou dan een beleid kunnen invoeren om dit bedrag te reduceren. Een toename van 5 
miljoen zou je misschien niet super relevant vinden omdat het beleid van dat bedrag te reduceren 
waarschijnlijk meer dan 5 miljoen zou kosten. Je beschouwt dus een toename van 10 miljoen als iets 

dat je wil detecteren en dit komt ongeveer overeen met 𝛽' =
')	)))	)))
9:	)))	)))

≅ 0.2 

Nu we 𝛽' hebben bepaald kunnen we rho bepalen: 

 

We kennen de standaarddeviaties niet, we zullen dus schattingen moeten gebruiken die we in de 
literatuur kunnen vinden of die we kunnen afleiden uit een pilootonderzoek 

  

Nu we rho hebben bepaald kunnen we de power gaan berekenen: 

 

 

We bekomen hier een power van ongeveer 12%, dit is te laag. In de gedragswetenschappen hebben 
we liever een power die rond de 80, 90 percent ligt. We kunnen de steekproef aanpassen om een 
grotere power te bekomen. We kunnen onze steekproefgrootte bepalen door: 
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9 DE VALIDITEIT VAN DE GAUSS-MARKOV ASSUMPTIES 
We bespreken enkel de eerste twee, voor de derde is er geen simpele techniek. 

9.1.1 DE TWEEDE ASSUMPTIE 

 

Dit heeft als gevolg dat de voorwaardelijke variantie 𝑉(𝑌* 	|	𝑥*) ook constant en onafhankelijk is van xi. 
We kunnen deze variantie visueel analyseren door “sneden” van het spreidingsdiagram te bekijken: 

 

We zien op 3 omkaderde sneden op de figuur. Ze corresponderen met drie x-waarden (of eerder drie 
smalle x-intervallen). De spreiding van de punten parallel aan de verticale as is ongeveer dezelfde in de 
3 sneden. 

De 3 geobserveerde voorwaardelijke varianties zijn dus ongeveer identiek aan elkaar. Dit wijst aan dat 
de drie voorwaardelijke populatievarianties ook gelijk aan elkaar zijn.  

We kunnen deze analyse ook doen met andere sneden. Voor alle sneden tussen 5 en 40 is de 
conclusie dezelfde. Als we de sneden links van 5 en rechts van 40 observeren, dan is de geobserveerde 
voorwaardelijke variantie waarschijnlijk wat kleiner. 

In de figuur hieronder kijken we naar het data frame SportData. We zien opnieuw 3 sneden, omkaderd 
door rechthoeken. Het is duidelijk dat de geobserveerde voorwaardelijke variantie kleiner is de sneden 
aan de linkerkant. Dit is makkelijk te verklaren: jonge kinderen hebben min of meer dezelfde lengte, 
vanaf de adolescentie worden deze verschillen groter. 

We kunnen uit onderstaande figuur dus vermoeden dat de voorwaardelijke populatievarianties niet 
allemaal identiek zijn. We mogen het lineair model dus niet gebruiken om het verband te analyseren. 
We komen dit probleem vaak tegen wanneer de afhankelijke variabele van ratio meetniveau is. 
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9.1.2 DE EERSTE ASSUMPTIE  

 

Schendingen van deze assumptie kunnen verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste oorzaak is 
de non-lineariteit van het verband tussen X en Y. We illustreren dit d.m.v. het data frame SportData. 

 

 

In de bovenstaande figuur zien we de regressielijn en enkele verticale sneden: 

• In de linkersnede zie je dat alle punten boven de regressielijn liggen. Alle corresponderende 
residuen zijn positief, de verwachtingen van de fouten zijn groter dan 0 

• In de rechtersnede zien we ook dat de verwachtingen groter dan 0 zijn. 
• In de middensnede liggen de punten meer onder de regressielijn, de verwachtingen liggen dus 

onder 0 
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We hebben dus een duidelijke schending van de eerste assumptie. Deze schending is het gevolg van 
het niet-lineair verband X en Y. Moest het verband lineair zijn, dan zouden de 3 rechthoeken min of 
meer gecentreerd zijn om de regressielijn en zou de verwachting van de fouten 0 zijn voor alle 
individuen. 

10 OPMERKING M.B.T. SOFTWAREPAKKETTEN 
De waarden van de regressiecoëfficiënten zijn sterk afhankelijk van de schaal waarop de variabelen X 
en Y gemeten worden. Bv. als we de waarden van de variabelen “duur” delen door 12 en we voeren 
de regressie opnieuw uit, dan is de waarde 12 keer groter. Indien we vooraf de data standaardiseren, 
dan zullen ook de regressiecoëfficiënten gestandaardiseerd zijn. Om de scores xi van de variabele X te 
standaardiseren gebruik je deze formule: 

 

Deze gestandaardiseerde coëfficiënten kunnen we wel op zinvolle wijze onderling vergelijken! 

11 TOEPASSING: KUNNEN WE HET IQ VOORSPELLEN M.B.V. DE 

HERSENGROOTTE? 

 

 

Wanneer we de gevonden gegevens visualiseren in een spreidingsdiagram zien we een duidelijke 
stijgende tendens, maar we kunnen niet met zekerheid besluiten of deze tendens lineair is. 

Als we de Pearson correlatiecoëfficiënt berekenen krijgen we: 
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De correlatiecoëfficiënt is 0.40. Dit wil niet zeggen dat onze coëfficiënt voor de populatie dat ook is, er 
is altijd een kans dat we een niet representatieve steekproef trekken. We voeren dus lineaire regressie 
uit om onderstaand lineair model te toetsen: 

 

De afhankelijke variabele is hier dus “Catell” en de onafhankelijke “Area”. De nulhypothese kunnen we 
formuleren als 𝛽'	 = 0 en de alternatieve als 𝛽'	 ≠ 0. Om deze hypothese te toetsen gebruiken we de 
functies lm en summary: 

 

We zien dat de p-waarde die we associëren met area zeer klein is. We moeten onze nulhypothese 
verwerpen en we moeten dus besluiten dat IQ voorspeld kan worden door de hersengrootte. 

De correlatiecoëfficiënt die we eerder berekenden is waarschijnlijk een onderschatting omwille van 
range restrictie, dit komt omdat alle participanten universiteitsstudenten zijn.  

De aangepaste determinatiecoëfficiënt is gelijk aan 0.1531, dit wil zeggen dat 85% van de variantie van 
Catell niet voorspeld wordt door Area; er is dus nog veel ruimte voor verbetering van het model. 

 

De normaliteitsassumptie kan veilig aanvaard worden. 
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HOOFDSTUK 9 – MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 

1 INLEIDING 
We hebben gezien dat het enkelvoudig lineair model ons toelaat om het verband tussen een 
afhankelijke variabele en een predictor te analyseren. 

Stel nu dat er meerdere predictoren zijn die je wenst te analyseren. Je vermoed bijvoorbeeld dat de 
variabele “uitgaven” afhankelijk zijn van de “duur” en de “leeftijd”. Om dit te analyseren kunnen we 
twee enkelvoudige lineaire regressies uitvoeren; één voor het verband uitgaven-duur en één voor het 
verband uitgaven-leeftijd. Deze werkwijze heeft een aantal nadelen: 

• Je moet twee toetsen uitvoeren, elk met een kans a op een fout van de eerste soort 
• We weten niets van het globaal verband tussen de drie variabelen 
• Bij elke toets gebruik je slechts een deel van de data; op geen enkel moment gebruik je alle 

beschikbare gegevens 

In plaats van twee enkelvoudige regressies uit te voeren gaan we voor een meervoudig lineair model, 
een model waar de afhankelijke variabele door meerdere predictoren voorspeld wordt. 

 

Het model is moeilijker om te toetsen dan het enkelvoudige model. De uitkomst is ook niet meer 
binair. Er zijn nu 4 uitkomstmogelijkheiden: 

• Het model geldt, met twee predictoren 
• Het model geldt met duur als predictor 
• Het model geldt met leeftijd als predictor 
• Het model geldt niet, duur en leeftijd zijn geen predictoren 

2 VISUELE ANALYSE 

2.1 TWEE PREDICTOREN 

 

 

De puntenwolk is nu gelegen in een 3D ruimte en het stijgende verband tussen duur en uitgaven is 
nog duidelijk te zien. Het verband tussen leeftijd-uitgaven is minder duidelijk. 



BRENT BAEYENS 81 

 

Om na te gaan of er een verband zou zijn tussen leeftijd-uitgaven is het mogelijk om deze grafiek te 
gaan roteren. Dit kan op 2 manieren: 

• De volgorde van de argumenten aanpassen 
• Gebruik van de functie plot3D (uit het package rgl) 

 

 

Hier zien we zo’n voorbeeld van een interactieve grafiek in een positie waar het verband tussen 
leeftijd en uitgaven beter gezien kan worden. Een stijgende lineaire tendentie is niet evident te zien, 
maar ze valt ook niet uit te sluiten  

2.2 MEER DAN PREDICTOREN 
Als we naar een verband met meer dan twee predictoren willen kijken dan ligt de puntenwolk in een 
ruimte met meer dan 3 dimensies, dit kunnen we niet meer ineens visualiseren. 

