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PROLEGOMENA  
1 STATISTIEK, PSYCHOMETRIE EN METHODOLOGIE  

Taak methodologie: bepalen hoe steekproef samengesteld wordt en welk soort van onderzoeksdesign het 
meest geschikt is om een antwoord te bieden op de onderzoeksvragen  

 

Taak psychometrie: bepalen hoe de variabelen het best kunnen gemeten worden  

 

Taak statistiek: data analyseren om antwoord te kunnen formuleren op de vooropgestelde onderzoeksvragen  

• beschrijvende statistiek: technieken om de gegevens in een steekproef te beschrijven, te ordenen, te 
presenteren en samen te vatten  

• inductieve statistiek: technieken om observaties te veralgemenen naar de populatie  

 

2 VARIABELEN  

Variabele = eigenschap die bij de elementen van de populate of van de steekproef varieert  

• numeriek of niet numeriek  
• continu (tussen elke twee willekeurige waarden ligt een derde waarde) of discreet (niet continu)  
• meestal aangeduid met hoofdletter  
• waarnemingen van variabele meestal voorgesteld door kleine letter  
• successieve waarnemingen van X in een steekproef: x1, x2, …, xn  

 

3 MEETNIVEAUS  

Absolute schaal:  

• variabele gemeten door gewoon objecten te tellen  
• vaste meeteenheid en vast nulpunt  
• discrete variabele  

 

Ratioschaal:  

• meeteenheid kiezen voor je variabele kan meten  
• vast nulpunt  
• continue variabele  
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Intervalschaal:  

• meeteenheid en referentiepunt kiezen voor je variabele kan meten  
• continue variabele  

 

Ordinale schaal: 

• je kan de te meten objecten ordenen, maar geen meeteenheid definiëren  
• waarde van variabele is plaats/rangnummer in de ordening  
• continue of discrete variabele 

 

Nominale schaal:  

• de te meten objecten kunnen niet geordend worden  
• noch discrete noch continue variabele 
• dichotome variabelen: hebben slechts twee waarden (als die 0 en 1 zijn à 0-1-variabelen)  

 

Statistiek:  

• statistische technieken voor variabelen van interval- of ratiomeetniveau = identiek à vaak 
gegroepeerd onder de noemer ‘continue variabelen’  

• specifieke statistische analyses voor nominale variabelen, ordinale variabelen en variabelen van 
absoluut meetniveau  

• sommige technieken voor nominale variabelen ook gebruikt voor ordinale variabelen à vaak 
gegroepeerd onder de noemer ‘categorische variabelen’  

 

4 ZINVOLHEID  

Een bewering/uitspraak is zinvol indien haar waarheidswaarde onafhankelijk is van de meetschaal die je 
gebruikt  

 

Om zinloze beweringen te vermijden: voorzichtig zijn bij het manipuleren van scores  

• bij nominale en ordinale variabelen mag je de scores niet optellen/aftrekken of met elkaar 
vermenigvuldigen/delen  

• bij variabelen van intervalniveau mag je de scores optellen/aftrekken, niet vermenigvuldigen/delen of 
logaritmes, wel afwijkingen vermenigvuldigen/delen  

• bij variabelen van ratiomeetniveau bijna geen restricties  
• bij variabelen van absoluut meetniveau geen restrictie 
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DATAMANIPULATIE  
1 DE DATA IN R  

De simpelste functie om data in R te stoppen: c à functie om vectoren aan te maken  

 

1.1 R EN DE MEETNIVEAUS  

String = reeks tekens, altijd tussen aanhalingstekens  

 

R weet niet altijd dat een string niet numeriek is: factor() gebruiken om te zeggen dat de getallen in de vector 
als niet numeriek beschouwd moeten worden  

 

Naam vector typen: vector + lijst van de verschillende waarden in de vector  

 

Vector aanmaken met waarden van een ordinale variabele: factor() + levels = c() + ordered = TRUE  

 

1.2 DATAFRAMES  

Naam <- data.frame(vectoren)  

 

Specifieke kolom dataframe raadplegen: naamdataframe$naamvariabele 

 

Dataframe is belangrijk object in R: alle statistische analyses zullen toegepast worden op dataframes  

 

Dataframe opslaan: write.csv(dataframe, file=””, row.names = FALSE)  

 

Let op: een csv-bestand is een reeks vectoren van strings of van getallen à geen informatie over meetniveau’s 
(na het inlezen relevante factoren opnieuw aanmaken)  

 

2 DE DATA IN EXCEL  

Excelbestand inlezen in R: read.csv(file=””)  
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Als Excel komma als decimaal teken gebruikt: read.csv(file=””, dec=”,”)  

 

Na het inlezen: nominale en ordinale variabelen in factoren omzetten  

 

3 DE DATA IN SPSS  

Data inlezen vanuit SPSS: read.csv(file=””, sep=”;”) of sep=”,” 

 

Na het inlezen: nominale en ordinale factoren in factoren omzetten  

 

4 GEÏMPORTEERDE DATA EN MEETNIVEAUS  

4.1 NUMERIEKE VARIABELEN  

Numerieke variabelen uit Excel of SPSS worden automatisch door R als variabelen van ratio- of 
intervalmeetniveau beschouwd  

 

Van numeriek naar ordinaal: factor(dataframe$vector, levels=c(), ordered=TRUE)  

 

Van numeriek naar nominaal: factor(dataframe$vector)  

 

4.2 NIET-NUMERIEKE VARIABELEN  

Niet-numerieke variabelen uit Excel of SPSS worden automatisch door R als vectoren van strings beschouwd à 
in factoren omzetten met factor(), eventueel met levels en ordered=TRUE 

 

5 HET CODEBOEK  

Codeboek: document dat beschrijft hoe gegevens in een databestand gecodeerd worden  

 

5.1 STRUCTUUR  

Een codeboek bevat onderstaande elementen:  

• de naam van de onderzoeker(s) 
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• de periode waarin het onderzoek plaatsvond  
• een korte beschrijving van het onderzoek en, indien mogelijk, een verwijzing naar een publicatie waar 

het onderzoek gerapporteerd wordt  
• informatie dat toelaat om het corresponderende databestand te raadplegen (een url, contactgegevens 

onderzoeker,…)  
• indien er meerdere versies van het databestand zijn, dan zijn er ook meerdere versies van het 

codeboek en de koppeling moet duidelijk zijn  
• per variabele, een nauwkeurige beschrijving van het meetinstrument en van de codering  

 

5.2 CODERING  

Variabelen van rationiveau: meeteenheid  

 

Variabelen van intervalmeetniveau: meeteenheid en nulpunt  

 

Ordinale en nominale variabelen: vaak numeriek gecodeerd à codes expliciet uitleggen  

 

5.2.1 MISSING DATA  

Zelden: elke variabele onderzoek gemeten bij elk individu in de steekproef à “missing data”  

 

In R: NA (not available)  

 

In SPSS: blanco/leeg veld, bij numerieke variabele leeg veld met puntje erin  

 

In Excel: leeg veld 

 

Het kan handig zijn om andere codes zelf te definiëren: string als de variabele niet numeriek is, numeriek als de 
variabele numeriek is  

 

5.2.2 NIET VAN TOEPASSING  

NVT: belangrijk bij conditionele vragen  
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6 R-CODE  

c Vector aanmaken  
<- Naam toekennen   
mean() Gemiddelde 
length() Lengte vector / aantal rijen dataframe  
min() Minimumwaarde 
max() Maximumwaarde 
median() Mediaan 
naam[x] x-de element in de vector  
factor() Getallen in de vector ≠ numeriek  
naam vector Vector + levels  
factor(c(), levels=c(), ordered = TRUE)  Vector met waarden van ordinale variabele  
data.frame(vectoren) Dataframe aanmaken  
dataframe$naamvariabele Specifieke vector uit dataframe 
dataframe$naamvariabele[x] x-de element uit die vector van het dataframe  
dim() Grootte dataframe: rijen – kolommen  
write.csv(dataframe, file=””, row.names = FALSE) Dataframe opslaan  
read.csv(file=””) Dataframe inlezen  

read.csv(file=””, dec=”,”)  Duidelijk maken dat Excel/SPSS komma gebruikt ipv 
punt  

sep=”” Waarden gescheiden door komma in csv-bestand  
factor(dataframe$vector, levels=c(), ordered=TRUE)  Van numeriek naar ordinaal omzetten  
factor(dataframe$vector) Van numeriek naar nominaal omzetten  
NA  Not available  
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BESCHRIJVENDE STATISTIEK  
1 ORDENINGSTECHNIEKEN  

Frequentieverdeling: table()  

 

Relatieve frequentieverdeling: table()/n of prop.table()  

 

Indien variabele numeriek is: verschillende scores geordend  

 

Bivariate frequentieverdeling: table(variabele, variabele)  

 

2 GRAFISCHE VOORSTELLINGEN  

2.1 CIRKELDIAGRAM  

Geschikt voor: norminale variabelen  

In R: pie(x=c(), labels=c()) of pie(table())  

• x = vector met frequenties of proporties 
• labels = vector met namen van frequenties of proporties  

 

 

 

2.2 LIJNDIAGRAM  

Geschikt voor: discrete variabelen  

 

In R: barplot(table())  

• vector met waarden variabele 
• vector met corresponderende frequenties  
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à geen histogram: rechthoeken raken elkaar niet  

 

2.3 HISTOGRAM  

Geschikt voor: variabelen van ratio- of intervalmeetniveau  

 

In R: hist(x=)  

• x = lijst van alle scores waarvoor je een histogram wenst  
• kiest zelf aantal klassen en klassengrenzen à anders hist(x=, breaks=)  

 

 

 

2.4 SPREIDINGSDIAGRAM 

Geschikt voor: bivariate frequentieverdelingen van variabelen van ratio- en intervalmeetniveau  

 

In R: plot(x=, y=) 

• x = de lijst van alle scores van de variabele op de horizontale as  
• y = de lijst van alle scores van de variabele op de verticale as  
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3 REDUCTIETECHNIEKEN  

3.1 CENTRUMMATEN  

3.1.1 HET GEMIDDELDE  

Formule: �̅� = !
"
∑ 𝑥#"
#$!   

 

In R: mean()  

 

Eigenschappen gemiddelde:  

• gevoelig aan outliers à gegevens grafisch representeren en beslissen of ze al dan niet verwijderd 
moeten worden  

• nooit gebruikt met nominale of ordinale variabelen, voorzichtig zijn met variabelen van intervalniveau, 
geen probleem bij ratio- en absoluut meetniveau  

 

3.1.2 DE MEDIAAN  

Symbool: mdX  

 

In R: median()  

 

Mediaan bepalen: scores ordenen van groot naar klein 

• als n = oneven à mediaan = waarneming met rangnummer (n + 1)/2  
• als n = even à mediaan = gemiddelde van de waarnemingen met rangnummers n/2 en 1 + n/2  

 

Eigenschappen:  

• bij variabelen van minstens ordinaal niveau  
• bij ordinale variabele met n = even à mediaan niet gedefinieerd behalve indien waarnemingen met 

rangnummers n/2 en 1 + n/2 gelijk aan elkaar zijn  
• niet gevoelig aan outliers  

 

Idee: 50% van de waarnemingen zijn kleiner dan mdX en 50% zijn groter dan mdX  
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Mediaan ordinale variabelen waar mediaan niet gedefinieerd is toch berekenen: median(as.numeric())  

 

3.1.3 DE MODUS  

Modus mo = score met de hoogste frequentie  

 

Eigenschappen:  

• soms meerdere modi  
• niet gevoelig aan outliers  

 

3.2 SPREIDINGSMATEN  

3.2.1 DE VARIANTIE EN DE STANDAARDDEVIATIE  

Formule variantie: 𝑠%& =
!

"'!
∑ (𝑥# − �̅�)&"
#$!   

 

Formule variantie a.d.h.v. sum of squares: 𝑠%& =
((!
"'!

 met 𝑆𝑆% = ∑ (𝑥# − �̅�)&"
#$!  

