Hoofdstuk 1: Over statistiek, statistaken en mathemafobia
1.1 Statistiek is… wel/niet (schrappen wat niet past)
Statistiek is niet erg populair. Hiervoor zijn 2 redenen :
1. Statistiek word geassocieerd met cijfertjes, alle statistici worden gezien als ‘number crunchers’ en
worden ‘data miners’ genoemd, niet erg aantrekkelijk! De paradox : nu de klassieke rolpatronen
wegvallen heeft men net veel nood aan objectieve referentiepunten!
2. Statistiek wordt vaak gelinkt aan wiskunde, veel mensen zijn bang voor wiskunde en hebben
‘mathemafobia.
De paradox : België en Nederland staan toch wel hoog op de lijst met landen met de beste wiskundige
kennis!

1.2 Over statistiek, statistieken en de technologische (r)evolutie
Statistiek is meer dan het verzamelen en toeleveren van ruwe gegevens of data.
 Deze zienswijze is partieel : Die bundelingen van data krijgen pas zin als ze zorgvuldig en inzichtelijk
beschreven, geanalyseerd en vooral geïnterpreteerd worden.
 Deze zienswijze is ook gedateerd : Heeft geen oog voor de nieuwe technologieën en evoluties.
Het verzamelen van gegevens is daarentegen wel belangrijk en werd vroeger ook al gedaan door bv
volkstellingen met het doel een beschrijving te geven van de populatie.
Nu : Verzameling van de gegevens is nog steeds belangrijk maar er is nu nog meer! De nadruk ligt nu
veel sterker op : 1° Technieken en instrumenten waarmee we de gegevens kunnen beschrijven en
grafisch voorstellen en 2° de verklaring, de analyse en de toetsing van de gegevens.
Twee vormen van statistiek:
- Descriptieve (beschrijvende) statistiek : Houdt zich bezig met de geschikte
presentatievormen om een grote hoeveelheid ruwe scores overzichtelijk weer te geven.
Samenvattende tabellen, kengetallen en grafische technieken.
- Inferentiële (verklarende of analytische) statistiek : Recenter! Er wordt veel aandacht
geschonken over aan het verschil tussen steekproef en populatie. Descriptieve statistiek zal
zich vooral focussen op alle waarnemingen (populatie) die gegeven zijn voor een bepaalde
variabele. Inferentiële statistiek zal zich vooral bezighouden met een (toevallig gekozen) deel
van de gehele populatie (steekproef).
STATISTIEK = de wetenschap van het verzamelen, organiseren, presenteren, analyseren en
interpreteren van de gegevens of data volgens een numerieke logica.
Dankzij GRT en computer kunnen statistici zich nu bezighouden met de echte kern van de zaak nl. de
interpretatie van de cijfergegevens.
Er zijn nu ook nieuwe en handigere manieren om gegevens te verzamelen, dit komt doordat
secundaire analyse nu ook een bruikbaar alternatief is geworden. Secundaire analyse = onderzoek
waarbij gegevens die door anderen werden verzameld, worden hergebruikt. In data-archieven staan
vaak al heel veel data of gegevens die ook bruikbaar zijn voor anderen. Ook de overheid steunt
organisaties die data verzamelen en dan ter beschikking stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
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Er zijn ook nieuwe inzichten die zorgen voor nieuwe technologieën zoals bv de vaststelling dat
kengetallen die werden bekomen obv steekproefgegevens enigszins variabel zijn.
Statistiek is door de computer etc voor iedereen toegankelijk geworden. Hierdoor worden een vaak
foute statistieken en cijfergegevens gepubliceerd. ‘Met statistiek kan je alles bewijzen’ Fout!  Je moet
de begrippen statistiek en statistieken niet verwarren! Men moet de slechte statistieken beoordelen, niet
statistiek in het algemeen. Met een goede kennis van statistiek weten we dus direct wat betrouwbare of
onbetrouwbare gegevens zijn.
Er gaat al veel mis bij het verzamelen van de gegevens.
Responsbias = respons is vaak vertekend (denk aan enquêtes die worden opgestuurd via de post over
seksuele agressie in een werksituatie, slachtoffers zullen veel vaker de enquête invullen en terugsturen
dan niet-slachtoffers).  aanvoelen of er mensen meer geneigd zijn te antwoorden dan anderen.
Selectiebias = je ondervraagt een grote groep mensen maar een bepaalde groep ontsnapt aan die
ondervraging. Bv. Op de trein, via internet (je vergeet de oudere mensen),..

1.3 Mathemafobia
Statistiek is een wiskundige wetenschap, het is een onafhankelijke wetenschap die vaak gebruik maakt
van wiskundige concepten. Je mag niet zeggen dat statistiek echt wiskunde is.
Veel mensen zijn bang van wiskunde. Dit komt doordat wiskunde een abstract en gecontextualiseerd
karakter krijgt. Velen zijn niet goed in wiskunde omdat er inzicht voor nodig is in dingen die we eerst niet
kenden.
Deze statistiek is gericht aan de humane-wetenschappers.
We werken vaak met niet-numerieke gegevens, die kunnen we ook perfect analytisch analyseren!
Deze niet-numerieke feiten moeten dan wel eerst omgezet worden in getalwaarden (codering).
Beperking : we kunnen niet-numerieke gegevens perfect analyseren, maar dan wel volgens een
numerieke of kwantitatieve logica.
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Hoofdstuk 2: Data statistisch onder de loep genomen
2.1 Datamatrix Hb. 26
Datamatrix = Een tabel die de basis vormt van een groot aantal statistische analyses.
Matrix = Een coherent geheel van rijen en kolommen die een reeks systematisch geordende numerieke
gegevens bevat.
In de rijen  De meetwaarden of observaties voor een specifiek onderzoekselement.
In de kolommen  De meetwaarden voor een specifieke variabele.

2.2 Onderzoekselementen
(zie toepassing: data van Jozef Knecht hb. 26)

2.2.1 Onderzoekselementen als (deel van een groter) geheel (Hb. 26)
Onderzoekselementen = Eenheden waarbij je een aantal karakteristieken gaat onderzoeken of
registreren.
Deze elementen worden weergegeven in de linkermarge door middel van rangnummers.
Onderzoekselementen zijn in de Humane Wetenschap vaak individuen. Maar kunnen bv. ook politieke
partijen, landen of bedrijven zijn.
Populatie = Het aantal onderzoekselementen is gelijk aan het totale aantal mogelijke elementen waarbij
men de desbetreffende karakteristieken kan onderzoeken of registreren.  N
Steekproef = De onderzoekselementen zijn slechts een deel van een groter geheel aan elementen die
men in het onderzoek had kunnen betrekken.  n
Een populatie-onderzoek lijkt beter maar dit is niet altijd zo!  grote N-fetisj!
Het is vaak niet haalbaar om alle elementen te onderzoeken. Ook al is de responsgraad redelijk hoog,
toch zal er altijd nog non-respons voorkomen. Zo kan je een volkstelling beter beschrijven als een
onderzoek waarbij men ernaar streeft een aantal karakteristieken van een volledige populatie in kaart te
brengen.
Vergelijking volkstelling en dinosaurus : Jammer dat ze uitgestorven zijn, maar ze hebben wel de weg
vrijgemaakt voor intelligentere wezens nl. virtuele volkstellingen adhv steekproeven.
Let op : Niet alle steekproeven hebben evenveel waarde! Gegevens afkomstig uit call-in polls of
websurveys, die aanwezig zijn op het internet, zijn vrijwel waardeloos als het de bedoeling is om
uitspraken te doen over de globale populatie. Men heeft geen controle over de aard van de individuen
die op de poll reageren. Men weet niet of de steekproef representatief is voor de beoogde populatie
en men kan het tevens niet verifiëren.
Ook bij een zeer omvangrijke steekproef blijft vrijwillige respons een reëel probleem.
 vb. Literary Digest-schandaal:
Dit Magazine wil proberen te schatten wie de presidentsverkiezingen gaat winnen in 1936, ze gebruiken
hiervoor de Straw Poll. Dit is een procedure waarbij men probeert om de stemmenproportie te schatten
die een presidentskandidaat zal behalen door zoveel mogelijk kiesgerechtigden te vragen naar hun
stemintentie. 10 miljoen vragenformulieren werden verstuurd en 2,4 miljoen werden er teruggestuurd.
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Maar Literary Digest heeft fout geschat, dit heeft 2 oorzaken:
- Er werden vragenlijsten gestuurd op basis van allerlei beschikbare gegevens zoals telefoongidsen,
automobielregistraties, enz.. Wat opviel was dat op deze lijsten de rijkere burgers meer
vertegenwoordigd waren.
En doordat de rijkere mensen vaker op een Republikein stemmen was er sprake van een selectiebias.
- Er was ook sprake van een aanzienlijke non-respons. Slechts een beperkt aantal van de
aangeschrevenen stuurden een antwoord terug. Dit is ook problematisch omdat hoger opgeleiden meer
geneigd zijn om deel te nemen aan een postenquête. Er was dus ook sprake van een responsbias.
Bias = voorkeursneiging, vervorming of vertekening.
Maar George Gallup had wel de juiste uitkomst hoewel hij maar 50 000 mensen om hun mening
gevraagd had.  De steekproefgrootte n is dus zeker niet de doorslaggevend of een onderzoek goed
is of niet!
 Ook de steekproefselectie is heel belangrijk!
(Random sample won heel wat populariteit : bij zo’n toevalssteekproeven heeft elk element van de
populatie een bepaalde (niet noodzakelijk gelijke) kans om getrokken te worden)
EAS = enkelvoudige aselecte steekproef. Het is een specifieke vorm van een toevalssteekproef
Elk element uit de populatie heeft een even grote kans om geselecteerd te worden.
Essentieel is dat men beschikt over een lijst van de elementen uit de populatie en dat men vermijdt dat
er enige systematiek sluipt in de selectie van de onderzoekselementen voor de steekproef.
Men kan hiervoor toevalscijfers gebruiken. Deze cijfers zijn terug te vinden in tabellen of men kan ze
genereren met behulp van een computerpakket zoals Excel. Ze hebben de eigenschap dat er geen
enkel systematisch verband bestaat tussen de opeenvolgende cijfers.
Maar vaak wil men gebruik maken van voorkennis bij de selectie van een steekproef. In dit geval kan
men gebruik maken van de zogenaamde gestratificeerde toevalssteekproef.
Deze steekproef gebruikt men als men weet dat de populatie uiteenvalt in verschillende subgroepen of
strata die zich duidelijk onderscheiden wijze verhouden tot het te onderzoeken kenmerk. In dit geval
trekt men een toevalssteekproef uit elk van de verschillende strata in de populatie. Je kan je omvang
van deze verschillende toevalssteekproeven afstemmen op de omvang of de relevantie van een
bepaald stratum. (bv het aantal kiesmannen)  goed!
Ook bij de quotasteekproef maakt men gebruik van voorkennis bij de selectie van de
onderzoekselementen. Men steunt met name op de beschikbare informatie in verband met de
populatieverdeling voor een aantal socio-demografische variabelen zoals vb. geslacht en leeftijd.
Op basis daarvan legt men vast hoeveel onderzoekselementen men binnen elke subcategorie nodig
heeft; men zoekt vb. 25 mannen tussen de 20 en de 25 jaar.
Tot hier hebben de gestratificeerde en de quotasteekproef veel gelijkenissen, maar een cruciaal verschil
is dat het aan de interviewer is om de onderzoekselementen in de vooraf gedefinieerde quota te
selecteren. Er wordt niet verteld hoe die quota opgevuld worden. Vaak vraagt de interviewer dus bv al
zijn/haar vrienden vraagt omdat dit makkelijker en goedkoper is. De generaliseerbaarheid is vaak een
probleem!  slecht!
Nog een andere manier is de clustersteekproef. Hierbij onderscheidt men eenheden op verschillende
geneste niveaus. Binnen elk niveau gaat men dan op een toevallige basis een aantal eenheden kiezen.
Men begint bij het hoogste niveau. De primaire eenheden zijn dan vb. jaartallen, gemeente, scholen,
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enz.. Binnen de toevallig gekozen primaire eenheden kiest men vervolgens een aantal secundaire
eenheden tweetrapssteekproef. Men kan uiteraard ook meer trappen inbouwen. Voordeel : je kan op
zoek gaan naar onderzoekselementen in de buurt (dit gaat uiteraard wel steeds ten koste van de
precisie van de schattingen)  goed!