De functie pairs zal alle paarsgewijze spreidingsdiagrammen tekenen. Hiermee zal R een tabel tekenen 
met allerlei bidimensionale spreidingsdiagrammen: één per paar variabelen.  

Elke kolom en elke rij van de tabel komt overeen met een bepaalde variabele. Dit wordt aangeduid op 
de diagonaal. Als je het data frame myData hiervoor gebruikt zal je zien dat kolom 3 en rij 3 
overeenkomen met IQ. Het spreidingsdiagram in rij 2 en kolom 4 geeft het verband tussen iq-gewicht. 
Merk op dat we dit ook zien in rij 4 en kolom 2, maar dan 90° gedraaid. De tabel bevat veel 
redundante informatie dus we zullen de helft verwijderen. 

Om deze redundante informatie te verwijderen zullen we het argument “lower.panel = NULL” 
gebruiken. We zien dat de spreidingsdiagrammen onder de diagonaal zullen verdwijnen. 
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We kunnen de functie pairs ook gebruiken als er slechts twee predictoren aanwezig zijn: 

 

 

3 HET MEERVOUDIG LINEAIR MODEL – KANSREKENEN 
We zullen in dit hoofdstuk gebruik maken van het volgende model: 

 

Het is een model met p predictoren. De coëfficiënt van de predictor 𝑋; = 𝛽; . De toevalsvariabele 
sigma gebruiken we nog steeds voor het toeval. 

3.1 ASSUMPTIES 
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Dankzij deze restricties is het aantal parameters fors gereduceerd waardoor het model bruikbaar 
wordt. 

3.2 DE VOORWAARDELIJKE VERWACHTING 
Voor het meervoudig lineair model is de voorwaarde iets complexer dan voor het enkelvoudig lineair 
model: voor elke predictor gaan we een waarde bepalen. 

De voorwaardelijke verwachting van Y onder de hypothese dat het meervoudig lineair geldt is: 

 

Het is mogelijk om te bewijzen dat: 

 

Deze vergelijking is deterministisch; we maken gebruik van getallen en geen toevalsvariabelen. Dit 
komt doordat we niet meer focussen op één realisatie, maar op de verwachting van alle realisaties van 
𝑌* . Het toeval speelt geen rol meer. 

Merk ook op dat de voorwaardelijke verwachting een lineaire functie is. De coëfficiënt van 𝛽;  van 𝑥*;  
heeft een concrete betekenis: als 𝑥*;  met één eenheid stijgt en als de andere variabelen constant 
blijven, dan stijgt 𝑌*  met 𝛽;  eenheden. 

Met slechts 2 predictoren bekomen we een functie zoals deze hieronder. Het is een vlak gelegen in 
een 3D ruimte. 
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De vergelijking voor 𝑌*  kunnen we gebruiken om voorspellingen/predicties te maken: 

 

• Y = gezondheidsuitgaven over 4 maanden 
• 𝑥*' = werkloosheidsduur in maanden 
• 𝑥*" = leeftijd in jaren 

Als we de werkloosheidsduur en leeftijd van een individu kennen, kunnen we deze gaan invullen in de 
vergelijking. Stel dat we een individu hebben gevonden met een werkloosheidsduur van 36 maand en 
een leeftijd van 54 jaar, dan kunnen we zien dat de gezondheidsuitgaven van de laatste vier maanden 
gelijk is aan 186. 

De voorspellingen die we maken zijn fout. Maar als we deze formule herhaaldelijk gebruiken om 
voorspellingen te maken, dan zullen onze predicties gemiddeld gezien correct zijn. 

De voorwaardelijke verwachting wordt vaak afgekort, zo krijgen we de volgende formule: 

 

Het verschil tussen 𝑌*  en haar predictie kunnen we schrijven als: 

 

Dit is een populatie-residu: 

 

De foutterm representeert de populatie-residuen en de variantie van sigma 𝜎+" is de variantie van de 
populatie-residuen 

3.3 DE VOORWAARDELIJKE VARIANTIE 
De voorwaardelijke variantie is de variantie van Y onder voorwaarde dat de predictoren gelijk zijn aan 
een bepaalde waarde. We kunnen ook de voorwaardelijke variantie analyseren onder de hypothese 
dat het lineair model geldt: 

 

 

De voorwaardelijke variantie is dus gelijk aan 𝜎+" en is onafhankelijk van 𝑥*;.  

Stel dat we de gezondheidsuitgaven observeren van alle individuen die 36 maanden werkloos zijn 
geweest en die 54 jaar oud zijn. We observeren zeker niet dezelfde uitgaven voor al die individuen; ze 
variëren. Toch kunnen we uitgaven gelijk aan 186€ voorspellen voor die individuen. De variantie rond 
de voorspelling wordt verklaard door het toeval en is gelijk aan 𝜎+" 

We zouden onderstaande figuur krijgen: de oranje bol is de predictie, de bollen erboven en eronder 
stellen de residuen voor. 
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3.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT 

 

De reden voor dit simpel verband (correlatiecoëfficiënt – regressiecoëfficiënt) is dat beide 
coëfficiënten betrekking hebben tot het verband tussen twee variabelen 

Bij meervoudige lineaire regressies is de toestand complexer. De correlatiecoëfficiënt tussen de 
afhankelijke variabele Y en predictor j kan nog berekend worden: 𝜌/	!;   

De coëfficiënt 𝛽;  dat het verband tussen Y en Xj kenmerkt is niet los van andere predictoren: hij 
representeert het verband tussen Y en Xj binnen een meervoudig lineair model, dus rekening houdend 
met andere predictoren. Hierom is er geen simpele relatie tussen  𝜌/	!;  en  𝛽;  

3.5 AFSLUITER 
Het meervoudig lineair model met p predictoren bevat p + 2 parameters: 𝛽), 𝛽', … , 𝛽<en 𝜎+" zijn bijna 
altijd onbekend want de meeste populaties zijn te groot om volledig onderzocht te kunnen worden. 

4 PUNTSCHATTING 
We zullen dezelfde methoden gebruiken als bij het enkelvoudig lineair model (nl. de kleinste 
kwadraten methode). Gegeven een puntenwolk in een p + 1-dimensionale ruimte, zoeken we naar het 
vlak dat zo dicht mogelijk bij alle punten ligt: het (hyper)vlak dat de som van de gekwadrateerde 
residuen minimaliseert. 

De functie lm zal dit voor ons doen. Het is exact dezelfde als die van het enkelvoudig lineair model, 
maar de argumenten verschillen lichtjes: 

 

De variabele voor het tilde teken is nog steeds de afhankelijke variabele, na het tilde teken vinden we 
de onafhankelijke variabelen, gescheiden door een ‘+’-teken. 
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Call geeft ons een herinnering van de input die we gegeven hebben. Het intercept stelt 𝛽) voor, duur = 
𝛽' en leeftijd = 𝛽" 

4.1 PUNTSCHATTING VAN 𝛽$ 
Voor elke predictor j is de beste schatter van 𝛽;  gewoon 𝐵;: de toevalsvariabele die in de steekproef 
gelijk is aan 𝑏; . We mogen de steekproefwaarde 𝑏;  gebruiken als schatting in de populatie. De schatter 
𝐵;  is efficiënt en zuiver. Er zijn enkele principes om de variantie van de schatter zo klein mogelijk te 
houden: 

 

4.2 PUNTSCHATTING VAN 𝛽% 
De beste schatter is 𝐵): de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan 𝑏). We mogen dus de 
steekproefwaarde 𝑏) gebruiken als schatting in de populatie. De schatter is zuiver en efficiënt. 

De principes om de variantie van de schatter zo klein mogelijk te houden zijn: 

 

4.3 DE PREDICTIES 
In de praktijk kennen we 𝛽), 𝛽', … , 𝛽< niet. Om predicties te maken gebruiken we dus de schatters. Als 
we deze invullen in de formule krijgen we: 

 

Dit noemen we meestal gewoon de predictie. In een specifieke steekproef zullen we de realisaties 
gebruiken en krijgen we: 

 

Bij meervoudige regressie is de formule voor de variantie van de schatter niet zo eenvoudig. Maar de 
principes om de variantie zo klein mogelijk te houden blijven gelijk. Die regels gelden ook voor de 
predicties van (niet-)geobserveerde waarden. 
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4.4 PUNTSCHATTING VAN 𝜎"# 
Herinner je de formule van enkele pagina’s geleden: 

 

De schatter hiervan kunnen we schrijven als: 

 

De schatter is opnieuw zuiver en efficiënt, haar corresponderende schatting is: 

 

Als er maar één predictor is dan krijgen we dat n – p – 1 = n – 2. Bovenstaande formule kunnen we dus 
ook gebruiken voor enkelvoudige lineaire regressie! 