 

Variantie in R: var()  

 

Eigenschappen variantie:  

• altijd positief of nul  
• moeilijk interpreteerbaar, enkel voor vergelijking steekproeven  
• onmogelijk om te zeggen of een variantie groot of klein is  
• gevoelig aan outliers  
• nooit gebruikt met nominale of ordinale variabelen, geen probleem bij variabelen van interval-, ratio- 

en absoluut meetniveau  

 

Formule standaarddeviatie: 𝑠 = √𝑠&  

 

Standaarddeviatie in R: sd()  
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Eigenschappen standaarddeviatie:  

• altijd positief of nul  
• kan moeilijk geïnterpreteerd worden  
• gevoelig aan outliers  
• nooit gebruikt met nominale of ordinale variabelen, geen probleem bij variabelen van interval-, ratio- 

en absoluut meetniveau  

 

3.2.2 DE VARIATIEBREEDTE  

Variatiebreedte = afwijking tussen de grootste en de kleinste score  

 

Eigenschappen:  

• gemakkelijk te berekenen en te interpreteren  
• afwijking à mag niet met nominale en ordinale variabelen gebruikt worden  
• gevoelig aan outliers  

 

3.2.3 DE INTERKWARTIELE AFSTAND  

Formule: Q = P75 – P25  

 

In R: IQR()  

 

Eigenschappen:  

• gecorrigeerde variatiebreedte à variatiebreedte nadat we de extreme scores hebben weggegooid  
• niet gevoelig aan outliers  

 

3.2.4 DE SPREIDINGSMAAT D  

Formule: 𝑑 =
!'"#$

%
!'&'

 met fmo = frequentie van de modus en p = aantal verschillende waarden  

 

Eigenschappen:  

• bijzonder geschikt voor nominale variabelen  
• gemakkelijk te interpreteren  
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• varieert altijd tussen 0 en 1 à 0 = minimale spreiding (alle scores identiek) en 1 = maximale spreiding 
(elke mogelijke waarde heeft dezelfde frequentie)  

• niet gevoelig aan outliers  

 

 

3.3 ASSOCIATIEMATEN  

3.3.1 DE COVARIANTIE  

Formule: 𝑐𝑜𝑣%) =
!

"'!
∑ (𝑥# − �̅�)(𝑦# − 𝑦0)"
#$!  

 

In R: cov(x,y)  

 

Interpretatie:  

• positieve waarde: stijgend lineair verband  
• negatieve waarde: dalend lineair verband  
• waarde gelijk aan 0: geen lineair verband  

 

Eigenschappen:  

• is afhankelijk van de meeteenheden  
• gevoelig aan outliers 
• mag niet gebruikt worden met nominale en ordinale variabelen  

 

3.3.2 DE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Formule: 𝑟%) =
*+,!(
(!((

  

 

In R: cor(x,y)  

 

Eigenschappen:  

• gestandaardiseerde covariantie  
• onafhankelijk van de meeteenheden  
• altijd tussen -1 en +1  
• gevoelig aan outliers  
• mag niet gebruikt worden met nominale en ordinale variabelen  
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Interpretatie:  

• waarde 1: perfect stijgend lineair verband  
• waarde -1: perfect dalend lineair verband  
• waarde 0: geen lineair verband  

 

Indien variabelen sterk samenhangen, maar niet lineair: niet goed weergegeven door correlatiecoëfficiënt of 
variantie  

 

3.3.3 DE CORRELATIECOËFFICIËNT 𝜏 VAN KENDALL  

Formule: 𝜏%) =
--".-/	*+"*+12-".3	4-13"'--".-/	2#5*+12-".3	4-13"

%(%*&)
,

  

• paar is concordant indien xi > xj en yi > yj of xi < xj en yi < yj  
• paar is discordant indien xi > xj en yi < yj of xi < xj en yi > yj  

 

Eigenschappen: verband niet lineair, maar wel monotoon (enkel stijgend/dalend, niet buigend)  

 

In R: cor(x,y, method = “kendall”)  

 

3.3.4 DE REGRESSIELIJN  

Indien verband tussen twee variabelen lineair is, kunnen we het representeren d.m.v. een rechte: Y = b0 + b1X  

• coëfficiënt b0 = intercept (het snijpunt tussen de rechte en de verticale as)  
• coëfficiënt b1 = richtingscoëfficiënt/regressiecoëfficiënt  

 

Regressielijn = best passende rechte 

• verticale afwijking tussen elk punt (xi, yi) in de steekproef en de rechte berekenen à afwijking/residu 
= yi – (b0 + b1xi)  

• som berekenen van die gekwadrateerde residuen  
• best passende rechte is de rechte waarvoor deze som minimaal is à als 𝑏! = 𝑟%)

5(
5!

 en 𝑏6 = 𝑦0 − 𝑏!�̅�  

 

In R: lm(formula = Y-variabele ~ X-variabele) à belangrijk onderscheid want we meten de afwijkingen parallel 
aan de as van de Y-variabele  
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4 SPSS  

Analyze < Descriptive Statistisch à Descriptives… 

 

5 R-CODE 

table() Frequentieverdeling 
dim() [1] Steekproefgrootte  
table() / Dim(dataframe) [1] Relatieve frequentieverdeling  
round() Afronden  
prop.table Relatieve frequentieverdeling  
table(variabele, variabele) Bivariate frequentieverdeling  
pie(x=c(frequenties/proporties), labels=c()) Cirkeldiagram  
pie(table()) Cirkeldiagram 
barplot(table()) Lijndiagram/staafdiagram 
hist(x=variabele) Histogram  
hist(x=variabele, breaks=) Histogram met bepaald aantal klassen 
plot(x=horizontale as, y=verticale as) Spreidingsdiagram  
mean() Gemiddelde  
median() Mediaan  
median(as.numeric()) Mediaan van ordinale variabelen  
var() Variantie 
sd() Standaarddeviatie  
IQR() Interkwartielafstand  
cov(x,y) Covariantie  
cor(x,y) Correlatiecoëfficiënt  
cor(x,y, method=”kendall”)  Correlatiecoëfficiënt van Kendall  
lm(Y-variabele ~ X-variabele)  Regressielijn  
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KANSREKENEN  
1 TOEVALSVARIABELEN EN KANSVERDELINGEN  

Toevalsproces: proces waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is (bv het trekken van een steekproef van 
elementen uit een populatie)  

 

Gebeurtenis voor een toevalsproces: mogelijke uitkomst voor dat toevalsproces of een reeks (verzameling) 
mogelijke uitkomsten à gebeurtenis A realiseert zich als één van de uitkomsten in A zich realiseert  

 

De complementaire gebeurtenis: A* is de complementaire gebeurtenis van A à gebeurtenis die zich voordoet 
als en slechts als A zich niet voordoet  

 

De complementaire gebeurtenis van een complementaire gebeurtenis = de oorspronkelijke gebeurtenis à 
(A*)* = A  

 

1.1 TOEVALSVARIABELE  

Toevalsvariabele/kansveranderlijke: variabele waarvan de waarde in een toevalsproces onvoorspelbaar is  

• kunnen continu of discreet zijn  
• kunnen van verschillend meetniveau zijn: nominaal, ordinaal, interval, ratio, absoluut  

 

Realisatie: de waarde van een toevalsvariabele in een bepaalde herhaling van een toevalsproces  

 

1.2 KANSEN  

1.2.1 HET BEGRIP “KANS”  

Kans van een gebeurtenis A: de relatieve frequentie van deze gebeurtenis als we het toevalsproces eindeloos 

zouden herhalen à 𝑃(𝐴) = lim
"→8

9-
"

  

 

Kans = relatieve frequentie, dus getal tussen 0 en 1  
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1.2.2 AFHANKELIJKHEID  

Afhankelijkheid: twee gebeurtenissen A en B zijn afhankelijk als de realisatie van de ene de kans van de andere 
beïnvloedt  

 

Onafhankelijkheid: twee gebeurtenissen zijn onafhankelijk als ze niet afhankelijk zijn  

 

1.3 KANSVERDELING  

X = discrete toevalsvariabele met p mogelijke waarden 

• x1, x2, …, xn zijn de verschillende mogelijke waarden van X, geordend van de kleinste naar de grootste 
(als variabele tenminste van ordinaal meetniveau is)  

• kans op gebeurtenis “X = xi” = P(X = xi)  
• kansverdeling van discrete toevalsvariabele X = tabel met twee kolommen (of rijen): een kolom bevat 

de waarden x1, x2, …, xn en de andere bevat de kansen P(X = x1), P(X = x2), …, P(X = xn)  

 

Bij discrete variabelen: kansverdeling  

 

1.4 DICHTHEIDSFUNCTIE  

X = continue toevalsvariabele à P(X = x) = 0 voor alle X en alle x, omdat kansen oneindig klein zijn  

 

Techniek: dichtheidsfunctie/densiteitsfunctie  

• in zich niet echt interpreteerbaar  
• oppervlakten onder de curve respresenteren kansen à totale oppervlakte onder curve = 1  
• symbool f of p  

 

Kans 𝑃(𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏) = oppervlakte onder de dichtheidsfunctie van X, tussen a en b  

 

Bij continue variabelen: dichtheidsfuncties  

 

1.5 BIVARIATE KANSVERDELINGEN  

Bivariate kansverdeling: speciale bivariate relatieve frequentieverdeling (met n à ∞)  
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Elke cel van tabel: kans op de overeenkomende gebeurtenis à notatoe voor één van de cellen is 𝑃(𝑋 =
𝑥# 	𝑒𝑛	𝑌 = 𝑦:) of 𝑃(𝑋 = 𝑥# , 𝑌 = 𝑦:) 

 

Som van de kansen van alle gebeurtenissen = 1  

 

Aantal mogelijke waarden van X en Y hoeven niet identiek te zijn: p = aantal mogelijke waarden van X en q = 
aantal mogelijke waarden van X  

 

Som van de waarden in een rij = kans op de overeenkomende waarde van X à ∑ 𝑃C𝑋 = 𝑥# , 𝑌 = 𝑦:D =
;
:$!

𝑃(𝑋 = 𝑥#)  

 

Som van een kolom = kans op de overeenkomende waarde van Y à ∑ 𝑃C𝑋 = 𝑥# , 𝑌 = 𝑦:D = 𝑃(𝑌 = 𝑦:)
4
#$!   

 

1.6 BIVARIATE DICHTHEIDSFUNCTIE  

Bivariate dichtheidsfunctie: 

 

 

1.7 AFHANKELIJKE TOEVALSVARIABELEN  

1.7.1 DISCRETE VARIABELEN  

Twee discrete toevalsvariabelen X en Y zijn onafhankelijk als de gebeurtenissen “X = xi” en “Y = yj” onafhankelijk 
zijn, voor alle mogelijke combinaties van i en j  

 

Verifiëren of gelijkheid geldt voor alle mogelijke combinaties van i en j: 𝑃C𝑋 = 𝑥# 	𝑒𝑛	𝑌 = 𝑦:D =
𝑃(𝑋 = 𝑥#)𝑃(𝑌 = 𝑦:)  
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1.7.2 CONTINUE VARIABELEN  

Twee continue toevalsvariabelen X en Y zijn onafhankelijk als de gebeurtenissen “X ≤ x” en “Y ≤ y” onafhankelijk 
zijn, voor alle mogelijke combinaties van x en y  

 

Verifiëren of gelijkheid geldt voor alle mogelijke combinaties van i en j: 𝑓%)(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥)𝑓(𝑦) voor alle 
mogelijke combinaties van x en y  

 

1.8 REDUCTIETECHNIEKEN  

1.8.1 DISCRETE TOEVALSVARIABELEN  

Kansverdelingen van discrete toevalsvariabelen zijn speciale relatieve frequentieverdelingen (met n à ∞)  

 

DE VERWACHTING  

Het gemiddelde in een steekproef: �̅� = !
"
∑ 𝑥#"
#$!   

 

Het gemiddelde van de kansverdeling van X: het gemiddelde van X in een steekproef met n oneindig 

 

Formule gemiddelde kansverdeling van X: 𝐸(𝑋) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥#)𝑥#
4
#$! 	(ook: de verwachting of 

populatiegemiddelde)  

 

Ander symbool: 𝜇% 

 

𝑥#:  

• in de formule van de verwachting: de i-de kleinste score  
• in de formule van het steekproefgemiddelde: de score bij individu i  

 

DE VARIANTIE  

Variantie van een kansverdeling: 𝑉(𝑋) = ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥#)C𝑥# − 𝐸(𝑋)D
&4

#$!   

 

Ander symbool: 𝜎%&  
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Standaarddeviatie: 𝜎% = J𝜎%& = J𝑉(𝑋)  

 

1.8.2 CONTINUE TOEVALSVARIABELEN  

De verwachting van een continue toevalsvariabele X: 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑓%(𝑥)𝑥	𝑑𝑥
<8
'8   

 

De variantie van een continue toevalsvariabele X: 𝑉(𝑋) = 𝜎%& = ∫ 𝑓%(𝑥)C𝑥 − 𝐸(𝑋)D
&	𝑑𝑥<8

'8   

 

1.9 ASSOCIATIETECHNIEKEN  

1.9.1 DISCRETE TOEVALSVARIABELEN  

De covariantie voor discrete toevalsvariabelen: 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = ∑ ∑ 𝑃(𝑋 = 𝑥# , 𝑌 = 𝑦:)(𝑥# − 𝐸(𝑋))(𝑦: −
;
:$!

4
#$!

