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Nog enkele tips uit de zomersessie:  

• Stel jezelf de vraag waarom ben ik niet geslaagd? Gebrek aan motivatie? Mijn gevoel 

tov statistiek? Mijn studieaanpak? Neem dit mee voor herexamen. Ze hoort wel 

vaker van studenten bijvoorbeeld dat ze zodanige wrok ontwikkelen voor het vak dat 

ze alsnog niet slagen, probeer het vak te omarmen. 

• Als je fouten maakt bij bepaalde oefeningen dan wil dit vaak zeggen dat je de 

theorie onvoldoende beheerst. Je keert in dat geval best terug naar de theorie of dat 

deel van de cursus waartoe de oefening betrekking heeft. Typex je fouten niet weg! 

Maar fluoriseer ze,analyseer ze. Waarom maakte ik deze fout? Enkel op die manier 

kan je leren, anders blijft statistiek 1 pot nat...Maak ook verschillende oefeningen, 

makkelijke en moeilijke. Blijf niet bij dezelfde soort oefeningen hangen uit 

gemakszucht.  

• De cursus bestaat uit drie delen beschrijvende statistiek (hoofdstuk 0 tem 4)Bij 

beschrijvende probeer je data te beschrijven, dit komt aan bod in hoofdstukken 0 

tem 4 van de cursus. Kansrekening(hoofdstuk 5, soort overgang naar delen 6 en 7). 

Tot slot, inductieve statistiek gaat stapje verder en heeft betrekking op hoofdstukken 

6 en 7 van de cursus. Weten tot welk hoofdstuk/deel van de cursus iets behoort kan 

je al helpen op het examen. Tijdens deze sessie kwamen bepaalde schema's, soort 

mindmaps aan bod die terug te vinden zijn op Ufora en die mogelijks kunnen helpen 

bij oplossen van oefeningen. Alles van beschrijvende heeft betrekking tot 

steekproef(hoofdstuk 0 tem 4). Inductieve statistiek gaat over populatie(hoofdstuk 

6, 7) 

• Stel jezelf constant vragen tijdens studeren, waarom doe ik deze bewerking, welke 

formule gebruik ik en waarom? Als ik een mediaan bekom van 47 wat betekent dit 

dan? Want je kan misschien wel mediaan berekenen maar je bekomen waarde niet 

interpreteren, daar ben je dan vet mee ...  

• Werk proper, sloddervossen maken sneller fouten. Gaan te snel, lees je opgave, 

neem de tijd om een oefening te maken en netjes/gestructureerd je antwoord te 

noteren. 
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• Liever kort maar krachtig dan lang en onproductief studeren. Liever 30 min ‘s 

morgen, ‘s namiddags en avond oefeningen maken dan hele dag. Zo blijf je 

gemotiveerd en aandachtig.  

• Heb ook aandacht voor notatie, wanneer gebruik je een kleine letter, hoofdletter, 

Griekse letter,...  

• Tip: blijf niet te lang hangen bij beschrijvende statistiek. Hoofdstukken 0 tem 4. Ze 

hoort wel vaker dat studenten bij deze hoofdstukken zodaning lang stilstaan, omdat 

het de "leukere" delen zijn en daardoor te weinig tijd hebben voor kansrekening, 

hoofdstukken 5 tem 7 en daardoor in de problemen komen. Focus je vooral op de 

laatste hoofdstukken.  

• Tijdsnood. Op het examen heb je gemiddeld 9 min per oefening. Train jezelf hierin. 

Probeer thuis keer een proefexamen te maken en zie hoe lang je erover doet, zo 

loop je minder risico om in tijdsnood te komen op het examen.  

• Maak oefeningen eerst zonder cursus, als dat lukt dan kan je het. Als je de cursus 

nodig hebt, wil dit zeggen dat je dat deel nog keer moet bestuderen.  

• Ezelsbruggetje om schaalfamilies te onthouden/meetniveaus : 

NOIR(nominaal/ordinaal/interval/ratio) 

• Gebruik je formularium altijd bij maken van oefeningen. Zo weet je vooraf al, welke 

formules erin staan en welke je vanbuiten moet kennen! 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Statistiek is de wetenschap van het verzamelen en interpreteren van data, meestal met een 

duidelijke onderzoeksvraag voor ogen. Binnen de statistiek maakt men klassiek genomen 

onderscheid tussen beschrijvende en inductieve statistiek. Hoofdstuk 0 tem 4 van deze 

cursus hebben betrekking tot beschrijvende statistiek, waarbij het beschrijven van data 

centraal staat. De beschrijvende statistiek heeft betrekking tot de steekproef. Hoofdstukken 

6 en 7 hebben behoren tot de inductieve statistiek en hebben betrekking tot de populatie. 

Op die manier kan je ook weten tijdens het oplossen van oefeningen , over welke vorm van 

statistiek het gaat en bijgevolg welk hoofdstuk van de cursus hierover gaat en welke 

formules op het formularium je kan/mag gebruiken. Probeer dus steeds vragen te situeren 

m.b.t. de cursus, waar zit ik ergens in de cursus?  

Statistiek is echter ook een wetenschap waar veel misvattingen rond bestaan. In volgende 

paragrafen worden enkele van deze misvattingen besproken. 

1.1 Enkele misvattingen 

1.1.1. “Met statistiek kan je alles bewijzen” 

Je kan zeker niet alles bewijzen d.m.v. statistiek. Echter kan je wel door foutief gebruik van 

statische analyses de indruk wekken dat je alles kan bewijzen. Het is heel makkelijk om 

fouten te maken tegen de statistiek, wat wel eens nefaste gevolgen kan hebben.  

Voorbeeld: Lucia de B. Dit voorbeeld geeft aan dat je met foutieve statistische analyses 

volledig verkeerde besluiten kan trekken. In dit voorbeeld was er sprake van incorrecte 

gegevens(de tabellen bevatten fouten), fouten in de berekening van de kans(zijnde 1 op 

342 miljoen is niet correct) en foutieve interpretatie(wat men heeft berekend is de kans dat  

gegeven dat ze onschuldig is, wat is de kans dat Lucia aanwezig was bij alle overlijdens? 

Het is echter de omgekeerde kans waarin we geïnteresseerd zijn zijnde gegeven deze 

overlijdens, wat is de kans dat ze onschuldig is?) Deze kansen zijn niet gelijk. Neem volgend 

voorbeeld.  Stel de prof zegt dat er een man buiten de aula staat de wachten en de prof 

vraagt aan studenten: ‘Wat is de kans dat dit Regi is?’ Deze kans is vrij klein. Stel dat we dit 

nu omdraaien zijnde de prof zegt ‘Regi staat buiten de aula te wachten’ en hij vraagt aan 

zijn studenten: ‘Wat is de kans dat de persoon die te wachten staat een man is?’ Deze kans 

is vrij groot. Zo zie je maar dat de conditionele kansen verraderlijk kunnen zijn. 
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1.1.2. “Statistiek is nutteloos voor de gedragswetenschappen” 

Vaak hoort men van studenten “Ik heb gekozen voor Psychologie en wat blijkt ik heb zes tot 

zeven vakken waar statistiek aan bod komt”. Dit is echter niet zonder rede. Vele van de 

theorieën die studenten Psychologie leren doen beroep op de statistiek. Heel wat kennis 

binnen de gedragswetenschappen is gebaseerd op empirisch onderzoek, dit wil zeggen 

kennis op basis van observaties en metingen. Het is dankzij metingen en observaties dat 

men bepaalde data krijgt en deze data wordt statisch geanalyseerd en bestudeerd. Kortom, 

statistiek vormt als het ware een belangrijke schakel om tot wetenschappelijke kennis te 

komen binnen de gedragswetenschappen. 

Voorbeelden: leermoeilijkheden identificeren(Benton Visual Retention Test), Impliciete 

voorkeuren bepalen(IAT), intelligentie en hersengrootte bestuderen, onderzoek naar 

voormalige kindsoldaten,… 

1.1.3. “Statistiek is enkel wiskunde.” 

Statistiek is niet enkel wiskunde, wiskunde vormt slechts onderdeel van de statistiek. Naast 

wiskunde vergt statistiek ook andere vaardigheden. Zo moet je bijvoorbeeld in staat zijn om 

data te interpreteren, aan de slag kunnen met bepaalde software pakketten(R-studio),… 

1.2. Betekenis van statistiek 

Wat is statistiek? Statistiek is de wetenschap van het leren uit data en van het meten, 

controleren en communiceren van onzekerheid. 

Deze definitie stelt dat 1) de statistiek een wetenschap op zich is 2) statistiek bestaat uit het 

omgaan met onzekerheden. Wat we hiermee precies bedoelen zal nog later aan bod komen 

in de cursus. Voor nu is het belangrijk om weten dat de term onzekerheden te maken heeft 

met het begrip kans. Wat is de kans dat… ? Kansrekening blijkt namelijk een zeer goed 

middel te zijn om onzekerheid te communiceren(cfr. Hoofdstuk 5 kansrekening). 

1.2.1.  Een voorbeeld rond intelligentie  

1.2.2. Enkele definities 

- Variabele : is iets wat varieert van persoon tot persoon, een eigenschap die bij de 

elementen van een steekproef of populatie varieert. Vaak wordt binnen onderzoek 

meerdere variabelen gemeten(cfr. Hoofdstuk 4 bivariate statistiek) Bv: haarkleur, 

lengte, IQ, gewicht. 
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- Steekproef: deel van populatie. Je kan immers onmogelijk steeds de gehele 

populatie bevragen vandaar dat men doorgaans werkt met een steekproef . Een 

steekproef is in die zin een deelverzameling van de populatie die feitelijk zal 

onderzocht worden om data te bekomen. Bv je doet onderzoek naar IQ van de 

studenten 1ebach FPPW en je bevraagt 100 studenten, want je kan onmogelijk alle 

studenten(gehele populatie)bevragen. Dit zou immers teveel tijd, energie en moeite 

kosten.  

- Data: de verzameling aan gegevens die je bekomt door de variabelen te meten. 

Data kan beschreven worden in een figuur, tabel, diagram, …  

- Verdeling: geeft aan welke waarden worden aangenomen en hoe vaak. 

- Inductie : uitgaande van het bijzondere het algemene besluiten. Bij inductie 

proberen we op basis van een aantal waarnemingen tot een algemeen besluit te 

komen. Bijvoorbeeld op basis van IQ testen van 100studenten, zullen we een 

uitspraak doen over algemeen IQ bij studenten eerste bach Psychologie en eerste 

bach Ped. Wetenschappen. Het omgekeerde van inductie is deductie. 

- Onzekerheid: vormt een centraal begrip binnen de statistiek. je kan nooit op basis 

van een steekproef met 100% zekerheid uitspraken doen over je populatie. Er is 

steeds een bepaalde onzekerheid die meespeelt omdat je niet elk individu uit de 

populatie doorgaans kan bevragen. Je populatie is immers vaak immens groot.  

Onzekerheid is eigenlijk  een gevolg van steekproeftrekking en principe van inductie. 

Bv: je concludeert op basis van bevraging van 100 studenten 1e bach dat studenten 

FPPW een gemiddeld IQ van 110 hebben. Je weet dit echter nooit 100 procent zeker 

want je hebt slechts 100 studenten bevraagd. 

1.3. Eigenschappen van variabelen 

1.3.1. Schaalfamilies 

Getallen kunnen afhankelijk van context een verschillende betekenis krijgen. Bijvoorbeeld 

het getal vijf kan verwijzen naar een rugnummer van een voetballer, bepaalde parfum, 

score op een test, …. In deze cursus worden daarom vier meetniveau’s van variabelen 

onderscheiden.  Ezelsbruggetje NOIR(nominaal/ordinaal/interval/ratio) 

- Nominaal: waarden van een variabele zijn louter indicatief, als benoeming. Het zijn 

slechts namen. Het kan zijn dat men bijvoorbeeld man en vrouw(variabele)geslacht 

aanduidt met cijfers 0 en 1 maar dan nog hebben deze geen numerieke waarde en 
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dienen ze louter ter identificatie, geen rekenkundige waarde. Vb:  geslacht, land van 

herkomst, haarkleur, studierichting, naam op identiteitskaart.  

- Ordinaal: waarden kunnen geordend worden, er is een bepaalde volgorde. Vb:  

Likert schaal, uitslag wedstrijd, bach/schakel/masterstudent 

- Interval: erft alle eigenschappen van nominaal(ter identificatie) en ordinaal(bepaalde 

ordening) met als extra dat verschillen tussen waarden een betekenis hebben. Er is 

echter geen absoluut nulpunt(waarbij 0 impliceert dat de variabele niet aanwezig is). 

Denk maar aan 0 graden celsius. Op interval niveau is er enkel sprake van een 

relatief nulpunt, geen absoluut nulpunt. Vb: temperatuur, datum 

- Ratio: erft alle eigenschappen van vorige met als verschil dat hierbij wel absoluut 

nulpunt is. Denk maar aan lengte, seconden,…Bij ratiovariabelen krijgen 

verhoudingen een bepaalde betekenis bijvoorbeeld 10 euro is het dubbele van 5 

euro(dit laatste geldt niet voor interval)  Vb:  leeftijd, aantal studiepunten, gewicht, 

aantal euro’s op je bankrekening,... 