4.4.1 ILLUSTRATIE 
We kunnen de functie lm raadplegen om de residuen te berekenen, hiervoor moeten we eerst een 
naam toekennen aan de uitvoering functie: 

 

4.5 COLLINEARITEIT 
Collineariteit treedt op als twee (of meer) predictoren met elkaar correleren. Dit wordt ook wel 
multicollineariteit genoemd. Om te begrijpen waarom dit een probleem is gaan we veronderstellen 
dat twee predictoren perfect met elkaar correleren (rho = 1). De score van een individu op X2 wordt 
dus volledig bepaald door zijn score op X1 want er is een volmaakt verband tussen X1 en X2. 

Stel dat het onderstaande model geldt: 

 

We kunnen het model gaan herschrijven als: 
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Dit is een nieuw lineair model, met dezelfde predictoren, maar andere coëfficiënten. De verschillen 
zijn niet gering: in dit model is 𝛽" = 0.  

We hebben eindeloze mogelijkheden om zo’n model te herschrijven, we kijken even naar onderstaand 
voorbeeld: 

 

In de praktijk is de correlatiecoëfficiënt tussen twee predictoren nooit gelijk aan 1, maar als hij groot 
is, dan is het moeilijk om de coëfficiënten 𝛽;  te schatten. In functie van het toeval gaat de schatting 
sterk variëren. De variantie van de schatter zal groot zijn, wat impliceert dat de schattingen niet 
bruikbaar zijn 

In de praktijk zal de correlatiecoëfficiënt ook zelden gelijk zijn aan 0.  

Een andere manier om het colineariteitsprobleem te begrijpen: stel dat de correlatie tussen de 
predictoren zwak is dan zullen we een zeer gespreide puntenwolk krijgen. Als je de uitgaven wil 
voorspellen dan maak je eigenlijk predicties voor individuen met allerlei combinaties van duur en 
leeftijd. De predicties zijn van redelijke kwaliteit want de steekproef bevat veel individuen met alle 
combinaties van duur en leeftijd. 

Stel nu dat de correlatie tussen de twee predictoren sterk is. Het spreidingsdiagram zal dan een nauwe 
puntenwolk creëren. Als we dan willen voorspellen, dan zijn de predicties op niets gebaseerd en zijn ze 
bijgevolg van lage kwaliteit. 

De mate van collineariteit kunnen we bekijken door middel van de functie vif (variance inflation 
factor). In een ideale situatie is de VIF gelijk aan 1. Dit gebeurt als er geen correlatie is tussen beide 
predictoren. Als sommige predictoren met elkaar correleren dat gaat de VIF toenemen. 

• Als alle VIF(s) kleiner zijn dan 2 of 3 à geen probleem 
• Als één of meerdere VIF(s) groters i dan 10 à duidelijk teken van collineariteit (model mag 

niet gebruikt worden) 
• Als alle VIF(s) kleiner zijn dan 10, maar niet veel kleiner dan zitten we in een grijze zone (we 

moeten voorzichtig zijn) 

4.5.1 ILLUSTRATIE 
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Beide zijn bijna gelijk aan 1, we mogen het model dus veilig gaan gebruiken. 

4.5.2 PROBLEEM OPLOSSEN 
Als collineariteit optreedt moeten we één (of meerdere) predictoren met een grote VIF weglaten. Je 
hoeft niet altijd de predictor met de grootste VIF weg te laten. Inhoudelijke argumenten kunnen ook 
gebruikt worden om te kiezen welke predictor je wil gebruiken. 

5 INTERVALSCHATTING 
We gaan ervan uit dat de Gauss-Markov assumpties van toepassing zijn, en dat de fouten normaal 
verdeeld zijn. Deze combinatie geeft ons: 

 

Het betrouwbaarheidsinterval noteren we als: 

 

We zullen de functie confint gebruiken om de betrouwbaarheidsintervallen te bepalen: 

 

6 TOETSING 
Welke hypothese zal getoetst worden? Dat minstens één van de coëfficiënten van het meervoudig 
model gelijk is aan nul? Dat alle coëfficiënten niet nul zijn? Dat een bepaalde coëfficiënt niet nul is? Al 
die hypothesen zijn relevant en kunnen statistisch getoetst worden 

Nog een mogelijke OV zou kunnen zijn: welke predictoren moeten we selecteren om een optimaal (= 
een model dat Y zo goed mogelijk verklaart, zonder overbodige predictor) meervoudig lineair model 
op te bouwen? 

Er zijn enkele VOORWAARDEN: 

• De afhankelijke variabele (Y) moet continu zijn en van interval/ratio niveau. Voor discrete 
variabelen zijn er andere technieken 

• De onafhankelijke variabelen of predictoren (X) moeten van interval/ratio niveau zijn of 
moeten dichotoom zijn 

• De meetfouten moeten normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn 
• De Gauss-Markov assumpties moeten voldaan zijn 
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6.1 DE COËFFICIËNT 𝛽$  IS NUL 
In dit stukje zullen we de nulhypothese beschrijven als 𝛽; = 0 en de alternatieve als 𝛽; ≠ 0. Dit wordt 
makkelijk getoetst a.d.h.v. een t-toets met corresponderende p-waarde die we kunnen aflezen in de 
output van de functie summary 

 

 

Merk op dat de p-waarde voor duur (2e-16) zeer klein is. We besluiten hierom dus dat duur een 
predictor is van uitgaven. 

Op het eerste zicht is dit dezelfde uitkomst als in het vorige hoofdstuk. In werkelijkheid hebben we 
niet hetzelfde getoetst. In het vorige hoofdstuk hebben we getoetst of duur een predictor van 
uitgaven is, los van andere variabelen. Maar hier, met het meervoudig lineair model toetsen we of 
duur een predictor is van uitgaven, rekening houdend met leeftijd. Het verschil zit er hem in dat (in 
het vorige hoofdstuk) geen rekening werd gehouden met de potentiële correlatie tussen leeftijd en 
duur. 

De p-waarde voor leeftijd is 0.022. We kunnen dus ook hier besluiten dat leeftijd een predictor is van 
uitgaven. We kijken even naar het enkelvoudig lineair model voor uitgaven-leeftijd 
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We zien dat de p-waarde hier groter is dan 0.05. De variabele leeftijd is hier geen predictor van 
uitgaven, los van andere variabelen, maar wel rekening houdend met duur. Dit toont aan dat de 
conclusie van de toets van de nulhypothese kan variëren in functie van de context. 

Als je vermoed dat 𝑿𝒋 niet de enige predictor is, en als je over data beschikt met m.b.t. die 

predictoren, dan kan je gebruik maken van het meervoudig model. Maar als je geen reden hebt om te 
denken dat er andere predictoren zijn, dan mag je het enkelvoudig lineair model gebruiken. 

6.2 DE COËFFICIËNTEN 𝛽$  ZIJN ALLEMAAL NUL 
In dit stuk gaan we uit van volgende nulhypothese: 𝛽' = ⋯ =	𝛽< = 0. In de alternatieve hypothese 
zetten we dat minstens één van deze coëfficiënten niet gelijk is aan 0. Met andere woorden toetsen 
we of het meervoudig lineair model volledig fout is. 

 

Deze zullen we toetsen door middel van een F-toets; de corresponderende waarde zullen we aflezen 
in de output van het commando summary(LM). We bekomen een p waarde van 2.2e-16; deze waarde 
is kleiner dan 0.05 en we besluiten dat het lineair model met twee predictoren de data beter past dan 
het nulmodel. Minstens één van de coëfficiënten verschilt dus van 0. 

6.2.1 TOEPASSING – HERSENEN 
 

 

Er lijkt een verband aanwezig te zijn tussen area en catell, maar ook tussen capacity en catell. 
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De p-waarden gelinkt aan area en capacity zijn beiden groter dan 0.05. Ze zijn dus geen predictoren 
van catell. Dit klopt niet helemaal met de visuele analyse. Hoewel ze geen predictoren lijken te zijn is 
er volgens de F-toets wel een p-waarde die kleiner is dan 0.05; dit is zeer tegenstrijdig. 

We bekijken eens of er een collineariteitsprobleem is: 

 

Beide VIF(s) zijn groter dan 4. Dit is niet zeer hoog, maar we moeten toch zeer voorzichtig zijn.  

Als we de correlatie zouden berekenen bekomen we een getal rond de 0.87 (dit is zeer hoog). 

Beide predictoren hebben als doel om de hersengrootte te meten. Misschien is één van beiden 
overbodig. We bekijken een model met één predictor. 
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We zien uit beide toetsen dat ze een predictor zijn voor catell. Maar het model met beide predictoren 
is geen goed model omwille van de sterke correlatie tussen beide variabelen. Welk model is dan het 
best? We zien geen reden om één van beiden uit te sluiten.  