2.2.2 Onderzoekselementen en hun aggregatieniveau (Hb 30)
Onderzoekseenheden worden vaak ingedeeld op basis van hun aggregatieniveau (= niveau van
optelling).
Als de onderzoekselementen individuen zijn dan situeert de analyse zich op microniveau.
Een hoger niveau is het mesoniveau. Hierbij zijn de onderzoekselementen gegroepeerd vb. functioneel
gegroepeerde Belgische BV’s: de topsporters, de mediamensen..
Als het over alle passende individuen gaat spreken we van het macroniveau. Vb. de
onderzoekselementen hebben betrekking op al de bekende personen van verschillende landen.
Ecologische meetfout/ecological fallacy = Uitspraken doen op individueel niveau of microniveau op
basis van gegevens op meso- of macroniveau. (Doordat de scores nu op hoog niveau opgeteld zijn, kan
je niks meer zeggen over de verschillen op lager niveau)

2.3 Variabelen
2.3.1 Variabelen en hun meting (Hb. 32)
Een variabele = een kenmerk van de onderzoekselementen dat kan variëren.
Meting = het registreren in welke mate een bepaald kenmerk aanwezig is bij de onderzoekselementen
Afhankelijk van de gebruikte meetprocedure krijgt men vaak verschillende meetwaarden voor dezelfde
onderzoekselementen en komt men soms ook tot andere onderzoeksconclusies. Het is dus heel
belangrijk om na te denken over de variabelen en hun meting!
Conceptualiseren = Het concept, dat wat men wil meten, zo goed mogelijk omschrijven.
Proxi-variabele = variabele die dicht in de buurt komt van wat je wil zeggen.
Pas als je duidelijk hebt gedefinieerd wat je wil onderzoeken, kan je op zoek gaan naar een juist
meetinstrument.
Dan moeten we een geschikte empirische representante/maatstaf vinden voor het theoretische concept
 indicering = De identificatie van een bepaald waarneembaar verschijnsel als een
representant/maatstaf voor het theoretische concept.
We spreken van een valide indicator als er daadwerkelijk wordt gepeild naar wat men wil peilen.
(betrouwbaarheid) Validiteit impliceert sterke overlap tussen de conceptuele definitie en de
betekenisinhoud van de indicator.

Voorwaarden voor een volwaardig meetinstrument :
1° Operationalisering = preciseren hoe men met de indicator om moet gaan.
We hebben de ONZIN-indicator (= een tekstje over individualisme) en we creëren hierbij 5
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antwoordcategorieën:
volledig eens, eens, noch eens noch oneens, oneens, volledig oneens. (Likert) Hoeveel en welke
antwoordcategorieën je kiest, hebben een belangrijke impact op de resultaten.
2° Sommige complexe concepten kunnen niet aan de hand van 1 indicator in kaart worden gebracht.
Een volwaardig meetinstrument voor een dergelijk complex concept (vb. individualisme) moet meerdere
indicatoren hebben.
Er moet dan gebruik worden gemaakt van een bundeling van verschillende indicatoren of met andere
woorden, men moet een meetschaal gebruiken. Omdat zulke meetschaal in principe naar 1 een
hetzelfde concept peilt, moet er uiteraard een grote samenhang bestaan tussen de antwoorden op de
onderscheiden indicatoren.  betrouwbaarheid.
 Interpersoon betrouwbaarheid: Uitgangspunt: De personen die ‘even’ individualistisch ingesteld zijn,
moeten op een gelijkaardige manier reageren.
 Betrouwbaarheid in tijd: Als men dezelfde indicatoren gebruikt op verschillende momenten in de tijd
zou men ceteris paribus (= onder voor het overige gelijkblijvende omstandigheden) eveneens een vrij
grote samenhang moeten zien tussen de antwoorden. = intertemporele of test-retest betrouwbaarheid.
3° Men moet ook voorzichtig zijn met subjectieve indicatoren die steunen op persoonlijke inschattingen
van een aantal ondervraagden of respondenten. Antwoorden worden vaak vertekende door luiheid,
onwetendheid of sociale wenselijkheid. Mensen zijn soms niet in staat om de antwoorden juist te
beoordelen. Daarom moet je voorzichtig zijn met de formuleringen van de indicatoren/survey-items.
Voeg altijd een ‘geen mening’-antwoordcategorie toe, het is beter om je meting te doen obv een
kleinere groep dan dat je non-attitudes bekomt. Bepaalde mensen gaan ook bepaalde antwoorden
geven omdat die sociaal beter aanvaard zijn (vooral mensen die een hogere opleiding genoten
hebben).
Let altijd op : variabelen die op het eerste zicht perfect eenduidig lijken kunnen nog problemen
opleveren (bv geslacht). Je moet dus altijd de validiteit en de betrouwbaarheid in vraag durven stellen!

2.3.2 Variabelen en hun meetniveau Hb. 35
Voor ogenschijnlijk gelijke concepten kunnen toch heel verschillende meetinstrumenten worden
gebruikt.
Dit komt doordat de precieze invulling die men geeft aan het variabele concept kan verschillen. Om
deze diversiteit aan meetinstrumenten toch te organiseren worden ze ingedeeld volgens hun
meetniveau.
2 verschillende meetniveaus: Kwalitatief meetniveau en Kwantitatief meetniveau.

2.3.2.1 Variabelen gemeten op KWANTITATIEF meetniveau
Kwantitatief gemeten variabelen nemen numerieke meetwaarden aan waarmee men rekenkundige
bewerkingen kan uitvoeren en waartussen men dus ook betekenisvolle verschillen kan berekenen.
vb. aantal gefietste kilometer. (Dit zijn metrische variabelen volgens sommige auteurs.)
Interval- of ratio-meetniveau
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Kwantitatieve variabelen kunnen op 2 verschillende niveaus gemeten zijn: Interval of Ratio niveau.

-

Ratio-meetniveau:
natuurlijke afstand
vast of natuurlijk nulpunt. (= afwezigheid van een bepaald kenmerk)
verhoudingen hebben eenduidige interpretatie ( je kan er wel mee rekenen)
Transformatie : y = bx
vb. aantal gefietste km



Interval-meetniveau:
- natuurlijke afstand, maar geen natuurlijk nulpunt (het nulpunt is een schaalwaarde, net zoals
alle andere schaalwaarden)
 verhoudingen tussen interval-meetwaarden kunnen niet op een eenduidige manier
geïnterpreteerd worden.
- Transformatie : y = a + bx ( niet zeggen dat 20 graden dubbel zo warm is dan 10 graden)
- vb. meten van de temperatuur (bij 0°c is er nog steeds een temperatuur), intelligentiescores
en jaartellingen.

Discreet of continu
Je kan variabelen nog opsplitsen in 2 andere subtypes.


Discrete variabelen : Binnen een interval kunnen niet alle waarden voorkomen. Er kunnen
slechts een aftelbaar aantal waarnemingen aannemen.  aftelbare uitkomstenruimte
Grafisch weergegeven door een staaf- of naalddiagram.
bv. gezinsomvang (een gezin kan bestaan uit 1,2,3,.. leden, maar niet uit 2.3 leden.)



Continue variabelen : kunnen een niet aftelbare waarde aannemen (1.33 en -2)  niet
aftelbare ruimte
Grafisch weergegeven door een doorlopende lijn (lijndiagram)
bv. gewicht, afstand en temperatuur.

In zekere zin degradeert een empirische meting een variabele die in theorie continu is altijd tot een
discreet gegeven. Een afstand kan 7,25632569 zijn maar zo nauwkeurig meet je meetinstrument
waarschijnlijk niet (bv meetlat). Men rondt dit getal dan af naar 7.4. De werkelijke waarde zal zich
ergens in het interval tussen 7.35 en 7.45 bevinden. Het is in de statistiek erg belangrijk om op een
oordeelkundige wijze af te ronden.
Afrondingsregels (zie kader hb. 38):
1. Als de decimalen die we wensen te laten vallen, beginnen met een vier of een waarde kleiner
dan vier laten we de voorafgaande decimaal onveranderd.
7,4455562314  7,4
2. Als de decimalen die we wensen te laten vallen, beginnen met een vijf of een waarde groter
dan vijf, verhogen we de voorafgaande decimaal met 1 eenheid
7,4555562314  7,5
3.
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4. Als de decimalen die we wensen te laten vallen, beginnen met een 5 gevolgd door enkele
nullen, passen we de volgende regels toe:
- Als de decimaal die voorafgaat aan de 5 oneven is, wordt deze verhoogd met 1 eenheid.
7,55000000  7,6
of
12,01500  12,02
- Als de decimaal die voorafgaat aan de 5 even is, blijft deze onveranderd.
7,45000000  7,4
of
12,02500  12,02
Deze regels kunnen ook worden toegepast op gehele getallen.
2.3.2.2 Variabelen gemeten op KWALITATIEF meetniveau (Hb. 38)
Kwalitatieve variabelen nemen geen numerieke waarden aan, maar worden meestal uitgedrukt in een
aantal alfanumerieke categorieën. Met kwalitatieve gegevens zullen we dus geen rekenkundige
bewerkingen uitvoeren.
Nominaal of ordinaal meetniveau
Er bestaan 2 types van kwalitatieve variabelen: Nominale of Ordinale variabelen.


Bij ordinale variabelen wordt geordend categorisch gemeten. De categorieën zijn disjunct en
exhaustief, maar kunnen wel geordend worden.
vb. enquêtevragen die worden vergezeld van de antwoordcategorieën volledig eens, eens,
noch eens noch oneens, oneens en volledig oneens; de maten van een T-shirt (small, medium,
large).
Hoewel er een natuurlijke rangorde bestaat tussen ordinale categorieën kunnen we niet
spreken over natuurlijke verschillen of afstanden.



Bij nominale variabelen wordt ongeordend categoriserend gemeten. Dit wil zeggen dat de
onderzoekselementen worden ondergebracht in disjuncte en exhaustieve categorieën. Vb.
geslacht, huidskleur, politieke partijvoorkeur,…
Disjunct = ieder element hoort slechts in 1 categorie thuis.
Exhaustief = voor elk element is er een categorie beschikbaar.

 Conclusie: Ratio / Interval / Ordinaal / Nominaal (Meetniveaus zijn dus cumulatief en hebben een
hiërarchische logica)

2.3.2.3 Opwaarderen van kwalitatieve metingen: ‘What’s wrong with wanting more?’ (Hb.
39)
Up-scaling : Men gaat kwalitatieve meetwaarden in de statistische analyse vervangen door een
numerieke code (=coderen). Men mag zich uiteraard niet op deze codes baseren om het niveau waarop
een variabele is gemeten te bepalen.
De reden van foutieve opwaardering van het meetniveau is dat de meest krachtige analysemethoden
rekenkundige manipulaties veronderstellen en dus kwantitatieve variabelen vereisen.
Zo kan een dichotome nominale variabele (=een variabele die slechts 2 nominale waarden aanneemt,
vb. geslacht) zonder al te grote problemen als een kwantitatief gegeven worden bekeken. De
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meetwaarden kunnen immers geïnterpreteerd worden als ‘het bezitten van een bepaald kenmerk’ of
‘het niet bezitten van een bepaald kenmerk’, waarbij het bewust kenmerk een van de 2 nominale
categorieën is. Er is sprake van natuurlijke volgorde en dus kan het nominale meetniveau
geordinaliseerd worden.
Het is dus wel degelijk zinvol om een dichotome nominale of ordinale variabele om te zetten in een
dummy-variabele, die de scores 0 of 1 aanneemt en die scores vervolgens pseudo-kwantitatieve
eigenschappen toe te dichten. je zet de nominale variabelen om in dummies om dit toch te gebruiken
in kwantitatieve analyse.
Een dergelijke opwaardering is echter totaal onverantwoord bij polytome nominale variabelen, dit zijn
variabelen die meer dan 2 nominale waarden aannemen (bv in welke provincie je woont, het zijn er 10
maar je kan ze niet ordenen want de verschillen hebben geen betekenis)
Maar je kan deze k nominale categorieën wel omzetten in k-1 dummy- variabelen. De k-de nominale
categorie wordt al bepaald door de overige k-1 categorieën!  vrijheidsgraden = men kan n gevallen
slechts vrij verdelen over k-1 categorieën als er k categorieën zijn.
Bij de ‘provinciale woonplaats’ in België zal men 9 dummy-variabeken gebruiken die de score 1
aannemen indien het individu woont in de provincie X en 0 indien het er niet woont. ZIE tabel p 41
Voor de tiende provincie wordt geen aparte dummy opgenomen omdat de score hiervan perfect kan
worden afgeleid uit de negen overige dummy’s.