1.3.2. Discrete en continue variabelen 

- Continue variabele kan heel veel waarden aannemen, heel veel tussenwaarden. 

Denk maar aan lengte, tijd in seconden,…Tussen twee waarden ligt steeds een 

derde waarde. 

- Bij discrete variabelen is er geen sprake van een derde, tussenliggende waarde. 

Denk maar aan aantal kinderen in gezin(2.5 kind bestaat niet!), aantal volgers op 

sociale media. 

1.4 Samenvatting 

In dit deel van de cursus gaven we kort een inleiding op wat statistiek nu precies inhoudt. 

We bespraken een mogelijke definitie van statistiek, alsook kwamen een aantal belangrijke 

begrippen zoals populatie, steekproef,….aan bod. 

Tot slot deelden we variabelen onder in categorieën /meetniveau ’s/schaalfamilies. Het is 

belangrijk om te weten tot welke categorie een bepaalde variabele behoort omdat dit 

implicaties heeft voor de statistische bewerkingen die je kan uitvoeren. Dit wordt later nog 

duidelijk als we het hebben over het gemiddelde berekenen of de mediaan, etc. Zo is 

bijvoorbeeld gemiddelde berekenen van nominale variabelen compleet zinloos.  Alsook is het 

kennen van meetniveau belangrijk naar data visualisatie toe, om te weten welke 

figuren/tabellen je kan gebruiken(histogram, cirkeldiagram).  
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Onderstaand materiaal dient louter ter ondersteuning. Het gaat om filmpjes e.a. die de 

leerstof op een andere manier behandelen. 

https://www.youtube.com/watch?v=oefgkIBP3go 

https://www.youtube.com/watch?v=ikolw5fluwk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdDDQiO7Qrs&t=62s 

https://www.youtube.com/watch?v=3ffGjIkMZyc&t=5s 

https://prezi.com/p/1ub43itixzoi/statistiek/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rhCq0Xcvg_E&fbclid=IwAR3Ed2wNROG2Wj624-

mLg9iJa_q1kezkiREh29nVSVy9ber3gQLCNFCBkT0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8HejHDpZZq8 

Hoofdstuk 2: Visualiseren van data  

Het visualiseren van data kan op verschillende manieren en door gebruik te maken van 

verschillende tabellen en figuren. Een visuele weergave van data laat ons toe in één 

oogopslag conclusies te trekken uit data. “Wat zegt onze data? En wat kunnen we hieruit 

concluderen?” Je kan ook visualisatie gebruiken tijdens het maken van oefeningen. 

Bijvoorbeeld om na te gaan of gemiddelde groter is dan mediaan, hoe uw variabele verdeeld 

is, bij betrouwbaarheidsintervallen..  

!Niet in de cursus! Het verhaal van Florence Nightingale en de kracht van datavisualisatie. 

Een Britste verpleegkundige die gezien wordt als grondlegger van de medische statistiek, 

maakte gebruik van taartdiagrammen. Dankzij haar diagrammen was in één oogopslag 

duidelijk dat meer soldaten stierven omwille van onhygiënische omstandigheden in 

ziekenhuizen dan omwille van verwondingen op slagveld. 1 

 
1 Examenvraag 2019-2020: wat was de invloed van Florence Nightingale? 

https://www.youtube.com/watch?v=oefgkIBP3go
https://www.youtube.com/watch?v=ikolw5fluwk
https://www.youtube.com/watch?v=ZdDDQiO7Qrs&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=3ffGjIkMZyc&t=5s
https://prezi.com/p/1ub43itixzoi/statistiek/
https://www.youtube.com/watch?v=rhCq0Xcvg_E&fbclid=IwAR3Ed2wNROG2Wj624-mLg9iJa_q1kezkiREh29nVSVy9ber3gQLCNFCBkT0
https://www.youtube.com/watch?v=rhCq0Xcvg_E&fbclid=IwAR3Ed2wNROG2Wj624-mLg9iJa_q1kezkiREh29nVSVy9ber3gQLCNFCBkT0
https://www.youtube.com/watch?v=yymBBag5zZU
https://www.youtube.com/watch?v=8HejHDpZZq8
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2.1 Onderzoek naar raciale voorkeur 

2.1.1. De onderzoeksvraag 

Het gaat om een studie in de VS omtrent raciale voorkeur. De algemene onderzoeksvraag 

hierbij was : “Verkiezen mensen hun eigen ras?” Of met andere woorden “Verkiezen blanke 

Amerikanen blanken boven zwarten? Verkiezen zwarte Amerikanen zwarten boven 

blanken?” 

- Populatie: alle zwarte en blanke Amerikanen (258 miljoen) 

- Steekproef: 90 deelnemers aan studie 

- Representatief: is uw steekproef een goede weerspiegeling van uw populatie?  

- Aselecte steekproeftrekking: wil zeggen at random mensen selecteren om deel uit te 

maken van je steekproef. In praktijk is dit niet altijd haalbaar. 

 

Het idee van de IAT test is dat het antwoord geven sneller zal verlopen(lagere of kleinere 

reactietijd) wanneer foto’s en woorden aansluiten bij mekaar.  

🡪Impliciete voorkeur voor blank: 

Reactietijd bij congruente opdrachten < reactietijd bij incongruente opdrachten 

🡪Impliciete voorkeur voor zwart: 

Reactietijd bij congruente opdrachten > reactietijd bij incongruente opdrachten 
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2.1.4 De data 

 

- 7 variabelen worden gemeten (geslacht, leeftijd, ras, gevoelens,…) 

- Meetschalen? Nominaal, ratio, ordinaal. 

(Illustratie in R) 

 

 

Wat moet je hiervan weten? Er is een databestand genaamd DataIAT. De data bevat 90 

rijen(90 personen in steekproef/aantal rijen) en 7 kolommen(aantal variabelen/aantal 

kolommen) en via de functie “head” krijgen we de eerste 6 rijen te zien.  

2.2. Cirkeldiagram 

Het cirkeldiagram wordt vooral gebruikt voor variabelen van nominaal niveau 

Voor het tekenen van een cirkeldiagram maken we gebruik van een frequentietabel of 

absolute frequentieverdeling. De absolute frequentieverdeling of frequentietabel bevat 

bovenaan de waarden of namen die variabele kan aannemen en daaronder het aantal keer 

dat die variabele voorkomt. 
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Figuur 1 Voorbeeld van absolute frequentieverdeling of frequentietabel 

Vervolgens zullen we deze absolute frequenties delen door n om zo de nodige relatieve 

frequenties te bekomen(breuken, percentages, kommagetallen). Op basis van deze relatieve 

frequenties stel je het cirkeldiagram op. In principe kan je beide gebruiken ofwel je absolute 

ofwel relatieve. De oppervlaktes in het diagram komen overeen met ofwel uw absolute 

ofwel relatieve frequenties. Echter is een cirkeldiagram niet de beste manier om data te 

gaan visualiseren. De hoeken van het diagram kunnen variëren waardoor trends niet altijd 

duidelijk zijn in één oogopslag. Daarom wordt het gebruik van een staafdiagram 

aangeraden(cfr.figuur hieronder) 

 

 

 

! Notatie! 

- Een variabele wordt weergegeven door een hoofdletter bijvoorbeeld X= geslacht 

- Specifieke waarden die de variabele aanneemt in een steekproef wordt weergegeven 

door kleine letter bijvoorbeeld x1 x2, x3….. 
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- n= de notatie voor steekproefgrootte zijnde het aantal elementen/personen waaruit 

de steekproef bestaat. 

- Eén mogelijke waarde van X duiden we aan met kleine letter x. Bijvoorbeeld x= man 

of x= vrouw(x zonder subscript) 

 

De absolute frequentie van X is het aantal keer dat de waarde in een steekproef voorkomt. 

De absolute frequentieverdeling van X is een tabel met twee rijen, waar de eerste rij de 

mogelijke waarde van X weergeeft en de tweede rij de overeenkomstige absolute 

frequenties. Naast absolute frequenties bestaat er ook zoiets als relatieve frequenties. Dit 

wil gewoon zeggen delen door n, delen door steekproefgrootte. Relatieve frequenties 

worden ofwel uitgedrukt in breuken ofwel percentages, kommagetallen. De som van alle 

relatieve frequenties dient steeds gelijk te zijn aan 1. 

De relatieve frequentie is gelijk aan uw absolute frequentie gedeeld door n. Op basis van 

ofwel relatieve frequenties ofwel absolute kunnen we een cirkeldiagram opstellen.  

 (Illustratie in R) 

2.3. Staafdiagram 

Een staafdiagram kan je eveneens opstellen op basis van zowel  absolute als relatieve 

frequenties. Op de horizontale as worden doorgaans  de verschillende mogelijke waarden 

weergegeven bijvoorbeeld man/vrouw. Op de verticale as staan de bijhorende 

frequenties(kan relatief of absoluut zijn) d.w.z. het aantal keer dat bepaalde waarde 

voorkomt. Staafdiagrammen kunnen zowel gebruikt worden voor variabelen van nominaal 

als ordinaal niveau, dit omdat deze variabelen doorgaans maar een beperkt aantal waarden 

kunnen aannemen. Voor elke waarde wordt een rechthoek getekend en de hoogte van de 

rechthoek is doorgaans gelijk aan de relatieve frequentie. Bij het tekenen van een 

staafdiagram is het belangrijk dat alle rechthoeken even breed zijn. Ook de afstand tussen 
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de rechthoeken dient gelijk te zijn. Staafdiagrammen zijn vooral handig voor discrete 

variabelen, variabelen die slechts bepaalde waarde kunnen aannemen want bij continue 

variabelen wordt de figuur al gauw onoverzichtelijk waardoor visualisatie haar nut 

verliest.(cfr. figuur hieronder). Want het nut van datavisualisatie is om aan datareductie te 

doen m.a.w. we willen in éen oogopslag iets  kunnen zeggen over de data, maar indien je 

figuur veel informatie bevat wordt deze onoverzichtelijk en verliest de figuur haar nut(cfr. 

zie figuur hieronder) . Om die reden wordt bij continue variabelen een histogram 

aangeraden. 

 

2.4. Histogram 

Vooraleer je een histogram kan opstellen moet je data groeperen, dit wil zeggen 

onderverdelen in klassen of intervallen(= nadeel). Je moet ook alvorens de klassenbreedte 

gaan bepalen bijvoorbeeld ]a,b] = d.w.z. alle variabelen groter dan a, maar kleiner dan of 

gelijk aan b. De klassenbreedte is het verschil tussen boven en ondergrens, d.w.z. b-a. De 

keuze voor bepaalde klassenbreedte is volledig aan de onderzoeker en bijgevolg subjectief. 

Met andere woorden indien er gewerkt wordt met andere klassenbreedte zal men een 

verschillend resultaat bekomen. 

De gegroepeerde frequentieverdeling is een tabel bestaande uit twee kolommen, waarbij de 

eerste kolom de klassen bevat en de tweede kolom de overeenkomstige frequenties. Op 

basis van deze gegroepeerde frequentieverdeling kan je het histogram opstellen. Bij een 

histogram liggen de mogelijke waarden van de variabele op de horizontale as en op de 

verticale as lees je de bijhorende relatieve  of absolute frequenties. Maar dit laatste kan 

enkel bij gelijke klassenbreedte. In dat geval komt de hoogte van de staven overeen met de 

absolute frequenties.  

Belangrijk indien de klassenbreedtes verschillen dan zijn de oppervlaktes van de staven 

gelijk aan de relatieve frequenties omwille van het feit dat we automatisch oppervlaktes 
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bekijken bij het lezen van een figuur.. Als je zou werken met de hoogtes van de relatieve 

frequenties dan geeft dit mogelijks een vertekend beeld, dit omdat sommige oppervlaktes 

groter lijken en aldus meer personen lijken te omvatten terwijl dit eigenlijk een gevolg is 

van gebruik van verschillende klassenbreedtes. Onderstaande figuur illustreert dit laatste. 

 

 

 

Figuur 2 histogrammen ofwel op basis van relatieve ofwel absolute frequenties. 

Een staafdiagram en histogram lijken sterk op mekaar maar verschillen wel degelijk. 

- Bij een histogram raken de rechthoeken elkaar aan en kunnen de breedtes van de 

rechthoeken verschillen. 

- Een staafdiagram wordt vooral gebruikt voor nominaal en ordinaal variabelen(omdat 

beperkt aantal waarden mogelijk zijn) 

- Een histogram wordt vooral gebruikt  voor variabelen van interval en 

rationiveau(omdat heel veel waarden mogelijk zijn/continue variabelen). Denk aan 

ons voorbeeld van leeftijd. 
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- Indien de klassenbreedtes van een histogram verschillen dan stellen de oppervlaktes 

de (relatieve)frequenties voor. Enkel kijken naar oppervlakte die ofwel relatieve of 

absolute frequentie voorstelt. 