𝐸(𝑌))  

 

De correlatiecoëfficiënt voor discrete toevalsvariabelen: 𝜌%,) =
>?@(%,))
C!C(

  

• het zegt ons in welke mate een lineair verband tussen de twee variabelen bestaat  
• positief: stijgend, negatief: dalend  
• altijd tussen -1 en +1  

 

1.9.2 CONTINUE TOEVALSVARIABELEN  

Covariantie: 𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = ∫ ∫ 𝑓%,)(𝑥, 𝑦)C𝑥 − 𝐸(𝑋)DC𝑦 − 𝐸(𝑌)D	𝑑𝑥𝑑𝑦
<8
'8

<8
'8   

 

1.10 ENKELE NUTTIGE STELLINGEN  

1.10.1 DE KANSEN VAN COMPLEMENTAIRE GEBEURTENISSEN  

Laat A en A* complementaire gebeurtenissen zijn bij bepaald toevalsproces: 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐴∗) = 𝑃(𝐴 ∪ 𝐴∗) = 1  

 

1.10.2 DE VERWACHTING VAN EEN CONSTANTE MAAL EEN VARIABELE  

Laat Z = aX een toevalsvariabele zijn, met a een constante: 𝐸(𝑍) = 𝑎𝐸(𝑋)  
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1.10.3 DE VERWACHTING VAN EEN SOM  

Laat Z = X + Y een toevalsvariabele zijn: 𝐸(𝑍) = 𝐸(𝑋) + 𝐸(𝑌)  

à de verwachting van een som is de som van de verwachtingen  

 

1.10.4 DE VERWACHTING VAN EEN VERSCHIL  

Laat Z = X – Y een toevalsvariabele zijn: 𝐸(𝑍) = 𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑌) 

à de verwachting van een verschil is het verschil tussen de verwachtingen  

 

1.10.5 DE VARIANTIE VAN EEN SOM  

Laat Z = X + Y een toevalsvariabele zijn: 𝑉(𝑍) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) + 2𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)  

à de variantie van een som is de som van de varianties plus 2 maal de covariantie  

à bij positief gecorreleerde variabelen is de variantie van de som groter dan de som van de varianties  

 

1.10.6 DE VARIANTIE VAN EEN VERSCHIL  

Laat Z = X – Y een toevalsvariabele zijn: 𝑉(𝑍) = 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) − 2𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌)  

à de variantie van een aftrekking is de som van de varianties min 2 maal de covariantie  

 

1.10.7 CORRELATIE EN ONAFHANKELIJKHEID  

Covariantie van onafhankelijke toevalsvariabelen: altijd 0, dus ook correlatiecoëfficiënt 

 

Omgekeerde is niet waar: wanneer correlatiecoëfficiënt 0 is, kan er nog steeds een niet-lineair verband bestaan  

 

2 BIJZONDERE KANSVERDELINGEN  

2.1 DE BINOMIALE VERDELING  

Met binomiale verdeling: kans modelleren dat een aselecte steekproef van n proefpersonen k personen bevat 
met een bepaalde kenmerk  
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Binomiale verdeling: 𝑃(𝑋~𝐵(𝑛, 𝜋) = 𝑘) = "!
F!("'F)!

𝜋F(1 − 𝜋)("'F)  

• binomiale variabele = discreet  
• 𝜋 = proportie van bepaald kenmerk in de populatie  
• 𝑛 = steekproefgrootte  
• 𝑘 = aantal personen in de steekproef met bepaald kenmerk 

 

2.2 DE NORMALE VERDELING  

Een normaal verdeelde variabele X met verwachting 𝜇 en variantie 𝜎& 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎&) is een continue 

toevalsvariabele waarvan de dichtheidsfunctie gegeven wordt door: 𝑓%(𝑥) =
!

C√&H
𝑒𝑥𝑝 Z'(I'J)

,

&C,
[  

• symmetrisch  
• hoogste punt = verwachting 𝜇  

 

pnorm: 𝑃(𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎&) ≤ 𝑥) = oppervlakte onder de curve, aan de linkerkant van x (kans onder een bepaalde 
waarde) à drie argumenten  

• q = x  
• mean = 𝜇 
• sd = 𝜎  

 

qnorm: de waarde met p kans eronder à 3 argumenten 

• p = kans waarvoor je q wil berekenen  
• mean 
• sd  

 

Standaardnormale verdeling: normale verdeling met verwachting = 0 en standaarddeviatie = 1  

 

2.3 DE CENTRALE LIMIETSTELLING  

Stel dat X1, …, Xn, n onafhankelijke toevalsvariabelen zijn, met dezelfde verdeling, met verwachting 𝜇% en 

variantie 𝜎%&, dan wordt de verdeling van de toevalsvariabele %&<⋯<%%
"

 naarmate n groter wordt, steeds beter 

benaderd door de normale verdeling met verwachting 𝜇% en de variantie 𝜎%&/𝑛  

 

In de praktijk: benadering zeer goed voor alle n ≥ 30, behalve als de verdeling van X zeer scheef is  
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2.4 DE STUDENT VERDELING OF T-VERDELING  

Student-verdeling: oneindige familie van continue kansverdelingen  

• elk lid van de familie wordt gekenmerkt door een positief geheel getal (aantal vrijheidsgraden)  
• dichtheidsfunctie van t-verdeling met l vrijheidsgraden = klok à breedte klok kleiner als l groter wordt  
• symmetrisch  
• als l naar oneindig gaat, is die bijna identiek aan de normaalverdeling  
• verwachting altijd nul  

 

In R:  

• pt(q, df)  
• qt(p, df)  

 

2.5 DE F-VERDELING  

F-verdeling: oneindige familie van continue kansverdelingen (Fisher-Snedecor-verdeling)  

• elk lid van de familie gekenmerkt door twee positieve gehele getallen (aantal vrijheidsgraden)  
• dichtheidsfunctie van F-verdeling met l1 en l2 vrijheidsgraden = asymmetrische klok  

 

In R:  

• pf(q, df1, df2)  
• qf(p, df1, df2)  

 

3 DE STEEKPROEVENVERDELINGEN 

In beschrijvende statistiek: symbolen x1,…,xn gebruikt om de scores van de variabele X in een bepaalde 
steekproef aan te duiden  

 

Bij meerdere steekproeven: score van variabele X bij individu n is toevalsvariabele, omdat die score xn gaat 
variëren op een onvoorspelbare manier à Xn met xn een realisatie van de toevalsvariabele  

 

Gemiddelde van variabele X in meerdere steekproeven: gaat ook variëren à 𝑋0 als gemiddelde van X met �̅� 

gemiddelde in een steekproef à 𝑋0 = !
"
∑ 𝑋#"
#$!   

 

Variantie van X: 𝑆%& =
!

"'!
∑ (𝑋# − 𝑋0)&"
#$! = ((!

"'!
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Steekproefgrootheden: toevalsvariabelen/statistieken à kansverdeling (steekproevenverdeling)  

 

Steekproevenverdeling van een steekproefgrootheid altijd geanalyseerd onder de hypothese dat de steekproef 
het resultaat is van n lukrake trekkingen met teruglegging (aselecte steekproef)  

 

4 DE STEEKPROEVENVERDELING VAN 𝑿#  

De verwachting van 𝑋0 is altijd dezelfde als die van X: 𝐸(𝑋0) = 𝐸(𝑋) = 𝜇%  

 

De variantie van 𝑋0 is kleiner dan die van X: 𝑉(𝑋0) = !
"
𝑉(𝑋) = C!

,

"
  

 

Stel dat X1,…,Xn n onafhankelijke lukrake trekkingen zijn uit een populatie met een normale verdeling 𝑁(𝜇%, 𝜎%&) 

dan zal ook 𝑋0 normaal verdeeld zijn: 𝑋0~NZ𝜇%,
C!
,

"
[  

 

Stel dat X1,…,Xn n onafhankelijke lukrake trekkingen zijn uit een populatie met een onbekende verdeling met 
verwachting 𝜇% en variantie 𝜎%&, dan zal 𝑋0 bij benadering normaal verdeeld zijn indien n > 30 en indien de 

verdeling van X niet te scheef is: 𝑋0~NZ𝜇%,
C!
,

"
[  

 

5 R-CODE  

pnorm(q, mean, sd) Kans dat X kleiner dan of gelijk aan q is  
pnorm(q, mean, sd, lower.tail=FALSE) Kans dat X groter dan of gelijk aan q is  
qnorm(p, mean, sd) Waarde met p kans eronder  

pt(q, df) Kans dat X kleiner dan of gelijk aan q is bij Student-
verdeling met l vrijheidsgraden  

qt(p, df) Waarde met p kans eronder  
pt(q, df, lower.tail=FALSE) Kans dat X groter dan of gelijk aan q is  

pf(q, df1, df2)  Kans dat X kleiner dan of gelijk aan q is bij F-
verdeling met l1 en l2 vrijheidsgraden  

qf(p, df1, df2) Waarde met p kans eronder  
pf(q, df1, df2, lower.tail=FALSE) Kans dat X groter dan of gelijk aan q is  
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PUNTSCHATTING 
Om parameter 𝜃 te schatten: steekproefgrootheid gebruiken à schatter Q 

 

Schatter Q heeft steekproevenverdeling à op basis van steekproef berekenen we steekproefgrootheid Q en 
bekomen we een getal = schatting 𝜃_  

 

Schatter = toevalsvariabele, schatting ≠ toevalsvariabele (= waarde van de schatter in een bepaalde steekproef)  

 

1 EIGENSCHAPPEN VAN EEN GOEDE SCHATTER  

Goed = niet te verschillend van de te schatten parameter 𝜃  

 

Q is een goede schatter van 𝜃 indien:  

• ze zuiver (unbiased) is à de verwachting van de schatter is gelijk aan de te schatten parameter: 
E(Q)=𝜃  

• de variantie van de schatter V(Q) kleiner wordt naarmate de steekproefgrootte toeneemt à schatter 
nauwkeuriger wanneer steekproef groter wordt  

o indien verschillende schatters: schatter met de kleinste variantie = efficiëntst  

 

Twee bekendste methoden om parameter te schatten:  

• maximum likelihood (altijd efficiënt, maar niet altijd zuiver)  
• least squares  

 

2 STANDAARDFOUT  

Standaarddeviatie van een schatter = standaardfout (SE) à maat voor de precisie van de schatter  

 

3 ENKELE SCHATTERS  

3.1 DE VERWACHTING  

Grootste aannemelijkheid-schatter van de verwachting van een variabele X = steekproefgrootheid 𝑋0 à zuiver 
en efficiënt  
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Corresponderende schatting: 𝜇% = �̅�  

 

Standaardfout = C!
√"

 = 𝑆𝐸%L  à hoe groter de steekproef, hoe kleiner de standaardfout, hoe beter de precisie van 

de schatter  

 

3.2 DE VARIANTIE  

Grootste aannemelijkheid-schatter van de variantie van een variabele X: steekproefgrootheid 
!
"
∑ (𝑋# − 𝑋0)& =

((!
"

"
#$!  à niet zuiver  

 

Goede schatter van de variantie 𝜎%& van een variabele X: steekproefgrootheid 𝑆%& =
!

"'!
∑ (𝑋# − 𝑋0)&"
#$! = ((!

"'!
 à 

wel zuiver  

 

Realisatie van deze schatter in een steekproef: 𝑠%& =
!

"'!
∑ (𝑥# − �̅�)&"
#$!  à dus 𝑠%& = �̂�%&  

 

3.3 DE COVARIANTIE  

Goede schatter van de covariantie: steekproefgrootheid !
"'!

∑ (𝑥# − �̅�)(𝑦# − 𝑦0)"
#$!  à zuiver  

 

Realisatie in een steekproef = schatting van COVXY: 𝐶𝑂𝑉a%) =
!

"'!
∑ (𝑥# − �̅�)(𝑦# − 𝑦0)"
#$!   

 

3.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Grootste aannemelijkheid-schatter van de correlatiecoëfficiënt 𝜌%): overeenkomende correlatiecoëfficiënt in 
de steekproef 𝑟%) à 𝑅%) is de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan 𝑟%) = grootste 
aannemelijkheid-schatter à zuiver en efficiënt  
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INTERVALSCHATTING – 
BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN  
Omwille van het toeval is een puntschatting bijna altijd fout à intervalschattingen gebruiken  

 

1 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR 𝝁𝑿  

Veronderstelling: 𝜎% onbekend (zoals in bijna elke realistische situatie)  

 

1.1 DE VERDELING VAN X IS NORMAAL  

Indien de toevalsvariabele X normaal verdeeld is, met verwachting 𝜇% en standaarddeviatie 𝜎%, dan is het 

mogelijk om te bewijzen dat de steekproefgrootheid 𝑇 = %L'J!
(!/√"

 Studentverdeeld is; in het bijzonder 𝑇~𝑡"'!  

 

𝑡"'!;O = de waarde aan de van de tn – 1 -variabele zodat de oppervlakte rechts gelijk is aan 𝛼 = kritieke waarde 

à 𝑃 Z𝑇 > 𝑡"'!;.,[
= O

&
= 𝑃 Z𝑇 < −𝑡"'!;.,[

 

 

Bijgevolg: 𝑃 Z−𝑡"'!;.,
< 𝑇 < 𝑡"'!;.,[

= 1 − 𝛼  

 

We kunnen dit herschrijven als: 𝑃 Z−𝑡"'!;.,
< %L'J!