6.3 MODEL VERGELIJKING 

6.3.1 IN HET ALGEMEEN 
In het vorige hoofdstuk zagen we hoe we uit de twee modellen (één met predictor en één zonder 
preditctor) moesten kiezen. We zullen in het algemeen dezelfde techniek gebruiken om een lineair 
model met k predictoren (model A) te vergelijken met een algemener model met p predictoren 
(model B). We zeggen ook dat model A genest is in model B. Genest betekent dat de k predictoren van 
model A een subset vormen van de p predictoren van model B. 

We zullen gebruik maken van de residuen van beide modellen. Om ze te vergelijken zullen het verschil 
nemen van de sum of squares. Als het verschil groot is, dan hebben we evidentie dat model B beter is 
dan model A. Als het klein is, dan kunnen we het verschil toeschrijven aan het toeval. 

 

• Aantal vrijheidsgraden van A = n – k – 1  
• Aantal vrijheidsgraden van B = n – p – 1  

Het is mogelijk te bewijzen, onder de nulhypothese dat model A geldt, dat deze verhouding F-verdeeld 
is met het verschil van de vrijheidsgraden in de teller, en het aantal vrijheidsgraden van B in de 
noemer. 

6.3.1.1 Toepassing 
Om dit te illustreren zullen we gebruik maken van een nieuwe dataset namelijk “geboorte”. Het bevat 
de gegevens van 599 geboortes van jongens in 1961-1962 in Oakland, Californië. 
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We willen graag het gewicht van de baby (wt) verklaren. Stel dat we weten dat gestation, parity, age, 
wt.1 en number predictoren van wt zijn. Dit zijn allemaal predictoren die te maken hebben met de 
moeder. Je vermoedt dat de vader-variabelen zoals dage en dwt ook van belang zijn. We kijken naar 
het verband van wt , dage en dwt: 

 

 

Er is allicht een stijgend lineair verband tussen wt en dwt. Tussen wt en dage is er duidelijk geen 
verband, maar ook geen evidentie tegen het lineair verband. We mogen het meervoudige lineair 
model gebruiken om de gegevens te analyseren. We beschikken dus over 2 modellen: 

 

We maken beide modellen aan in R: 

 

Via de functie anova (analysis of variance) analyseren we de varianties van beide modellen, daarnaast 
berekent de functie ook de F-verhouding van de vergelijking en de aansluitende p-waarde. De 
argumenten zijn de twee modellen die je met lm aan hebt gemaakt: 

 



BRENT BAEYENS 95 

 

In de eerste regels zien we de modellen die we zullen vergelijken. Hieronder vinden we de anova 
tabel. De tabel bestaat uit twee regels (één per model). Per model heb je het aantal vrijheidsgraden en 
de kwadratensom van de residuen.  

In de laatste regel vinden we nog wat het verschil van de vrijheidsgraden (2), het verschil van de 
residual sum of squares (3536.4), de F-verhouding (6.6028) en de p-waarde (0.001459).  

De p-waarde is kleiner dan 0.05 en we mogen dus besluiten dat het B model beter is dan model A 

6.3.2 SPECIFIEKE VERGELIJKINGEN 
6.3.2.1 De regressiecoëfficiënten 𝜷𝒋 zijn allemaal nul 
Hier zullen we het model met een aantal predictoren vergelijken met het model zonder predictoren. 
Deze vergelijkingen kunnen gemaakt worden met het commando summary maar ook met het 
commando anova. We bekijken hier het commando anova. Hiervoor moeten we eerst het nulmodel 
en het model met twee predictoren aanmaken: 

 

 

 

We zien dat we dezelfde F-verhouding en p-waarde bekomen als in het stukje van 6.1 

6.3.2.2 De coëfficiënt 𝜷𝒋 is nul 
Hier zullen we het model met p predictoren vergelijken met een model met p – 1 predictoren. Bv. we 
willen toetsen of leeftijd een predictor is voor uitgaven, rekening houdend met duur. We stellen 
opnieuw twee modellen op: één met twee predictoren (duur en leeftijd) en één met enkel duur als 
predictor. 
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6.4 SELECTIE VAN EEN OPTIMALE SUBTEST VAN PREDICTOREN 
Er zijn situaties waar je niet per se een specifiek model wil toetsen: je beschouwt een aantal 
variabelen als potentiële predictoren van Y en je wil graag weten welke van die variabelen gebruikt 
kunnen worden om Y te verklaren. We zullen 3 stapsgewijze methoden bespreken. 

6.4.1 ACHTERWAARTSE SELECTIE 
Dit noemen we ook wel achterwaartse eliminatie. Met deze methode starten we uit het meervoudig 
lineair model met alle potentiële predictoren erin en je gaat telkens één predictor uitsluiten.  

1) Start met alle predictoren in het model 
2) Verwijder de predictor waarvoor de p-waarde het grootst is en groter is dan alpha 
3) Beschouw het model zonder de verwijderde predictor(en) en ga opnieuw naar stap 2 
4) Stop wanneer alle p-waarden kleiner zijn dan alpha 

Bij elke stap zullen we een t-toets hanteren om een predictor al dan niet uit te sluiten. Bij elke stap is 
de kans op een fout van de eerste soort gelijk aan alpha. De kans op minstens één zo’n fout over alle 
stappen is dus groter dan alpha. Daarom gebruiken we best een significantie kleiner dan 0.05. 

6.4.1.1 Toepassing: gezondheidsvoorbeeld 
We hebben twee predictoren om na te gaan we hebben dus ook maar 2 stappen om na te gaan. We 
zullen hier een alpha gebruiken van 3%. 

 

ER is geen predictor waarvoor de p-waarde groter is dan 0.03. We zullen dan ook hier de procedure 
stoppen. Het finaal model is dus een model met twee predictoren. 

6.4.1.2 Toepassing: geboorte 
Zoals vroeger aangehaald willen we kijken naar het gewicht bij de geboorte, waarbij we vermoeden 
dat het verklaard zou kunnen worden door gestation, parity, age, dwt en number. We zullen eerst 
visueel kijken naar de data: 
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We zien toch wel een lineair stijgend verband tussen wt-gestation. Dit verast ons niet, hoe langer een 
zwangerschap duurt, hoe zwaarder de baby. 

We zien ook een iets minder duidelijk lineair verband tussen parity-age: vrouwen die al meerdere 
keren zwanger zijn geweest, zijn meestal ouder. 

Voor de rest zien we niet echt duidelijke verbanden, maar we hebben ook geen evidentie van een niet 
lineair verband. We mogen dus een meervoudige lineaire regressie gebruiken om de gegevens te 
analyseren. 

We beschouwen aan alpha van 1% 

 

 

 

De variabele parity heeft hier de grootste p-waarde (0.3761) en deze is groter dan 1%. De volgende 
analyse wordt er één zonder parity. 
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Hier zien we dat de variabele age de grootste p-waarde aanneemt, die opnieuw groter is dan alpha. 
We zullen ze dus verwijderen. 

 

 

Alle resterende predictoren hebben een p-waarde die kleiner is dan alpha, de achterwaartse 
eliminatie stopt dus hier. Het finale model wordt: 

 

6.4.2 VOORWAARTSE SELECTIE 
Bij voorwaartse selectie vertrekken we uit het nulmodel, hier zullen we steeds één predictor aan 
toevoegen: 

1) Start met het nulmodel 
2) Voer een enkelvoudige lineaire regressieanalyse uit voor elke predictor. Dit betekent dat een 

set van regressieanalyses wordt uitgevoerd waarbij de uitkomst op elke predictor afzonderlijk 
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geregresseerd wordt. Stop de predictor met de kleinste p-waarde (en kleiner is dan alpha) in 
het model. Stop als er geen enkele predictor kan opgenomen worden. 

3) Voer een meervoudige regressieanalyse uit voor alle predictoren die niet in het model zitten 
door ze telkens afzonderlijk in het reeds opgebouwde regressiemodel te stoppen. Voeg de 
predictor toe met de kleinste p-waarde en die kleiner is dan alpha. 

4) Herhaal stap 3 tot er geen enkele predictor meer toegevoegd kan worden. 

6.4.2.1 Toepassing: gezondheid 

 

 

 

 

De kleinste p-waarde komt overeen met duur en ze is kleiner dan 0.01 (alpha). Deze variabele wordt 
opgenomen in het model. We voeren nog één lineaire regressie waarbij de predictor leeftijd wordt 
toegevoegd: 
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De p-waarde die overeenkomt met leeftijd is groter dan 0.01, waardoor we ze niet zullen behouden in 
het finaal model. Het finaal model heeft dus één predictor, in tegenstelling tot het model dat we 
bekomen hebben met achterwaartse eliminatie 

6.4.2.2 Toepassing: sport-data 
De lijst van potentiële predictoren is sport, gewicht en lengte. De variabele leeftijd wordt niet in de lijst 
opgenomen omdat het verband tussen leeftijd en tijd niet lineair is.  

De variabelen type en geslacht worden ook niet opgenomen want deze zijn nominaal. 