- Bij gelijke klassenbreedtes maakt het niet uit want de oppervlakte is evenredig met 

die vaste breedte. Het maakt niet uit of je nu oppervlakte of hoogte kiest. Hoogte of 

oppervlakte maakt visueel niets uit. Zie figuur hieronder. Het maakt niet uit of je nu 

oppervlakte berekent of hoogte kiest. Ofwel kan je oppervlakte relatieve freq. zijn 

ofwel kan je oppervlakte absolute freq weergeven. Ofwel kan de hoogte van de 

staven overeenkomen met absolute freq. Ofwel kan hoogte van de staven 

overeenkomen met relatieve freq. Het maakt met andere woorden niet uit. 

 

 

Een histogram wordt gemaakt op basis van gegroepeerde data die we bekomen door 

variabelen op te delen in klassen. Het aantal klassen wordt bepaald door de gebruiker. Voor 

het aantal klassen nemen we meestal als vuistregel vierkantswortel n. Dit wil bijvoorbeeld 

als je een steekproefgrootte hebt van 90, dan neem je de vierkantswortel van 90 en bekom 

je 9.48… dus ongeveer 9 tot 10 klassen. Het is belangrijk om een juist aantal klassen te 

bepalen omdat anders je figuur een vertekend beeld kan geven. Deze 

gebruikerafsafhankelijkheid(feit dat je zelf klassen kan bepalen) wordt gezien als een 

nadeel. Er bestaat echter geen eenduidige manier om het aantal klassen te bepalen. Meestal 

kies je het aantal tussen 5 en 15. Indien je minder dan 5 klassen gebruikt verlies je veel 

informatie. Meer dan 15 klassen maakt het geheel dan weer minder overzichtelijk. 
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Indien je een gelijke klassenbreedte neemt, mag je ook gebruik maken van de absolute 

frequenties. 

Indien de meeste van de massa aan de linkerkant ligt van het histogram, dan zijn de data 

scheef naar rechts verdeeld. Indien de meeste data aan de rechterkant ligt, dan zijn de data 

scheef naar links verdeeld. Indien er ongeveer evenveel data aan de linker als rechterkant 

van het histogram ligt, dan is de data symmetrisch verdeeld. Dit staat visueel weergegeven 

in de cursus op pagina 50. 

(Illustratie in R) 

2.5. Cumulatieve frequentiecurve 

Uitwerking voorbeeld tabel 2.9 lees pagina’s 52-54. 

2.5.1. Ongegroepeerde data.2 

De cumulatieve absolute frequentie bekomen we door het optellen van onze absolute 

frequenties. Op gelijkaardige wijze bekomen we ook de cumulatieve relatieve frequentie.  

De cumulatieve absolute frequentie van een waarde x is gelijk aan het aantal elementen in 

de steekproef die kleiner dan of gelijk zijn aan x. We duiden dit aan met het symbool F(x). 

Bijvoorbeeld F(16)=1 wil zeggen dat er 1 persoon is die 16 jaar is of jonger. F(18)=9 wil 

zeggen dat er 9 personen zijn die 18 jaar of jonger zijn. Op het moment dat je grote F ziet 

staan moet je onmiddellijk denken aan cumulatieve frequentie.  

 
2 Ongegroepeerde frequentieverdeling; hierbij worden alle voorkomende waarden weergegeven met hun 

frequenties.  
Gegroepeerde frequentieverdeling; hierbij worden de waarden gebundeld in categorieën of klassen en wordt 
de frequentie van iedere klasse weergegeven. 
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De cumulatieve absolute frequentieverdeling van X is een tabel met twee kolommen(of twee 

rijen , waar in de eerste kolom de waarden van de variabel X worden weergegeven en in de 

tweede komen de overeenkomstige cumulatieve absolute frequenties. 

(Illustratie in R) 

2.5.2. Gegroepeerde data 

De cumulatieve absolute frequentie van een klasse is gelijk aan het aantal elementen in de 

klasse plus het aantal elementen in lagere klassen. 

De cumulatieve absolute gegroepeerde frequentieverdeling van X is een tabel met twee 

kolommen (of rijen) waar de eerste kolom de klassen van X weergeeft en de tweede kolom 

de overeenkomstige cumulatieve absolute frequenties.  

Op eerste zicht lijkt het bepalen van de cumulatieve frequentieverdeling dezelfde als bij 

ongegroepeerde data. Echter klopt dit niet volledig. Voor meer info verwijs ik door naar 

pagina 57 van de cursus. 

2.6. Een voorbeeld: grafische voorstelling van raciale voorkeur 

Uitwerking zie cursus pg 59-64. 

2.7. Samenvatting 

Dit hoofdstuk ging vooral over het visualiseren van data. We hebben hiertoe verschillende 

figuren besproken zijnde cirkeldiagram, staafdiagram, histogram alsook de cumulatieve 

frequentiecurve. Voor het opstellen van deze figuren vertrekken we steeds vanuit onze data 

en frequenties en stellen we bijhorende frequentietabellen op indien niet gegeven.  
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Hieronder nog enkele verwijzingen naar filmpjes die de leerstof op een andere manier 

toelichten. 

https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=198s 

https://www.youtube.com/watch?v=MycaW-aUK10 

https://www.youtube.com/watch?v=rhCq0Xcvg_E 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ul8SOlOu8c 

https://www.youtube.com/watch?v=5FhAcY7eFQ4 

https://www.youtube.com/watch?v=7rs0keRafJ0&list=PL3ATZpv_-WTtfcdwNfUU72jRsF5-

7ONUu 

Hoofdstuk 3 Samenvatten van data 

(*Kennisclip sommatieteken herhalen voor aanvang van dit hoofdstuk, zie Ufora) 

In dit hoofdstuk gaan we het hebben over het samenvatten van data. Naast het visualiseren 

van data, kan ook het samenvatten van data het inzicht in onze data vergroten. Voor het 

samenvatten van data doen we beroep op zogenaamde 

centrummaten/locatiematen/maten van centrale tendentie. Eén van de bekendste 

centrummaten is het gemiddelde. Naast gemiddelde zullen we nog andere voorbeelden 

bestuderen. Het gemiddelde is in principe de eenvoudigste manier om data samen te 

vatten. Echter vormt het gemiddelde niet altijd de beste keuze. De keuze voor een bepaalde 

centrummaat hangt veelal samen met het soort data waarmee je aan de slag gaat en 

context( cfr. schaalfamilies). 

3.1 Centrummaten 

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

waarden van een variabele samen te vatten in één getal. Men spreekt ook weleens van 

locatiematen in plaats van centrummaten. 

3.1.1 Het gemiddelde  

Het gemiddelde is een belangrijke centrummaat. Er zijn verschillende soorten 

gemiddeldes(rekenkundig, harmonisch,meetkundig). Wij beperken ons in deze cursus tot 

het rekenkundig gemiddelde. Er bestaan verschillende manieren om het rekenkundig 

gemiddelde te berekenen. Zo kunnen we het gemiddelde berekenen op basis van: 

https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=MycaW-aUK10
https://www.youtube.com/watch?v=rhCq0Xcvg_E
https://www.youtube.com/watch?v=0Ul8SOlOu8c
https://www.youtube.com/watch?v=5FhAcY7eFQ4
https://www.youtube.com/watch?v=7rs0keRafJ0&list=PL3ATZpv_-WTtfcdwNfUU72jRsF5-7ONUu
https://www.youtube.com/watch?v=7rs0keRafJ0&list=PL3ATZpv_-WTtfcdwNfUU72jRsF5-7ONUu
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- De waarden van een variabele 

- Op basis van een frequentieverdeling 

- Op basis van gegroepeerde data  

 

Het gemiddelde op basis van de waarden van een variabele (ongegroepeerde data) 

De eenvoudigste manieren om het gemiddelde te bepalen is door alle waarden van een 

variabele op te tellen en te delen door de steekproefgrootte.  

 

Figuur 3 formule gemiddelde 

Het rekenkundig gemiddelde of steekproefgemiddelde3 is enkel zinnig voor variabelen van 

interval en ratio niveau. Je kan wél het gemiddelde van geslacht berekenen of het 

gemiddelde podium(zilver, goud, brons) maar dit heeft geen nut. 

Figuur 4.1. toont waarom gemiddelde een centrummaat/maat van centrale 

tendentie/locatiemaat genoemd wordt. Het is zo dat gemiddelde meestal in het centrum van 

een verdeling ligt, maar dit is niet altijd zo vandaar dat men ook weleens spreekt van 

locatiemaat. Een locatiemaat geeft de locatie van de verdeling van een variabele zijnde de 

verschillende waarden die een variabele kan aannemen in de steekproef. Een locatiemaat 

volgt ook mooi de locatie van uw verdeling. Denk maar aan verdeling scheef naar rechts, 

dan zal uw gemiddelde meer aan de linkerzijde zijn gepositioneerd want de meeste data ligt 

immers links. Bij een verdeling scheef naar links zal het eerder omgekeerd zijn en zal uw 

gemiddelde naar rechts opschuiven. 

 

 
3 Deel 1(hoofdstuk 0 tem 5) gaat over de steekproef. Deel 2+3(hoofdstuk 6+7) hebben betrekking tot populatie. 

Vandaar dat we spreken over steekproefgemiddelde. 
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Figuur 4.1 

 

(Illustratie in R) 

 

 

(Illustratie in R) 

Het gemiddelde berekenen op basis van de frequentieverdeling 
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Bijvoorbeeld uit de tabel kan je afleiden dat er 8 personen zijn die 18 jaar oud zijn, er zijn 6 

personen die 19 jaar oud zijn. 
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Deze formule verschilt echter niet zo sterk van de voorgaande formule om gemiddelde te 

berekenen. We leggen dit uit aan de hand van volgend voorbeeld: 

 

We verwachten twee keer hetzelfde gemiddelde te bekomen. We hebben dus twee 

verschillende manieren om het gemiddelde te berekenen zijnde op basis van de 

oorspronkelijke data(of de waarden van een variabele) en op basis van de 

frequentieverdeling. 

Tot slot, bestaat er ook een derde en laatste manier om het gemiddelde te berekenen. 

Het gemiddelde voor gegroepeerde data 

Om dit te berekenen, kunnen we formule op pagina 72 niet gebruiken omdat we de exacte 

leeftijden of waarden van variabele niet kennen. We kennen enkel de klassen van bepaalde 

variabele. Vandaar dat we ietsjes anders te werk dienen te gaan. We gaan aan de slag gaan 

met het klassenmidden. 
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In deze formule is Xi u uit vorige formule vervangen door (a+b)/2. 

We geven doorgaans voorrang aan de eerste manier van berekenen met  de eerste formule. 

In het derde geval(bovenstaande) heb je te maken met informatieverlies. Je kent immers 

niet de exacte waarden. Je weet wel tot welke klassen je waarden behoren, maar kent niet 

de exacte waarden waardoor beide uitkomsten lichtjes zullen verschillen, zijnde als je het op 

manier 1 of manier 2 berekend. 

 

Kortom, zijn er verschillende manieren om het gemiddelde te berekenen. Belangrijk hierbij 

is het verschil tussen gegroepeerde en ongegroepeerde data. De waarde van het 

gemiddelde hangt af van het feit of we te maken hebben met gegroepeerde of 

ongegroepeerde data. Dit was ook het geval voor de cumulatieve frequentiecurve. Daar 

hebben we besloten dat ongegroepeerde data meer info bevat en aldus onze voorkeur 

geniet. Dit geldt ook voor gemiddelde berekenen. Echter zullen we soms enkel 

gegroepeerde data beschikbaar hebben en zullen we bijgevolg de laatste manier van 

berekenen moeten toepassen. 
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3.1.2 De mediaan 

 

Mediaan voor ongegroepeerde data 

Stap 1 bij het bereken van mediaan is het sorteren van je data van klein naar groot. Stap 2 

is je middelste waarde bepalen. Neem nu als voorbeeld lengte in cm: 152 151 174 183, 

168. Dit wordt dan 151 152 168 174 183. De mediaan is 168(de derde en middelste 

waarde in een rij van 5 waarden). De mediaan is heel simpel om te bepalen voor oneven 

aantal waarden, zoals in het voorbeeld hierboven. Als je te maken krijgt met een even 

aantal waarden is het ietsje anders… toch als de tweede middelste waarden van mekaar 

verschillen.  Dan dien je de twee middelste waarden te nemen en deze som te delen door 2!  

Het meetniveau van de mediaan is echter afhankelijk van context. Stel je hebt te maken 

met oneven aantal waarden en moet geen gemiddelde waarde berekenen, dan is de 

mediaan als centrummaat bruikbaar voor variabelen van ordinaal, interval en rationiveau. 

Indien je echter wel via laatste methode tewerk dient te gaan, dan is dit enkel relevant voor 

interval en rationiveau. Want het gemiddelde is enkel zinnig voor interval en ratio. 

Als we kijken naar het histogram dan zien we een gelijkaardig verhaal als bij het 

gemiddelde. 

   

(Illustratie in R) 
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(foto pagina 78) 

Mediaan voor gegroepeerde data 

Hierbij dien je eerst de mediane klasse te bepalen, dit is de klasse waartoe de mediaan 

behoort. 