(!/√"
< 𝑡"'!;.,[

= 1 − 𝛼 of 𝑃(𝑋0 − 𝑡"'!;.,
(!
√"
< 𝜇% < 𝑋0 +

𝑡"'!;.,
(!
√"
= 1 − 𝛼  

 

Betrouwbaarheidsinterval voor 𝜇%: g�̅� − 𝑡"'!;.,
5!
√"
, �̅� + 𝑡"'!;.,

5!
√"
h à proportie van onderzoeken waar je 

intervalschatting correct zal zijn, zal 1 − 𝛼 zijn  

 

In de sociale wetenschappen: 𝛼 = 0.05 als de norm  

 

Voorwaarde: X moet tenminste van intervalniveau zijn en X moet normaal verdeeld zijn  
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1.2 DE VERDELING VAN X IS NIET NORMAAL OF ONBEKEND  

Indien steekproefgrootte groter is dan 30 en indien de verdeling van X niet te scheef is: g�̅� ± 𝑡"'!;O/& 	
5!
√"
h  

 

Voorwaarde: X moet tenminste van intervalniveau zijn en de steekproef moet groot zijn  

 

In R:  

• n <- dim(dataframe) [1]  
• kr.waarde <- qt(p=𝛼/2, df=n-1, lower.tail=FALSE)  
• mean() ± kr.waarde*sd()/sqrt(n)  

 

2 ANDERE BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN  

Voor veel betrouwbaarheidsintervallen is formule analoog: betrouwbaarheidsinterval voor parameter 𝜃 = 
m𝜃_ ± 𝑡/;O/&𝑆𝐸Pn  

 

3 R-CODE  

dim(dataframe) [1] Aantal elementen in de steekproef  
qt(p = 𝛼/2, df = n-1, lower.tail=FALSE) Kritieke waarde  
mean() ± kr.waarde*sd()/sqrt(n)  Onder/bovengrens interval voor normale verdeling  
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DE STATISTISCHE TOETSEN  
1 TO BE OR NOT TO BE  

We willen weten of theorie geldt of niet à zelden mogelijk dit soort vragen met zekerheid te beantwoorden  

 

Belangrijke rol van inductieve statistiek: helpt ons een beslissing te nemen à mogelijkheid om de kans van het 
“toeval”-alternatief te berekenen (rol van toeval kwantificeren)  

 

2 DE TOETSINGSPROCEDURE  

2.1 THEORETISCHE HYPOTHESE  

Voorbeeld: FPPW-studenten zijn slimmer dan gewone Vlamingen, mannen en vrouwen lopen niet even snel, er 
is een verband tussen opleiding en inkomen,…  

 

2.2 STATISTISCHE HYPOTHESE HA  OF ALTERNATIEVE HYPOTHESE  

Theoretische hypothese vertalen in de taal van de kansrekening à alternatieve hypothese Ha met betrekking 
tot een parameter in de populatie  

 

Verschil tussen eenzijdige en tweezijdige toetsen:  

• tweezijdig: ≠ à men verwacht verschil tussen twee parameters maar men weer niet in welke richting  
• eenzijdig: > of < à men verwacht een verschil tussen de twee parameters in een bepaalde richting  

 

2.3 NULHYPOTHESE H0   

Nulhypothese = tweede alternatief à strijdig met de alternatieve hypothese  

 

Nulhypothese gebruiken om te proberen de alternatieve hypothese te verwerpen (tonen dat de observaties 
het effect van toeval zijn)  

 

2.4 EERSTE BESLISSING  

Steekproef biedt geen steun voor alternatieve hypothese: rechtstreeks de nulhypothese aanvaarden  
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Steekproef steun de alternatieve hypothese in zekere mate: toetsingsprocedure  

 

2.5 TOETSINGSGROOTHEID G 

Toetsingsgrootheid: steekproefgrootheid die gerelateerd is aan de onbekende parameter van de hypothese 

 

Onder de nulhypothese: toetsingsgrootheid mag geen onbekende parameter bevatten en zijn 
steekproevenverdeling moet bekend zijn  

 

2.6 OVERSCHRIJDINGSKANS OF P-WAARDE  

Overschrijdingskans = de kans om een steekproef te trekken die onze alternatieve hypothese even sterk of zelfs 
sterker ondersteunt dan onze steekproef  

 

2.6.1 EENZIJDIGE TOETS  

Indien hoge waarden evidentie bieden tegen de nulhypothese: overschrijdingskans = 𝑃(𝐺 ≥ 𝑔)  

 

Indien lage waarden evidentie bieden tegen de nulhypothese: overschrijdingskans = 𝑃(𝐺 ≤ 𝑔)  

 

2.6.2 TWEEZIJDIGE TOETS  

Hier: hoge en lage waarden bieden evidentie tegen de nulhypothese  

 

Indien 𝑔 < 𝐸(𝐺) (lage waarde geobserveerd): overschrijdingskans = 2𝑃(𝐺 ≤ 𝑔) 

 

Indien 𝑔 > 𝐸(𝐺) (hoge waarde geobserveerd): overschrijdingskans = 2𝑃(𝐺 ≥ 𝑔)  

 

2.7 BESLISSING  

Indien p-waarde klein: steekproef moeilijk compatibel met de nulhypothese à niet waarschijnlijk om zo een 
steekproef te trekken indien de nulhypothese correct is à nulhypothese verwerpen  

 

Kleine kans: meestal drempel van 5% = 𝛼 = onbetrouwbaarheidsdrempel/significantieniveau  
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3 DE KEUZE VAN DE TOETSINGSGROOTHEID  

3.1 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE 𝜇  

Men wil toetsen of de verwachting van een toevalsvariabele verschillend is van een bepaalde waarde 
(bepaalde waarde = vaak de verwachting van dezelfde variabele in een andere populatie) 

 

3.1.1 𝜎 IS BEKEND  

Toetsingsgrootheid: 𝑋0  

 

Verdeling: normale verdeling 𝑁(𝜇%,
C!
,

"
)  

 

Toets: z-toets voor één steekproef  

 

In de praktijk: bijna nooit gebruikt omdat 𝜎 bijna nooit bekend is  

 

Voorwaarden: 

• X tenminste van intervalniveau  
• X normaal verdeeld of steekproef groot  

 

3.1.2 𝜎 IS ONBEKEND  

Toetsingsgrootheid: %
L'J!
(!/√"

  

 

Verdeling: Student-verdeling met n – 1 vrijheidsgraden  

 

Toets: t-toets voor één steekproef  

 

Voorwaarden:  

• X tenminste van intervalniveau  
• X normaal verdeeld of steekproef groot  
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In R: 

• input: t.test met drie argumenten 
o x = data  
o mu = nulhypothese  
o alternative = “greater” of “less” voor eenzijdige toetsen, “two.sided” voor tweezijdige toetsen  

• output  
o t = waarde van toetsingsgrootheid T 
o df = aantal vrijheidsgraden (n – 1)  
o p-value = overschrijdingskans  
o alternative hypothesis = alternatieve hypothese  
o confidence interval = betrouwbaarheidsinterval voor 𝜇% 
o sample estimates = schatting van 𝜇%  

 

Als p-waarde > 0.05: nulhypothese aanvaarden  

 

Betrouwbaarheidsinterval: als vooropgestelde waarde binnen betrouwbaarheidsinterval ligt à nulhypothese 
niet verwerpen  

 

Mogelijk te bewijzen dat de beslissing die je neemt op basis van het betrouwbaarheidsinterval altijd identiek is 
aan de beslissing die je neemt op basis van de p-waarde à twee equivalente technieken  

 

Extra argument voor t.test: conf.level om betrouwbaarheid verschillend van 95% te gebruiken à lagere 
betrouwbaarheid zorgt voor smaller en minder betrouwbaar interval  

 

3.2 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE VERWACHTINGEN  

Twee werkwijzen, in functie van de manier waarop de steekproeven getrokken worden:  

• afhankelijke steekproeven  
• onafhankelijke steekproeven  

 

3.2.1 ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN  

𝜎" EN 𝜎# ZIJN BEKEND  

Toetsingsgrootheid: %
L&'%L,

Q/&
,

%&
<
/,
,

%,

~𝑁 Z0, C&
,

"&
+ C,,

",
	[  
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Toets: z-toets voor twee steekproeven  

 

In praktijk: bijna nooit gebruikt omdat de varianties bijna nooit bekend zijn  

 

𝜎" EN 𝜎# ZIJN GELIJK MAAR ONBEKEND  

Toetsingsgrootheid: %L&'%L,

Q(%&*&)0&
,1(%,*&)0,

,

%&1%,*,
R &%&

< &
%,
S

~𝑡"&<",'&  

 

Toets: t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven  

 

In praktijk: zelden gebruikt omdat we nooit echt weten of de varianties identiek zijn  

 

GEEN HYPOTHESE M.B.T. 𝜎" EN 𝜎# 

Toetsingsgrootheid: %
L&'%L,

Q0&
,

%&
<
0,
,

%,

~𝑡/ met 𝑙 =
T0&

,

%&
<0,

,

%,
U
,

0&
2

%&
,(%&*&)

<
0,
2

%,
,(%,*&)

  

 

Toets: Welch t-toets voor twee oanfhankelijke steekproeven  

 

Voorwaarden:  

• X tenmiste van intervalniveau  
• X normaal verdeeld in beide populaties of beide steekproeven groot  

 

In R:  

• input: t.test met 3 argumenten  
o x = gegeven  
o y = gegeven  
o alternative = “greater”, “less” of “two.sided”  

• output  
o t = waarde toetsingsgroothed  
o p-value = overschrijdingskans  
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3.2.2 AFHANKELIJKE STEEKPROEVEN  

Probleem met twee afhankelijke steekproeven: herleiden tot een probleem met één steekproef  

 

Toevalsvariabele D = verschil tussen scores X1 – X2 à geobserveerde verschillen = d1, …, dn  

 

Indien nulhypothese correct: 𝜇! = 𝜇& à 𝜇V = 0  

 

Deze hypothese: heeft betrekking op één verwachting à één steekproef van d waarden à standaard t-toets 
voor één steekproef  

 

Voorwaarden:  

• X tenminste van intervalniveau  
• X1 – X2 normaal verdeeld of steekproef groot  

 

In R: t.test(x=d, mu=0, alternative) OF t.test(x = …, y = …, alternative = “…”, paired = TRUE)  

 

4 HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN PROPORTIE  

Toetsen of een proportie in een populatie verschillend is van een bepaalde waarde (vaak een proportie in een 
andere populatie)  

 

Overschrijdingskans = kans dat jij je data observeert of data die de alternatieve hypothese nog sterker steunen  

 

Gemakkelijk berekenen: 𝑃(𝐵(𝑛, 𝜋) ≤/≥ 𝑘)  

 

Voorwaarden: geen specifieke assumptie noodzakelijk  

 

In R: binom.test met 4 argumenten  

• x = k (aantal successen) 
• n = steekproefgrootte  
• p = theoretische proportie (𝜋 onder de nulhypothese)  
• alternative = “less”, “greater”, “two.sided”  
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5 DE NORMALITEITSASSUMPTIE  

Normaliteitsassumptie: variabele moet normaalverdeeld zijn à garandeert dat de toetsingsgrootheid een 
bepaalde theoretische verdeling heeft en dat de p-waarde die we berekenen correct is  

 

Indien steekproef zeer groot (n ≥ 100): assumptie niet belangrijk door Centrale Limietstelling  

 

Indien steekproef gewoon groot (30 ≤ n ≤ 100): assumptie niet belangrijk, behalve als de verdeling van X 
helemaal niet normaal is  

 

Steekproef klein (n < 30): assumptie belangrijk  

 

Visuele techniek: de normale quantile-quantile plot  

 

5.1 DE NORMALE QUANTILE-QUANTILE PLOT  

Qq-plot: grafiek waarbij de kwantielen van de steekproef en die van een theoretische verdeling geplot worden  

 

Indien verdeling dicht bij normale verdeling: alle punten van de normale qq-plot bijna op diagonaal van grafiek 

 

In R: qqnorm(dataframe$variabele) 

 

Als n klein is: visuele analyse moeilijker à als punten niet ver liggen van diagonaal en er geen patroon is: 
voorzichtig besluiten dat het normale verdeling is à p-waarde dicht bij significantiedrempel: besluit van 
statistische toets niet vertrouwen  

 

6 DE SIGNIFICANTIE  

Significant verschil = verschil groot genoeg om te kunnen besluiten dat het niet toevallig is  

 

7 DE FOUTEN  

Trekking steekproef = toevalsproces à je weet nooit of steekproef representatief is  
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7.1 DE TWEE SOORTEN FOUTEN  

Fout van de eerste soort: nulhypothese H0 is juist en je verwerpt H0  

 

Fout van de tweede soort: alternatieve hypothese Ha is juist en je verwerpt Ha  

 

De kans om een fout van de eerste soort te maken: significantie 𝛼  

 