2.3.2.4 Downscaling: ‘What’s wrong with wanting less?’ (Hb. 38)
Een variabele die eigenlijk op kwantitatief meetniveau zou kunnen worden gemeten , wordt bijvoorbeeld
slechts op ordinaal niveau gemeten. Dit gebeurt bv wanneer men niet beschikt over de oorspronkelijke
ruwe scores voor gezinsinkomen  mensen zijn niet bereid hun exact inkomen te zeggen, wel ‘laag’,
‘gemiddeld’ of ‘hoog’. Doordat we veel minder informatie hebben zijn de analytische mogelijkheden
sterk beperkt! Maar soms zijn simpele classificaties makkelijker te interpreteren.
Ook wanneer men wel beschikt over kwantitatieve gegevens kan men steunen op kengetallen en
technieken van een lager meetniveau. De verschillende meetniveaus zijn hiërarchisch opgebouwd. Dit
wil zeggen dat de eigenschappen van een lager meetniveau automatisch ook van toepassing zijn op
een hoger meetniveau.
Maar downscaling brengt wel altijd een verlies aan informatie met zich mee! Daar staat tegenover dat
eenvoudige classificaties vaak transparanter zijn en dus geschikter voor communicatie op een breder
publiek.

2.3.3 Variabelen en hun verdeling (Hb. 42)
De benaming van een variabele in een uitgeschreven tekst wordt meestal tussen aanhalingstekens
geplaatst. Hiermee heeft men aan dat de wijze waarop de variabele werd geïndiceerd en
geoperationaliseerd een fundamentele impact heeft op de concrete betekenisinhoud ervan.
Variabele worden gelabeld door middel van verschillende hoofdletters (A,B,C,D,…) of aan de hand van
de hoofdletter X met een rangnummer als subscript (X1, X2, X3,…)
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Univariate verdeling = het variatiepatroon van 1 variabele, de meetwaarden in 1 kolom.
Men herschikt de gegevens uit een kolom van de datamatrix dikwijls in de vorm van een
frequentieverdeling om een beter inzicht te krijgen in de dataset.
Hierin registreert men de verschillende meetwaarden die een variabele aanneemt en koppelt ze aan het
aantal keren dat ze voorkomen (= hun absolute frequentie, fi )
Maar zodra men wil gaan vergelijken, biedt een absolute frequentie weinig houvast. Daarom gebruikt
men in comparatieve onderzoeksopzetten vaak relatieve frequenties ( = fi* )
Relatieve frequentie = absolute frequentie / N (de populatieomvang of steekproefomvang n)
Als men de relatieve frequenties met 100 vermenigvuldigd dan bekomt men percentages.
Het gevaar van het gebruiken van de relatieve kengetallen obv de steekproefgegevens is dat de
oorspronkelijke n wordt weg gedeeld. Om nonsensicale conclusies te vermijden vermeld je dus best ook
altijd de steekproefgrootte n.
Soms zal de variabele in een specifieke populatie of steekproef slechts 1 waarde aannemen (bv
geslacht in nonnenklooster)  constante

2.3.4 Variabelen en hun plaats in de analyse (Hb. 43)
In veel statistische analyses worden vele variabelen tegelijkertijd betrokken. Men spreekt in dit verband
over multivariate statistische analyse. Zo kan men bijvoorbeeld het inkomen verklaren op basis van
‘opleidingsniveau’, ‘leeftijd’ en ‘anciënniteit’.
Inkomen fungeert dan als te verklaren variabele of afhankelijke variabele. Deze soort variabele geeft
men weer met de hoofdletter Y.
De andere variabelen (leeftijd, anciënniteit en opleidingsniveau) zijn de onafhankelijke variabelen of de
verklarende variabelen. Ze worden weergegeven door de hoofdletter X.
Het verschil tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen is niet bij alle multivariate analyses
belangrijk. Dit is enkel het geval bij analyses die uitgaan van een causaal verband tussen de variabelen
van het type’ X beïnvloedt Y’.
We spreken in dit verband ook van een asymmetrische analyse.
Bij symmetrische analyses gaat men wel op zoek naar een verband tussen variabelen en maakt men
geen onderscheid tussen afhankelijk en onafhankelijke variabelen. Vb. men kan nagaan of, en in welke
mate, het aantal km dat iemand kan fietsen op een uur samenhangt met het aantal km dat diezelfde
persoon kan lopen op een uur.

2.4 Meetwaarden: Coördinaten in een n-dimensionele ruimte
Elke meetwaarde kan worden opgevat als een punt in een tweedimensionale ruimte die wordt bepaald
door 2 assen, de onderzoekselementen en de variabelen. Elke meetwaarde kan dus worden
gelokaliseerd aan de hand van de corresponderende coördinaten op die assen. De hoofdletter X
gebruiken we om de variabele(grootheid die we meten) aan te geven. Om aan te geven dat het om een
specifieke meetwaarde/resultaat van variabele gaat en niet om een variabele gebruiken we een kleine
letter x.
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De 1ste voetindex verwijst naar de coördinaat op de verticale as (onderzoekselement) en de 2 de
voetindex verwijst naar de coördinaat op de horizontale as (variabele).
Een willekeurige meetwaarde in een tweedimensionale datamatrix wordt vaak geschreven als xij waarbij
i = 1,2,..,p en j = 1,2,..,q.  PxQ-matrix
Soms hebben we te maken met een driedimensionale datamatrix, vb. bij een panelonderzoek. Hier
worden metingen verricht bij dezelfde onderzoekselementen en voor dezelfde variabelen op
verschillende momenten in de tijd  xijk waarbij k betrekking heeft op een moment in de tijd.

2.5 Werken met een datamatrix (Hb. 46)
2.5.1 Sommen in een datamatrix: het sommatieteken
Hoe werken met datamatrix en hoe deze bewerkingen compact weergeven?

2.5.2 De proef op de som
Zie HB 48– 55 + PPT en notities!
 = een aaneengeschakelde algebraïsche som = sommatieteken
=de sommatie van termen xi waarbij i varieert van 1 tot en met n.

2.5.3 Rekenregels van het sommatieteken
3 rekenregels voor de sommatie
- een meervoudige sommatie kan steeds opgesplitst worden in een som van enkelvoudige sommaties
- de volgorde van de sommatietekens in een meervoudige sommatie kan probleemloos omgedraaid
worden
- de sommatie van een som is gelijk aan de som van de sommaties
Ook geldt dat
- men een constante factor altijd voor het sommatieteken mag plaatsen
- de sommatie van een constante gelijk is aan de reikwijdte van die sommatie vermenigvuldigd met die
constante
- de sommatie van een product niet gelijk is aan het product van de sommaties (zie uitzondering p. 55!)
uitzondering: Het is mogelijk om een dubbele som van een product om te zetten in het product van
enkelvoudige sommen. Het is niet mogelijk om een dubbele som van een product om te zetten in een
product van dubbele sommen.

2.5.4 De grafische voorstelling van data
We zullen grafieken als vertrekpunt gebruiken voor een kort overzicht van de mogelijkheden en
problemen van grafische voorstellingen van statistisch materiaal.
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2.5.4.1 Staaf-, cirkel- en taartdiagram (Hb. 55)
Staafdiagram
 zeer geschikt voor de weergave van de verdeling van een kwalitatief gemeten variabele. Ook nuttig
om een goed beeld te krijgen van de omvang van de meetwaarden voor de verschillende
onderzoekselementen.
Soms ook een geclusterde variant die tegelijkertijd 2 of meer verdelingen weergeeft.
De ijking van de y-as staat altijd in functie van de variabele met de grootste variatiebreedte (= grootste –
kleinste waarneming). (zie HB 49 – 50)
Taartdiagram
 gebaseerd op aandelen. Aandelen zijn relatieve aantallen die men in de praktijk vaak
verhoudingsgetallen noemt. Vaak optisch bedrog. Een 3D-voorstelling ziet er mooi uit maar het voorste
deel lijkt altijd groter en de gegevens zijn dus moeilijk te interpreteren. Een cirkeldiagram is dus vaak
een betere oplossing. (zie HB 50 – 51)
2.5.4.2 Lijndiagrammen (Hb 58)
Lijndiagrammen
Men moet op zijn hoede zijn voor eventuele distorsies ten gevolge van de ijking van de assen.
(voorbeeld whisky)
Er kan een misleidende ijking zijn van de y-as of ordinaat.
Of er kan misleidende ijking zijn van de x-as of de abscis.
Om dergelijke interpretatieproblemen te vermijden, is het verstandig om bij de ijking van de abscis en de
ordinaat een 2/3 – verhouding na te streven. De lengte van de y-as bedraagt ongeveer 2/3 van de
lengte van de x-as = Middle range strategy (vb. x-as = 15 dan is y-as = 10)
2.5.4.3 Pictogrammen (Hb 61)
Pictogrammen zijn grafieken waarbij men symbolen of iconen gebruikt om de data weer te geven. Hier
is sprake van distorsies. Als mijn kiest voor een 2- of 3-dimensionale afbeelding is er vaak het probleem
dat als één variabele verandert in waarde dat de andere ook wordt aangepast en dit geeft een
vertekend beeld (zie dokterfiguur hb. 55).  leugenfactor : de verhouding van het grafisch
weergegeven effect over het feitelijke effect zoals dat tot uiting komt in da data. Maar ook wanneer de
gegevens wel juist worden vertaald in een 2- of 3-dimensionaal figuur blijft het voor veel mensen
moeilijk om te interpreteren. Dit wordt dus niet vaak gebruikt.
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Hoofdstuk 3: Visuele inspectie van verdelingen op basis
van ruwe data
3.1 Inleiding
EDA (= Exploratory Data Analysis)
 neemt aftand van de gewoonte om een dataset te beschrijven adhv beperkt aantal kengetallen
 inzicht in een dataset is meer dan een samenvatting van kengetallen.

3.2 Data: Ter illustratie (Hb 84)
We bekijken de onderzoeksopzet in functie van begrippenkader van H2. ZIE Hb p 85
 27 onderzoekselementen en 2 variabelen, microniveau, discrete kwantitatieve variabelen,
populatiegegevens

3.3 Het stam-bladdiagram (Hb.86)

Een stam-bladdiagram kan in principe enkel gebruikt worden bij kwantitatieve gegevens, in tegenstelling
tot het staafdiagram of het cirkeldiagram.
Een ander verschil is dat het stam-bladdiagram al de informatie met betrekking tot de individuele
meetwaarden behoudt. Je vertrekt van de meetwaarden splitst ze op in een stam en een blad.
We gebruiken de tientallen als de stam en de eenheden als blad. Dan rangschik je de bladeren die bij
de stammen horen van klein naar groot.
In de rechtermarge vinden we de absolute frequenties ( fi ) terug. De absolute frequentie geeft weer
hoeveel meetwaarden zich er in een bepaald interval bevinden.
Om de vergelijking van 2 verdelingen gemakkelijker te maken, kan men de stam-bladdiagrammen ook
rug-aan-rug plaatsen.
Stam-bladdiagram laat ons toe om op een snelle manier een vrij goed beeld te krijgen van een aantal
belangrijke karakteristieken van univariante verdelingen : centrum, spreiding, vorm en het voorkomen
van eventuele uitschieters.

3.3.1 Het centrum of de centrale tendentie van een verdeling (Hb.87)
Twee veelgebruikte kengetallen voor centrale tendentie of zogenaamde centrummaten zijn de modus
en de mediaan.
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3.3.2 De Modus
De modus (Mo) = de meest voorkomende waarneming of met andere woorden de meetwaarde ( x i ) die
correspondeert met de hoogste absolute ( fi ) of relatieve ( fi* ) frequentie.
Om de modus te bepalen moeten de gegevens dus helemaal niet geordend zijn. De modus is ook
bruikbaar als centrummaat voor nominaal of ongeordend categoriserend gemeten variabelen.
De modus houdt geen rekening met alle meetwaarden en vooral bij kleine populaties of steekproeven
kan dit een misleidend resultaat opleveren. De modus levert ook niet altijd een eenduidig resultaat op.
3.3.2.1 De Mediaan
De mediaan = de middelste meetwaarde, gegeven dat de meetwaarden eerst gerangschikt worden (in
stijgende volgorde).
De meetwaarden MOETEN geordend zijn, dus de me is enkel bruikbaar bij data die ordinaal of
kwantitatief gemeten zijn.
Als men beschikt over N gerangschikte meetwaarden is de middelste meetwaarde de ( N+1 ) / 2 de
meetwaarde en is dus de observatie die daarmee overeenstemt de mediaan.
-

Als N is oneven : Me is een geheel en eenduidig getal
Als N is even : Me ligt tussen ( N/ 2 )de wrn en ( N/2 + 1 )de wrn.
Beschik je over kwantitatieve gegenvens? Gemiddelde van de 2 wrn’en berekenen = Me !