We zullen een alpha van 3% beschouwen. 
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Als we kijken naar alle p-waarden, merken we dat die van sport het kleinst is. Ze is kleiner dan alpha en 
kunnen ze dus opnemen in het finaal model. We kijken nu nog even naar twee lineaire regressie met 
twee predictoren. 
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De kleinste p-waarde is die van lengte, deze is kleiner dan 0.03 en kan dus worden opgenomen in het 
lineair model. We bekijken tot slot nog de lineaire regressie met 3 predictoren: 

 

De p-waarde van gewicht is groter dan 0.03 en zullen we dus niet opnemen in het finale model. Het 
finale model is dus een model met 2 predictoren. 

6.4.3 STAPSGEWIJZE SELECTIE 
Bij een voorwaartse selectie kan het gebeuren dat de p-waarde van een predictor die geselecteerd 
werd bij een bepaalde stap, plots niet meer kleiner is dan alpha bij een latere stap. De predictor wordt 
toch behouden in het model. 

Stapsgewijze selectie heeft daar een oplossing voor. Er wordt gestart, net 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. 

De berekeningen zijn lang en complex en zullen daarom niet geïllustreerd worden. 

6.4.4 OPMERKINGEN 
Alle 3 de methoden hebben hetzelfde nadeel: daar we veel toetsen uitvoeren, telkens met 
significantie alpha, is de kans op minstens één fout van de eerste soort groter dan alpha. Hoeveel 
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groter is moeilijk in te schatten à we controleren de kans op de fout van de eerste soort niet meer. 
We proberen dit op te lossen door een zo klein mogelijke alpha te hanteren 

Om de validiteit van de technieken te verhogen zullen we best met steekproeven werken die groot 
genoeg zijn. Hierom zullen we volgende vuistregel gebruiken: 

𝑛
𝑝
> 40 

De beste attitude om de nadelen te compenseren is door het gebruik van kruisvalidatie. Stel dat je 
voorwaartse selectie en je hebt een model bekomen, maar trekt het in twijfel. De meest evidente 
aanpak is om een nieuwe steekproef te trekken en er een statistische toets op uit te voeren. Maar 
deze keer gebruik je de F-toets in plaats van één van de technieken. Deze techniek heet kruisvalidatie. 

De drie methoden hebben als doel om een optimale subset van predictoren te selecteren: 

• Niet te klein: set waarin belangrijke predictor(en) afwezig zouden zijn. 
• Niet te groot: set waarin alle belangrijke predictoren aanwezig zijn, maar ook andere 

variabelen die geen predictor zijn 
o Zo’n model is flexibeler dan een model met minder predictoren en kan de puntenwolk 

beter passen 
o Heeft ook nadelen 

§ Extra flexibiliteit leidt ook tot extra parameters. De schatting van de 
parameters gaan gewoon random zijn  

§ Te veel predictoren verhoogt het risico op collineariteit. 

7 DE DETERMINATIECOËFFICIËNT R2  

 

De definities blijven gelden bij meervoudige lineaire regressie aangezien ze onafhanklijk zijn van het 
aantal predictoren. 

We lezen de (aangepaste) determinatiecoëfficiënt af in de voorlaatste lijn van de output. 

8 DE POWER VAN MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 
We mogen niet spreken van de power van een meervoudige lineaire regressie, wel van de power van 
een specifieke toets (bv. toets m.b.t. een specifieke regressiecoëfficiënt [t-toets], de toets m.b.t. alle 
regressiecoëfficiënten [F-toets], of andere toetsen). 

Alle toetsen zijn bijzondere gevallen van de F-toets van de modelvergelijking en we zullen deze als 
eerste bespreken. 

8.1 MODEL VERGELIJKING IN HET ALGEMEEN 
We wensen twee modellen te vergelijken: een model A (met k predictoren) waarbij de predictoren 
een subset vormen van de predictoren van het model B (met p predictoren). Onze nulhypothese stelt 
dat het A model geldt, de alternatieve veronderstelt dat model A niet geldt maar model B wel. 
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Om deze hypothese te kunnen toetsen zullen we een F-toets gebruiken. De power zullen we 
berekenen met de functie pwr.f2.test (uit package pwr). Ze heeft 3 argumenten: 

• Aantal vrijheidsgraden in de teller (u): p – k  
• Aantal vrijheidsgraden in de noemer (v): n – p – 1  
• De effectgrootte (𝑓") 

 

De effectgrootte kan variëren tussen 0 en oneindig. Uitspraken zoals “𝑓" = 0.15 representeert een 
matige effectgrootte” zijn zinloos. We berekenen de effectgrootte dus op basis van de 
determinantiecoëfficiënten, maar ook deze zijn moeilijk te interpreteren.  

We kunnen de waarden uit vroeger onderzoek of uit een pilootonderzoek overnemen.  

8.2 ALLE REGRESSIECOËFFICIËNTEN ZIJN NUL 
Deze hypothese komt erop neer dat je een model A zonder predictoren vergelijkt met een model B 
met p predictoren. We willen dus kijken of het B-model in zijn totaliteit goed is, we willen weten of ze 
goede predicties kan maken. 

Aangezien model A geen predictoren heeft, zal ze ook niets verklaren. We bekomen dus een 
determinatiecoëfficiënt van 0. We moeten dus nog enkel die van B berekenen om de effectsize te 
kunnen berekenen. 

8.2.1 TOEPASSING: KOOPGEDRAG 
We willen een model met 4 predictoren ontwikkelen om het koopgedrag van de consumenten te 
voorspellen. Welk budget (Y) gaat individu i aan product P besteden indien haar scores op de 4 
predictoren 𝑥*', … , 𝑥*:zijn? 

In de literatuur heeft men een gelijkaardig model gevonden omtrent product Q, met een 
determinatiecoëfficiënt van .25. Omdat de producten vergelijkbaar zijn zullen we deze coëfficiënt 
overnemen: 

𝑓" =	
0.25

1 − 0.25
= 0.33 

We kunnen nu pwr.f2.test gebruiken met u  (p – k = 4 – 0 = 4) en een power van 0.9 

 

We weten dat v = n – p – 1. We hebben nu v gekregen en gaan n bepalen:  

𝑛	 = 𝑣 + 𝑝 + 1	 ≈ 47 + 4 + 1 = 52 

In een steekproef van 52 individuen, waarbij het B model 25% van de variantie kan verklaren, zullen 
we een power van 90% detecteren 
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8.3 DE REGRESSIECOËFFICIËNT 𝛽$  IS NUL 
Deze hypothese stelt dat je een model A met p – 1 predictoren vergelijkt met een model B met p 
predictoren. B zal meer variantie verklaren aangezien ze één predictor meer telt. Als het verschil klein 
is kan het te wijten zijn aan toeval. 

Bij deze toets zullen we de determinatiecoëfficiënten van beide modellen moeten bepalen. Model A is 
misschien een bestaand model dat al empirisch onderzocht werd, waardoor we de 
determinatiecoëfficiënt misschien al kennen. Of we zullen misschien de proportie verklaarde variantie 
van een gelijkaardig model als proxy gebruiken. 

Voor de determinatiecoëfficiënt van B kunnen we waarschijnlijk niet rekenen op vroeger onderzoek, 
maar we zullen een realistische toename van het verschil beschouwen.  

8.3.1 TOEPASSING: KOOPGEDRAG 2 
We beschouwen een model met 4 predictoren om het koopgedrag te voorspellen. Het A-model 
beschikt over 25% verklaarde variantie. We willen nagaan of er een vijfde predictor is van Y. 

Elk van de 4 predictoren verklaren )."9
:
= 0.625	𝑜𝑓	6.25% van de variantie van Y. We hebben een 

vermoeden dat de 5de predictor zwak is. We zullen dus een toets uitvoeren om 3% toename in 
verklaarde variantie te detecteren. 

𝑓" =	
0.28 − 0.25
1 − 0.28

≈ 0.042 

We gebruiken opnieuw de functie pwr.f2.test met u (p – k = 5 – 4 = 1) en power van 0.90 

 

𝑣 = 𝑛 − 𝑝 − 1	 

𝑛 = 𝑣 + 𝑝 + 1	 ≈ 250 + 5 + 1 ≈ 256 

Als we een steekproef van 256 individuen trekken en indien het model B met 5 predictoren 3% van de 
variantie van Y kan verklaren boven hetgeen model A verklaart, dan zal je dit detecteren (model A 

verwerpen) met 90% kans. 

9 CONTROLE VAN MODELASSUMPTIES: DE FUNCTIE PLOT 
Stel dat je een lineaire regressie met R hebt uitgevoerd en dat de resultaten in een object gestopt zijn. 
Het commando plot zal je 4 diagrammen tekenen die ons helpen om de modelassumpties na te gaan. 
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9.1 RESIDUALS VS. FITTES – GAUSS-MARKOV 1 

 

Door middel van de functie plot bekomen we een spreidingsdiagram met op de horizontale as de 
predicties en op de verticale as de residuen. 