De kans om een fout van de tweede soort te maken: 𝛽  

 

De kans om geen fout van de tweede soort te maken: onderscheidingsvermogen/power 1 − 𝛽  

 

Verband tussen 𝛼 en 𝛽: als 𝛼 zeer laag is, gaat de p-waarde nooit kleiner zijn dan 𝛼 en gaan we H0 bijna nooit 
verwerpen à kans 𝛽 zeer groot  

  Nulhypothese is  
  Juist Fout  

Nulhypothese wordt 

Verworpen 
Foute beslissing 

Type 1 
𝛼 

Juiste beslissing 
1 − 𝛽 

Aanvaard Juiste beslissing 
1 − 𝛼 

Foute beslissing 
Type 2 
𝛽 

 

8 R-CODE  

t.test(x=data, mu=nulhypothese, 
alternative=”greater”/”less”/”two.sided”)  t-toets voor één steekproef  

Output t.test: t Waarde van de toetsingsgrootheid T 
Output t.test: df  Aantal vrijheidsgraden 
Output t.test: p-value Overschrijdingskans  
t.test(x, mu, alternative, conf.level) t-toets met bepaalde betrouwbaarheid  

t.test(x=gegeven, y=gegeven, alternative) Welch t-toets voor twee onafhankelijke 
steekproeven  

t.test(x=d, mu, alternative) t-toets voor één steekproef voor twee afhankelijke 
steekproeven  

t.test(x=gegeven, y=gegeven, alternative, 
paired=TRUE) 

t-toets voor één steekproef voor twee afhankelijke 
steekproeven 

binom.test(x=k, n=steekproefgrootte, 
p=theoretische proportie, alternative) Exacte binomiale toets  

qqnorm() Normale quantile-quantile plot  
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DE POWER  
Fout van de eerste soort: nulhypothese verwerpen terwijl ze correct is = 𝛼  

 

Fout van de tweede soort: alternatieve hypothese verwerpen terwijl ze correct is = 𝛽 >< kans om deze fout niet 
te maken = 1 − 𝛽 (onderscheidingsvermogen/power) 

 

1 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN PROPORTIE  

Power: kans dat we de nulhypothese verwerpen indien ze fout is  

 

Om de power te berekenen: specifieke waarde van 𝜋 veronderstellen à specifieke alternatieve hypothese  

 

In R: power.Binom met vijf argumenten 

• n = steekproefgrootte  
• p0 = proportie onder de nulhypothese  
• p1 = proportie onder de alternatieve hypothese  
• sig.level = significantielevel 𝛼  
• alternative = “two.sided” of “one.sided”  

 

1.1 DE POWER EN HET SIGNIFICANTIENIVEAU  

Hoger significantieniveau à grotere power  

 

1.2 DE POWER EN DE SPECIFIEKE ALTERNATIEVE HYPOTHESE  

Klein verschil tussen p0 en p1: onwaarschijnlijk dat we het verschil kunnen detecteren à kleinere power 

 

Groot verschil tussen p0 en p1: heel waarschijnlijk dat we het verschil kunnen detecteren à grotere power  

 

1.3 DE POWER EN DE STEEKPROEFGROOTTE  

Hoe groter de steekproef, hoe kleiner de kans om een fout te maken à grotere power  
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Minimale steekproefgrootte voor power van 90%: power.Binom(power=0.90, p0, p1, alternative)  

 

2 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE EEN VERWACHTING  

In R: power.t.test met 6 argumenten  

• n = steekproefgrootte  
• delta = de absolute waarde van het verschil tussen de verwachtingen onder H0 en Ha à specifieke 

alternatieve hypothese  
• sd = schatting van de standaarddeviatie  
• alternative  
• sig.level = significantie 
• type = “one.sample” of “two.sample” = het aantal steekproeven  

 

2.1 DE POWER EN HET VERSCHIL TUSSEN DE VERWACHTINGEN  

Delta groter à grotere power  

 

2.2 DE POWER EN DE STEEKPROEFGROOTTE  

Grotere steekproef à grotere power  

 

Steekproefgrootte nodig voor deftige power: power.t.test(power, delta, sd, sig.level, alternative, type) 

 

3 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE 
VERWACHTINGEN – AFHANKELIJKE STEEKPROEVEN  

In R: power.t.test(n, delta, sd, sig.level, alternative, type=”paired”)  

 

Minimale steekproefgrootte: power.t.test(power, delta, sd, sig.level, alternative, type=”paired”) 

 

4 DE POWER BIJ HET TOETSEN VAN EEN HYPOTHESE BETREFFENDE TWEE 
VERWACHTINGEN – ONAFHANKELIJKE STEEKPROEVEN  

In R: pwr.t2n.test met 5 argumenten 

• n1 = steekproefgrootte eerste steekproef  
• n2 = steekproefgrootte tweede steekproef  
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• d = schatting van de effectgrootte  
• sig.level = significantie  
• alternative  

 

Schatting van de effectgrootte: 𝑑 = J&'J,
5'$$345

 met 𝑠4++/32 = t((!<(((
"&<",'&

 (= schatting van de gemeenschappelijke 

standaarddeviatie) 

 

4.1 DE POWER EN HET SIGNIFICANTIENIVEAU  

Kleinere significantie à kleinere power  

 

4.2 DE POWER EN DE STEEKPROEFGROOTTE  

Kleinere steekproeven à kleinere power  

 

Minimale steekproefgrootte: pwr.t2n.test(power, n1 of n2, d, sig.level, alternative)  

 

Indien we twee steekproeven met dezelfde grootte wensen: power.t.test(delta, sd, power, sig.level, 
alternative, type=”two.sample”) 

 

5 IN HET ALGEMEEN  

Om de power te verhogen: steekproefgrootte of significantie verhogen à verhoging van significantie = groter 
risico op fout van de eerste soort  

 

Vooraleer je toets gebruikt: zo vaak mogelijk de power berekenen à steekproefgrootte of significantie 
aanpassen indien nodig  

 

6 R-CODE  

power.Binom(n, p0, p1, sig.level, alternative) Power bij het toetsen van een hypothese 
betreffende een proportie  

power.Binom(power, p0, p1, sig.level, alternative) 
Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power 
bij het toetsen van een hypothese betreffende een 
proportie 

power.t.test(n, delta, sd, sig.level, alternative, 
type=”one.sample”) 

Power bij het toetsen van een hypothese 
betreffende een verwachting  



 39 

power.t.test(power, delta, sd, sig.level, alternative, 
type) 

Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power 
bij het toetsen van een hypothese betreffende een 
verwachting  

power.t.test(n, delta, sd, sig.level, alternative, 
type=”paired”) 

De power bij het toetsen van een hypothese 
betreffende twee verwachtingen – afhankelijke 
steekproeven  

power.t.test(power, delta, sd, sig.level, alternative, 
type=”paired”) 

Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power 
bij het toetsen van een hypothese betreffende twee 
verwachtingen – afhankelijke steekproeven  

pwr.t2n.test(n1, n2, d, sig.level, alternative) 
De power bij het toetsen van een hypothese 
betreffende twee verwachtingen – onafhankelijke 
steekproeven  

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

Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power 
bij het toetsen van een hypothese betreffende twee 
verwachtingen – onafhankelijke steekproeven  

power.t.test(delta, sd, power, sig.level, alternative, 
type=”two.sample”) 

Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power 
bij het toetsen van een hypothese betreffende twee 
verwachtingen – onafhankelijke steekproeven als we 
dezelfde steekproefgrootte willen  
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ENKELVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE 
1 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): X = 
onafhankelijke variabele en Y = afhankelijke variabele à X is een predictor van Y  

 

In beschrijvende statistiek: 𝑌 = 𝛽6 + 𝛽!𝑋  

 

Misschien is er een lineair verband tussen X en Y, maar wordt Y ook beïnvloed door veel andere factoren die we 
niet controleren: het toeval/ruis à 𝑌 = 𝛽6 + 𝛽!𝑋 + 𝜀  

• effect van meetfouten  
• toevalsvariabele  
• nu Griekse letters omdat we bezig zijn met beschrijving van populatie en niet meer van een steekproef  

 

Lineair model voor individu i op voorwaarde dat 𝑋# = 𝑥#, waar het symbool 𝑥# de specifieke waarde van de 
variabele X bij individu i aanduidt: 𝑌 = 𝛽6 + 𝛽!𝑥# + 𝜀#  

 

1.1 ASSUMPTIES  

Het lineair model bevat enorm veel parameters: 

• elke fout 𝜀# heeft zijn eigen verwachting en variantie (twee parameters per individu)  
• elke fout 𝜀# kan correleren met 𝜀: (dus n(n-1)/2 parameters)  
• parameters 𝛽6 en 𝛽!  
• totaal: 2 + 2n + n(n-1)/2 parameters  

 

Gauss-Markov-assumpties:  

• 𝐸(𝜀#) = 0 voor alle i: de verwachting van de fout hangt niet af van het individu 
• 𝑉(𝜀#) = 𝑉(𝜀:) voor alle i,j: de variantie van de fout hangt niet af van het individu = homescedasticiteit 

(constante variantie = 𝜎W&)  
• 𝐶𝑂𝑉C𝜀# , 𝜀:D = 0 voor alle i,j: fout individu i is niet gecorreleerd met fout individu j (geen seriële 

correlatie) 

 

1.2 DE VOORWAARDELIJKE VERWACHTING  

Voorwaardelijke verwachting: de verwachting van Y onder voorwaarde dat X = x  
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Onder de hypothese dat lineair model geldt: 𝐸(𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 𝐸(𝛽6 + 𝛽!𝑥# + 𝜀#) 

en dankzij één van de nuttige stellingen: 𝐸(𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 	𝐸(𝛽6) + 𝐸(𝛽!𝑥#) + 𝐸(𝜀#)  

door eerste GM-assumptie: 𝐸(𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 𝛽6 + 𝛽!𝑥# à vergelijking nu deterministisch doordat we niet meer 
focussen op één realisatie van Yi maar op de verwachting van alle realisaties van Yi  

 

Voorwaardelijke verwachting = lineaire functie van xi à rechte (equivalent van de regressielijn)  

 

Voorwaardelijke verwachting vaak afgekort: 𝐸(𝑌#|𝑥#) = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#  

 

Het verschil tussen Yi en de predictie van Yi is 𝑌# − 𝛽6 − 𝛽!𝑥#  

 

Als je dit vergelijkt met 𝑌 = 𝛽6 + 𝛽!𝑥# + 𝜀#, dan vind je 𝑌# − 𝛽6 − 𝛽!𝑥# = 𝜀# à andere manier om de fout te 
bekijken: 𝜎W& = variantie van de populatie-residuen  

 

1.3 DE VOORWAARDELIJKE VARIANTIE  

Voorwaardelijke variantie: 𝑉(𝑌#|𝑋 = 𝑥) is variantie van Y onder voorwaarde dat X = bepaalde waarde x  

 

Analyseren onder de hypothese dat het lineair model geldt: 𝑉(𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥# + 𝜀#)  

en dankzij één van de nuttige stellingen: (𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥#) + 𝑉(𝜀#) + 𝐶𝑂𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥# , 𝜀#) met 
𝑉(𝜀#) = 𝜎W&, 𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥#) = 0 en 𝐶𝑂𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥# , 𝜀#) = 0  

bijgevolg: 𝑉(𝑌#|𝑋# = 𝑥#) = 𝜎W& à variantie rond voorspelling onafhankelijk van xi en verklaard door het toeval  

 

1.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Verband tussen lineair model en correlatiecoëfficiënt: 𝛽! = 𝜌%)
C(
C!

  

 

2 PUNTSCHATTING  

2.1 PUNTSCHATTING VAN 𝛽"  

Beste schatter van 𝛽!: 𝐵! = de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan b1  

à zuiver en efficiënt  
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Variantie: 𝑉(𝐵!) =
C6,

((!
= C6,

("'!)5!
,   

 

Standaardfout van de schatter B1: 𝑆𝐸X& = t C6,

((!
= C6

√"'!5!
  

 

Om goede schattingen uit te komen: goede schatter nodig à variantie zo klein mogelijk 

• 𝜎W& moet zo klein mogelijk zijn à effect toeval zo klein mogelijk  
• n moet zo groot mogelijk zijn  
• 𝑠%& moet zo groot mogelijk zijn  

 

Range restrictie: meerdere steekproeven met altijd dezelfde beperking  

 

2.2 PUNTSCHATTING VAN 𝛽$  

Beste schatter van 𝛽6: 𝐵6 = steekproefwaarde b0 à zuiver en efficiënt  

 

Variantie: 𝑉(𝐵6) = 𝜎W& w
!
"
+ I̅,

("'!)C!
,x = 𝜎W& Z

!
"
+ I̅,

((!
[  

 

Standaardfout: 𝑆𝐸X7 = 𝜎W&t
!
"
+ I̅,

("'!)C!
, = 𝜎W&t

!
"
+ I̅,

((!
  