Om tijd te sparen gaan we gebruikt maken van de gecumuleerde frequenties ( Fi ) = de absolute
frequenties opgeteld. Voor de berekening van de Fi’s hanteren we met andere woorden een top-downlogica. We beginnen de optelling bij de kleinste meetwaarde die zich bovenin het diagram bevindt. De F i
van de grootste meetwaarde is daarom altijd gelijk aan N.
In formulevorm kan men dus zeggen dat Fi =

j

Tukey maakte gebruik van dieptes. Dit kengetal vertoont veel gelijkenissen met de gecumuleerde
frequentie (Fi) en geeft weer hoe diep een bepaalde observatie zich in de verdeling bevindt. De mediaan
fungeert hierbij als referentiepunt en is met andere woorden het absolute dieptepunt. Hoe groter de
diepte hoe dichter een stam en de daarbij horende bladeren bij de mediaan liggen.
Diepte = waarnemingen van klein naar groot ordenen en dan de middelste.
- Bij oneven aantal waarnemingen: diepte = mediaan
- Bij even aantal waarnemingen: diepte ≠ mediaan vb. diepte =

= 24,5  diepte = 24 (INT = alles

na de komma laten vallen!)
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Bij de berekening van dieptes gebruikt men een combinatie van de top-down- en bottom-up-logica (Men
begint bij de grootste meetwaarde onderin het diagram en telt vervolgens door tot de kleinste
meetwaarde).
De diepte voor de mediaanstam stellen we gelijk aan het rangnummer van de mediaan. Om het verschil
met de andere stammen duidelijk te maken, zet Tukey de diepte van de mediaanstam tussen haakjes.
 Voor de stammen die kleiner zijn dan de mediaanstam stelt hij de dieptes gelijk aan de
gecumuleerde frequenties op basis van een top-down-logica.
 Voor de stammen die groter zijn dan de mediaanstam stelt hij de dieptes gelijk aan de gecumuleerde
frequenties op basis van een bottom-up-logica. ( zie HB 68 )

3.3.3 De variatie of spreiding van een verdeling (Hb. 91)
We gaan kijken hoe de meetwaarden voor een bepaalde variabele variëren. Een van de meest
elementaire spreidingsmaten is de variatiebreedte (VB) = het verschil tussen de grootste en de kleinste
meetwaarde.
Omdat deze maatstaf ervan uitgaat dat de meetwaarden kunnen worden geordend en dat verschillen
tussen de meetwaarden een eenduidige betekenis hebben, is hij enkel bruikbaar bij variabelen
waarvoor de metingen zich situeren op een kwantitatief niveau.
Deze spreidingsmaat is erg gevoelig voor de aanwezigheid van uitschieters (outliers)  Niet-resistent.

3.3.4 De vorm (Hb. 91)


Het eerste criterium = de scheefheidsgraad of de mate waarin een verdeling symmetrisch of
asymmetrisch is. Bij een symmetrische verdeling zijn de waarden die onder of boven het
centrum liggen als het ware elkaars spiegelbeeld. Veel verdelingen wijken echter af van dit
symmetrische ideaal en zijn ofwel scheef naar links (linkssymmetrisch) of scheef naar rechts
(rechtssymmetrisch).



Het tweede criterium = de graad van kurtosis of gepiektheid van een verdeling.
Verdelingen met één piek = unimodaal
Verdelingen met twee pieken = bimodaal
Verdelingen met meerdere pieken = multimodaal

3.3.5 De aanwezigheid van hiaten of uitschieters (Hb. 92)
Uitschieters of hiaten = scores die atypisch zijn voor een bepaalde dataset omdat ze extreem hoog of
extreem laag zijn.
Het is heel belangrijk om na te gaan of er uitschieters zijn. Dit kunnen foutieve meetwaarden zijn of juist,
als ze juist zijn is het tevens ook niet altijd handig om ze in de dataset te houden omdat veel kengetallen
heel gevoelig zijn voor uitschieters.
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Bij een stam-bladdiagram heb je een outlier als aan de onder- of bovenkant van het diagram een of
meer balderen voorkomen die duidelijk geïsoleerd zijn( d.w.z.d. ze respectievelijk gevolgd of
voorafgegaan worden door meerdere stammen zonder bladeren) van de rest.

3.4 Het doosdiagram (Hb. 93)
In een doosdiagram worden 5 statistische kengetallen weergegeven:
- De kleinste meetwaarde
- Het 1ste kwartiel Q1 (onderkant doos)
- De mediaan ME (Horizontale streep in de doos)
- Het 3de kwartiel Q3 (bovenkant doos)
- De grootste meetwaarde
De doos wordt begrenst door het eerste en derde kwartiel. In het Engels wordt dit soort van diagram
ook een box-and-whiskers diagram genoemd.
De term snorharen (whiskers) verwijst naar de verticale lijnstukken die de onderzijde en de bovenzijde
van de doos verbinden met de grootste en de kleinste meetwaarde.

3.4.1 Kwartielen en scharnierwaarden (Hb. 94)
Q1 of het eerste kwartiel = het kengetal waarvoor geldt dat 25 procent van de meetwaarden kleiner (of
gelijk) zijn.
=

de meetwaarde

Q3 of het derde kwartiel = het kengetal waarvoor geldt dat 75 procent van de meetwaarden kleiner (of
gelijk) zijn.
=

de meetwaarde

De mediaan of de middelste meetwaarde kan men ook Q2 of het tweede kwartiel noemen. Voor de
mediaan geldt immers dat 50 procent van de meetwaarden kleiner (of gelijk) zijn.
=

de meetwaarde

Soms gebruikt met in een doosdiagram niet Q1 en Q3 maar wel de eerste en de tweede
scharnierwaarden (S1 en S2)
S1 : De eerste scharnierwaarde = de mediaan van de geordende meetwaarden te beginnen met de
kleinste meetwaarde tot en met de waarneming met maximale diepte.
De kleinste score met de grootste diepte is de score met als rangnummer
(indien N oneven is) en

of de mediaan

(indien N even is).

S2 : scharnierwaarde = de mediaan van de geordende meetwaarden te beginnen met de waarneming
met maximale diepte tot en met de grootste meetwaarde.
De grootste score met de grootste diepte is de score met als rangnummer
(indien N oneven is) en

of de mediaan

(indien N even is).
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Conclusie (Let op dit zijn geen getallen die je uitkomt maar een waarneming, de bijbehorende
getalwaarde moet je dus nog zoeken!!) (zie hb 96) :
Q1

S1

Me = Q2

Q3

S2

N Oneven

N Even

korreligheid = eenzelfde meetwaarde wordt bij meerdere onderzoekselementen gedaan.
 Let op bij hoge korreligheid! (zie hb. 97)
Indien N even is, kan het rangnummer van bijvoorbeeld het eerste kwartiel (of de eerste
scharnierwaarde) ook gelijk zijn aan de 4,25ste meetwaarde. Het is in dit geval niet echt accuraat om
gewoon het gemiddelde van de 4de en de 5de meetwaarde te bepalen. De betrokken meetwaarde ligt
immers dichter bij de 4de dan bij de 5de meetwaarde. Dit zullen we in rekening moeten brengen.
Stel dat de 4de en de 5de meetwaarde respectievelijk gelijk zijn aan 13 en 17 dan bedraagt de 4,25 ste
meetwaarde
13 + 0,25.(17-13) = 14

3.4.2 Het doosdiagram en het centrum van een verdeling (Hb. 98)
De centrummaat die het makkelijkst is terug te vinden in een doosdiagram is de mediaan. ( vet
weergegeven)
De mediaan is ook zeer resistent of ongevoelig voor uitschieters.
Het middenkwartiel = het gemiddelde van de kwartielen
De middenscharnier = het gemiddelde van de scharnierwaarden
 Deze twee waarden kan je berekenen als je de mediaan te resistent vindt.
De scores die je krijgt van deze kengetallen zijn beide kleiner dan de mediaan. Dit is logisch vermits de
afstand tussen het eerste kwartiel (of het eerste scharnier) en de mediaan in dit geval groter is dan de
afstand tussen de mediaan en het derde kwartiel (of het tweede scharnier).
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Het trigemiddelde van Tukey = een kengetal dat in zekere zin de merites van de mediaan en
middenkwartiel/scharnier combineert. Aangezien Tukey meestal de scharnierwaarden gebruikt, luidt de
formule hiervoor:

(kwantitatief meetniveau)

3.4.3 Het doosdiagram en de spreiding van een verdeling (Hb. 99)
De interkwartielafstand (IKA) = een spreidingsmaat die zeer gemakkelijk kan worden afgelezen uit
een doosdiagram. De interkwartielafstand is immers gelijk aan de hoogte van de doos.  Q3 – Q1
De middenspreiding = het verschil tussen de 1ste en de 2de scharnierwaarde.  S2 – S1
Deze 2 spreidingsmaten hebben geen last van eventuele uitschieters omdat ze geen gerbuik maken
van de 25 % kleinste en grootste meetwaarden. Het zijn veel resistentere spreidingsmaten dan
bijvoorbeeld de variatiebreedte (= verschil tussen grootste en kleinste meetwaarde).
Soms kan men ook stellen dat de interkwartielafstand té resistent is omdat slechts met een beperkte
fractie van de date rekening wordt gehouden. De interkwartielafstand is in feite de variatiebreedte van
de middelste 50 procent meetwaarden. Daarom maakt men soms ook gebruik van de
interdecielafstand ( D9 – D1 ).
Decielen zijn kengetallen die een geordende dataset opsplitsen in 10 stukken van (nagenoeg) gelijke
omvang. Waar men bij de bepaling van de kwartielen de (N+1) de meetwaarde deelde door 4, zal men
hier delen door 10. Het eerste en het negende deciel vindt men dus terug door te zoeken naar
respectievelijk de (N+1)/10de meetwaarde en de 9.(N+1)/10de meetwaarde.
Kwantielen = de groepsnaam voor de kengetallen die een geordende dataset opsplitsen in k fracties
die een gelijk aantal onderzoekselementen bevatten.
Andere kwantielen die geregeld worden gebruikt zijn tercielen (k=3), quintielen (k=5) en percentielen
(k=100)
vb. het 2de terciel T2 = (2.(N+1))/3de meetwaarde
vb. het 3de quintiel = (3.(N+1))/5de meetwaarde
vb. het 27ste percentiel P27 = (27.(N+1))/100ste meetwaarde

3.4.4 Het doosdiagram en de vorm van een verdeling (Hb. 100)
De vergelijking van respectievelijk de afstand tussen de mediaan en de eerste scharnierwaarde (ME –
S1) en de afstand tussen de tweede scharnierwaarde en de mediaan (S2 – ME) leert ons iets over de
vorm van de verdelingen.
Wanneer (S2 – ME) beduidend groter is dan (ME – S1) spreekt men over een verdeling die scheef is
naar rechts of een rechts asymmetrische verdeling.
Wanner (Me – S1) beduidend groter is dan (S2 – Me) spreekt men over een verdeling die scheef is naar
links of een links asymmetrische verdeling.
Wanner beide afstanden nagenoeg gelijk zijn spreken we van een symmetrische verdeling.
!!!! Deze scheefheidsmaten hebben het dus wel enkel over de middelste 50 % van de meetwaarden !!!!
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3.4.5 Het doosdiagram en de aanwezigheid van uitschieters (Hb. 101)
De doos wordt door middel van een verticale lijn verbonden met respectievelijk de kleinste en de
grootste meetwaarde. Voorwaarde: de verticale lijnen worden enkel doorgetrokken tot aan xmin en
xmax indien deze niet verder dan anderhalve interkwartielafstand of anderhalve middenspreiding van
de onder- en bovenzijde van de doos verwijderd zijn. Wel verder  uitschieters, dan niet doorgetrokken
tot uitschieters maar enkel tot de kleinste of grootste meetwaarde die niet verder dan anderhalve
dooshoogte van de onder- of bovenzijde van de doos verwijderd is.
Uitschieters: Q1 – 1,5 . IKA

of

Q3 + 1,5 . IKA

 Meetwaarden die verder dan anderhalve keer de IKA of de middenspreiding weg liggen van de doos
zijn uitschieters en worden aangeduid met een kruisje.
IKA = interkwartielafstand (= Q3 – Q1)
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Hoofdstuk 4: Eerste analyseniveau: centrale tendentie of
centrum
4.1 Kengetallen: een indelingsperspectief (Hb. 124)
- Eerste indelingscriterium : analysekenmerk of analyseniveau.
Bij elk analyseniveau spitst men zich toe op een specifiek aspect van de gegevens. We onderscheiden
3 analyseniveaus: centrale tendentie, spreiding en vorm. Het vormaspect kan nog een opgesplitst
worden in 2 deelaspecten, met name scheefheid of asymmetrie en gepiektheid of kurtosis.
 niveaus want kengetallen van een hoger analyseniveau maken dikwijls gebruik van kengetallen van
een lager analyseniveau
- Tweede criterium : de wijze waarop een variabele gemeten is.
De kengetallen worden ingedeeld in functie van het beoogde meetniveau. Men moet zich wel realiseren
dat het bij variabelen die gemeten zijn op een hoger meetniveau toegestaan is om ook de kengetallen
van een lager meetniveau te gebruiken. Het omgekeerde is niet toegestaan.
 nominaal, ordinaal, interval en ratio
- Derde indelingscriterium : of de kengetallen al dan niet relatief zijn. Men splitst de kengetallen op in
absolute en relatieve kengetallen.
 Absolute kengetallen worden uitgedrukt in de bij de meting gebruikte eenheid. Wanneer de
gegevens bijvoorbeeld betrekking hebben op examenresultaten op een schaal van 0 tot 100 zullen de
absolute kengetallen moeten worden geïnterpreteerd in functie van dezelfde meetschaal.
 Relatieve kengetallen zijn daarentegen dimensieloze of schaalinvariante maatstaven. Bij de
interpretatie mag men dus niet de oorspronkelijke meeteenheid gebruiken. (Relatieve kengetallen
worden meestal gebruikt als mijn datasets wil vergelijken met andere meeteenheden) Bij relatieve
kengetallen wordt de oorspronkelijke meeteenheid weg gedeeld. In de noemer van een relatief kengetal
treft men gewoonlijk een kengetal van een vorig analyseniveau. Om een kengetal voor spreiding
dimensieloos te maken, gaat men het bijvoorbeeld delen door een overeenkomstig kengetal voor
centrale tendentie.  Relatieve kengetallen zijn er dus niet bij het eerste analyseniveau nl. Centrale
tendentie. Indien we dergelijke kengetallen willen vergelijken voor datasets met een verschillende
meeteenheid zullen we één van de meeteenheden als vergelijkingsbasis moeten gebruiken en dus al
de kengetalen moeten omzetten in de desbetreffende meeteenheid.
Genormeerde kengetallen zijn eveneens relatieve kengetallen, maar zij beschikken over een vaste
boven- en ondergrens.