In ons voorbeeld waren er 90 personen dus zijn we geïnteresseerd in de 45e en 46e persoon 

uit onze steekproef.. Om persoon 45/46 te vinden, moet je kijken naar je cumulatieve 

frequenties. In de klasse [25;30] zitten 55 personen, dus persoon 45/46 zitten hierin. 

Eenmaal je mediane klasse is bepaald, kan je mediaan bepalen. Dus stel je hebt voldoende 

met je mediane klasse m.a.w. je hebt geen exacte waarde dan stop je daar. Maar als je in 

principe een exact getal wil bekomen als mediaan, dan kan je gebruik maken van een 

bepaalde formule MAAR DEZE IS GEEN LEERSTOF VOOR HET EXAMEN! 

(Illustratie in R) 

 

Je moet op basis van bovenstaande figuur in staat zijn om de mediaan af te ‘lezen’. Hoe kan 

je dit doen? Je bepaalt persoon 45/46(op y-as). Bij deze waarde teken je een rechte lijn 

loodrecht naar beneden. En deze verbind je met x-as en dan kan je op x-as de bijhorende 

leeftijd ongeveer aflezen. 

!EXAMEN KOMT ZO EEN OEFENING SOWIESO AAN BOD! 

3.1.3. De modus 

De modus is naast gemiddelde en mediaan een derde centrummaat. De modus is vooral 

relevant bij variabelen die beperkt aantal waarden(discrete/nominaal/ordinaal) aannemen. 

Hoe meer waarden je variabele kan aannemen, hoe minder informatief je modus wordt. 
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Modus wordt hoofdzakelijk gebruikt bij nominale en ordinale variabelen omdat deze typisch 

een beperkt aantal waarden aannemen. Modus kan ook eventueel gebruikt worden voor 

interval en ratio. Maar bij interval en ratio is beter om gemiddelde of mediaan te gebruiken. 

De modus vertelt ons welke waarde het meeste voorkomt. Het is de waarde met de hoogste 

frequentie. Dit kan ook een klasse zijn aan waarden. 

 

(Illustratie in R) 

Tot hiertoe bespraken we drie soorten centrummaten of locatiematen zijnde gemiddelde, 

mediaan en modus. Zoals aangegeven is de ene maat soms meer geschikt dan de andere. 

Bijvoorbeeld gemiddelde is enkel zinnig voor interval en ratio, mediaan is zinnig voor 

ordinaal/ratio en interval indien men bij de berekening geen gebruik hoeft te maken van 

gemiddelde, de modus kan voor  alles(nominaal, ordinaal, interval en ratio). Met andere 

woorden is het gebruik van een bepaalde maat afhankelijk van context. Soms is een 

bepaalde maat meer geschikt dan een andere. De keuze voor een bepaalde maat is 

afhankelijk van het meetniveau van uw variabele. Een tweede manier om te bepalen welke 

maat je het beste gebruikt is door te kijken naar de eigenschappen van uw variabele zijnde 

de gevoeligheid aan outliers. 

3.1.4 Gevoeligheid voor outliers 

Een outlier is een waarde in een reeks die heel sterk verschilt van alle andere waarden. Ze is 

bijvoorbeeld veel kleiner of veel groter dan de andere waarden. Men spreekt ook weleens 

van uitschieters of extreme waarden. Outliers kunnen centrummaten beïnvloeden, 

bijvoorbeeld waarde van gemiddelde. Zie hieronder. Gemiddelde is gevoelig aan outliers, 

mediaan niet omdat het louter gaat om het ordenen van waarde. Modus is ook niet gevoelig 

aan outliers, modus is zogenaamd robuust tegenover outliers. 
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3.2. Spreidingsmaten 

In vorig onderdeel bespraken we de centrummaten. Deze laten ons toe om onze data 

samen te vatten en geven een idee over het centrum van de verdeling. Maar een 

centrummaat alleen is niet voldoende. Daarom zullen we in dit deel van de cursus het 

hebben over zogenaamde spreidingsmaten. De spreiding van de waarden zegt iets over de 

mate waarin waarden onderling verschillen, anders gezegd gaat het over de  mate waarin 

waarden variëren. Spreidingsmaten laten ons toe om spreiding of variatie in waarden te 

kwantificeren. Het zegt namelijk iets over hoe waarden verdeeld zijn. Bijvoorbeeld zijn het 

vooral jonge mensen in onze steekproef of vooral ouderen? Spreidingsmaten zijn gelinkt aan 

centrummaten, want vaak hebben spreidingsmaten betrekking op of maken ze gebruik van 

bepaalde centrummaat. Het gaat steeds om spreiding t.a.v. van iets. Bijvoorbeeld variantie, 

als je kijkt naar de formule, dan maak je gebruik van gemiddelde/spreiding t.a.v. 

gemiddelde.  

3.2.1. Variatiebreedte 

 

Als de variatiebreedte gelijk is aan 0, dit wil zeggen dat de grootste en kleinste waarde 

gelijk zijn. In dit geval is er geen spreiding. Bij elke variatiebreedte groter dan 0, wil zeggen 

dat er variatie is of verschil tussen waarden. In dat geval is er wel sprake van spreiding. Het 

berekenen van variatiebreedte is enkel zinnig voor variabelen van interval of 

rationiveau(want we moeten verschillen berekenen).  
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! Opgelet: een variatiebreedte kan nooit negatief zijn want het maximum kan nooit kleiner 

zijn dan het minimum! 

(Illustratie in R) 

3.2.2. De gemiddelde absolute afwijking 

Naast variatiebreedte bestaan er nog andere spreidingsmaten zoals gemiddelde absolute 

afwijking. Dit is al betere maat voor spreiding dan variatiebreedte, maar staat nog niet 

volledig op punt. Het vertrekpunt hierbij is het verschil met gemiddelde. Hoe groter deze 

verschillen, hoe meer spreiding. 

Het grote probleem hierbij is dat de som van getallen altijd gelijk zal zijn aan 0. Positieve en 

negatieve getallen heffen mekaar op(achterliggende logica niet kennen, gewoon aannemen 

dat het zo is).  De oplossing hiervoor is het werken met absolute waarden. 

Het enige resterende probleem is dat deze som afhankelijk is van steekproefgrootte, want 

hoe groter je steekproef zou worden, hoe groter je gax zou worden. M.a.w hoe groter n, hoe 

groter de som, en hoe groter gax.Vandaar dat we delen door n om dit laatste  op te lossen.  

Deze maat wordt niet vaak gebruikt omdat men werkt met absolute waarden en dat vind 

men niet fijn in de statistiek dus men geeft de voorkeur aan de variantie. 
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4 

Ook deze maat is enkel zinnig voor variabelen van interval of rationiveau. 

(Illustratie in R) 

3.2.3. Variantie en standaarddeviatie 

 

 
4 We delen door n om de afhankelijkheid van steekproefgrootte op te lossen want hoe groter je steekproef, 

hoe meer getallen er zullen zijn in je som, waardoor het getal dat je bekomt alleen maar groter zal worden. 
Bijvoorbeeld als je de som neemt van vijf getallen of tien, dan geeft dit automatisch een verschil. 
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Bij gemiddelde absolute afwijking gebruikten we de absolute waarde als manier op 

probleem op te lossen. Een tweede manier is om kwadraten te nemen van de gemiddelde 

verschillen. Zo komen we uit bij de variantie. 

Variantie is enkel zinnig voor variabelen van interval of rationiveau.  

We hebben twee formules voor het berekenen van variantie. Een eerste formule waarbij we 

delen door n en een tweede waarbij we delen door n-1. Je kan weten welke formule je moet 

gebruiken door te kijken naar de notatie die men gebruikt voor variantie. Spreekt men van 

sn²x, dan deel je door n. Spreekt men van s²x dan deel je door n-1. 

 

!Standaarddeviatie is  de vierkantswortel van variantie. Of omgekeerd via variantie tot de 

tweede te verheffen bekom je standaarddeviatie. ! 

(Illustratie in R) 

3.2.4. Interkwartielafstand 

De interkwartielafstand is een maat voor spreiding op basis van percentielen. Een bijzonder 

percentiel is de mediaan zijnde P50. Bijvoorbeeld P(30) wil zeggen dat 30% van de waarden 

kleiner of gelijk zijn aan x , 70% is groter dan x of P(80) wil zeggen dat 80% van de 

waarden gelijk is of kleiner en slechts 20% is groter dan x.  
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3.2.5 Spreidingsmaat d 

 

De spreidingsmaat d wordt doorgaans gebruikt in situaties met beperkte waarden. 

3.2.6 Gevoeligheid voor outliers 

Variatiebreedte, de gemiddelde absolute afwijking, variantie en standaarddeviatie zijn 

gevoelig aan outliers. Het zijn voornamelijk variatiebreedte en variantie die zeer gevoelig 

zijn aan outliers. Interkwartielafstand is niet gevoelig aan outliers. Omdat de spreidingsmaat 

d afhangt van de frequentie van de modus, het aantal unieke waarden en n is ze niet 

gevoelig aan outliers. 

3.3. Boxplot 

Een boxplot is figuur die je kan samenstellen op basis van kwartielen en 

interkwartielafstand. Een boxplot kan opgesteld worden zonder data te groeperen en is in 

die zin gebruikersonafhankelijk. Dit was bijvoorbeeld wel nodig bij opstellen van histogram, 

want om een histogram te tekenen moet je eerst data groeperen. Bij boxplot is dit niet 

nodig(voordeel!). 

Boxplot opstellen zie slides of pagina 98-100 cursus. 
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3.4. Samenvatting 

Hieronder een verwijzing naar een aantal filmpjes die mogelijks kunnen helpen bij het 

doorlopen van de leerstof. 

https://www.youtube.com/watch?v=-A7Oveo3TZI&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=204s 

https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=204s 

https://www.youtube.com/watch?v=L0ZmCKrHXTg 

https://www.youtube.com/watch?v=xLVDEVf74G0 

https://www.youtube.com/watch?v=PZG3QPw4wzE 

https://www.youtube.com/watch?v=9aDHbRb4Bf8 

https://www.youtube.com/watch?v=ntijaia7InM 

https://www.youtube.com/watch?v=oK6ShjnP55A 

https://www.youtube.com/watch?v=XbHaZX1Q1s8 

Hoofdstuk 4 samenhang tussen variabelen  

Bivariate statistiek gaat over het bestuderen van twee variabelen. Tot hiertoe behandelden 

we enkel univariate statistiek waarbij er slechts 1 variabele was .Bivariate statistiek is 

onderdeel van de multivariate statistiek waarbij meerdere variabelen tegelijk bestudeerd 

worden.  

4.1. Onderzoeksvraag naar intelligentie en hersengrootte(onderzoek Willerman) 

4.1.1 Onderzoeksvraag 

“Zijn mensen met grote hersenen slimmer?” 

Als we deze vraag herformuleren komen we tot volgende vraag: ‘Is er een verband tussen 

intelligentie en hersengrootte? Uit deze vraag is het duidelijk dat het gaat om een verband 

tussen twee variabelen zijnde intelligentie en hersengrootte(= bivariate statistiek) 

4.1.2. Populatie en steekproef 

De populatie is niet exact beschreven in dit onderzoek. De steekproef bedraagt 40 

studenten eerste bach die cursus ‘Inleiding tot Psychologie’ volgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=-A7Oveo3TZI&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=a-WOEJ0iS10&t=204s
https://www.youtube.com/watch?v=L0ZmCKrHXTg
https://www.youtube.com/watch?v=xLVDEVf74G0
https://www.youtube.com/watch?v=PZG3QPw4wzE
https://www.youtube.com/watch?v=9aDHbRb4Bf8
https://www.youtube.com/watch?v=ntijaia7InM
https://www.youtube.com/watch?v=oK6ShjnP55A
https://www.youtube.com/watch?v=XbHaZX1Q1s8
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4.1.3. Data 

 

(Illustratie in R) 

4.2. Bivariate frequentieverdeling 

De bivariate frequentieverdeling laat toe om twee variabelen samen te bestuderen 

bijvoorbeeld IQ en hersengrootte. De bivariate verdeling bevat meer info dan de univariate 

verdeling! Met andere woorden uit de bivariate verdeling kan je univariate verdeling 

afleiden, maar omgekeerd niet! In die zin is de bivariate informatiever. Door de univariate af 

te leiden, bekom je als resultaat de marginale verdeling. Het blijvend probleem bij bivariate 

verdeling is dat we data moeten groeperen. We weten echter dat groeperen van data 

subjectief is en afhankelijk van hoe je data groepeert, kan je ander resultaat bekomen. Dit 

kunnen we gaan oplossen door gebruik te maken van spreidingdiagrammen of andere 

maten van samenhang waarbij het niet nodig is om data te groeperen. 

 

voorbeeld univariate verdeling 
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Figuur 5 voorbeeld bivariate verdeling 

 

4.3. Spreidingsdiagram 

Hoe moet je een spreidingsdiagram opstellen?  

- Stap 1: beide variabelen worden weergegeven op de assen zijnde X-as en Y-as. Dit wordt 

geïllustreerd in de figuur hierboven waarbij hersengrootte op de x-as wordt weergegeven en 

verbaal IQ op de y-as. Nogmaals je wenst de samenhang tussen beide variabelen te 

visualiseren vandaar dat er twee variabelen worden weergegeven. 