 

2.3 DE PREDICTIES  

Predicties lineair model worden gegeven door 𝐸(𝑌#|𝑥#) = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#  

 

Schatter van een predictie: 𝑌Zy = 𝐵6 + 𝐵!𝑥#  

 

In specifieke steekproef: schattingen van de predicties à 𝐸(𝑌Z|𝑥Z)a = 𝑏6 + 𝑏!𝑥# = 𝑦z#  

 

Variantie van de schatter 𝑌Zy : 𝑉C𝑌_#D = 𝜎W& w
!
"
+ (I8'I̅),

("'!)5!
,x = 𝜎W& Z

!
"
+ (I8'I̅),

((!
[ à ook beïnvloed door (𝑥# − �̅�)&: hoe 

dichter xi bij het gemiddelde, hoe kleiner de variantie  
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We kunnen ook het lineair model gebruiken om predicties te maken voor nog niet geobserveerde waarden: 
𝑌_ = 𝐵6 + 𝐵!𝑥 à variantie gegeven door dezelfde formule  

 

2.4 PUNTSCHATTING VAN 𝜎%#  

𝜎W& = variantie van de fouten = variantie van 𝑌# − 𝛽6 − 𝛽!𝑥#  

 

Beste schatter: 𝑆W& =
!

"'&
∑ (𝑌# − 𝐵6 − 𝐵!𝑥#)&"
#$! = !

"'&
∑ (𝑌# − 𝑌_#)&"
#$!  à zuiver en efficiënt  

 

Schatting: 𝜎zW& = 𝑠W& =
!

"'&
∑ (𝑦# − 𝑏6 − 𝑏!𝑥#)&"
#$! = !

"'&
∑ (𝑦# − 𝑦z#)&"
#$! = ((94:

"'&
  

 

2.5 PUNTSCHATTING VAN 𝜌&'  

Beste schatter: steekproefgrootheid RXY waarvan de realisatie in een steekproef gelijk aan rXY is à zuiver en 
efficiënt  

 

2.6 ILLUSTRATIE  

Lineair model in R: lm(formula = onafhankelijke variabele~afhankelijke variabele)  

 

Predicties 𝑦z#: fitted()  

 

Residuen 𝑦# − 𝑦z#: residuals()  

 

3 INTERVALSCHATTING  

Naast Gauss-Markov assumpties: we verondeerstellen dat de fouten normaal verdeeld zijn  

 

Combinatie hypothese en Gauss-Markov: 𝜀#~𝑁(0, 𝜎W&) voor alle i  

 

3.1 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR 𝛽"  

Algemene formule voor de meest courante betrouwbaarheidsintervallen: m𝜃_ ± 𝑡/;O &⁄ 𝑆𝐸Pn  
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Tweezijdige betrouwbaarheidsinterval voor 𝛽! met betrouwbaarheid 1 − 𝛼: {𝑏! − 𝑡"'&;O &⁄ t𝑉(𝐵!)a ,𝑏! +

𝑡"'&;O &⁄ t𝑉(𝐵!)a 	| of {𝑏! − 𝑡"'&;O &⁄ t
C6,

((!
, 𝑏! + 𝑡"'&;O &⁄ t

C6,

((!
	|  

 

Betrouwbaarheid smal indien V(B1) klein is  

 

3.2 BETROUWBAARHEIDSINTERVAL VOOR 𝛽$  

Tweezijdige betrouwbaarheidsinterval voor 𝛽6 met betrouwbaarheid 1 − 𝛼: {𝑏6 − 𝑡"'&;O &⁄ t𝑉(𝐵6)a ,𝑏6 +

𝑡"'&;O &⁄ t𝑉(𝐵6)a 	| of {𝑏6 − 𝑡"'&;O &⁄ 𝜎zWt
!
"
+ I̅,

((!
, 𝑏6 + 𝑡"'&;O &⁄ 𝜎zWt

!
"
+ I̅,

((!
|  

 

In R: confinct(lm, level=0.95)  

 

4 TOETSING  

Naast Gauss-Markov assumpties ook veronderstellen dat de fouten normaal verdeeld zijn: 𝜀#~𝑁(0, 𝜎W&) voor 
alle i  

 

De hypothese die men wenst te toetsen: 𝐻6: 𝜌%) = 0 of 𝐻6: 𝛽! = 0 à equivalent omwille van het verband 
tussen 𝜌%) en 𝛽!: 𝛽! = 𝜌%)

C(
C!

  

 

Ook mogelijk om te toetsen of 𝛽6 = 0, maar deze hypothese is zelden interessant  

 

Voorwaarden:  

• afhankelijke variabele (Y) continu en van interval of ratio meetniveau  
• onafhankelijke variabele (X) moet van interval of ratio meetniveau zijn of 0-1  
• fouten 𝜀# moeten normaal verdeeld zijn (normale qqplot) of steekpref moet groot zijn  
• de Gauss-Markovassumpties moeten voldaan zijn  
• als onafhankelijke variabele dichotoom is, maar niet 0-1, mag je altijd de codering aanpassen  

 

4.1 TOETSEN VAN HET LINEAIR MODEL VIA DE T-VERDELING  

Nulhypothese: 𝐻6: 𝛽! = 0  
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Toetsingsgrootheid: X&

\ 0094:
(%*,)00!

 met een t-verdeling met n-2 vrijheidsgraden  

 

Toepassing in R:  

• qqnorm(residuals()) 
• toetsingsgrootheid berekenen  

o schattingen 𝛽6 en 𝛽!: coef()  
o dan SSR en SSX  
o dan formule toetsingsgrootheid invullen 

• p-waarde (tweezijdig): 2*pt(q=toetsingsgrootheid, df=n-2, lower.tail=FALSE)  

 

4.2 TOETSEN VAN HET LINEAIR MODEL VIA DE F-VERDELING  

= modelvergelijking- of modelselectieaanpak  

 

4.2.1 HET NULMODEL  

Tussen twee modellen kiezen: enerzijds het lineair model, anderzijds het nulmodel  

 

Nulmodel: lineair model met de beperking dat 𝛽! = 0 à 𝑌# = 𝛽6 + 𝜀# = genest in het lineair model met één 
predictor  

 

Gauss-Markov assumpties: met het nulmodel kunnen we predicties maken: 𝐸(𝑌#|𝑥#) = 𝐸(𝛽6 + 𝜀#) = 𝐸(𝛽6) +
𝐸(𝜀#) = 𝛽6 à predictie onafhankelijk van xi, omdat dit model veronderstelt dat er geen verband is tussen X en 
Y 

 

De fout: 𝑌# − 𝛽6 = 𝜀# (het verschil tussen Yi en de predictie)  

 

Schatter: 𝐸(𝑌Z|𝑥Z)a = 𝐵6  

 

Mogelijk om te bewijzen dat de schatter B0 eigenlijk gelijk is aan 𝑌0: 𝐸(𝑌Z|𝑥Z)a = 𝐵6 = 𝑌0   

 

In een specifieke steekproef: 𝐸(𝑌Z|𝑥Z)a = 𝑏6 = 𝑦0  
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Populatie-residuen: 𝑌# − 𝑌0 à realisaties van de populatie-residuen: 𝑦# − 𝑦0  

 

Som van de gekwadrateerde populatieresiduen: 𝑆𝑆]35 = ∑ (𝑌# − 𝑌0)&"
#$!  à realisatie: 𝑆𝑆]35 = ∑ (𝑦# − 𝑦0)&"

#$!   

 

4.2.2 VERGELIJKING  

Lineair model met één predictor is flexibeler dan het nulmodel à som van de gekwadrateerde residuen van 
het lineair model (SSRes1) is dus kleiner dan de som van de gekwadrateerde residuen van het nulmodel (SSRes0)  

 

Verschil SSRes0 – SSRes1 analyseren:  

• klein à verschil kan aan toeval toegeschreven worden  
• groot à verschil kan niet aan toeval toegeschreven worden  

 

Onmogelijk om het verschil rechtstreeks te interpreteren: verhouding berekenen à (((94:7'((94:&)/(297'29&)
((94:&/5"&

  

• df1 = aantal vrijheidsgraden van het lineair model met één predictor (n – 2)  
• df0 = aantal vrijheidsgraden van het nulmodel (n – 1)  

 

Verhouding: ((94:7'((94:&
((94:&/("'&)

~𝐹!,"'&  

 

Om te beslissen of SSRes0 – SSRes1 groot is: kans berekenen dat F toevallig groter is dan de realisatie van de 
verhouding in onze steekproef à eenzijdige p-waarde  

 

Illustratie in R:  

• SSRes0 en SSRes1 betekenen  
• de f-waarde berekenen  
• pf(q=f-waarde, df1=1, df2=n-2, lower.tail=FALSE)  

 

5 DE DETERMINATIECOËFFICIËNT R2   

Het is mogelijk te bewijzen dat: 𝑆𝑆) = ∑ (𝑦# − 𝑦0)&"
#$! = ∑ (𝑦z# − 𝑦0)&"

#$! + ∑ (𝑦# − 𝑦z#)&"
#$! = 𝑆𝑆^+2 + 𝑆𝑆]35  

• SSMod = de som van de gekwadrateerde afwijkingen tussen het gemiddelde 𝑦0 en de predicties 𝑦z#  
• SSRes = de som van de gekwadrateerde residuen  

à SSY gesplitst in twee delen: één dat het model verklaart en éé ndat het model niet verklaart  
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De variantie van Y in een specifieke steekproef: 𝑠)& =
!

"'!
∑ (𝑦# − 𝑦0)& =

(((
"'!

"
#$!   

bijgevolg: 𝑠)& =
(((
"'!

= ((<$=
"'!

= ((>$5
"'!

+ ((94:
"'!

  

 

Nieuwe coëfficiënt: de determinatiecoëfficiënt R2 à 𝑅& = ((>$5
((<$=

= ((<$='((94:
((<$=

  

 

Coëfficient altijd positief of nul (som van kwadraten) en kleiner dan of gelijk aan 1 à 0 ≤ R2 ≤ 1  

• R2 = 1: SSMod = SSTot en SSRes = 0 à alle punten op de regressielijn  
• R2 = 0: SSMod = 0 en SSRes = SSTot à regressielijn horizontaal  
• 0 ≤ R2 ≤ 1: een deel van SSTot wordt verklaard door het lineair model  

 

In het geval van een lineair model met één predictor: mogelijk te bewijzen dat R2 = r2  

 

Aangepaste determinatiecoëfficiënt: betere schatting van corresponderede populatie-R2 te bekomen à 

formule gebaseerd op zuivere schatter: 𝑅0& = 1 − (1 − 𝑅&) "'!
"'4'!

 met p het aantal predictoren  

 

Aangepaste determinatiecoëfficiënt voor lineair model met één predictor: 𝑅0& = 1 − (1 − 𝑅&) "'!
"'&

 à altijd 

kleiner dan of gelijk aan R2  

 

6 DE R-FUNCTIE SUMMARY  

In R: summary()  

• eerste drie regels = informatie over de residuen 
• rij (intercept) geeft informatie over 𝛽6  
• rij onder (intercept) geeft informatie over 𝛽!  
• estimate = schatting van corresponderende parameter  
• Std.error = standaardfout of standaarddeviatie van de corresponderende schatter  
• t-value = waarde van de t-verdeelde statistiek die we gebruiken om de corresponderende hypothese 

te toetsen  
• Pr(>|𝑡|) = corresponderende p-waarde  
• Residual standard error = 𝜎zW 
• Multiple R-squared = standaard R2 
• Adjusted R-squared = aangepaste R2  
• F-statistic = realisatie f* van de F-toetsingsgrootheid 
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7 DE POWER VAN DE TOETS VAN 𝑯𝟎:	𝜷𝟏 = 𝟎  

In R: pwr.r.test(n, r=rho, sig.level)  

 

Een argument van deze functie: de waarde van de correlatiecoëfficiënt die je wenst te kunnen detecteren met 
een hoge kans = equivalent van de effectgrootte bij de t-toets  

 

𝛽! gebruiken: de toename van Y die correspondeert met een toename van X met één eenheid à 𝛽! = 𝜌 C(
C!

 of 

𝜌 = 𝛽!
C!
C(

  

 

Steekproefgrootte bepalen: pwr.r.test met argument power i.p.v. argument n  

 

8 DE VALIDITEIT VAN DE GAUSS-MARKOV ASSUMPTIES  

8.1 DE TWEEDE GAUSS-MARKOV ASSUMPTIE  

Assumptie: homoscedasticiteitsassumptie = variantie 𝑉(𝜀#) onafhankelijk van xi à 𝑉(𝜀#) = 𝜎W&  

 

Gevolg: voorwaardelijke variantie 𝑉(𝑌#|𝑥#) ook constant  

 

Variantie visueel analyseren: “sneden” van het spreidingsdiagram bekijken à spreiding van de punten parallel 
aan de verticale as moeten ongeveer hetzelfde zijn in de verschillende sneden (wijst aan dat de verschillende 
voorwaardelijke populatievarianties waarschijnlijk ook gelijk aan elkaar zijn)  