4.2 Het rekenkundig gemiddelde (Hb. 125)
Bij het eerste analyseniveau gaan we op zoek naar het centrum van de verdeling. We proberen dus als
het ware de meest typische meetwaarde voor een bepaalde dataset vast te leggen.  Modus, Mediaan
en Rekenkundig Gemiddelde.
Het rekenkundige gemiddelde = de som van de meetwaarden gedeeld door het aantal meetwaarden.
Men gebruikt in dit verband 2 symbolen:
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=

µ=

is het rekenkundig gemiddelde op basis van steekproefgegvens en µ is het rekenkundig gemiddelde
op basis van populatiegegevens.
Het rekenkundige gemiddelde is het bekendste en vaakst gebruikte centrummaat omdat het een aantal
zeer interessante eigenschappen bezit en mede hierdoor aan de basis ligt van een aantal belangrijke
statistische kengetallen.

4.2.1 Eigenschappen van het rekenkundig gemiddelde (Hb. 126)
POSITIEF :
1. Steekproef VS populatie :
- Het rekenkundige gemiddelde is een zuivere of onvertekende schatter van het
populatiegemiddelde

-

( = µ)  het gemiddelde van de steekproefgemiddeldes = het populatiegemiddelde
(als je heel veel steekproeven van dezelfde grootte uit eenzelfde populatie haalt en telkens het
RG berekent, en als je dan van al deze gemiddeldes het gemiddelde berekent kom je uit op het
populatiegemiddelde)
RG is ook een efficiënte schatter : als je de gemiddeldes berekend voor verschillende
steekproeven uit een populatie zal de intersteekproevenvariabiliteit minimaal zijn  voor
eender welke andere centrummaat zou deze variabiliteit groter zijn
 de som van de gekwadrateerde afwijkingsscores is minimaal

2. Alle waarnemingen worden in de berekening betrokken, hierdoor is het RG dus niet resistent!
3. Algemene algebraïsche eigenschappen :
Maar om die eigenschappen te illustreren, moeten we eerst de notie gecentreerde scores of
afwijkingsscores rond het gemiddelde ci introduceren.
Een gecentreerde score bekomt men als het RG wordt afgetrokken van een meetwaarde.
 ci = xi –
of
ci = x i – µ
Fulcrumeigenschap : De som van alle gecentreerde meetwaarden van een empirische verdeling is altijd
gelijk aan nul.
Dit kan alleen als de som van alle positieve afwijkingsscores gelijk is aan de som van alle negatieve
afwijkingsscores. Hierdoor fungeert het RG als een evenwichtspunt of fulcrum in de verdeling.
Bewijs:

Wegens
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En gegeven

-

= c(onstante) en

Kleinste kwadrateneigenschap : som van de gekwadrateerde afwijkingsscores rond het
gemiddelde is kleiner dan de som van de gekwadrateerde afwijkingsscores rond eender ander
kengetal
Bewijs:
Stel g is de uitkomst van een willekeurige andere maatstaf. Dan zijn de afwijkingsscores rond g
gelijk aan ( – g) en
we kwadrateren nu beide zijden van de gelijkheid

vervolgens sommeren we beide zijden van de gelijkheid voor alle n waarnemingen

De tweede term van de bewerking valt weg, omdat het sommatieteken gelijk is aan 0 (zie
fulcrumbewijs). De tweede term uit het voorgaande resultaat n.
is enkel 0 indien g =
en is in alle andere gevallen altijd grote dan 0. Daarom kunnen we concluderen dat de som van
de gekwadrateerde afwijkingsscores rond een willekeurige waarde g (die niet gelijk is aan het
RG) altijd groter is dan de som van de afwijkingsscores rond het RG.

NEGATIEF :
-

Omdat het RG alle waarnemingsuitkomsten in rekening brengt, is het gevoelig voor de
aanwezigheid van uitschieters en dus weinig resistent.
Ook wanneer men niet over alle meetwaarden beschikt is het RG niet zo bruikbaar.
Het RG levert dikwijls niet-gehele uitkomsten op.
 Omdat het Rg vaak een uitkomst oplevert die in de praktijk nooit werd waargenomen of
nooit kan worden waargenomen, noemt men het soms ook een abstract gemiddelde.
Centrummaten zoals de modus en de mediaan zijn dan correcte/concrete gemiddelden omdat
hun uitkomst altijd overeenstemt met een of meerdere van de waarnemingsuitkomsten.
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4.2.2 Gewogen versus ongewogen variant (Hb. 128)
Je gebruikt de gewogen variant van het RG als verschillende waarnemingen meerdere keren
voorkomen
Gewogen variant :

=

of

µ=

Elke waarneming wordt dan gewogen met zijn respectievelijke absolute frequentie .
K staat dan voor het totaal aantal VERSCHILLENDE waarnemingen of het aantal termen in de teller.
Terwijl N(of n) staat voor het TOTAAL aantal waarnemingen.
Soms wordt er niet gewogen met de absolute frequenties, als sommige scores bv belangrijker zijn dan
andere. Dan kan er bv gewogen worden met het aantal studiepunten. Ook hier moet je delen door de
som van de wegingscoëfficiënten en NIET door het aantal verschillende waarnemingen.

4.2.3 Lineair getransformeerde waarnemingsuitkomsten (Hb. 129)
Lineaire transformatie : t(xi) = a+b.xi
Bijvoorbeeld de scores van Castorp en Matzerath worden getransformeerd van scores op 20 naar
percentages.
Hier is t(xi) = percentage, xi = puntenscore, a = 0 en b = 5
 lineair want grafisch is het een rechte in een Cartesiaanss assenstelsel met intercept 0 en rico 5.
Het intercept is het stuk dat ‘afgesneden’ of ‘geïntercepteerd’ wordt op de y-as (= a)
De richtingscoëfficiënt geeft de hellingsgraad van de rechte weer. Hij drukt ook de graad van
verandering in t(xi) ten gevolge van een verandering in xi uit. (=b)
Het is heel gemakkelijk aan te tonen dat het RG van lineair getransformeerde waarnemingsuitkomsten
gelijk is aan dezelfde lineaire transformatie van het RG van de oorspronkelijke waarnemingsuitkomsten.
Bewijs:
t( ) = a + b.

Om dus terug te keren naar de originele scores op 20 uitgaande van de percentages mag je gewoon
delen door 5 ipv terug te keren naar de data en deze te transformeren: bv castorp  63,15/5 = 12,63
Dit gaat ook als het intercept niet gelijk is aan 0 !  wel op andere manier (zie hb 130)
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4.3 Niet-lineaire transformaties en andere gemiddelden (Hb.130)
Er bestaan ook nog andere gemiddelden voor kwantitatieve gegevens en deze gemiddelden worden in
specifieke omstandigheden gebruikt en daarom noemen we ze specifieke gemiddelden (SG).
In algemene termen kunnen we deze specifieke gemiddelden als volgt definiëren:
T(SG) =
SG’s zijn dus niets anders dan rekenkundige gemiddelden van niet-lineair getransformeerde gegevens
T(xi). Daarna moet je ook altijd de inverse transformatie toepassen zodat de meeteenheid weer wordt
zoals hij was (bv euro2)
We zullen ons beperken tot 3 varianten, het harmonische, het kwadratische en het meetkundige
gemiddelde.
Deze gemiddelden zijn telkens gebaseerd op een specifieke niet-lineaire transformatie.
Harmonische gemiddelde  reciproque transformatie (omkering)
T( ) =
Dit kengetal wordt gebruikt als de meeteenheid van de variabele een samengestelde grootheid is
(km/uur, euro/l,…) Bovendien moet er sprake zijn van een vaste objectiefwaarde in termen van de
eerste meeteenheid (in teller) Er wordt bijvoorbeeld een vaste afstand afgelegd of een vast bedrag
gespendeerd.
vb. iemand legt eenzelfde afstand af aan verschillende snelheden af. Wat is de gemiddelde snelheid?

Kwadratisch gemiddelde  kwadratische transformatie
T
Dit kengetal wordt gebruikt bij de berekening van een gemiddelde van afwijkingsscores. Doordat de
meetwaarden zowel positief als negatief kunnen zijn, dreigen ze elkaar immers te compenseren.
vb. waarnemingen zijn afwijkingsscores van het gerapporteerde inkomen in een enquête ten opzichte
van het reële inkomen. Hoeveel bedraagt de gemiddelde afwijking?

Meetkundig gemiddelde  logaritmische transformatie
T
Anti log = exponentiële functie.
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Of
(bewijs)




waarbij

en dus staat voor een aaneengeschakeld product.

Dit kengetal wordt gebruikt bij de berekening van gemiddelde groeipercentages. Let wel, de
groeipercentages moeten steeds omgezet worden in groeifactoren: vb. 6 procent  1,06
vb. de waarnemingen zijn interestvoeten. Wat is de gemiddelde interestvoet?
Definitie:
vb.
Gevolgen:


Toepassingen:

want
want

Rekenkundige eigenschappen van de logaritmische functie: (Hb. 138)
1.
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2.
3.
4.

Bijzondere logaritmen:
a = 10
Dit noemen we een Briggse logaritme
a=e
Dit noemen we een Neperiaanse of natuurlijke logaritme

Grootteverhouding van de kwantitatieve gemiddelden
KG > of RG > MG > HG
Voor vb’en en oefeningen: zie HB 132-145
ZIE OOK OVERZICHTSTABEL  HB p146
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Hoofdstuk 5: Tweede analyseniveau: spreiding en
dispersie
5.1 Inleiding (Hb. 162)
Maatstaven verbonden met het tweede analyseniveau peilen naar variabiliteit van de waarnemingen.
Bij kwantitatieve variabelen komt deze variabiliteit tot uiting in de mate waarin de waarnemingen van
elkaar verwijderd zijn, met andere woorden op onderlinge afstand.
Omdat verschillen tussen meetwaarden bij kwalitatieve gegevens geen eenduidige betekenis hebben,
moeten we dus op zoek naar een andere spreidingsmaat. Bij nominaal gemeten variabelen kunnen we
enkel steunen op het aantal keren dat een bepaalde waarde werd geregistreerd (absolute frequenties),
vandaar dat dispersie hier kan worden gelijkgesteld aan heterogeniteit.
Hoe meer de nominale waarnemingen gespreid zijn over verschillende categorieën, hoe heterogener
een ongeordend categoriserende meting is.
Bij ordinaal gemeten variabelen moeten we strikt genomen eveneens steunen op het aantal keren dat
een bepaalde waarde werd geregistreerd. Maar omdat hier sprake is van een geordend
categoriserende meting zijn de gecumuleerde frequenties duidelijk informatiever dan de absolute
frequenties.
Ordinale spreiding kan ook worden gelijk gesteld aan polariteit. Hoe meer de ordinale waarnemingen
gespreid zijn over verschillende categorieën, hoe meer we ze in de uiterste of polaire categorieën
kunnen terugvinden.
Maar hoe spreiding/dispersie ook wordt gedefinieerd (als afstand, als heterogeniteit of als polariteit),
altijd geldt dat hoe groter de uitkomst is, des te meer de waarnemingen gespreid zijn.