We zien in de spreidingsdiagram een rode curve. Elk punt op de curve representeert een schatting van 
de voorwaardelijke verwachting. Elk punt op de rode curve is het gemiddelde van de 
corresponderende verticale snede. 

Zoals we weten stelt de eerste assumptie dat de voorwaardelijke verwachting van de residuen gelijk is 
aan 0. De rode curve moet ongeveer horizontaal zijn, ter hoogte van het nulpunt op de verticale as. 
Op de figuur zien we geen duidelijke afwijking ten opzichte van de stippenlijn. We mogen de eerste 
assumptie aanvaarden. 

We zien ook enkele punten met een getal naast. Dit zijn de punten die worden gezien als outliers of 
als speciale punten geïdentificeerd worden. Het getal representeert het individu in het dataframe. 

 

9.1.1 SCHENDING VAN DE EERSTE ASSUMPTIE 
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Zoals we vroeger al gezien hebben is het verband tussen tijd en leeftijd in het dataframe van sportdata 
curvilinieair. Dit zien we ook op het spreidingsdiagram. 

De rode curve is min of meer in de vorm van een parabool. Dit impliceert dat de assumptie 
waarschijnlijk niet wordt voldaan. Dit wijst aan dat het verband niet lineair is. 

9.2 NORMAL Q-Q – NORMALITEIT  
Het tweede diagram dat we krijgen uit het commando plot, is de normale qq-plot. We hebben dit 
eerder al besproken om de normaliteitsassumptie na te gaan. Dit komt overeen met het commando 
qqnorm(residuals(LM)) maar er is toch een verschil. 

Als we dit tekenen met het commando plot bekomen we opnieuw enkele punten met getallen naast. 
Het wordt aangeraden om deze individuen afzonderlijk te bekijken. 

9.3 SCALE-LOCATION – HOMOSCEDASTICITEIT 

 

Het derde diagram kijkt is de “scale-location” plot. Dit diagram heeft opnieuw een rode curve. Elk punt 
op deze curve representeert de schatting van de vierkantswortel uit de voorwaardelijke variantie van Y 

De tweede assumptie stelt dat de voorwaardelijke variantie van de residuen constant is. Dit impliceert 
dus een (min of meer) horizontale curve. Dit is ook wat we zien op de figuur. We mogen de tweede 
assumptie dus aanvaarden. 

9.3.1 SCHENDING VAN DE HOMOSCEDASTICITEITASSUMPTIE 
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We zien dat de schattingen van de voorwaardelijke variantie helemaal niet constant zijn. De curve 
stijgt. De tweede assumptie is waarschijnlijk niet voldaan. 

9.4 RESIDUALS VS. LEVERAGE – INVLOEDRIJKE PUNTEN 
Het vierde diagram is de “residuals vs leverage” plot. Dit diagram wordt niet gezien. 
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HOOFDSTUK 10 – LINEAIRE REGRESSIE MET NOMINALE 

PREDICTOREN 
Lineaire regressie kan gebruikt worden met een afhankelijke variabele (Y) van interval of ratio 
meetniveau, en met predictoren (X) van interval of ratio meetniveau of als ze dichotoom zijn. 

1 LINEAIRE REGRESSIE MET DICHOTOME PREDICTOREN 

1.1 EÉN DICHOTOME PREDICTOR 
We bekijken hiervoor het adoptievoorbeeld. We willen nagaan of de duur van de adoptieprocedure 
verklaard kan worden door de conditie. We hercoderen conditie naar een numerieke waarde van 0 
(controle) of 1 (experimenteel). We kunnen het model schrijven als: 

 

De corresponderende voorwaardelijke verwachting kunnen we berekenen door: 

 

De predicties in de controle groep zijn allemaal gelijk aan een vast getal (𝛽)) en de predicties van de 
experimentele groep zijn allemaal gelijk aan een ander vast getal (𝛽) +	𝛽?@AB*C*1). 

De vaste getallen kunnen we herdopen tot: 

• 𝛽) →	𝜇?@ACD@E 
• 𝛽) +	𝛽?@AB*C*1 →	𝜇1.<1D*&1ACFE 

We krijgen een alternatieve hypothese die stelt dat: 𝜇?@ACD@E 	≠ 	 𝜇1.<1D*&1ACFE 

We toetsen het lineair model in R door de functie lm: 
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De output is nog steeds hetzelfde als anders. In de eerste rij vinden we we de schatting van 𝛽). Dit is 
de schatting van de verwachting in de controle groep. De tweede rij gaat over 𝛽?@AB*C*1 . Deze rij is 
gelabeld als conditieexperimental. Dit betekent gewoon. Dat de waarde 1 aan de experimentele 
conditie is toegekend. 

Als je de p-waarde van deze lineaire regressie vergelijkt met de p-waarde van de t-toets die we eerder 
zagen, zien we een groot verschil: 0.145 bij de lineaire regressie en 0.07236 bij de t-toets. Het verschil 
is te wijten aan het feit dat de hypothese eenzijdig was terwijl de hypothese van de lineaire regressie 
tweezijdig is. 

1.2 IN HET ALGEMEEN 
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. 

1.2.1 TOEPASSING: GEZONDHEIDSUITGAVEN 

 

We willen toetsen of 𝛽G12EF?HC al dan niet gelijk is aan nul. Er zijn twee mogelijke technieken om dit na 
te gaan. 

1.2.1.1 t-toets 

 

De schatting van geslacht is 11.4408. Dit betekent dat vrouwen gemiddeld 11,44€ betalen, om de 4 
maanden, rekening houdend met duur en leeftijd.Het verschil in uitgaven tussen mannen en vrouwen 
met dezelfde werkloosheidsduur en dezelfde leeftijd is gemiddel 11,44€. 

De p-waarde in de rij van geslachtV is gelijk aan 0.022443; deze p-waarde is kleiner dan 0.05 en we 
besluiten dat geslacht een predictor is van uitgaven. 

R adjusted is 26%. Geslacht laat dus niet toe om veel extra variantie te verklaren. 
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1.2.1.2 f-toets 

 

 

We bekomen dezelfde p-waarde. Het nadeel van deze methode is dat je geen schatting krijgt van 
𝛽G12EF?HC 

1.2.2 TOEPASSING: GEBOORTES 
We analyseren het volledig model met een significantie van 0.01. 

 

De variabele parity heeft de grootste p-waarde en is tegelijk groter dan alpha. We zullen ze 
verwijderen uit het model. We voeren nu een analyse uit zonder parity 
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We zullen de variabele marital uit het model halen aangezien de grootste p-waarde heeft (die tegelijk 
groter is dan 0.01). 

 

 

De variabele age heeft de grootste p-waarde en ook deze is groter dan 0.01. We zullen deze variabele 
uit het model halen. 
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Alle variabelen hebben nu een p-waarde die kleiner is dan 0.01 en de achterwaartse selectie stopt 
hier. De geselcteerde predictoren zijn dus gestation, dwt en number. 

2 LINEAIRE REGRESSIE MET NOMINALE PREDICTOREN 
Stel dat we een model willen analyseren waarbij een predictor nominaal is, met meer dan twee 
niveaus. We gaan die nominale predictor vervangen door meervoudige 0-1 predictoren, die we 
hulpveranderlijken gaan noemen. In het algemeen geldt dat we een nominale predictor met I niveaus 
moeten hercoderen tot I – 1 nieuwe hulpveranderlijken die we vervolgens in het regressiemodel 
kunnen stoppen. 

Reactietijd bij bepaalde cognitieve taken spelen een belangrijke rol bij het begrijpen van depressie. Je 
bent onderzoeker in de klinische psychologie en je wil 4 types behandelingen vergelijken en je 
gebruikt een steekproef van 37 patiënten. Ze worden in vier gerandomiseerde groepen ingedeeld en 
ze volgen één van de 4 behandelingen (A, B, C of D). Na 3 maanden worden ze uitgenodigd om een 
aantal cognitieve taken uit te voeren: 

 

De variabele behandeling is nominaal en met meer dan 2 niveau’s, we mogen dus niet zomaar een 
lineaire regressie uitvoeren. We kunnen ook geen t-toets gebruiken omdat de toets om verwachtingen 
te vergelijken alleen met twee groepen werkt, niet met meer dan twee. 

2.1 HERCODERING 

2.1.1 DUMMY-CODERING 
Hierbij kiezen we één van de I niveaus als referentieniveau en worden de andere niveaus via een 0-1 
variabele gecodeerd. 

Wanneer we de behandeling D als referentieniveau beschouwen, dan bekomen we de volgende 
codering: 
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2.1.2 EFFECT-CODERING  
Bij dit soort codering wordt ook een groep gekozen, maar in plaats van 0 gebruiken we -1 om te 
hercoderen. Deze groep wordt niet als referentie beshouwd. We bekomen: 

 

De codering is hetzelfde als bij dummy-codering voor de individuen die behandeling A tot C volgen, 
maar voor de individuen die behandeling D volgen geldt het volgende: 𝑥*' = −1, 𝑥*" = −1, 𝑥*I = −1 
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2.2 WELKE HYPOTHESE? 
We zullen nooit toetsen of 𝛽;  al dan niet nul is. Als we modellen vergelijken, gaan we ook nooit een 
model beschouwen met de hulpveranderlijke X1 en zonder de hulpveranderlijke X2. Idem bij 
predictorenselectie: we beschouwen alleen modellen die alle hulpveranderlijke bevatten of geen. 