 

Assumptie vaak niet voldaan wanneer de afhankelijke variabele van ratio meetniveau is  

 

8.2 DE EERSTE GAUSS-MARKOV ASSUMPTIE  

Assumptie: verwachting 𝐸(𝜀#) = 0 à onafhankelijk van xi  

 

Belangrijkste oorzaak van schendingen: nonlineariteit van het verband tussen Y en X  

 

Regressielijn en paar verticale sneden op spreidingsdiagram tekenen: als het verband lineair zou zijn, dan 
zouden de rechthoeken min of meer gecentreerd zijn om de regressielijn  
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9 OPMERKING M.B.T SOFTWAREPAKETTEN  

Waarden van regressiecoëfficiënten zijn sterk afhankelijk van de schaal waarop de variabelen X en Y gemeten 
worden  

 

Vooraf data standaardiseren: I8'I̅
5

 

 

10 R-CODE  

lm(formula = onafhankelijke variabele~afhankelijke 
variabele) Lineair model  

fitted() Predicties 𝑦z# 
residuals() Residuen 𝑦# − 𝑦z#  
confint(lineair model, level=0.95) Betrouwbaarheidsintervallen voor 𝛽6 en 𝛽! 
qqnorm(residuals()) Kijken of residuen normaal verdeeld zijn 
coef() Schattingen van 𝛽6 en 𝛽!  
summary() Samenvatting van het volledige lineair model  
pwr.r.test(n, r=rho, sig.level) Power van de toets van H0: 𝛽! = 0  
pwr.r.test(power, r=rho, sig.level) Minimale steekproefgrootte voor bepaalde power  
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MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE  
1 INLEIDING  

Meervoudig lineair model: 𝑌# = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! + 𝛽&𝑥#& + 𝛽_𝑥#_ +⋯+ 𝜀# à moeilijker om te toetsen dan het 
enkelvoudig lineair model 

 

2 VISUELE ANALYSE  

2.1 TWEE PREDICTOREN  

Driedimensionale spreidingsdiagram: scatterplot3d of plot3d  

 

2.2 MEER DAN TWEE PREDICTOREN  

Paarsgewijze spreidingsdiagrammen: pairs à elke kolom en elke rij tabel komt overeen met bepaalde variabele  

 

3 HET MEERVOUDIG LINEAIR MODEL – KANSREKENEN  

Meervoudig lineair model: 𝑌# = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! + 𝛽&𝑥#& +⋯+ 𝛽4𝑥#4 + 𝜀# 

• model met p predictoren X1,…,Xp  
• coëfficiënt van de predictor Xj is 𝛽: 
• toevalsvariabele 𝜀# representeert toeval: alles wat we niet onder controle houden of alles wat onze p 

predictoren niet verklaren  

 

3.1 ASSUMPTIES  

Gauss-Markov-assumpties:  

• 𝐸(𝜀#) = 0 voor alle i: de verwachting van de fout hangt niet af van het individu 
• 𝑉(𝜀#) = 𝑉(𝜀:) voor alle i,j: de variantie van de fout hangt niet af van het individu = homescedasticiteit 

(constante variantie = 𝜎W&)  
• 𝐶𝑂𝑉C𝜀# , 𝜀:D = 0 voor alle i,j: fout individu i niet gecorreleerd met fout individu j (geen seriële cor) 

 

3.2 DE VOORWAARDELIJKE VERWACHTING  

Voorwaardelijke verwachting van Y onder de hypothese dat het meervoudig lineair model geldt: 𝐸(𝑌#|𝑋#! =
𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4) = 𝐸(𝛽6 + 𝛽!𝑥#! +⋯+ 𝛽4𝑥#4 + 𝜀#)  
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Soms korter genoteerd als: 𝐸(𝑌#|𝑥#!, … , 𝑋#4) 

 

Het is mogelijk te bewijzen dat: 𝐸C𝑌#|𝑋#! = 𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4D = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! +⋯+ 𝛽4𝑥#4 à deterministische 
vergelijking (allemaal getallen en geen toevalsvariabelen), want we focussen niet meer op één realisatie van Yi 
maar op de verwachting van alle realisaties van Yi  

 

Voorwaardelijke verwachting van Yi is een lineaire functie van elke xij à de coëfficiënt 𝛽: van xij heeft een 
concrete betekenis: als xij met één eenheid toeneemt en als de andere variabelen constant blijven, dan stijgt Yi 
met 𝛽: eenheden  

 

Formule voor een predictie: 𝐸C𝑌#|𝑋#! = 𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4D = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! +⋯+ 𝛽4𝑥#4  

 

Het verschil tussen Yi en de predictie van Yi: 𝑌# − 𝛽6 − 𝛽!𝑥#! −⋯− 𝛽4𝑥#4 = populatie-residu = 𝜀#  

 

De variantie van de populatie-residuen: 𝜎W&  

 

3.3 DE VOORWAARDELIJKE VARIANTIE  

Voorwaardelijke variantie: 𝑉C𝑌#|𝑋#! = 𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4D à variantie van Y onder voorwaarde dat de 
predictoren gelijk zijn aan bepaalde waarden  

 

Voorwaardelijke variantie onder de hypothese dat het lineair model geldt: 𝑉C𝑌#|𝑋#! = 𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4D =
𝑉(𝛽6 + 𝛽!𝑥!# +⋯+ 𝛽4𝑥#4 + 𝜀#)  

 

Het is mogelijk te bewijzen dat: 𝑉C𝑌#|𝑋#! = 𝑥#!, … , 𝑋#4 = 𝑥#4D = 𝜎W& à onafhankelijk van xij  

 

3.4 DE CORRELATIECOËFFICIËNT  

Bij meervoudige lineaire regressie: toestand complexer dan bij enkelvoudig lineair model  

 

3.5 AFSLUITER  

Meervoudig lineair model met p predictoren bevat p+2 parameters  
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4 PUNTSCHATTING  

Methode: kleinste kwadraten-methode à gegeven een puntenwolk in een p + 1-dimensionale ruimte zoeken 
we naar het vlak dat zo dicht mogelijk bij alle punten lit  

 

In R: lm  

• formula = afhankelijke variabele ~ predictor(en)  
• data = dataframe  
• output: lijst van alle coëfficiënten van het best passende (hyper)vlak  

  

4.1 PUNTSCHATTING VAN 𝛽*   

Voor elke predictor j is de beste schatter van 𝛽: gewoon Bj à de toevalsbariabele die in elke steekproef gelijk is 
aan bj  

 

Schatter is zuiver en efficiënt  

 

Variantie van Bj klein houden:  

• 𝜎W& moet zo klein mogelijk zijn  
• 𝑛 moet zo groot mogelijk zijn  
• 𝑠%?

&  moet zo groot mogelijk zijn  

 

4.2 PUNTSCHATTING VAN 𝛽$  

Beste schatter van 𝛽6: Bj à de toevalsvariabele die in elke steekproef gelijk is aan b0  

 

Schatter is zuiver en efficiënt  

 

4.3 DE PREDICTIES  

Predicties lineair model gegeven door: 𝐸C𝑌#|𝑥#!, … , 𝑋#4D = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! +⋯+ 𝛽4𝑥#4  

 

Om predicties te maken: schatters gebruiken à resultaat is nu schatter van predictie gedefinieerd door 𝑌_# =
𝐵6 + 𝐵!𝑥#! +⋯+ 𝐵4𝑥#4  



 53 

Schatting van de predictie: 𝑦z# = 𝑏6 + 𝑏!𝑥#! +⋯+ 𝑏4𝑥#4  

 

4.4 PUNTSCHATTING VAN 𝜎%#  

𝜎W& is de variantie van de fouten: de variantie van 𝑌# − 𝛽6 − 𝛽!𝑥#! −⋯− 𝛽4𝑥#4  

 

Beste schatter: 𝑆W& =
!

"'4'!
∑ (𝑌# − 𝐵6 − 𝐵!𝑥#! −⋯− 𝐵4𝑥#4)&"
#$! = !

"'4'!
∑ (𝑌# − 𝑌_#)&"
#$!  à zuiver en efficiënt  

 

Corresponderende schatting: 𝜎W& = 𝑠W& =
!

"'4'!
∑ (𝑦# − 𝑏6 − 𝑏!𝑥#! −⋯− 𝑏4𝑥#4)&"
#$! = !

"'4'!
∑ (𝑦# − 𝑦z#)&"
#$! =

((94:
"'4'!

  

 

4.5 COLLINEARITEIT  

Collineariteit: als twee (of meer) predictoren sterk met elkaar correleren  

 

Veronderstel dat twee predictoren X1 en X2 perfect met elkaar correleren: score van individu i op X2 wordt 
volledig bepaald door zijn score op X1 à nieuw lineair model met dezelfde predictoren, maar andere 
coëfficiënten en dus onmogelijk om 𝛽 te schatten  

 

Grote correlatiecoëfficiënt: in functie van het toeval gaar de schatting sterk variëren à variantie schatter gaat 
groot zijn, wat impliceert dat de schattingen niet bruikbaar gaan zijn  

 

In R: vif = variance inflation factor  

• ideale situatie: elke variance inflation factor gelijk aan 1 à geen correlatie tussen de predictoren  
• als VIFs kleiner dan 2 of 3 zijn: nog geen probleem  
• één of meerdere VIFs groter dan 10: duidelijk teken van collineariteit  
• als alle VIFs kleiner dan 10 zijn, maar niet veel kleiner dan 10, dan zit je in een grijze zone  

 

Probleem oplossen: één of meerdere predictoren met een groot VIF weglaten  

 

5 INTERVALSCHATTING  

Naast Gauss-Markov-assumpties: fouten zijn normaal verdeeld à 𝜀#~𝑁(0, 𝜎W&) voor alle i  
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Betrouwbaarheidsintervallen gebaseerd op de algemene formule: m𝜃_ ± 𝑡/;O &⁄ 𝑆𝐸Pn	 

 

Exacte formule niet gezien, omdat de varianties moeilijker zijn om te berekenen  

 

Technieken om variantie van schatters klein te houden en dus om smalle betrouwbaarheidsintervallen te 
bekomen blijven hetzelfde  

 

In R: confint  

 

6 TOETSING  

Naast Gauss-Markov-assumpties: fouten zijn normaal verdeeld à 𝜀#~𝑁(0, 𝜎W&) voor alle i  

 

Voorwaarden:  

• afhankelijke variabele (Y) continu en van interval of ratiomeetniveau  
• onafhankelijke variabelen of predictoren (Xj) van interval of ratiomeetniveau of 0-1  
• fouten 𝜀# moeten normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn  
• Gauss-Markov-assumpties moeten voldaan zijn  

 

6.1 DE COËFFICIËNT 𝛽*  IS NUL  

Nulhypothese: 𝛽: = 0  

 

Alternatieve hypothese: 𝛽: ≠ 0 à toetsen of Xj een predictor van Y is, rekening houdend met de andere 
variabelen in het model  

 

In R: t-toets, p-value afgelezen in summary  

 

Conclusie van de toets kan variëren in functie van de context (aanwezigheid van andere predictoren) à als je 
vermoedt dat Xj niet de enige predictor is en als je over data beschikt m.b.t. die predictoren, dan gebruik je 
best het meervoudig lineair model  
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6.2 DE COËFFICIËNTEN 𝛽*  ZIJN ALLEMAAL NUL  

Nulhypothese: 𝛽! = ⋯ = 𝛽4 = 0  

 

Alternatieve hypothese: minstens één van de coëfficiënten 𝛽: is niet nul  

 

Meervoudig lineair model vergelijken met nulmodel:  

• nulmodel: 𝑌# = 𝛽6 + 𝜀#  
• model 1: 𝑌# = 𝛽6 + 𝛽!𝑥#! +⋯+ 𝛽4𝑥#4 + 𝜀#  

à F-toets en p-value afgelezen van summary  

 

6.3 MODEL VERGELIJKING  

6.3.1 IN HET ALGEMEEN  

In het algemeen: we kunnen dezelfde techniek gebruiken om een lineair model met k predictoren (model A) te 
vergelijken met een algemener lineair model met p predictoren (model B) à model A genest in model B (k 
predictoren van model A vormen een subset van de p predictoren van model B)  

 

Verhouding: (((94:-'((94:@) (29-'29@)⁄
((94:@ 29@⁄  met dfA het aantal vrijheidsgraden van model A (n – k – 1) en dfB het 

aantal vrijheidsgraden van model B (n – p – 1) à mogelijk te bewijzen dat, onder “H0: model A geldt”, deze 
verhouding F-verdeeld is met dfA – dfB vrijheidsgraden in de teller en dfB vrijheidsgraden in de noemer  

 

Modellen vergelijken in R: anova  

• twee regels met de modellen die vergeleken worden  
• anovatabel: per model het aantal vrijheidsgraden en de kwadratensoms van de residuen  
• laatste regel: dfA – dfB, SSResA – SSResB, de F-verhouding en de p-waarde  