5.2 Spreidingsmaten op kwantitatief meetniveau (Hb. 162)
5.2.1 Variatie en standaardafwijking: een onafscheidelijk duo (Hb. 162)
5.2.1.1 De achtergrond
Wanneer we willen meten hoe ver de meetwaarden van een kwantitatieve variabele van elkaar
verwijderd zijn, ligt het voor de hand dat we ons in de eerste instantie zullen baseren is de verschillen
tussen de meetwaarden (
. In die zin hebben we de variatiebreedte (VB) al eens als
spreidingsmaat voor kwantitatieve gegevens naar voren gebracht. Omdat deze maatstaf maar op 1
verschil gebaseerd is, dat tussen de grootste en de kleinste meetwaarde, gebruikt het zeer weinig
informatie en is het absoluut niet resistent.
Een adequate kwantitatieve spreidingsmaat zal dan ook alle mogelijke verschillen verrekenen en
vervolgens aan het licht brengen hoe groot het verschil ‘over het algemeen’ is. Om dit kenmerkende
verschil te vinden, zullen we vervolgens alle mogelijke verschillen moeten middelen, dat wil zeggen,
sommeren en delen door het aantal verschillen. De (ongewogen) som van alle verschillen is gelijk aan

28

Hier stelt zich een probleem, want deze som is altijd gelijk aan 0. Voor het verschil (a – b) bestaat er
een complementair verschil (b – a). Bovendien zijn de termen van de vorm (a – a) en (b – b) ook gelijk
aan 0.
Om dit te vermijden, kan men kiezen om van elk verschil de absolute waarde te nemen of om het te
kwadrateren.
Omdat bij een dergelijke dubbele sommatie N . N termen worden opgeteld, moeten we deze
kwadratensom dus delen door
(middelen):
Oplossing 1  we baseren ons op de absolute waarden van de verschillen.

En we berekenen het gemiddelde hiervan

Maar een belangrijk nadeel van de formule is dubbeltelling (altijd dubbel werk).

Oplossing 2  we baseren ons op het kwadrateren van de verschillen.
N

N

 ( x
i 1 j 1

 x j )2

i

berekenen van gemiddelde gekwadrateerde verschil

1
N2

N

N

 ( x
i 1 j 1

i

 x j )2

Deze formule sluit goed aan bij de definitie van spreiding als gemiddelde afstand, maar is nodeloos
complex. Het is immers vreemd dat we voor de berekening van een univariaat kengetal moeten steunen
op een dubbele sommatie. We kunnen er immers niet naast dat elk van de onderscheiden verschillen 2
keer wordt verwerkt in de berekening. Deze ‘dubbeltellingen’ kunnen nochtans vermeden worden als
men de waarnemingen niet langer afzet tegen elkaar, maar wel tegen een adequate centrummaat. De
geëigende centrummaat voor kwantitatieve variabelen is uiteraard het RG. We meten dan voor elke
waarneming hoeveel ze afwijkt van het RG.
Deze afwijkingsscores noemt men trouwens gecentreerde waarnemingen. Maar op grond van de
fulcrum-eigenschap van het RG is de som van de gecentreerde waarnemingen
N

 f  x
i 1

i

i

 

2
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Deze som is eveneens gelijk aan 0. Vandaar dat men naar analogie met het voorgaande ook de som
neemt van de gekwadrateerde gecentreerde waarnemingen en deze deelt door N(slechts N termen en
dus geen dubbeltellingen) . Zo bekomt men de variantie.

1
N

N

 f  x
i

i 1

i

 

2

De algemene formule voor de variantie (Var(X)) voor een populatie is :

(voor ongewogen gegevens is k = N en

= 1)

De variantie is echter maar een tussenstop. De reden hiervoor is dat we niet alleen de gecentreerde
waarnemingen hebben gekwadrateerd, maar ook de meeteenheid. Dit brengt met zich mee dat de
uitkomst vaak relatief groot is zodat het moeilijk is om het te interpreteren als de mate waarin de
waarnemingen ‘over het algemeen’ van elkaar verwijderd zijn.
Daarom neemt men meestal de vierkantswortel van de variantie en zo bekomen we de
standaardafwijking (= de vierkantswortel van de som van de gekwadrateerde gecentreerde
waarnemingen).
De standaardafwijking voor een populatie is gelijk aan :



1
N

N

 f  x   
i 1

2

i

i

(voor gewogen gegevens is N = k en 1 = )
Men moet dus altijd eerst de variantie berekenen om te standaardafwijking te kennen :
of

VAR(X) =

Samen met het RG is de standaardafwijking onmiskenbaar de meest gebruikte maatstaf van de
beschrijvende statistiek. Het grote voordeel van dit kengetal is dat het alle meetwaarden in rekening
brengt. Hieruit volgt ook meteen een nadeel van dit kengetal. Het kan strikt genomen enkel gebruikt
worden voor kwantitatieve gegevens. Ook is het niet zo nuttig bij kwantitatieve data als er uitschieters
in voorkomen.
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5.2.1.2 Het rekenwerk Hb. 165
Voorbeeld berekening

Voorbeeld berekening

Afleiding van de rekenkundige variant van de variantie voor een populatie
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Dit betekent dat de standaardafwijking voor een populatie gelijk is aan

5.2.1.3 Lineair getransformeerde waarnemingsuitkomsten (Hb. 167)
Hierboven hebben we ons al afgevraagd wat de relatie is tussen het RG van lineair getransformeerde
data en dit van de oorspronkelijke (ongetransformeerde) gegevens. We vragen af of we een analoge
redenering kunnen maken voor de variantie en de standaardafwijking.
Om dit te na te gaan vertrekken we daarvoor bij de ‘rekenkundige variant’ van de populatievariantie van
lineair getransformeerde meetwaarden, dit is:
k

Var (a  bX)  ( a b. xi ) 2 


i 1

 k

f i .( a  b.xi )
  f i .( a  b.xi ) 

  i 1
N
N





2

2

Op grond van de bovenvermelde afleiding kan het tweede lid van deze vergelijking geschreven worden
als (a + b.µ . Als we deze formule vervolgens verder uitwerken, leren we dat:
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k

k

k

 f .a   f .2abx   f .b
2

Var (a  bX)  ( a  bX ) 2 
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N
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k

 a 2  2ab  b 2 .

 f .x
i 1

i

N

2
i

 a 2  2ab  b 2  2



2
  f i .xi

 b 2 . i 1
 2
 N



 b 2 . x2
k

 b 2 .Var (X)
Deze afleiding toont dus aan dat wanneer we een constante a optellen bij alle waarnemingen of deze
hiervan aftrekken, dit geen enkel effect heeft op de variantie. Enkel de multiplicator b moet in rekening
worden gebracht.
Uit het bovenstaande kan trouwens ook worden afgeleid wat het effect is van een lineaire transformatie
van de waarnemingen voor de standaardafwijking.
2
Uit  x  Var (X) en Var (a  bX)  b . Var (X)
2
Volgt immers dat  a  bX  b . Var (X)  b .  x

5.2.1.4 De variantie en standaardafwijking van steekproeven (Hb. 168)
Tot op heden hebben we enkel gesproken over de variantie en standaardafwijking van
populatiegegevens. Bij het RG speelt het onderscheidt tussen steekproef en populatie nauwelijks een
rol omdat toch een zuivere of onvertekende schatter is van µ. Dit is echter niet het geval voor de
variantie of standaardafwijking.
Aangezien de som van de gecentreerde waarnemingen altijd 0 oplevert, kunnen slecht n – 1 van die
afwijkingsscores vrij bepaald worden. Bij de schatting van de populatievariante beschikken we dus
slechts over
n – 1 onafhankelijke gegevens of vrij te bepalen informatie-eenheden. Vandaar dat we bij de middeling
van de afwijkingen delen door n – 1 in plaatst van n.
In praktijk verschilt de formule van de steekproefvariantie
slechts weinig van die van de
populatievariantie. Het enige verschil is dat we de som van de kwadraten van de gecentreerde
waarnemingen bij een steekproef delen door n – 1 en niet door N zoals bij de populatie.
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De variantie
van

=

1 k
f i . ( xi  x) 2 voor de steekproefgegevens is een onvertekende schatter

n  1 i 1

.

De steekproefvariantie s2 en de steekproefstandaardafwijking s zijn altijd iets groter dan respectievelijk
de populatievariantie
en de populatiestandaardafwijking . Het verschil wordt nochtans kleiner
naarmate de steekproefomvang n toeneemt. Het is trouwens niet moeilijk om het een af te leiden van
het ander. Het volstaat bijvoorbeeld om

te vermenigvuldigen met

om s te krijgen

5.2.1.5 De interpretatie van de standaardafwijking (Hb. 170)
Vaak blijft het moeilijk de concrete uitkomst van dit kengetal te interpreteren. Daarom is het nuttig om
eens te reflecteren over een eventuele minimum- of maximumwaarde.
Wat betreft de minimumwaarde hebben we het gemakkelijk. Vermits s of gebaseerd is op een
vierkantswortel kan deze maatstaf al niet negatief zijn. De kleinste waarde die de standaardafwijking
kan aannemen is daarom 0.
Dit kan alleen wanneer al de meetwaarden van de variabele gelijk zijn en we dus te maken hebben met
een constante.
Wat de maximumwaarde betreft, vertrekken we van de vaststelling dat de standaardafwijking ook kan
worden geïnterpreteerd als een ‘soort van’ gemiddelde van alle mogelijke verschillen/afstanden tussen
de meetwaarden.
Nu is het maximale verschil in een bepaald univariaat dataset per definitie gelijk aan de variatiebreedte.
Het ligt dus voor de hand dat we de grootste gemiddelde afstand zullen verkrijgen als de helft van de
waarnemingen gelijk is aan xi(max) en de andere helft gelijk is aan xi(min).
Alle verschillen/afstanden (die niet 0 bedragen) zijn in dat geval immers gelijk aan de variatiebreedte.
In dit geval ligt het RG ook precies tussen xi(min) en xi(max) en dus zijn alle gecentreerde waarnemingen
gelijk aan een halve variatiebreedte. Dit betekent dus dat :

( xi   ) 
1
N

N

 (x
i 1

VB
2
 ) 
2

i

1
N

2

VB
 VB 

 

2
i 1  2 
N

extra tussenstap: sommatie veranderen in N

(zie hb. 170)

De maximale spreiding in termen van de standaardafwijking is dus gelijk aan VB / 2 (halve
variatiebreedte)
Een andere techniek om de uitkomst van de standaardafwijking te interpreteren steunt op de stelling
van Chebychev.
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Stelling van chebychev : onafhankelijk van de vorm van een verdeling bedraagt het aandeel van de
waarnemingen dat maximaal ±k . s (of ±k . ) van

(of µ) is verwijdert ten minste

.

 Je vertrekt van het RG en je telt daar/trekt daar k keer de standaardafwijking bij op/van af dan ligt
hiertussen minsten

van de waarnemingen (k = willekeurig getal > 0)

Vb. voor k = 2
ten minste 75% van de waarnemingen liggen tussen µ - (2 . ) en µ + (2 . )
Voor grotere waarden van k biedt de stelling een goede houvast bij de interpretatie van de
standaardafwijking. Het blijft vervelend dat we de proporties slechts bij benadering kennen(“ten minste”)
en de proporties blijven redelijk beperkt voor kleine k-waarden. Het blijft moeilijk om dit te interpreteren.
In concreto zal men de omvang van een bepaalde standaardafwijking dikwijls vergelijken met de
standaardafwijkingen van een andere vergelijkbare variabele. Bv de scores van Castorp vergelijken met
die van Matzerath.