- Stap 2: stippen zetten/waarden aanduiden op X-as en Y-as. Elke stip correleert met 

bepaald persoon uit de steekproef en bijhorende waarden voor beide variabelen. 

Bijvoorbeeld persoon X heeft een verbaal IQ van 129 en hersengrootte 833. 

- Stap 3: eenmaal alle stippen gezet zijn, is de vraag of er een verband is tussen twee 

variabelen? Is er sprake van samenhang? Liggen de punten mooi op een rechte of eerder 

verdeeld/gespreid? Hoe zijn de stippen verdeeld?  
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Een positieve samenhang wil zeggen dat als de ene stijgt, de andere ook. De rechte loopt 

van links beneden naar rechts boven  

Vb: schoenmaat rechts en links van een persoon. Normaal heeft elk persoon aan beide 

voeten dezelfde schoenmaat, vandaar perfect positieve samenhang. Links maat 38, rechts 

maat 38. 

Vb: verkoop van ijsjes en temperatuur. Hoe warmer het wordt(stijgt), hoe meer ijsjes er 

verkocht worden(omzet stijgt ook) 

Een negatieve samenhang wil zeggen dat als de ene stijgt, de andere daalt en omgekeerd. 

De rechte loopt van links boven naar rechts onder. 

Vb: het aantal liter benzine in de tank van een wagen en afstand in km. Hoe meer km je 

aflegt, hoe minder benzine in de tank.  
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Vb:batterij pc en aantal uren verbruik. Hoe meer uren je spendeert op je computer(stijgt), 

hoe lager je batterij niveau(daalt). 

Geen samenhang wil zeggen dat de waarden kris kras door mekaar liggen en niet mooi op 

één rechte.  

Vb: lengte van een persoon en buitentemperatuur. Het is niet dat zo dat kleine mensen 

enkel op warme dagen buiten komen en grote mensen enkel op koude. Deze variabelen 

hebben geen verband met elkaar.  

Vb: gewicht en aantal vrienden op facebook. Het is niet zo dat slanke mensen meer 

vrienden hebben dan volslanke. Of dat volslanke mensen meer vrienden hebben dan slanke. 

Deze variabelen kennen geen verband.  

Meestal liggen de punten niet perfect op een rechte! Perfecte voorbeelden zoals hierboven 

komen zelden voor. Er is sprake van wat men noemt natuurlijke variabiliteit. 

 

Bovenstaande figuur illustreert een positieve samenhang(links beneden naar rechts boven) 

maar geen perfect lineaire samenhang d.w.z. de punten liggen niet perfect op een rechte. 

Het is niet altijd zo dat mensen die groter zijn, standaard meer wegen. Er zijn mensen die 

kleiner zijn en meer wegen, of mensen die groter zijn en minder wegen. 

4.4. Maten van samenhang 

Omdat het interpreteren van spreidingsdiagrammen/figuren subjectief is, maken we gebruik 

van zogenaamde maten van samenhang. Dit zijn manieren om de mate van samenhang 

tussen twee variabelen te kwantificeren. Er bestaan verschillende maten van samenhang. 

Wij beperken ons tot drie maten: de covariantie, de correlatiecoefficient en Kendall’T. De 

covariantie en correlatie zijn maten van lineaire samenhang, Kendall’s T is een maat voor 

monotone samenhang.  
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4.4.1. Covariantie 

 

  

 

Samengevat, covariantie stelt ons in staat om samenhang tussen variabelen te 

kwantificeren. Of op zijn minst een idee te krijgen of er positieve/negatieve of geen 

samenhang is tussen twee variabelen x en y.  
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Het probleem bij covariantie is dat het cijfer dat we bekomen ons niets zegt. Bijvoorbeeld 

een waarde van 575 is dit een groot getal? Ja? Nee? Op basis van covariantie kunnen we 

hier niets over zeggen omdat covariantie afhankelijk is van de meeteenheid. Het cijfer dat je 

bekomt is afhankelijk van de eenheid die je gebruikt. Vandaar dat covariantie nog geen 

uitermate perfecte maat is voor spreiding, omdat we de waarde van het getal niet kunnen 

inschatten want deze is afhankelijk van de meeteenheid die je gebruikt. Daarom zullen we 

nu het principe van correlatie bespreken. Correlatie is een soort verfijning van covariantie. 

Correlatie bouwt verder op covariantie en we bekomen correlatie door onze covariantie te 

delen door de standaardeviaties van x en y. 

(Illustratie in R) 

4.4.2. Correlatiecoefficient 

 

Merk op dat je voor deze formule uw covarianties nodig hebt. M.a.w. om je correlatie te 

berekenen heb je covarianties nodig. Je deelt eigenlijk je covarianties door de 

standaarddeviatie. 
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 Bij een perfecte positieve samenhang +1, bij een perfecte negatieve samenhang -1. We 

hebben in tegenstelling tot bij covariantie nu een schaal om onze resultaten te 

interpreteren. Bijvoorbeeld +1 bij een perfecte positieve samenhang. 

(Illustratie in R) 

4.4.3. Kendall’s T 

 

Kendalls Tau is een derde maat van samenhang die totaal anders is dan correlatie en 

covariantie. Voor het berekenen van Kendalls Tau doen we beroep op het aantal 

concordante en discordante paren. Concordante paren zijn paren die een positieve 

samenhang vertegenwoordigen omdat het teken van het verschil van x(x-x) en verschil van 

y(y-y) hetzelfde is. Met dit laatste bedoelen we indien x toeneemt, neemt y ook toe of als x 

daalt, daalt ook de waarde van y. 

Discordante paren zijn paren die een negatieve samenhang vertegenwoordigen omdat het 

teken van x en y verschilt. Bijvoorbeeld x daalt terwijl y stijgt. 
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De paarse lijn loopt van links beneden naar rechts boven= positieve samenhang= 

concordant paar 

De rode lijn loopt van links boven naar rechts benden= negatieve samenhang= discordant 

paar  

Om Kendalls Tau te berekenen ga je stapgsewijs te werk, startende met het bepalen van 

het aantal paren? Hoeveel paren zijn er? Hoe groot is mijn n? Hoeveel lijntjes zijn er 

getekend? Vervolgens  tel je het aantal concordante en discordante paren en je neemt het 

verschil van beide en dit verschil doe je maal twee en vervolgens deel je door n/(n-1). Als je 

een negatieve waarde voor Kendall’s Tau bekomt, dan wil dit zeggen dat de discordante 

paren overheersen. Het aantal discordante paren > concordante paren. Als je een positieve 

waarde bekomt, dan wijst dit erop dat de concordante paren overheersen. Het aantal 

concordante paren > discordante paren(cfr. formule formularium) 

 

Bovenstaande figuur vormt een visuele weergave van het aantal concordante en 

discordante paren. Op moment dat je lijnen tekent en je stijgt zijnde van links onder naar 

rechts boven, dan heb je te maken met concordant paar. Als de lijn die je tekent loopt in de 

richting van links boven naar rechts onder dan heb je te maken met een discordant paar. In 

bovenstaande figuur zijn de concordante paren in rood weergegeven en de discordante 

paren worden weergegeven door de zwarte stippellijnen. 

Kendall’s Tau is zinnig voor variabelen van zowel ordinaal, interval als rationiveau omdat je 

bij de berekening ervan enkel gebruik maak van de volgorde van variabelen. 

De waarde van Kendall’s T liggen steeds tussen -1 en +1. 
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4.4.4. Lineaire en niet lineaire verbanden 

 

Links is een voorbeeld van een positief lineair verband. Rechts een negatief lineair verband. 

 

Monotone verbanden gaan nog een stapje verder dan lineaire verbanden. Monotone  

verbanden gaan als ze stijgen, blijven stijgen en als ze dalen, blijven dalen.  

!Lineaire verbanden zijn voorbeelden van monotoon als ze de orde bewaren. Bijvoorbeeld 

figuur hierboven 4.4 .4. De rechte stijgt en blijft stijgen. Maar onderstaande monotone 

verbanden zijn niet -lineair, maar vormen een kromme. De waarden liggen niet in vorm van 

een rechte maar een kromme! 

 

Dit zijn alle verbanden die tot restcategorie behoren.  

Kortom, we hebben drie soorten verbanden onderscheiden zijnde (1) lineair, (2) monotoon, 

(3) niet-monotoon of restcategorie. We hebben ook drie maten van samenhang gezien 
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zijnde covariantie, correlatie en Kendalls’Tau. Deze twee laatste hebben bepaalde 

gelijkenissen zo liggen de waarden bij beide steeds tussen -1 en 1. Maar er zijn ook 

verschillen zijnde de wijze van berekening alsook Kendall’s Tau kan niet alleen gebruikt 

worden voor lineaire verbanden maar ook voor monotone. Eveneens kan Kendall’s Tau ook 

gebruikt worden voor ordinale variabelen. Correlatiecoefficient gaat uit van lineaire 

verbanden en kan niet gebruikt worden voor ordinale variabelen. 

4.4.5. Gevoeligheid voor outliers 

De covariantie en correlatiecoefficient zijn gevoelig aan outliers omdat ze gebruik maken 

van de waarden van de variabelen. Kendall’s Tau maakt enkel gebruik van de volgorde van 

variabelen en is daardoor niet gevoelig aan outliers. 

4.5. De regressielijn 

De correlatiecoefficient is een veelgebruikte maat voor het opstellen van een regressielijn. 

Echter zoals reeds aangegeven is de correlatiecoëfficiënt vooral geschikt voor het 

visualiseren van een lineaire samenhang. Met lineair bedoelen we dat het verband tussen X 

en Y (twee variabelen) door een rechte beschreven kan worden waarbij geldt dat  

(formule). Een rechte teken je door twee punten met mekaar te verbinden. 

4.5.1 Formules indien lineair verband perfect is 

4.5.2. Formules indien lineair verband niet perfect is 

Indien er meerdere punten zijn die niet kunnen weergegeven worden door 1 rechte, dan 

kiezen we voor de best passende rechte( regressielijn). Met de rechte die het best past bij 
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een puntenwolk bedoelen we dat de afstand van de rechte tot elk van de punten 

gekwadrateerd het kleinste is. 

4.6. Samenhang en causaliteit 

Het vinden van een verband wil niet zeggen dat dit verband automatisch causaal is. We 

moeten dus voorzichtig zijn met het formuleren van te sterke conclusies. Het wijzigen van 

één variabele, kan mogelijks gebeuren onder invloed van een andere variabele maar er kan 

ook een derde variabele zijn die verantwoordelijk is voor de wijziging. Kortom, als we 

besluiten dat een samenhang is, vermijden we best een formulering die een causaal 

verband impliceert. 

4.7. Samenvatting 

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

https://www.youtube.com/watch?v=FPEXZ991MuE 

https://www.youtube.com/watch?v=9H-dcZOlY5I&t=93s 

https://www.youtube.com/watch?v=Pq8KAne1fyU 

https://www.youtube.com/watch?v=Ig4nx5bpNqw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvZw74gz0Aw
https://www.youtube.com/watch?v=FPEXZ991MuE
https://www.youtube.com/watch?v=9H-dcZOlY5I&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=Pq8KAne1fyU
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4nx5bpNqw


48 
 

Hoofdstuk 5: populatie en verdelingsfuncties 

 

! Belangrijke figuur, basis van cursus. Stel je de vraag bij maken van oefeningen, 

waar zit ik ergens in dit schema? Heeft deze vraag betrekking tot populatie? 

Steekproef? Inductie?! 

Bovenstaande afbeelding vormt een mooie samenvatting van heel de cursus Statistiek I en 

het nut van de statistiek in het algemeen. Zo vertrekt deze cursus  vanuit onderzoek waarbij 

we geïnteresseerd zijn in de hele populatie. We formuleren in functie hiervan een 

onderzoeksvraag m.b.t. de populatie. Maar in de praktijk kunnen we niet altijd de gehele 

populatie onderzoeken, vandaar dat we werken met een steekproef of een deelverzameling 

van de populatie. Vervolgens zullen  we de gegevens van deze steekproef analyseren, we 

verwerven bepaalde inzichten en op basis daarvan gaan we in laatste stadium van ons 

onderzoek uitspraken doen/onderzoeksconclusies formuleren die betrekking hebben tot de 

volledige populatie. Kortom, statistiek stelt ons in staat om op basis van kleinschalig 

onderzoek uitspraken te doen over grote groepen mensen of onderzoekspopulaties maar de 

prijs die we daarvoor moeten betalen is die van zekerheid. We zijn namelijk nooit 100% 

zeker dat onze uitspraken kloppen omdat indien je 100% zekerheid wenst, dan moet je de 

gehele populatie onderzoeken/testen. We zijn bijvoorbeeld 95 procent zeker. 