Indien we willen toetsen of een nominale variabele een predictor van Y is, dan gaan we het model met 
alle hulpveranderlijken vergelijken met het model zonder de hulpveranderlijken, a.d.h.v. een F-toets. 
Merk op dat het resultaat van deze toets onafhankelijk is van het gehanteerde coderingsschema: 
dummy-codering en effect-codering geven dezelfde resultaten. 

2.3 BEREKENINGEN MET R 
We gaan de functie lm gebruiken en als één (of meerdere) van de predictoren nominaal is. R zal 
automatisch kiezen voor dummy-codering met het eerste niveau als het referentieniveau. R gaat ook 
zelf hulpveranderlijken definiëren: 

 

 

In de regel behandelingB vinden we 0.07839, de schatting van het verschil tusen de verwachte 
reactietijd bij behandelingen A en B. De corresponderende p-waarde is niet betekenisvol omdat één 
hulpveranderlijke in zich geen betekenis heeft. 

Onderaan hebben we de F-toets die het model vergelijkt met het nulmodel. Deze p-waarde is wel 
relevant. Ze is kleiner dan 0.05, we besluiten dus dat behandeling een predictor is voor reactietijd. 
Omdat de p-waarde veel kleiner is dan 0.05 is de schening van homoscedastisciteit niet belangrijk. 

Er zijn contexten waar effect-coderingen handiger zijn dan dummy-coderingen. Het is dan mogelijk om 
dat coderingsschema te hanteren bij de berekening met R. Dit wordt niet gezien in deze cursus. 

2.4 EEN VOORBEELD MET MEERDERE PREDICTOREN: SPORTDATA 
We willen nagaan of de variabele type een predictor is van tijd, rekening houdend met lengte en sport. 
De variabele type is een nominale variabele van 5 niveaus.  
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De correcte interpretatie voor het intercept is dat het intercept de schatting van tijd bij individuen die 
aan een andere sport doen en waarbij de variabelen lengte en sport nul zijn. Zulke individuen bestaan 
uiteraard niet en het intercept heeft dus geen concrete en intuïtieve betekenis. 

De coëfficiënt van lengte is -0.04436. dit is de schatting van de coëfficiënt van lengte. Dit betekent dat 
twee individuen met een verschil van één cm op lengte en met identieke scores op alle anere 
variabelen een verschil van -0.04436 seconde zullen ervaren op tijd. Daar de coëfficiënt negatief is, zal 
tijd lager zijn bij het langere individu. Het langere individu loopt dus sneller. 

De coëfficiënt van typebasketbal representeert het gemiddelde tijdsverschil tussen een individu die 
aan basketbal doet en een individu die aan “andere” doet, indien ze identieke scores hebben op de 
andere variabelen. Een analoge interpretatie geldt voor de andere coëfficiënten. 

De p-waarde van de F-toets heeft niets te maken met de onderzoeksvraag. Ze heeft betrekking tot de 
vergelijking van het nulmodel eht het model met 3 predictoren. 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden moeten we het model van 3 predictoren vergelijken met 
hetzelfde model, maar dan zonder type. 
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De p-waarde van deze toets is veel groter dan 0.05 en we besluiten dat type geen predictor is van tijd. 

2.5 NOG EEN VOORBEELD: MICROBUSINESS 
In de VS zijn er programma’s om vrouwen met een laag inkomen die een microbusiness stichten 
financieel te ondersteuenen. De auter wil nagaan of die programma’s efficiënt zijn. Hiervoor trekt hij 3 
steekproeven: 

• Geen microbusiness (n = 178) 
• Microbusiness met financiële steun (n = 62) 
• Microbusiness zonder financiële steun (n = 57) 

 

Om de gemiddelden in de drie groepen apart te krijgen gebruiken we de functie aggregate: 

 

 

Het argument formula werkt zoals in de vorige hoofdstukken. Het maakt duidelijk dat we wensen de 
variabele inkomenwijziging te voorspellen m.b.v. de predictor groep. Het argument FUN is de afkorting 
van functie en wordt gebruikt om aan te geven dat we het gemiddelde willen berekenen. We zien dat 
de drie gemiddelden niet identiek zijn en dat de verschillen niet gering zijn.  

We bekijken de boxplot: 
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De output toont dat de medianen van elkaar verschillen, maar vooral de variantie binnen elke 
steekpreof zeer groot is: veel groter dan de verschillen tussen de medianen of gemiddelden. De 
verschillen lijken bijna verwaarloosbaar t.o.v. de variantie binnen elke steekproef. Dit geeft de indruk 
dat de verschillen tussen de drie groepen toevallig zijn. 

 

 

Er zijn grote verschillen tussen de drie rassen. We kijken opnieuw naar de boxplots: 

 

 

De verschillen tussen de verwaarloosbaar ten opzichte van de variantie binnen elke steekproef. Dit 
geeft de indruk dat de verschillen tussen de drie rassen ook toevallig zijn. We gaan een lineair model 
gebruiken om de verschillen tussen groepen en rassen te verklaren en we gaan het model toetsen. 

We gebruiken groep en race als predictoren: 
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We zien dat R hulpveranderlijken heeft gedefinieerd: twee om groep, en twee om race te hercoderen. 
Het referentieniveau is alfabetisch bepaald. 

De schatting van de voorwaardelijke verwachting van Y voor zwarte vrouwen die geen microbusiness 
hebben (= 8486.6). Wat is dan de schatting van de voorwaardelijke verwachting van Y voor zwarte 
vrouwen die wel een microbusiness hebben, maar geen steun? 

8486.6 − 2200.2 = 6286.4 

Wat is de schatting van de voorwaardelijke verwachting van Y voor latino vrouwen die een 
microbusines hebben, zonder steun? 

8486.6 − 2200.2 + 4555.0 = 10841.4 

De p-waarde is groter dan 0.05, ons lineair model maakt dus predicties die niet significant beter zijn 
dan die van eht nulmodel en we aanvaarden het nulmodel. We kijken naar de assumpties van lineaire 
regressie: 

 

We zien niet echt meer puntenwolken, wel verticale lijnen. De reden is dat de predictoren nominaal 
zijn. Het lineair model maakt dan een beperkt aantal predicties: één per combinatie van de niveaus 
van de factoren. We hebben bij dit voorbeeld twee factoren, elk met drie niveaus: dus 3x3 = 9 
combinaties en er zijn 9 verticale lijnen. Voor de rest is de interpretatie van de lijnen hetzelfde. 

3 HISTORISCHE DATA – VARIANTIE-ANALYSE (ANOVA) 
De t-toets is een techniek om verwachtingen te vergelijken, die ontwikkeld is in de 20ste eeuw. Deze 
techniek werd veralgemeend om verwachtingen in p groepen te vergelijken. Deze techniek heet 
variantie-analyse. Indien de groepen bepaald worden op basis van één nominale variabele, dan 
spreekt men van one-way anova. Bijvoorbeeld de verwachte scores op het examen statistiek 2 in de 
groepen psychologie studenten, pedagogie studenten en sociaal werk studenten à variabele van 
belang is opleiding. 
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Indien de groepen bepaald worden op basis van twee nominale variabelen, dan spreekt men van two-
way anova. Bijvoorbeeld: de verwachte scores op het examen statistiek 2, waarbij de nominale 
variabelen opleiding en geslacht zijn. Als de nominale variabelen kruisen dan bekomen we 6 (3 x 2) 
groepen. Three-way, four-way, … anova worden op dezelfde manier gedefinieerd. 

Bij een variantie-analyse wordt nagegaan of de verschillen tussen de groepen het effect van het toeval 
kunnen zijn of niet. Schattingen van de verwachitngen worden berekend en ze kunnen gebruikt 
worden om schattingen te maken. Met regressieanalyse met nominale variabelen doen we eigenlijk 
hetzelfde en het is mogelijk te bewijzen dat beide technieken equivalent zijn. 

De p-waarde van de F-toets bij een variantie-analyse is identiek aan de p-waarde van de F-toets bij een 
lineaire regressie. Maar lineaire regressie laat ook toe om continue predictoren van ratio of interval 
meetniveau te gebruiken. Lineaire regressie is dus algemener en er is geen reden om beide technieken 
te studeren en te gebruiken. We opteren om geen variantie-analyse te gebruiken. 