5.2.2 De variatiecoëfficiënt: een relatieve spreidingsmaat (Hb. 172)
Het komt vaak voor dat men de spreiding wil vergelijken voor variabelen die een verschillende
meeteenheid hebben. Dit zal de vergelijking uiteraard sterk bemoeilijken. We kunnen dit probleem
oplossen door beide variabelen uit te drukken in één en dezelfde meeteenheid en dan pas de
standaardafwijkingen te vergelijken. In praktijk is dit echter meestal niet nodig. Als we op grond van een
lineaire transformatie van de ene meeteenheid naar de andere meeteenheid kunnen komen, kunnen we
ook direct de standaardafwijking transformeren.(zie 5.2.1.3).
In bepaalde situaties zijn de vorige oplossingen echter niet haalbaar. Dit is bijvoorbeeld wanneer men
niet weet hoe men een meeteenheid kan herleiden tot een andere vergelijkbare meeteenheid.
Of wanneer men de spreiding van 2 totaal verschillende variabelen wil vergelijken, bijvoorbeeld lengte
en gewicht. In dit geval bestaat er geen gemeenschappelijke meeteenheid.
Daarom gebruiken we meestal een relatieve spreidingsmaat. In tegenstellig tot de absolute
spreidingsmaat, die gevoelig is voor de gebruikte meeteenheid, is de relatieve spreidingsmaat een
dimensieloze maatstaf.
Men maakt een kengetal relatief door de meeteenheid weg te delen. In de praktijk deelt men het
kengetal door een geschikt kengetal van het voorafgaande analyseniveau, meer bepaald het kengetal
dat aansluit bij het meetniveau van de betrokken variabele.
We moeten hier een spreidingsmaat (spreiding = 2de analyseniveau) relatief maken, in dit geval de
standaardafwijking. Dit doen we dus door het te delen door het geëigende kengetal voor centrale
tendentie (= 1ste analyseniveau). Dit is in dit geval het RG µ of , want het wordt net zoals de
standaardafwijking gebruikt voor kwantitatieve gegevens.
De variatiecoëfficiënt (VC) = de relatieve spreidingsmaat voor kwantitatieve gegevens

of

De VC is een dimensieloze maatstaf. De uitkomst van de VC wordt dus niet beïnvloed door de
meeteenheid van de variabele.
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5.3 Spreidingsmaten voor ordinale gegevens (Hb. 179)
5.3.1 De interkwartielafstand IKA (Hb.179)
Het belangrijkste ‘ordinale’ kengetal voor spreiding is de interkwartielafstand Q3 – Q1.
En zoals eerder werd besproken impliceert een ordinaal meetniveau een geordend categoriserende
meting. De ene categorie kan dus hoger gerangschikt worden dan de andere. Belangrijk is dat de
verschillen tussen de categorieën niet kunnen worden gekwantificeerd. Vermits de IKA steunt op het
verschil tussen het derde en het eerste kwartiel is het dus eigenlijk geen ordinaal kengetal  het
belangrijkste ‘ordinale’ kengetal voor spreiding mag dus eigenlijk niet gebruikt worden op ordinaal
niveau.
De IKA is enkel geschikt als ordinale spreidingsmaat als men aanneemt dat de codes die men verbindt
met de ordinale categorieën kwantitatieve meeteigenschappen hebben.
De interkwartielafstand is dus enkel nuttig voor variabelen die niet op ordinaal, maar op kwantitatief
niveau gemeten zijn. Hoewel de IKA niet veel meetwaarden betrekt is hij wel heel resistent voor
uitschieters/outliers.

5.3.2 De interkwartiele spreidingscoëfficiënt (Hb. 181)
De IKA is een resistente spreidingsmaat, aangezien het in feite niets anders is dan de variatiebreedte
van de middelste 50 procent van de geordende waarnemingen. De IKA is een absolute spreidingsmaat.
Dit wil zeggen dat de omvang van deze spreidingsmaat ook afhankelijk is van de meeteenheid waarin
de betrokken variabele wordt gemeten. Als men de invloed van de meeteenheid wil uitschakelen, moet
men de IKA opnieuw relatief maken. Dit doet men door te delen door een aangepaste maatstaf van het
vorige analyseniveau (centrale tendentie).
Dit kan men doen door de IKA te delen door de mediaan. Maar doordat de mediaan bijna nooit gebruikt
wordt, deelt men daarom de IKA door de som van Q1 en Q3 en noemt men dit de interkwartiele
spreidingscoëfficiënt.
De interkwartiele spreidingscoëfficiënt (IKS) =
 Dit is een relatieve en resistente spreidingsmaat voor kwantitatieve variabelen.
Eigenlijk deelt men nu dus niet door een maatstaf van het vorige analyseniveau.. Maar (Q3 + Q1)/2 is dit
wel!
Middenkwartiel = (Q3 + Q1)/2
Interkwartielafwijking = de halve interkwartielafstand =
De interkwartiele spreidingscoëfficiënt is met andere woorden een relatieve spreidingsmaat in die zin
dat een absolute spreidingsmaat (halve interkwartielafstand) wordt gedeeld door een aangepaste
maatstaf voor centrale tendentie (middenkwartiel).
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5.3.3 De ordinale dispersie-index ODi (Hb. 181)
Uit het voorgaande zou men kunne afleiden dat er geen echte ordinale spreidingsmaten bestaan, maar
ze bestaan wel degelijk. In tegenstelling tot kwantitatieve gegevens hebben verschillen tussen ordinale
waarnemingen geen eenduidige betekenis. We kunnen de maximale spreiding dan ook niet uitdrukken
in termen van variatiebreedte. Maar men kan bij het ordinale meetniveau wel spreken over extreme
categorieën. Spreiding = polariteit
Net zoals bij kwantitatieve gegevens is er maximale spreiding als de helft van de waarnemingen gelijk is
aan xi(max) en de ander helft van de waarnemingen gelijk is aan xi(min).
Men gaat zich bij ordinale gegevens sterk baseren op de relatieve gecumuleerde frequenties. Bij een
ordinale variabele met maximale spreiding zijn de relatieve gecumuleerde frequenties horende bij k – 1
categorieën altijd gelijk aan ½. Enkel bij de k-de en laatste categorie bereikt de relatieve gecumuleerde
frequentie een waarde van 1 (Fk* = 1). In die zin is het interessant om de waargenomen Fi*’s, die horen
bij een eerste k – 1 - categorieën, af te zetten tegen ½ en deze afwijkingsscores vervolgens te
sommeren. Om te vermijden dat de positieve en de negatieve afwijkingen elkaar gaan opheffen, zullen
we de verschillen vervolgens kwadrateren.
Wanneer we deze gekwadrateerde afwijkingen sommeren, in formulevorm :

Dit is een ordinale dispersiemaat/spreidingsmaat.
Er bestaan echter 2 nadelen aan deze formule
- Het is moeilijk om de resultaten te interpreteren. We kunnen de maatstaf dus best normeren en er de
genormeerde dispersiemaat van maken.
- Eigenlijk hebben we met een concentratiemaat te maken dan met een dispersiemaat. Hogere waarden
duiden immer op grotere concentratie of, met andere woorden, weinig spreiding.
Het eerste nadeel verhelpen we door de bovenstaande formule te delen door
Deze waarden krijgen we immers bij elke ordinale verdeling met een minimale spreiding (alle
onderzoekselementen in één en dezelfde categorie), omdat elke uitkomst van (F*-0,5)^2 bij minimale
spreiding gelijk is aan 0,25. Zo is het sommatieteken van deze formule gelijk aan (k-1)*0,25 dus (k-1)/4.
Omdat men een genormeerde maatstaf vaak een index noemt, zullen wij

een ‘ordinale concentratie-index’ noemen. De maximumwaarde (max concentratie/min spreding) van
deze index is 1 en de minimumwaarde (min concentratie/max spreiding) van deze index is 0. Bijgevolg
is het tweede nadeel makkelijk op te lossen door het complement te nemen.
Het complement van de ordinale concentratie-index is dus de ordinale dispersie-index (oDi).
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De oDi of ordinale dispersie-index =

Deze formule meet de spreiding bij ordinale gegevens en heeft een minimumwaarde van 0 en een
maximumwaarde van 1.
Vb. als de ordinale spreidingsindex gelijk is aan 0,60 dan betekent dit dat de spreiding van de betrokken
ordinale verdeling 60% bedraagt van de maximale spreiding.
(zie hb. 181-187)

1. gecumuleerde relatieve frequentie: want ordening! En een grote N heeft geen impact( grote
groepen kunnen vergeleken worden met kleinere groepen)
2. standaard = ½  maximale spreiding( perfecte polariteit)
laatste categorie is bij F* ALTIJD 1 dus we focussen ons op k-1 categorieën
kwadrateren: we willen vermijden dat negatieve en positieve uitkomsten elkaar compenseren
3. normeren: wat is de minimale spreiding of de maximale concentratie (iedereen zegt het zelfde)?
 k-1/4  genormeerde maatstaf :feitelijke concentratie/ maximale concentratie
1  minimale polariteit
4. interpreteren: meten we de mate van polariteit? We zijn niet geïnteresseerd in concentratie
maar wel in de spreiding  complement nemen van minimale polariteit  nu pas een
spreidingsmaat: 1- feitelijke concentratie/maximale concentratie
in EINDFORMULE: maximale waarde 1: bereikt meeste mogelijke spreiding

5.4 Spreidingsmaten voor nominale gegevens
Het is zinloos om bij nominale gegevens te gaan spreken over spreiding als afstand. Elke
meetwaarde/categorie kan namelijk zowel het eerste als het laatste meetpunt zijn. We kunnen hier
enkel evalueren of de observaties homogeen, gelijkmatig of uniform zijn verdeeld over de verschillende
meetwaarden, dan wel ongelijkmatig of heterogeen.
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5.4.1 De nominale dispersie-index (nDi) (Hb. 187)
Een maatstaf die de graad van heterogeniteit van nominale variabelen in kaart brengt is de nominale
dispersie-index (nDi)
(Voor voorbeeld zie hb. 187)
Het uitgangspunt van deze maatstaf is dat de spreiding groter is naarmate de verschillen tussen de
verschillende relatieve frequenties fi* kleiner zijn.
De spreiding is immers maximaal als elk van de k categorieën exact evenveel waarnemingen bevat.
De relatieve frequentie fi* is dan gelijk aan

Naar analogie met de logica van de variantie zou men daarom kunnen kiezen voor de volgende
kwadratensom

Maar deze som is gelijk aan 0 bij maximale spreiding/maximale heterogeniteit.  perfect gelijkmatig
verdeeld
We hebben minimale spreiding/maximale homogeniteit bij

, want bij minimale spreiding is

exact 1 relatieve frequentie gelijk aan 1, terwijl die voor alle andere categorieën 0 is. Bijgevolg is de
formule=1-1/k (frequentie gelijk aan 1 en kwadraat 1 ook 1 en -1/k want formule). Dit is gelijk aan (k-1)/k
Daarom delen we de formule best door

dus dan krijgen we:

Nu beschikken we over een genormeerde concentratiemaat, terwijl we eigenlijk op zoek waren naar een
adequate nominale spreidingsmaat.
We weten dat een spreidingsmaat hogere waarden oplevert naarmate de gegevens meer gespreid zijn,
maar hier zien we juist het tegenovergestelde.
Om toch een adequate nominale spreidingsmaat te bekomen zullen we het complement nemen:
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Maar deze formule kan vereenvoudigd worden tot

Dit noemt men de nominale dispersie-index. Deze maatstaf meet de spreiding bij nominale gegevens en
heeft een minimumwaarde van 0 en een maximumwaarde van 1.
De NDI is 1 bij maximale spreiding en 0 bij minimale spreiding.
1. f*= maatstaf: geen gecumuleerde frequentie want geen ordening, wel relatieve frequentie: grote
groepen met kleine vergelijken
2. standaard? Maximale spreiding: elke categorie komt evenveel voor: 1/k
3. Hoe homogeen is mijn uitkomst?  minimale spreiding: we focussen hier wel op alle
categorieën.
normeren dus delen door (k-1)/k
4. We zoeken niet concentratie maar wel spreiding:1- formule.

5.4.2 De entropie H
5.4.2.1 De achtergrond (Hb. 190)
Deze maatstaf is ook bruikbaar voor nominale gegevens.
De maatstaf is verankerd in de ‘informatietheorie’.
Vertrekpunt van deze theorie is dat informatie toelaat om onzekerheid te reduceren. De meeteenheid
die hier centraal staat is de informatiebit.
1 bit informatie = de hoeveelheid informatie die nodig is om uit 2 even plausibele alternatieven het
correcte te kiezen.
De onzekerheid O wordt verbonden met een variabele X gedefinieerd als: O[X] =
waarbij k het aantal onderscheiden meetwaarden of categorieën is.
(zie voorbeeld hb. 191- 192politicus + schaakbord ppt)
De onzekerheid van een bepaald aantal bits kan je ook zien als het aantal ja/nee-vragen je nodig hebt.
Als elk alternatief even plausibel is dan heeft elke meetwaarde of elke categorie eenzelfde belang of
gewicht.
vb. als elke hetzelfde is dan is elk alternatief even plausibel.
De entropie H is niks anders dan een gewogen gemiddelde van de onzekerheden die horen bij de
verschillende categorieën (de relatieve frequenties fi* fungeren als wegingscoëfficiënten)
De formule voor entropie H
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Het is echter moeilijk een uitkomst te interpreteren als we geen weet hebben van de minimum- en de
maximumwaarde.
De minimale entropie = 0 wanneer al de gevallen zich in 1 en dezelfde categorie situeren.
De entropie is maximaal wanneer elke categorie exact evenveel gevallen bevat.
In de praktijk gaat men gebruik maken van de genormeerde entropie

/ log2k
(zie hb 193)
Bij de praktische uitwerking van de genormeerde entropie blijft het lastig dat de berekening gebaseerd
is op logaritmen ten opzichte van basis 2. Deze logaritmen kunnen niet direct berekend worden.
Oplossing: logaritme ten opzichte van basis 2 vervangen door natuurlijk logaritme.