5.1 Verdelingsfunctie discrete variabelen 

We spreken over populatie maar wat bedoelen we eigenlijk met de term populatie? Een 

populatie kan beschreven worden aan de hand van een verdelingsfunctie. Een 

verdelingsfunctie kan gezien worden als de tegenhanger van de frequentieverdeling maar 

nu gedefinieerd voor een populatie i.p.v. een steekproef. 5 Zo een functie laat ons toe om 

 
5 In vorige hoofdstukken spraken we steeds over de steekproef, bijvoorbeeld steekproefgemiddelde, de 

frequentieverdeling van je steekproef. Dit deel van de cursus gaat over de onderzoekspopulatie en niet de 

steekproef. 
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alle kansen waar we in geïnteresseerd zijn te berekenen. De beschrijving van een 

verdelingsfunctie hangt af van het type variabele: discreet of continu. Met andere woorden 

zal de verdelingsfunctie een andere vorm aannemen voor continue en discrete variabelen. 

We starten met de verdelingsfunctie voor discrete variabelen. Denk eraan bij discrete 

variabelen zijn er maar beperkt aantal waarden mogelijk. We duiden dit aan met de letter 

‘p’. Dit in tegenstelling tot continue variabelen waarbij oneindig aantal waarden mogelijk 

zijn. 

 

We leggen dit verder uit aan de hand van volgend voorbeeld. Stel een groep kinderen legt 

de Benton Visual Retention test af bestaande uit 10 opdrachten. Dit is een voorbeeld van 

een discrete variabele omdat er slechts 11 resultaten mogelijk zijn, ofwel scoort kind 0/10, 

1/10,…10/10. In dit geval geldt p=11. 
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Gemakshalve nemen aan dat de populatie oneindig groot is omdat dit ons in staat stelt om 

bepaalde wiskundige bewerkingen uit te voeren.  

 

Centraal bij de definitie van een populatie staat het concept kans. Wat bedoelen we met het 

begrip kans? Bijvoorbeeld wat is de kans dat een bepaald kind een 0/10 behaalt op de test 

of de kans dat deze een 10/10 behaalt?  

Bovenstaande formule zegt: “De kans dat de variabele X een bepaalde waarde xi aanneemt, 

is gelijk aan de relatieve frequentie van die waarde xi in een steekproef die oneindig 

groot.is6. Kortom,  een kans is de relatieve frequentie van xi in de populatie. 

5.1.1. Kansverdeling 

Nu we het concept kans kort hebben toegelicht kunnen we overgaan naar het concept 

kansverdeling. De kansverdeling is een tabel bestaande uit twee kolommen of rijen met als 

eerste kolom alle mogelijkse waarden die je variabele X kan aannemen en anderzijds in een 

tweede kolom de kans dat de variabele deze waarde aanneemt. Kansen liggen steeds 

tussen 0 en 1. Merk op dat de kansverdeling vrij gelijkend is op de relatieve 

frequentieverdeling. De relatieve frequentieverdeling van de populatie noemen we de 

kansverdeling. Een relatieve frequentieverdeling heeft doorgaans betrekking tot een 

steekproef maar als we dit vertalen naar populatieniveau dan krijgen we een kansverdeling. 

 
6 Als een steekproef oneindig groot is dan is deze gelijk aan de populatie. 
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Figuur 6 voorbeeld kansverdeling 

5.1.2. Cumulatieve verdelingsfunctie 

 

 

Stel we hebben oneindig veel kinderen gaan testen m.b.t. Visual Retention Test en 

bovenstaande figuren geven onze resultaten weer. Neem nu als voorbeeld de score 5. 

Hoeveel kinderen zullen een score van 5 behalen? De kans dat een kind een score van 5 

behaalt is 0.20 is ongeveer 20%. In een oneindige populatie van kinderen die de test 
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afleggen heeft ongeveer 20% een score van 5/10 behaald. Je kan deze 20 procent ook 

afleiden uit het staafdiagram. De hoogte van de staaf komt overeen met de kans(P). 

 

* De getallen rechts in de tabel bekom je door het optellen van de getallen uit de vorige 

tabel op vorige pagina. Rechts zie je de cumulatieve verdelingscurve die typisch trapsgewijs 

is. Neem nu als voorbeeld wat is de kans dat X kleiner of gelijk is aan 4? Dit kan je afleiden 

uit de figuur rechts en zo bekom je dat dit ongeveer 0.16 is. Een cumulatieve 

verdelingscurve is echter niet ideaal. We zullen vaker gebruik maken van een staafdiagram 

omdat dit net iets beter is om kansen te visualiseren. Het visualiseren van kansen kan ons 

helpen met het verwerven van inzicht en het beter begrijpen van de leerstof.  

5.2. Verdelingsfunctie continue variabelen 

Voor continue variabelen is dit iets ingewikkelder. De reden hiervoor is datgene in rood 

gekleurd hieronder. Namelijk indien X een continue variabele dan is de kans dat X een 

bepaalde waarde aanneemt altijd 0.  

Deze eigenschap vormde net de basis bij discrete variabelen en kansrekening, zijnde wat is 

de kans dat variabele X bepaalde specifiek waarde xi aanneemt. Bij continue variabelen kan 

je deze eigenschap niet gebruiken als basisvertrekpunt! We kunnen dit echter oplossen door 

te vertrekken van de cumulatieve kansen bij continue variabelen. 
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*(Gedachte experiment ter illustratie) 
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Figuur 7 de cumulatieveverdelingsfunctie voor de variabele IQ 

 

5.2.2. Dichtheidsfunctie/kansdichtheid 

Op basis van de verdelingsfunctie kunnen we de dichtheidsfunctie definiëren. Hieronder 

volgt een formele definitie van het concept. Een dichtsheidsfunctie laat ons toe om alle 

kansen te bereken die een bepaalde variabele X kan aannemen en waarbij X een continue 

variabele is. Bij discrete variabelen vertrokken we van kansverdeling maar deze kunnen we 

niet gebruiken voor continue variabelen omdat de basiseigenschap P(X=x) niet geldt voor 

continue variabelen. Vandaar zullen we een nieuw iets moeten introduceren zijnde de 

dichtheidsfunctie, welke enkel van toepassing is voor continue variabelen. Een 

dichtheidsfunctie is niet meer dan een afgeleide van de verdelingsfunctie. Via een 

dichtheidsfunctie kunnen we kansen van de vorm P(x1 ≤ X≤ x2) 

 

Wat je uit bovenstaande slide moet onthouden is dat de dichtheidscurve niet gelijk is aan de 

kans P(X=x) maar dat het een breuk is waarbij de teller de kans is dat X binnen bepaald 

interval valt en je noemer b, waarvan de waarde b steeds dichter bij 0 zal liggen. Op dit 
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punt weten we nog niet precies wat de dichtheidsfunctie is. Maar we weten wel dat een 

dichtheidsfunctie ons in staat stelt om verschillende kansen te kansen m.b.t. de populatie te 

berekenen.  

 

BELANGRIJK: op het examen gaat de prof nooit vragen om te gaan afleiden of om te 

integreren maar je moet wel in staat zijn om visualisaties te lezen en te interpreteren. 

Bijvoorbeeld als de prof je een histogram geeft en vraagt wat is de kans dat persoon zijn IQ 

ligt tussen 90 en 110 dan moet je dit wel kunnen afleiden uit figuur! Hoe doe je dit?  

 

Stap 1: een kans hebben we gedefinieerd als een relatieve frequentie van de populatie. De 

relatieve frequenties bij een histogram worden weergegeven door de oppervlaktes van de 

staven. Je dient dus gewoonweg de oppervlaktes van de staven te berekenen om de kans te 

bepalen. 

Stap 2: opstellen van dichtheidsfunctie 
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We zijn geïnteresseerd in kansen(rode arceringen).  In bovenstaand voorbeeld komt het 

rode gearceerde gebied overeen met de te bepalen kans. Kortom, door middel van een 

dichtheidsfunctie kan je kansen gaan visualiseren. Een dichtheidsfunctie is niet meer dan 

een soort ideaal histogram m.b.t. de populatie.  

Typisch ziet een kans er als volgt uit: 

In het voorbeeld hierboven zijn er twee grenzen gedefinieerd zijnde X mag niet kleiner zijn 

dan x1 en niet groter dan x2. Echter soms is er maar één grens bepaalt, dan maken we 

gebruik van min oneindig en plus oneindig. 

 

 

Voorbeeld : Stel je krijgt volgend histogram gegeven. Leidt hieruit volgende kans af. 
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Kansen= relatieve frequenties= bij een histogram komt dit overeen met oppervlaktes van de staven( 

want in dit voorbeeld zijn de klassenbreedtes ongelijk!). Dus moeten we  in principe oppervlaktes 

bereken(formule lengte x breedte voor rechthoek) om op die manier een bepaalde kans te bepalen. 

In ons voorbeeld willen we de kans weten dat variabele X een waarde aanneemt tussen 90 en 110. 

Deze kans kunnen we berekenen door de oppervlakte te bereken van de rode staven  gaande van 90 

tem 110( zie figuur hieronder) 
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Uiteindelijk bekomen we een dichtheidsfunctie(curve), waarbij het rode gearceerde gebied een 

bepaald kans visualiseert zijnde de kans dat X tussen 90 en 110 ligt. Kortom, visualisatie kan helpen 

om kansen te berekenen.  

We sluiten dit deel af met enkele eigenschappen van een dichtheidsfunctie zijnde 

- Een dichtheidsfunctie is een positieve functie. Een dichtheidsfunctie kan nooit 

negatieve waarden aannemen! M.a.w. de curve loopt nooit onder de x- as.  

- De volledige oppervlakte onder de dichtheidsfunctie is gelijk aan 1. Herinner je dat je 

oppervlakte kan berekenen door de formule basis x hoogte. 

- En er geldt dat  

5.3. Populatieparameters7 

Aan de hand van de kansverdeling(voor discrete variabelen) of de kansdichtheid(voor 

continue variabelen) kunnen we op formele wijze verschillende populatieparameters 

definiëren. We beperken ons tot het gemiddelde, de variantie en bijhorend de 

standaarddeviatie.  We zullen met andere woorden bepaalde concepten die we zagen in 

vorige hoofdstukken(3 en 4/steekproefniveau) vertalen op populatieniveau, maar we zullen 

dit niet doen voor alle concepten. Ook in dit cursusonderdeel zullen we een onderscheid 

maken tussen discrete en continue variabelen. 

5.3.1. Populatiegemiddelde 

Afhankelijk van het soort variabele(discreet of continue) hebben we verschillende definities 

voor het populatiegemiddelde. 

 
7 De set van waarden die men meet wordt de steekproef (‘sample’) genoemd. Naar de grootte van de 

steekproef - het aantal metingen - wordt meestal gerefereerd als n. De steekproefstatistieken (gemiddelde, 
standaarddeviatie etc...) die men op basis van de steekproef berekent, worden gebrui kt als schatters van de 
populatiestatistieken (‘parameters’). De term populatie verwijst naar een oneindig grote steekproef en de 
populatiestatistieken refereren naar de waarden van een variabele bij een oneindig grote steekproef. Het 
aantal waarden die een variabele kan aannemen in de populatie noteert men als N (N, de omvang van de 
populatie, is meestal groot en dient dan niet exact gekend te zijn). In de statistiek worden voor 
populatieparameters conventioneel Griekse letters gebruikt . 
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8 

Bovenstaande formule stelt louter dat om het populatiegemiddelde van X te berekenen E(X) 

hebben we kansen nodig zijnde P(X=xi) en deze gaan we vermenigvuldigen met een 

specifieke waarde voor onze variabele X zijnde xi en van dit alles moeten we dan de som 

nemen(sommatieteken). We spreken van populatiegemiddelde of verwachtingswaarde.9 

Tot zover het populatiegemiddelde m.b.t. discrete variabelen. Voor continue variabelen 

hanteren we een andere aanpak. 

 

Volgens deze formule hebben we de dichtheidsfunctie nodig voor het berekenen van het 

populatiegemiddelde (🡪fx(x)) 

Bovenstaande formule lijkt veel complexer dan die voor discrete variabelen. Echter treffen 

we bepaalde gelijkenissen tussen beide formules. In beide gevallen nemen we een som van 

 
8 Merk steeds de gelijkenissen op met andere formules! 
9 Het is echter vaak onmogelijk om het populatiegemiddelde te bepalen. Is men bijvoorbeeld geïnteresseerd in 

het gemiddelde gewicht van de Sumatraanse neushoorn, dan kan men dat gewoon bepalen, omdat er nog 
maar zo'n 250 van zijn. Bij muskieten ligt dat echter heel anders. Er zijn er gewoon te veel om ze allemaal te 
kunnen onderzoeken. In zo'n geval nemen statistici hun toevlucht tot een steekproef om door de berekening 
van het steekproefgemiddelde een schatting te krijgen van het populatiegemiddelde. 
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bepaalde waarden, bij continue wordt dit weergeven door de integraal, bij discrete door het 

sommatieteken. Bij continue variabelen werken we met integralen omdat een continue 

variabele een oneindig aantal waarden kan aannemen. Verder komt  de xi in de laatste 

formule overeen met de x(in xdx) uit de formule voor discrete variabelen. 

5.3.2. Populatievariantie 

Ook hierbij maken we het onderscheid tussen discrete en continue variabelen. 