Bij variantie-analyse spreken we van: 

• SSbetween in plaats van SSMOD 
• SSwithin in plaats van SSRES 
• De determinatiecoëfficiënt is hetzelfde en wordt op dezelfde manier berekend 

Covariantie-analyse (ancova) is een uitbreiding van variantie-analyse om verwachtingen in 
verschillende groepen te vergelijken (zoals anova), rekening houdend met andere variabelen 
(covariaten) die eventueel van interval of ratio meetniveau zijn. Deze techniek zullen we ook niet zien. 
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HOOFDSTUK 11 – CATEGORISCHE DATA-ANALYSE 
Categorische variabelen zijn variabelen die ofwel nominaal ofwel ordinaal zijn. Het verschil tussen 
beiden is dat ordinale variabelen geordend zijn en nominale niet. 

Tot nu toe hebben we veel technieken in de inductieve statistiek gezien die niet met categorische 
variabelen kunnen gebruikt worden. Een voorwaarde voor veel technieken is dat de variabelen 
tenminste van interval meetniveau moeten zijn. We hebben één techniek gezien die wel gebruikt kan 
worden met categorische variabelen: de toets voor één proportie. Dit zagen we in het voorbeeld met 
de proportie van alcoholisten. 

1 INLEIDEND VOORBEELD 
Een onderzoeker wil nagaan of er verschillen zijn tussen de verdelingen van de studierichtingen van 
universiteitsstudenten afkomstig van het katholieke en het officiële onderwijs. Hij trekt een steekproef 
van 300 studenten in Vlaanderen en registreert de twee variabelen: onderwijsnet (officiëel/katholiek) 
en richthing (wetenschappen / sociale wetenschappen / letteren / andere). 

 

De bivariate frequentieverdeling is als volgt: 

 

In dit geval, omdat het dataframe slechts twee variabelen bevat, kan je de bivariate 
frequentieverdeling ook als volgt bekomen: 

 

Om de gegevens makkelijker te interpreteren maken we een tabel met proporties: 

 

Het argument margin zegt dat de proporties per rij berekent moeten worden. Je kan dit verifiëren 
doordat de som van elke rij gelijk moet zijn aan 1. 
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We zien dat de proporties per richting niet dezelfde zijn in beide onderwijsnetten. Is het aannemelijk 
om de verschillen te observeren als de twee steekproeven uit een homogene populatie komen? Er 
bestaat een statistische toets om het na te gaan: de Pearson chi-kwadraat toets. 

2 DE PEARSON CHI-KWADRAAT TOETS 
K populaties zijn in p categorieën verdeeld. We willen nu controleren of de proporties in de p 
categorieën identiek zijn in de k populaties (nulhypothese). In elke populatie i trekken we een 
steekproef van n proefpersonen waar de frequenties in de p categorieën fi,j zijn. De geobserveerde 
proporties zijn de frequenties gedeeld door het aantal proefpersonen. 

We kunnen de toetsingsgrootheid noteren als: 

 

• Aantal categorieën = p 
• Aantal populaties = k 
• De proportie van individuen in categorie j =  𝜋e.;  

• Steekproefgrootte = n 

Het is een schatting van de theoretische of verwachtte proportie in categorie j indien de nulhypothese 
correct is. De schatting is gelijk aan het totaal aantal individuen in categorie j gedeeld door de totale 
steekproefgrootte: 

 

VOORWAARDEN: 

• Als p groot is en als één van de steekproeven klein is, dan kan het gebeuren dat de berekening 
van de p-waarde door de functie chisq.test niet precies is 

2.1 VOORBEELD: ONDERWIJSNETTEN 

 

De p-waarde is 11%, dit betekent dat het plausibel is dat de twee steekproeven uit één homogene 
populatie getrokken zijn. We aanvaarden de nulhypothese (= de proporties zijn identiek voor de twee 
onderwijsnetten). 

2.2 VOORBEELD: INVLOED VAN HET RAS OP HET VONNIS 
Heeft het ras van de verdachte een invloed op het doodvonnis? Om dit na te gaan kijken we naar het 
dataframe “vonnis”. 
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We zien dat de relatieve frequentie van het doodvonnis in de steekproef niet dezelfde is voor de vier 
rassen. Zijn de verschillen groot genoeg om te besluiten dat de kans op het doodvonnis niet dezelfde 
is in de populatie, naar gelang het ras? 

 

De p-waarde is groter dan 0.05 en we aanvaarden de nulhypothese (= de kans op het doodvonnis is 
gelijk voor de 4 rassen). 

3 DE POWER VAN DE PEARSON CHI-KWADRAAT TOETS 
Om de power te kunnen berekenen moet je altijd over een specifieke alternatieve hypothese 
beschikken. De nulhypothese houdt in dat de proporties gelijk zijn in alle populaties. De specifieke 
alternative hypothese gaat dus bepalen wat de proprties van de p categorieën zijn in de k populaties. 
We hebben een (k x p)-tabel nodig om deze specifieke alternatieve hypothese uit te drukken. 

Deze tabel gaan we in een kansverdeling omzetten en m.b.v. de funtie ES.w2 zullen we dan een 
effectgrootte berekenen. De functie pwr.chisq.test zullen we gebruiken om de power te berekenen. 

3.1 VOORBEELD: ONDERWIJSNETTEN 
We zullen een tabel opstellen. Voor de eerste rij kunnen we eventueel de proporties van het 
katholieke net overnemen. Voor de tweede rij kiezen we waarden die verschillen van de eerste rij 
zodanig dat we de verschillen als relevant beschouwen. 

 

We gaan de overeenkomende tabel in R aanmaken, dankzij de functie matrix. Deze functie zet een 
vector uit alle waarden van de tabel om in de gewenste tabel. 
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• Het argument data is een vector 
• Het argument nrow bepaalt het aantal rijen van de tabel 
• Het argument byrow bepaalt hoe de tabel ingevuld moet worden (rij per rij). Stel dat we deze 

weglaten, dan gaat R ervan uit dat de tabel per kolom moet ingevuld worden 

De tabel prop gaan we transformeren in een bivariate kansverdeling, hiervoor delen we elke cel van 
de tabel door het aantal rijen: 

 

De effectgrootte bekomen we door: 

 

We kunnen nu de power gaan bepalen: 

 

De power is 93% dit is goed! 

3.2 VOORBEELD: DOODVONNIS 

 

We stellen deze tabel op o.b.v. kleine verschillen. Ook kleine verschillen wijzen op discriminatie en dat 
is niet acceptabel. De overeenkomende tabel zetten we om in R door de functie matrix: 
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We moeten deze tabel transformeren in een kansverdeling. Dit doen e door elke cel te delen door het 
aantal rijen, namelijk 4: 

 

Tot slot moeten we nog de effectgrootte en de power bepalen. 

 

 

De power is veel te laag! We hebben in eerdere hoofdstukken gezien dat we de power kunnen 
verhogen door de steekproef te verhogen. Hoe groot moet de steekproefgrootte nu zijn voor een 
power van 90%? 

 

We zien dat we een steekproef van 84701 individuen nodig hebben om een power van 90% te 
bekomen. 
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4 AFHANKELIJKHEID VAN TWEE CATEGORISCHE VARIABELEN 
Stel dat we willen weten of er een verband is tussen de variabelen: opleiding en geslacht. We kunnen 
de twee niveaus van de variabele geslacht als twee populaties beschouwen. We zouden nu m.b.v de 
chi-kwadraat toets kunnen nagaan de verdelingen van opleiding indentiek zijn in beide populaties. 

We kunnen ook anders werken. We kunnen de drie niveaus van de variabele beschouwen als 3 
populaties. Dan gaan we na of de verdelingen van de variabelen geslacht identiek zijn in de drie 
populaties. Beide methoden zijn equivalent! 

4.1 VOORBEELD: GESLACHT EN OPLEIDING 
We willen nagaan of de variabelen geslacht en opleiding al dan niet afhankelijk zijn in de populatie van 
FPPW studenten. Hiervoor gebruiken we het dataframe “myData”.  

 

We zien toch wel grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar de steekproef is klein en het is 
dus mogelijk dat de verschillen aan het toeval te wijten zijn. We bekijken de chi-kwadraat toets. 

 

 

R geeft een melding dat de steekproef te klein is. Het kan dus zijn dat de berekende p-waarde niet 
klopt. Was de p-waarde heel erg klein (bv. 0.000001) of zeer groot (bv. 0.84) dan zouden we wel iets 
kunnen besluiten. Maar in dit geval is de p-waarde te dicht bij de drempel om iets te kunnen 
besluiten. 

5 OPMERKINGEN BETREFFENDE DE MEETNIVEAUS 
Alle technieken die we in dit hoofdstuk hebben gezien zijn gebaseerd enkel op de frequenties en nooit 
op de waarden van de variabelen en ook nooit op hun volgorde. We mogen ze dus gebruiken met 
variabelen van alle meetniveaus. Niet alleen met categorische variabelen, maar ook met variabelen 
van interval, ratio of absoluut niveau. Maar als de variabelen van interval meetnivea (of hoger) zijn, is 
het meestal beter andere technieken (bv. lineaire regressie) te gebruiken omdat ze een hoger 
onderscheidingsvermogen hebben. 