 

6.3.2 SPECIFIEKE VERGELIJKINGEN  

De regressiecoëfficiënten 𝛽: zijn allemaal nul: anova of summary  

 

De coëfficiënt 𝛽: is nul: summary of anova  
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6.4 SELECTIE VAN EEN OPTIMALE SUBSET VAN PREDICTOREN  

6.4.1 ACHTERWAARTSE SELECTIE  

Stapsgewijs:  

• start met alle predictoren in het model  
• verwijder de predictor waarvoor de p-waarde het grootst is en groter is dan 𝛼  
• beschouw het model zonder de verwijderde predictor(en) en ga opnieuw naar stap 2  
• stop wanneer alle p-waarden kleiner zijn dan 𝛼  

 

Bij elke stap gebruik je een t-toets om een predictor uit te sluiten  

 

Bij elke stap is de kans op een fout van de eerste soort gelijk aan 𝛼 à kans op minstens één fout van de eerste 
soort over alle stappen is dus groter dan 𝛼  

 

6.4.2 VOORWAARTSE SELECTIE  

Stapsgewijs:  

• start met geen enkele predictor in het model  
• voer enkelvoudige regressie-analyse uit voor elke predictor en stop predictor met kleinste p-waarde 

die kleiner is dan 𝛼 in model, stop indien geen enkele predictor in het model kan opgenomen worden  
• voer een set van meervoudige regressie-analyses uit voor alle predictoren die niet in het model zitten 

door ze telkens afzonderlijk inhet reeds opgebouwde regressiemodel te stoppen en voeg de predictor 
toe met de kleinste p-waarde die kleiner is dan 𝛼  

• herhaal stap 3 tot geen enkele predictor in het model toegevoegd kan worden  

 

6.4.3 STAPSGEWIJZE SELECTIE  

Bij voorwaartse selectie kan het gebeuren dat de p-waarde van een predictor die geselecteerd werd bij een 
bepaalde stap, plots niet meer kleiner dan 𝛼 is bij een latere stap  

 

Stapsgewijze selectie: we starten zoals bij voorwaartse selectie, maar bij iedere stap kunnen we beslissen om 
opgenomen predictoren die niet langer significant zijn opnieuw uit het model te verwijderen  

 

6.4.4 OPMERKINGEN  

Allemaal hetzelfde nadeel: daar we veel toetsen uitvoeren, telkens met significantie 𝛼, is de kans op minstens 
één fout van de eerste soort groter dan 𝛼 à kleinere 𝛼 gebruiken  
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Om validiteit techniek te verhogen: n/p is best groter dan 40  

 

Beste attitude: kruisvalidatie à nieuwe steekproef trekken en statistische toets uitvoeren, maar gebruik 
maken van een F-toets  

 

Optimale subset van predictoren:  

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

eigenlijk geen predictor zijn of die bijna niet helpen om Y te verklaren  
o voordeel: flexibeler en kan dus puntenwolk beter passen  
o nadelen 

§ extra flexibiliteit en dus bijkomende parameters waarvan de schattingen gewoon 
random gaan zijn 

§ groter risico op collineariteit  

 

7 DE DETERMINATIECOËFFICIËNT R2   

Variantie 𝑠)& =
((<$=
"'!

 kan opgesplitst worden in twee delen: de verklaarde variantie ((>$5
"'!

 en de onverklaarde 

variantie ((94:
"'!

  

 

Definitie van de determinantiecoëfficiënt: 𝑅& = ((>$5
((<$=

 = de proportie van de verklaarde variantie  

 

SSTot, SSMod en SSRes zijn gedefinieerd in termen van 𝑦# , 𝑦z# 	𝑒𝑛	𝑦0: onafhankelijk van het aantal predictoren  

 

8 DE POWER VAN MEERVOUDIGE LINEAIRE REGRESSIE  

8.1 MODEL VERGELIJKING IN HET ALGEMEEN  

Twee modellen vergelijken: model A met k predictoren en model B met p predictoren, waarbij de predictoren 
van model A een subset vormen van de predictoren van model B  

 

Nulhypothese: model A geldt  

 

Alternatieve hypothese: model A geldt niet, maar model B wel  
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Om hypothese te toetsen: F-toets met p – k vrijheidsgraden in de teller en n – p – 1 vrijheidsgraden in de 
noemer  

 

In R: pwr.f2.test met drie argumenten 

• u = het aantal vrijheidsgraden in de teller = p – k  
• v = het aantal vrijheidsgraden in de noemer = n – p – 1  

• f2 = effectgrootte à 𝑓& = ]@
,']-

,

!']@
,  waarbij 𝑅`& en 𝑅X&  de determinatiecoëfficiënten van modellen A en B 

zijn  

 

8.2 ALLE REGRESSIECOËFFICIËNTEN ZIJN NUL  

Hypothese toetsen: model A zonder predictor vergelijken met een model B met p predictoren à nagaan of 
model B in zijn geheel goed is  

 

Model A heeft geen predictor à 𝑅`& = 0 dus om f2 te berekenen hoeven we enkel 𝑅X&  te bepalen  

 

8.3 DE REGRESSIECOËFFICIËNT 𝛽*  IS NUL  

Hypothese toetsen: model A met p – 1 predictoren vergelijken met een model B met p predictoren 

 

Model B telt één extra predictor: kan meer variantie verklaren dan model A, maar als het verschil klein is, kan 
het toevallig zijn à nagaan of het verschil 𝑅X& − 𝑅`& groter is dan wat toevallig plausibel is  

 

9 CONTROLE VAN MODELASSUMPTIES: DE FUNCTIE PLOT  

In R: plot  

 

9.1 RESIDUALS VS FITTED – GAUSS-MARKOV 1  

Op horizontale as: predicties  

 

Op verticale as: residuen  
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Rode curve: elk punt op rode curve representeert de schatting van de voorwaardelijke verwachting van 𝜀#, elk 
punt op de rode curve is het gemiddelde van de corresponderende verticale snede  

 

Eerste Gauss-Markov-assumptie: 𝐸(𝜀#) = 0 à voorwaardelijke verwachting residuen moet nul zijn en curve 
moet dus min of meer horizontaal zijn op hoogte 0  

 

Punten met een getal ernaast: door R als outliers beschouwd à punten afzonderlijk bekijken  

 

9.2 NORMAL Q-Q – NORMALITEIT  

= normale qq-plot  

 

9.3 SCALE-LOCATION – HOMOSCEDASTICITEIT  

Rode curve: elk punt representeert de schatting van de vierkantswortel uit de voorwaardelijke variantie van Y  

 

Tweede Gauss-Markov-assumptie: voorwaardelijke variantie van residuen is constant à rode curve moet min 
of meer horizontaal zijn  

 

10 R-CODE  

scatterplot3d Driedimensionaal spreidingsdiagram 
plot3d Driedimensionale grafiek die je kan roteren  
pairs(dataframe[c(nummers variabelen], 
lower.panel=NULL ) Paarsgewijze spreidingsdiagrammen 

lm(formula=Y~X1+…+Xp, data=dataframe) Lineair model  
vif(lm) Variance inflation factoren  
confint(lm, level=0.95) Betrouwbaarheidsinterval  
summary(lm) Samenvatting lineair model  
anova(lmA, lmB) Vergelijking van twee lineair modellen 
pwr.f2.test(u, v, f2)  Power van meervoudige lineaire regressie  

pwr.f2.test(u, f2, power) Steekproefgrootte om bepaalde toename in 
verklaarde variantie te bepalen  

plot(lm) Controle van de modelassumpties  
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LINEAIRE REGRESSIE MET NORMALE 
PREDICTOREN  
1 LINEAIRE REGRESSIE MET DICHOTOME PREDICTOREN  

1.1 EÉN DICHOTOME PREDICTOR  

In R: nominale variabelen worden automatisch gehercodeerd met 0 en 1 volgens de alfabetische volgorde  

 

In R: summary  

• eerste rij: schatting van 𝛽6 à schatting van verwachting in de 0-groep (eerste in alfabetische volgorde)  
• tweede rij: 𝛽! à hoeveelheid dat 𝛽6 groter/kleiner is in de 1-groep  

 

Geen spreidingsdiagram: een niet-lineair verband is onmogelijk als de predictor dichotoom is à door twee 
punten kan je altijd een rechte tekenen  

 

2 LINEAIRE REGRESSIE MET NOMINALE PREDICTOREN  

Model analyseren waarbij predictor nominaal is met meer dan twee niveaus: nominale predictor vervangen 
door meerdere 0-1-predictoren (= hulpveranderlijken)  

 

Algemeen: nominale predictor met I niveaus hercoderen tot I – 1 nieuwe hulpveranderlijken (0-1-variabelen)  

 

2.1 HERCODERING  

Dummy-codering: men kiest één van de I niveaus als referentieniveau en de andere niveaus worden via een 0-
1-variabele gevodeerd  

 

Effect-codering: ook een groep gekozen, maar steeds met -1 gecodeerd à niet als referentie beschouwd  

 

Naargelang het coderingsschema dat gehanteerd wordt, hebben regressieparameters een andere betekenis:  

• dummy-codering 
o coëfficiënt 𝛽6 = verwachting bij referentieniveau  
o coëfficiënt 𝛽: = verschil van de verwachting tussen het referentieniveau en niveau j  
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• effectcodering  
o coëfficiënt 𝛽6 = marginale gemiddelde = het gemiddelde van de verwachting over de 

verschillende niveaus heen  
o coëfficiënt 𝛽: = het verschil tussen de verwachting bij niveau j en het marginale gemiddelde  

 

2.2 WELKE HYPOTHESE?  

De variabele X1 heeft geen betekenis in zich à nooit toetsen of 𝛽: al dan niet nul is à we beschouwen alleen 
modellen die alle hulpveranderlijken bevatten of geen  

 

Indien we willen toetsen of een nominale variabele een predictor is van Y: model met alle hulpveranderlijken 
vergelijken met model zonder hulpveranderlijken a.d.h.v. een F-toets à resultaat onafhankelijk van 
gehanteerde coderingsschema en van gekozen referentieniveau  

 

2.3 BEREKENINGEN MET R 

In R: lm à R gaat automatisch dummy-codering gebruiken met het eerste niveau als referentie  

 

Aggregate: om gemiddelden/varianties/mediaan van de verschillende groepen apart te krijgen  

 

Boxplot: als variatie binnen elke steekproef zeer groot is à geeft indruk dat de verschillen tussen de groepen 
toevallig zijn  

 

3 R-CODE  

lm(Y~X, data=dataframe) Lineair model  
anova(LM1, LM2) Lineaire modellen vergelijken  
aggregate(formula=Y~X, FUN=mean) Gemiddelde voor alle groepen  
boxplot(formula=Y~X) Boxplot voor de verschillende groepen  
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CATEGORISCHE DATA-ANALYSE  
Categorische variabelen = variabelen die ofwel nominaal (niet geordend) ofwel ordinaal (geordend) zijn  

 

1 DE PEARSON CHI KWADRAAT TOETS  

k populaties zijn in p categorieën verdeeld à controleren of de proporties in de p categorieën identiek zijn in 
de k populaties (nulhypothese)  

 

𝜒&-verdeelde toetsingsgrootheid: Χ& = ∑ ∑ (98,?'"8Ha .?),

"8Ha.?

4
:$!

F
#$! ~𝜒(4'!)(F'!)&   

• fi,j = geobserveerde frequenties  
• k = aantal populaties 
• p = aantal categorieën  
• 𝜋z .: = proportie van individuen in categorie j (over alle steekproeven) à schatting van de verwachte 

proportie in categorie j indien de nulhypothese correct is  

 

Schatting 𝜋z .: = 
∑ 98,?
C
8D&
∑ "8C
8D&

  

 

In R: chisq.test(tabel met de frequentieverdelingen in de k populaties) 

 

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 DE POWER VAN DE PEARSON 𝝌𝟐 TOETS  

Om de power te berekenen: specifieke alternatieve hypothese nodig à (k x p)-tabel nodig  

 

In R: pwr.chisq.test 

• w = ES.w2(prop/k)  
• N = steekproefgrootte  
• df = (p – 1)(k – 1) 
• sig.level  
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3 AFHANKELIJKHEID VAN TWEE CATEGORISCHE VARIABELEN  

We kunnen verband tussen twee categorische variabelen herleiden naar een probleem van homogeniteit 
tussen meerdere populaties  

  

4 R-CODE  

table(rij, kolom) Bivariate frequentieverdeling 
prop.table(x=table, margin=1) Proportietabel, proporties per rij berekenen  
chisq.test(table) Pearson chi kwadraat toets 
matrix(data=c(), nrow, byrow=TRUE) Matrix opstellen, rij per rij invullen  
matrix/k Bivariate kansverdeling  
ES.w2(prop/k) Effectgrootte horend bij bivariate kansverdeling  
pwr.chisq.test(w=ES.w2, N, df, sig.level) Power voor Pearson chi kwadraat toets  

 

 