 

Wat opvalt aan deze formule is dat ze beroep doet op het populatiegemiddelde. Met andere 

woorden dien je eerst het populatiegemiddelde te berekenen vooraleer je populatievariantie 

kan berekenen.(Denk eraan dat dit ook zo is bij steekproefvariantie, ook daarbij deden we 

beroep op gemiddelde) 

Ook wat betreft deze formule merken we gelijkenissen met vorige formules.  
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5.4. Bivariate kansverdelingen 

Gelijkaardig als in hoofdstuk 4 kunnen we twee variabelen samen bestuderen. Op 

populatieniveau zal dit aanleiding geven tot bivariate kansverdelingen. Opnieuw maken we 

het onderscheid tussen discreet en continue.  Door middel van een bivariate kansverdeling 

kunnen we nagaan wat de kans is dat x een bepaalde waarde aanneemt, en variabel y 

tegelijkertijd ook een bepaalde waarde aanneemt. We kunnen dit illustreren aan de hand 

van volgend voorbeeld. Stel we testen kinderen tussen 10 en 11 jaar oud en we vragen hen 

om een Benton Visual Retention test af te leggen bestaande uit 5 vragen. In dit voorbeeld is 

er duidelijk sprake van een discrete variabele want er zijn 5 mogelijkse testscores gaande 

van 0/5 tem 5/5. Stel dat we willen bepalen wat de kans is dat een kind van 10 jaar oud( 

variabele leeftijd , x = 10) een score van ⅘ (variabele score, y= 4)behaalt, dan kunnen we 

beroep doen op de bivariate kansverdeling. We lezen namelijk deze kans af uit 

onderstaande tabel, zijnde deze kans bedraagt 0, 09119.  

 

Indien we een stapje verder willen gaan en willen nagaan of de twee variabelen 

onafhankelijk zijn, dan moeten we gebruik maken van volgende formule en deze moeten 
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toepassen op elke mogelijke combinatie van X en Y. 

 

Van zodra deze formule niet opgaat voor één mogelijke combinatie, dan kan je stoppen en 

concluderen dat de twee variabelen niet onafhankelijk zijn en dus afhankelijk.  

5.4.1. Discrete variabelen 

Voor dit onderdeel verwijs ik graag door naar pagina 157 in de cursus. 

5.4.2. Continue variabelen 

Zie pagina 159-160 cursus. 

5.5. Nuttige stellingen 

Deze zijn terug te vinden in het formularium en dienen bijgevolg niet gememoriseerd te 

worden. Je moet ze aldus niet vanbuiten kennen maar wel weten wat ze betekenen en 

kunnen interpreteren. Opgelet  al deze stellingen gelden zowel voor discrete als continue 

variabelen. 

 

Stelling 1: Als twee variabelen X en Y onafhankelijk zijn dan geldt dat de 

populatiecovariantie gelijk is aan 0. Dit is echter geen verrassing want covariantie drukt de 

mate van samenhang uit en indien twee variabelen onafhankelijk zijn is er geen samenhang 

en verwachten we bijgevolg een populatiecovariantie van 0. Echter vergis je niet, dit geldt 

niet in de omgekeerde richting d.w.z. dat het niet zo is dat als je populatiecovariantie gelijk 

is aan 0 dat de twee variabelen perse onafhankelijk zijn. Het kan zijn dat er wel een 
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samenhang is maar deze gewoonweg niet lineair van aard is want covariantie is een maat 

voor lineaire samenhang en doet beroep op correlatie.  

 

Stelling 2: Stel dat a een constante is. Het gemiddelde van een constante is gelijk aan de 

constante. Deze stelling zegt dat voor een variabele Y het gemiddelde gelijk is aan de som 

van het gemiddelde van X + a. Concreet geeft deze stelling ons handvaten om op twee 

wijzen het gemiddelde van Y te gaan bereken. Ofwel (1) bereken je E(Y) ofwel bereken je 

E(X)+a. Het maakt niet uit welke wijze je gebruikt want beide manieren zouden immers tot 

dezelfde uitkomst moeten leiden. 

 

Stelling 3: We hebben opnieuw twee variabelen X en Y maar dit keer nemen we niet de som 

maar gaan we vermenigvuldigen met een constante.  De verwachtingswaarde voor Y is 

gelijk aan de vermenigvuldiging van een constante met de verwachtingswaarde van X. 

 

Stelling 4: waarbij als eerste geldt dat de verwachtingswaarde van de som gelijk is aan de 

som van de verwachtingswaarde. Hetzelfde geldt voor het verschil zijnde de 

verwachtingswaarde van het verschil van twee variabelen is gelijk aan het verschil van de 

twee verwachtingswaarden.   

 

Stelling 5: Als twee variabelen onafhankelijk zijn dan is het gemiddelde van een 

vermenigvuldiging gelijk aan de vermenigvuldiging van de twee gemiddeldes. 
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Tot zover, alle stellingen m.b.t. gemiddelde. Nu zullen we gelijkaardige stellingen zien m.b.t. 

de variantie. Merk op dat de stellingen 2,3,4 ook gelden voor steekproefgemiddelde terwijl 

dit niet zo is voor stelling 1 en 5.  

 

Stelling 6: Deze stelling doet beroep op de eigenschap dat de variantie van een constante 

gelijk is aan 0. Volgens de stelling is het zo dat het optellen van een constante bij een 

variabele X geen invloed heeft op de variantie van Y. Deze variantie blijft dezelfde.  

 

Stelling 7: het vermenigvuldigen met een constante zal wel een invloed hebben op de 

variantie. Zo zal het zijn dat de variantie zich vermenigvuldigt met a kwadraat.  

 

Stelling 8: Deze stelling zegt dat de variantie van de som gelijk is aan de som van de 

individuele varianties plus twee keer de covariantie. Met andere woorden kan de covariantie 

een invloed hebben op de variabiliteit/variantie van een som.  

 

Stelling 9: Deze stelling stelt dat de variantie van het verschil gelijk is aan de som van de 

varianties min twee keer de covarianties. 

Let op opnieuw geldt dat enkel stelling 6.7.8.9 ook opgaan voor de steekproefvariantie.  

5.6. Bijzondere verdelingen 

In deze paragraaf bespreken we een aantal bijzondere verdelingen en dit aan de hand van 

voorbeelden.  
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5.6.1. Binominale verdeling 
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De binominale verdeling kan enkel gebruikt worden indien N vast is en p ongewijzigd blijft. 

Bijvoorbeeld een meerkeuze examen is dit het geval waarbij geldt dat N zijnde  het aantal 

vragen op voorhand is vastgelegd en voor elke vraag is de kans op succes zijnde p gelijk 

aan 0.25 want er zijn aan de universiteit doorgaans 4 antwoordopties waarvan 1 

correct(1/4 of 0.25) 

5.6.2. Normale verdeling 

Het verschil tussen binominale en normaalverdeling is dat de binominale verdeling gebruikt 

wordt voor discrete variabelen en de normaal voor continue. Een normaal verdeelde 

variabele is continu en de dichtheidsfunctie wordt weergegeven door:  

 

Bij notatie lezen we dat een variabel X een normale verdeling volgt met twee parameters 

zijnde populatiegemiddelde en de populatievariantie. Typisch ziet een normale verdeling er 

klokvormig uit, waarbij de meeste massa rond 0 ligt. Een eigenschap van de 

normaalverdeling is dat ze één piek kent en ze bereikt haar piek op het gemiddelde. Een 

andere eigenschap is dat een standaardnormale een gemiddelde kent van 0 en een variantie 

van 1. 

We zullen de kansen niet zelf bereken dus bovenstaande functie mag je gerust vergeten. R 

zal namelijk de kansen voor ons berekenen.  

5.6.3. X²- verdeling  

Ook deze verdeling geldt enkel voor continue variabelen. De chi kwadraat verdeling is een ander 

voorbeeld van een continue verdeling en je kan deze gaan construeren op basis van de 

normaalverdeling. 
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Typische vorm van deze verdeling is eerst een soort helling en dan een bubbel 

 

5.6.4. t-verdeling 

Ook deze verdeling geldt specifiek voor continue variabelen. De t-verdeling bekom je door zowel 

gebruik te maken van de normaalverdeling als de chikwadraat verdeling.  

 

Voor deze verdeling geldt dat k het aantal vrijheidsgraden voorstelt en waarbij het gemiddelde altijd 

gelijk is aan 0 en de variantie is afhankelijk van het aantal vrijheidsgraden.  

 

 

5.7. Samenvatting 

https://www.youtube.com/watch?v=lUbxDx0PO18&list=PLELq0f-

zPDN6Pt7lngMZWwS4ExHrYwmcN 

https://www.youtube.com/watch?v=31o0dYKBZoA 

https://www.youtube.com/watch?v=lUbxDx0PO18&list=PLELq0f-zPDN6Pt7lngMZWwS4ExHrYwmcN
https://www.youtube.com/watch?v=lUbxDx0PO18&list=PLELq0f-zPDN6Pt7lngMZWwS4ExHrYwmcN
https://www.youtube.com/watch?v=31o0dYKBZoA
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https://www.youtube.com/watch?v=bNbVYKtF-3k 

Hoofdstuk 6: de steekproefverdeling 

In dit hoofdstuk bestuderen we eigenschappen van variabelen die we bekomen door op 

willekeurige wijze een steekproef te trekken uit de populatie. Centraal hierbij staat het 

principe van reproduceerbaarheid. Hiermee bedoelen we dat we de gelijkaardige conclusies 

verwachten wanneer we het experiment opnieuw uitvoeren op basis van een nieuwe 

steekproef. De steekproevenverdeling zal ons toelaten besluiten te formuleren, zonder het 

experiment opnieuw te hoeven uitvoeren. Met andere woorden via de 

steekproevenverdeling kunnen we de reproduceerbaarheid inschatten zonder dat we een 

experiment opnieuw hoeven te doorlopen.  

6.1. Steekproeftrekking 

De steekproeftrekking is de wijze waarop de steekproef uit de populatie wordt getrokken. 

Meestal gebeurt dit willekeurig en dan spreken we van zogenaamde aselecte 

steekproeftrekking. Denk hierbij aan de lottotrekking. of het trekken van een M&M uit een 

zakje. Onze uiteindelijke steekproef bestaat uit n elementen, en we veronderstellen dat deze 

n elementen onafhankelijk zijn van mekaar. Hieronder volgt even wat notatie m.b.t. dit deel 

van de cursus. 

 

 

In vorig deel van de cursus bespraken we reeds het concept kans. Zo stelden we dat een 

kans gelijk is aan de relatieve frequentie in de populatie. In dit deel reiken we een nieuwe 

definitie aan van het begrip kans.  Deze nieuwe definitie kunnen we eenvoudig uitleggen 

aan de hand van volgend voorbeeld. Stel ik werp een muntstuk op, wat is de kans dat ik 

https://www.youtube.com/watch?v=bNbVYKtF-3k
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munt gooi? Deze kans is 50%. Wat wil dit eigenlijk zeggen? Er bestaan verschillende 

interpretaties van kans. In vorig deel van de cursus hoofdstuk 5 bespraken we reeds het 

concept kans en hadden we het over de frequentistische invulling van het begrip. Hiermee 

bedoelen we de kans op een bepaalde uitkomst moesten we een handeling oneindig aantal 

keer herhalen(Hoofdstuk 5). Samengevat is de kans op een gebeurtenis( hier het werpen 

van munt) gelijk aan de relatieve frequentie van een gebeurtenis indien we het experiment 

oneindig aantal keer herhalen. In de praktijk is dit oneindig aantal keer onmogelijk vandaar 

dat we spreken over heel veel keer in de praktijk.  Dit is een eerste betekenis van de term 

kans, die we bespraken in Hoofdstuk 5. Echter in dit deel van de cursus zullen we een  

tweede invulling introduceren zijnde die waarbij we een kans interpreteren via de herhaalde 

steekproeftrekking. 

Een variabele X die bekomen wordt door op toevallige wijze een element uit de populatie te 

trekken, wordt ook de toevalsvariabele genoemd. We spreken van een toevalsvariabele 

omdat ze (1) het resultaat aanduidt van een toevallige trekking van een element uit de 

populatie en (2) ze veranderlijk of variabel is wat wil zeggen dat niet alle elementen uit de 

populatie dezelfde waarde kennen. Gemakshalve spreken we van een variabele in plaats van 

iedere keer het woord toevalsvariabele te gebruiken. 

6.2. Steekproefverdeling van het gemiddelde 

‘Wat gebeurt er met je steekproefgemiddelde bij meerdere steekproeven? Is 

steekproefgemiddelde representatief voor het populatiegemiddelde?Wat gebeurt er met je 

steekproefgemiddelde bij meerdere/herhaalde steekproeftrekking?’ 

 

We noteren steekproefgemiddelde met een hoofdletter omdat we dit beschouwen dit als een 

variabele en bijgevolg duiden we deze aan met een hoofdletter. Merk op dat elk van de 

steekproefgemiddeldes verschillend is omdat men steeds met een andere steekproef werkt 
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en de frequentieverdeling verschilt. Waarom noteren we het steekproefgemiddelde in 

Hoofdstuk 1 dan met een kleine letter? Daar was er maar sprake van 1 steekproef waardoor 

uw gemiddelde geen variabele is maar een constante en daardoor schreven we deze met 

een kleine letter.  

Het steekproefgemiddelde is een voorbeeld van een steekproefgrootheid: het is een 

bewerking toegepast op een variabele X1,…Xn. Andere voorbeelden van 

steekproefgrootheden zijn de mediaan, modus, de variantie,… Een steekproefgrootheid 

wordt ook weleens een statistiek genoemd. 

 

 

De steekproefverdeling geeft de verdeling weer van het steekproefgemiddelde indien we het 

proces een oneindig aantal keer herhalen. 
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Stelling 11: de verwachtingswaarde van het steekproefgemiddelde is gelijk aan het 

populatiegemiddelde. Stel je hebt een steekproef en je berekent het gemiddelde en deze 

procedure herhaal je oneindig aantal keer en op die manier bekomen je oneindig aantal 

steekproefgemiddeldes, als je daarvan het gemiddelde berekent bekom je de 

verwachtingswaarde en deze zal exact gelijk zijn aan het populatiegemiddelde. 

We kunnen hieruit concluderen dat het steekproefgemiddelde op basis van een aselecte 

steekproeftrekking een goede voorspeller vormt voor uw populatiegemiddelde. 

 

Stelling 12: de variantie van het steekproefgemiddelde is niet gelijk aan de 

populatievariantie van de variabele. Hoe kleiner de variabiliteit in steekproefgemiddeldes, 

hoe beter want dit zorgt voor een goede reproduceerbaarheid. Dit wijst er immers op dat 

stel je collega voert het experiment opnieuw uit met een gelijkaardige steekproef dan zou 

deze exact dezelfde waarde moeten bekomen.  
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Stelling 13: als de populatie een normale verdeling volgt, dan volgt hieruit dat het 

steekproefgemiddelde ook een normale verdeling heeft.  

 

Stelling 14: het steekproefgemiddelde bij benadering altijd normaal verdeeld zal zijn, zolang 

de steekproef maar groot genoeg is. We spreken van een steekproef die groot genoeg is 

vanaf 30 of meer! 

6.3. Steekproevenverdeling van de variantie 

 

Stelling 15: als de steekproef uit een normale verdeling komt, dan kan ik de verdeling van de 

variantie te weten komen en deze is een chikwadraatverdeling.  

6.4. Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we de steekproevenverdeling van het gemiddelde uitgewerkt. Deze 

steekproevenverdeling laat ons toe uitspraken te formuleren over het gemiddelde indien we het 

experiment (en dus ook de steekproeftrekking) een oneindig aantal keer zouden herhalen. Dit is een 

belangrijke eigenschap en hangt nauw samen met de reproduceerbaarheid van de conclusies 

bekomen op basis van éen steekproef. Tot slot hebben we kort de steekproevenverdeling van de 

variantie uitgewerkt. Deze heeft vooral een theoretisch nut voor het vervolg van de cursus. 
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Hoofdstuk 7: betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen voor het 

populatiegemiddelde 

In hoofdstuk 6 hebben we nagedacht over wat zou er gebeuren indien we een experiment 

opnieuw uitvoeren  gebruik makende van een andere steekproef? We zullen echter telkens 

onze steekproef op dezelfde wijze trekken maar de waarden zullen verschillen, onze 

steekproefverdeling/steekproefgemiddelde zal verschillen(cfr. cursus pagina 192).  

Ook is het zo dat  statistiek tracht bij te dragen  tot onderzoek, en waarbij een onderzoeker 

data zal verzamelen op basis van steekproef en hoopt dat de resultaten die men bekomt 

representatief zijn en dus in die zin dat indien met het onderzoek opnieuw zou uitvoeren , 

men hoopt  dezelfde resultaten te bekomen. We focusten ons vooral op het 

steekproefgemiddelde. 

Vaak is er in de praktijk noch de tijd, noch de middelen om herhaalde steekproeftrekking te 

doen, vandaar dat we beroep zullen doen op onze steekproevenverdeling en bijhorende  

bepaalde parameters zoals steekproefgemiddelde en steekproefvariantie om bepaalde 

uitspraken te doen. In het kader hiervan bespraken we bepaalde stellingen.  

 

In dit hoofdstuk, hoofdstuk 7,  zullen we trachten op basis van een steekproef een uitspraak 

te doen over de populatie. Met andere woorden het principe van inductie staat centraal 

binnen dit hoofdstuk.  Een dergelijke uitspraak (of onderzoeksvraag) heeft typisch 

betrekking op één of meerdere populatieparameters bijvoorbeeld populatiegemiddelde of 

populatievariantie. We zullen deze parameter (bijvoorbeeld gemiddeld IQ, reactietijd,...) 

proberen schatten op basis van onze data in de steekproef. Vervolgens stellen we een 

betrouwbaarheidsinterval op en/of maken we gebruik van statistische toetsen. Echter zullen 

we nooit 100 % zeker zijn van onze uitspraak maar we kunnen deze onzekerheid wel 

meten, controleren en communiceren(= statistiek). 

7.1. Schatters 

Binnen onderzoek doen we steeds een uitspraak over een populatieparameter(bijvoorbeeld 

populatiegemiddelde/gemiddeld IQ studenten  1ste bach  FPPW)) en we zullen deze 

populatieparameter moeten schatten op basis van de informatie uit onze 

steekproef(steekproef van 50 studenten van wie het IQ gemeten worden). We wensen 
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uiteraard goede schatters voor onze populatieparameter te bekomen. Wat verstaan we 

echter onder een goede schatter?Is bijvoorbeeld het steekproefgemiddelde een goede 

schatter voor het populatiegemiddelde? Om te kunnen spreken van een goede schatter 

moet voldaan worden aan volgende twee eigenschappen: 

 

• Zuiver wil zeggen dat stel ik neem meerdere steekproeven en bekom telkens per 

steekproef één steekproefgemiddelde, als ik van al die steekproefgemiddeldes het 

gemiddelde neem dan zou dit gelijk moeten zijn aan mijn te schatten 

populatieparameter. Onnozel voorbeeld stel ik neem 10 steekproeven met volgende 

steekproefgemiddeldes : 10 11 12 13 14 15 10 10 11 10 , mijn uiteindelijke 

gemiddelde is 10 en mijn populatiegemiddelde is ook 10. In dit voorbeeld zitten we 

duidelijk met een zuivere schatter want het gemiddelde of de verwachtingswaarde 

(E) van onze schatter(θ ) is gelijk aan de te schatten parameter. 

• Efficiënt wil zeggen dat onze steekproef varieert, en deze variantie van onze schatter 

kleiner wordt  naarmate de grootte van n toeneemt. Hoe kleiner de variantie, hoe 

meer nauwkeurig onze schatter.  

De standaardfout is gelijk aan de standaarddeviatie van uw schatter. Bovendien als we 

verschillende schatters hebben voor een bepaalde populatieparameter dan zeggen we dat 

de schatter met de kleinste standaardfout het efficiënts is. 
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7.1.1. Het gemiddelde 

Is steekproefgemiddelde een goede schatter ? Ja, want beide eigenschappen zijn 

aanwezig(zie hieronder) 
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We kunnen op basis hiervan besluiten dat het steekproefgemiddelde een goede schatter is 

voor het populatiegemiddelde omdat er voldaan is aan de voorwaarden van een goede 

schatter. De waarde van een schatter op basis van één steekproef noemen we een 

schatting. Een schatter is algemeen, een schatting is specifiek genomen uit één steekproef. 

7.1.2. De variantie 

We hebben twee formules gezien voor het berekenen van de steekproefvariantie(cfr. 

Hoofdstuk 3). Echter één van beide zal aanleiding geven tot een foutieve schatter.  

 

 

 7.2. Betrouwbaarheidsintervallen 

Omdat steekproefgemiddelde en populatiegemiddelde niet altijd exact gelijk zullen zijn, 

zullen we beroep doen op betrouwbaarheidsintervallen om uitspraken te doen over onze 

parameter waarin we geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld  populatiegemiddelde. Een 

betrouwbaarheidsinterval stelt ons in staat om met een bepaalde zekerheid uitspraken te 

doen over het populatiegemiddelde.  
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7.2.1. X is normaal verdeeld en gekende populatievariantie 

 

Z alpha is een getal waardoor de rode oppervlakte rechts gelijk is aan alpha. Bijvoorbeeld bij 

een 95 procent BI, 2.5 % procent van de waarden van uw variabele rechts! ligt.  Als we dit 

uitdrukken in kansen dan krijgen we de kans dat Z groter is dan z alpha en deze kans is 

gelijk aan alpha. 

We kunnen Z alpha berekenen via R. 
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7.2.2. X is normaal verdeeld en ongekende populatievariantie 
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7.2.3. X is niet normaal verdeeld en ongekende populatievariantie 

 

7.3. Statische toetsen 

Statistische toetsen zijn een andere manier om iets te zeggen over uw populatieparameter 

naast betrouwbaarheidsintervallen. Toch is er een connectie tussen beide. Ze zijn niet totaal 

verschillend van mekaar.  We zullen ons beperken tot de t-toets. 
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7.3.1. Toetsingsgrootheid 
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7.3.2. Beslissingsregels 

 

 

7.3.3. Type I en type II fouten 

 



84 
 

 

7.3.4. Beslissingsregels op basis van betrouwbaarheidsintervallen 

 

(Illustratie in R) 

7.3.5. Eenzijdig en tweezijdige toetsen 
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7.3.6. P-waarde 

 

 

 

7.3.7. Overzicht en opmerkingen 

 

Misvattingen rond de p-waarde: 

• “De p-waarde is de kans dat H0 waar is en 1−p is de kans dat Ha waar is.” Tweemaal 

fout. De p-waarde is de overschrijdingskans die we bekomen op basis van de geobserveerde 
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data (i.e., de waarde g) op voorwaarde dat de nulhypothese waar is. Of nog, de p-waarde is 

een conditionele kans gebaseerd op de geobserveerde data P(Data | H0) wat niet hetzelfde 

is als P(H0 | Data). 

• “In het algemeen: hoe kleiner de p-waarde, hoe groter het verschil tussen µ en µ0.” Fout. 

Dit geldt enkel indien de steekproefgrootte en variabiliteit constant blijven. Echter met een 

grote steekproef en weinig variabiliteit kan zelfs een klein verschil een kleine p-waarde 

opleveren. 

• “Een statistisch significant verschil tussen µ en µ0 is voor de theorie of voor de praktijk 

ook significant.” Niet noodzakelijk. Met een grote steekproef bijvoorbeeld is een klein 

(onbenullig) verschil ook significant, doch niet van enige praktische waarde. Bemerk dat ook 

het omgekeerde niet geldt: “indien er geen significant verschil gevonden wordt is er ook 

geen theoretisch of praktisch verschil.” Niet noodzakelijk. Misschien is de steekproef te klein 

en is de power daardoor laag. 

• “Als ik geen significant verschil vind, is mijn onderzoek nutteloos.” Fout. Het niet vinden 

van een significant verschil kan bijzonder informatief zijn op voorwaarde dat een gepast 

onderzoeksopzet werd gehanteerd wat vervolgens correct werd uitgevoerd en geanalyseerd. 

7.4. Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we statistische methodes gebruikt om op basis van een steekproef 

een besluit te formuleren over de populatie. We kunnen een betrouwbaarheidsinterval 

opstellen en een statistische toets uitvoeren. Indien we een besluit formuleren over de 

populatie is er altijd een kans dat we een foute beslissing nemen. Deze kans kunnen we 

echter controleren, meten en communiceren. In dit hoofdstuk hebben we voornamelijk een 

uitspraak willen doen over het populatiegemiddelde op basis van een aselecte steekproef. Er 

bestaan ook betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen voor andere 

populatieparameters (vb. de variantie, de mediaan en de correlatiecoëfficiënt) alsook voor 

verschillende types van steekproeftrekkingen (verschillend van de aselecte 

steekproeftrekking). Dit zal worden behandeld in vervolgcursussen. 

https://www.youtube.com/watch?v=V6IgRovKg0Q 

https://www.youtube.com/watch?v=is_nM6rU8zA 

https://www.youtube.com/watch?v=v4BFSVU7jGk 

https://www.youtube.com/watch?v=V6IgRovKg0Q
https://www.youtube.com/watch?v=is_nM6rU8zA
https://www.youtube.com/watch?v=v4BFSVU7jGk
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https://www.youtube.com/watch?v=YZQhJqdk6Mg 

https://www.youtube.com/watch?v=7TXu0XQp54g 

https://www.youtube.com/watch?v=wAr_yYND67c 

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

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

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

Bijlagen 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZQhJqdk6Mg
https://www.youtube.com/watch?v=7TXu0XQp54g
https://www.youtube.com/watch?v=wAr_yYND67c
https://www.youtube.com/watch?v=MEmyfEEbx8A
https://www.youtube.com/watch?v=SzNS4JdK6Rs
https://www.youtube.com/watch?v=Hr2RLRlis3Q
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