Entropie – index
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Praktijk: entropie berekenen
1. Relatieve frequentie berekenen (absolute frequentie/N)
2.
3. Relatieve frequentie vermenigvuldigen met de logaritmen van de relatieve frequentie
4. Som van de producten

fi

fi

*

Log2 fi

*

*

fi . log2 fi

*

Maar vaak zegt dit getal niet zo veel dus gaan we nog eens delen door de maximale entropie.
ZIE OVERZICHTSTABEL p197
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Hoofdstuk 6: Derde analyseniveau: vorm van de verdeling
weergeven
6.2 De scheefheid of de asymmetrie (Hb. 218)
Om een idee te krijgen van de scheefheidsgraad van een verdeling baseerden we ons op de
vergelijking van de spreiding van de meetwaarden respectievelijke links en rechts van een bepaalde
centrummaat, meer bepaald de mediaan.
Indien de meetwaarden links van de mediaan meer spreiding vertonen dan rechts spreken we van een
linksscheve verdeling. (gemiddelde ligt meer naar links)
Indien de meetwaarden rechts van de mediaan meer spreiding vertonen spreken we van een
rechtsscheve verdeling. (gemiddelde ligt meet naar rechts)
De scheefheidsgraad steunt zowel op de spreiding als op de centrale tendentie van een variabele,
daarom kunnen we dit dus het derde analyseniveau noemen.

6.2.1 De scheefheidscoëfficiënt van Pearson (Hb. 218)

Het RG fungeert als een soort zwaartepunt of fulcrum voor de frequentieverdeling.
Het rekenkundig gemiddelde is dan ook geen resistente maatstaf en gevoelig voor uitschieters die zich
aan één van de uiteinden van de verdeling bevinden. Om het evenwicht van de balans te bewaren moet
het draagpunt van de balans ( = RG) verplaatst worden in de richting van de uitschieter.
De modus fungeert doorgaans niet als een fulcrum of zwaartepunt.
De Mo is immers niet gebaseerd op de omvang van de meetwaarden maar steunt enkel op hun
frequenties. Het is perfect mogelijk dat we de modus aantreffen bij een van de laagste meetwaarden.
Als we de modus als draagpunt gebruiken zou de balans niet in evenwicht zijn.
Op basis van het verschil tussen het RG en de Mo kan men een indicatie krijgen over de
scheefheidsgraad van de verdeling.
Indien het Mo < RG, hebben we te maken met een rechtsscheve verdeling.
Indien het RG < Mo, hebben we te maken met een linksscheve verdeling.
De maatstaf (µ - Mo) heeft echter 2 nadelen
- het eerste nadeel is dat de omvang ervan sterk beïnvloed wordt door de meeteenheid van de
betrokken variabelen. Het is dus een absolute maatstaf.
Men gaat dus gebruik maken van een relatieve variant. Omdat (µ - MO) enkel bruikbaar is bij
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kwantitatief gemeten variabelen, zal men er doorgaans voor kiezen om te delen door de
standaardafwijking .
 (relatieve) scheefheidscoëfficiënt van Pearson
Hoewel deze maatstaf in theorie geen minimum- en maximumwaarde heeft, bevindt de uitkomst zich in
de praktijk meestal tussen -1 en 1.
Hoe dichter de uitkomst zich bij -1 bevindt, hoe meer men mag spreken over een linksscheve verdeling.
Hoe dichter de uitkomst bij 1 ligt, hoe meer men mag spreken over een rechtsscheve verdeling.
Als µ = Mo dan heb je een perfect symmetrische verdeling.
- een tweede nadeel is dat hij steunt op de modus. Zo kunnen er in praktijk ook meerdere modi
voorkomen en in dit geval heeft het dan ook weinig zin om de scheefheidscoëfficiënt van Pearson te
berekenen.
Pearson stelde vast dat bij een zwak asymmetrische verdeling
(µ - MO) ≈ 3. (µ - Me)
Op basis van deze relatie kan men nog een andere scheefheidsmaat afleiden

De uitkomst van deze maatstaf kan in theorie een waarde aannemen tussen -3 en 3.
 -3 : linksscheve verdeling
 0 : symmetrische verdeling
 3 : rechtsscheve verdeling

6.2.2 De scheefheidscoëfficiënt van Yule (Hb. 220)
Deze maatstaf hangt samen met het doosdiagram. En de doos wordt in het diagram doorsneden ter
hoogte van de mediaan en aan de onder- en bovenzijde begrensd door de eerste en de tweede
scharnierwaarden.
Precies de vergelijking van de afstanden (Me - ) en ( – Me) geeft ons een beeld over de vorm van
de verdeling.
Scheefheid is in zekere zin equivalent met de richting van de spreiding.
Wanneer de data rechts van het centrum een grotere spreiding vertonen dan links van het centrum,
spreken we immers over een rechts asymmetrische verdeling. In een doosdiagram fungeert de Me als
centrum. Je houdt bij de evaluatie van de spreiding best geen rekeningen met de extreme waarden
(uitschieters).
S1, Me en S2 zijn de grenswaarden waarvoor geldt dat respectievelijk 25 %, 50 % en 75 % van de
waarnemingen kleiner is. (Me - ) en ( – Me) zijn dan in zekere zin de variatiebreedtes voor
respectievelijk het tweede en het derde kwart van de hiërarchisch geordende waarnemingen.
Vandaar dat men [( – Me) - (Me - )] kan gebruiken als een absolute scheefheidsmaat.
Als de uitkomst positief is, dan spreken we over een rechtsscheve verdeling. Is de uitkomst negatief dan
spreken we van een linksscheve verdeling.
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De bovenstaande maatstaf is gebaseerd op scharnierwaarden.
In de praktijk gebruikt men deze scheefheidscoëfficiënt vaak los van een doosdiagram en dan gebruikt
men meestal kwartielen in plaats van scharnierwaarden. De formule wordt dan [( – Me) – (Me - )]
Het nadeel van deze formule is opnieuw dat de resultaten ervan afhankelijk zijn van de meeteenheid die
men gebruikt. Daarom wordt bijna altijd de relatieve variant gebruikt.
Omdat de aangepaste maatstaf van het vorige analyseniveau in dit geval de interkwartielafstand is,
bekomt men de volgende functie :

 de noemer kan ook gwn Q3 - Q1 zijn! (IKA)

Een belangrijke meerwaarde van de scheefheidscoëfficiënt van Yule is dat deze wel degelijk een
absolute minimum- en maximumwaarde heeft. Deze bedragen -1 en 1.
Negatieve uitkomst : De afstand tussen
asymmetrisch.
Positieve uitkomst : De afstand tussen
asymmetrisch.

en Me is kleiner dan de afstand tussen Me en
en Me is groter dan de afstand tussen Me en

 links
 rechts

Als je een verdeling hebt met relatief weinig uitschieters is de scheefheidscoëfficiënt van Yule niet de
meest aangewezen scheefheidsmaat om te gebruiken. In dit geval kan je je dan beter toepspitsen op de
middelste 90 % van de waarnemingen. Dan worden Q1 en Q3 in de coëfficiënt van Yule vervangen door
D1 en D9.

6.2.3 De scheefheidscoëfficiënt van Fischer

of

(Hb. 222)

6.2.3.1 Statistische momenten
Dit is de derde scheefheidscoëfficiënt, en hierbij wordt gebruik gemaakt van de statistische notie
‘moment’.
Een moment = een generisch begrip dat verwijst naar gemeenschappelijke vormeigenschappen van de
kengetallen die kunnen worden gebruikt bij de analyse van kwantitatieve variabelen.
Het r-de moment rond een willekeurige referentiewaarde g wordt gedefinieerd als
1
N

k


i 1

f i xi  g 

r

In de praktijk worden vooral 2 specifieke varianten van de r-de momenten gebruikt :
R-de momenten rond 0 en rond het RG.

45

R-de momenten rond het RG (= gecenterde/gecentreerde momenten) : de referentiewaarde g wordt
vervangen door µ.
= gecentreerd momenten of gewoon moment en gebruikt de afkorting waarbij r betrekking heeft op
de exponent van de afwijkingsscores
.

Uit deze omschrijving volgt dat deze formule gelijk is aan de populatievariantie
Het r-de moment



1 k
 f i xi  X
n i 1

waarbij

.

van een steekproefverdeling wordt gedefinieerd als



r

fungeert als referentiewaarde en r verwijst naar de exponent van de gecentreerde scores.

R-de momenten rond 0 : de referentiewaarde g wordt in de bovenstaande algemene formule
vervangen door 0. Het r-de moment van een verdeling wordt afgekort als ’ bij een populatie en
bij een steekproef.

Dit betekent dat

'
En dat mr 

µ2' 

1
N

k

 f x  0
i 1

2

i

i



’

1 k
f i .xi2

N i 1

1 k
1 k
r
f i  xi  0    f i .xir

n i 1
n i 1

Waarbij 0 fungeert als referentiewaarde en r verwijst naar de exponent van de scores.
Hieruit volgt dat
en dat

gelijk is aan het gewogen RG voor een populatie µ

gelijk is aan het gewogen KG voor een populatie.

En dit geldt ook bij steekproefgegevens omdat het RG van een steekproef een onvertekende schatter is
van het RG van een populatie.
6.2.3.2 Momenten & scheefheid (Hb. 223)
3e analyseniveau dus 3e moment!
Bij scheefheid zijn we geïnteresseerd in de richting van de spreiding ten opzichte van het centrum van
de verdeling.
Bij kwantitatieve gegevens zonder uitschieter gebruikt men best het RG als centrum.
Op zoek naar een scheefheidscoëfficiënt :

is niet goed want deze zal altijd gelijk zijn aan 0 in dit geval
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 is ook niet goed want doordat je de gecentreerde scores kwadrateert worden alle negatieve
afwijkingen tov het gemiddelde positief gemaakt en bij scheefheid zijn we geïnteresseerd in de tekens
van de afwijkingen.
Dus :
Het nadeel van is dat het resultaat afhangt van de meeteenheid van de betrokken variabele. De
afwijkingsscores worden ook tot de derdemacht verheven, en dit zorgt ervoor dat je uitkomst vaak een
zeer grote waarde is.
Om dit te vermijden kiest men best de dimensieloze vorm van . We delen hiervoor door een
aangepast kengetal horend bij het vorige analyseniveau, hier is dit de standaardafwijking σ.
Aangezien de berekening van het derde moment met zich meebrengt dat de meeteenheid tot de
derdemacht wordt verheven zullen we ook de standaardafwijking in de noemer tot de derdemacht
verheffen.
De dimensieloze scheefheidsmaat voor populatiegegevens
als :

1 

µ3

3



van fisher, wordt dan ook gedefinieerd

3
3

3
( 2 )
2 . 2

In de praktijk beschikt men echter niet altijd over populatiegegevens en moet men zijn toevlucht nemen
tot steekproeven. Maar steekproeven zijn vertekende schatters van de populatiemomenten volstaat het
niet om de ’s in de bovenstaande formule te vervangen door de corresponderende
’s.
is de minder vertekende steekproefpendant van de bovenstaande scheefheidsmaat van fisher
(doordat het resultaat van een steekproef vertekend is moet je een correctie doorvoeren).
Hoewel en dimensieloze kengetallen zijn, zijn ze niet genormeerd. Dit wil zeggen dat ze geen
vaste maximum- en vaste minimumwaarde hebben.
Als of = 0 : de som van de positieve gekubeerde verschillen wordt perfect gecompenseerd door
de som van de negatieve gekubeerde verschillen.
De verdeling is dan symmetrisch of er is geen scheefheid.
Hoe dichter het resultaat van en bij 0 ligt, hoe symmetrischer de verdeling is.
Hierbij volgt dat een negatieve uitkomst van en wijst op een linksscheve verdeling terwijl een
positieve uitkomst duidt op een rechtsscheve verdeling.
Quasi symmetrisch:

0<

< 0,5

Matig asymmetrisch: 0,5 ≤
Sterk asymmetrisch:

<1
≥1

6.2.3.4 Het rekenwerk (Hb. 225)
We gaan het merkwaardige product gebruiken om de rekenkundige variant te bepalen van
derde (gecentreerd) moment om te zetten in termen van momenten rond 0.

of om het
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met μ2=μ2’-(μ1’)2 en σ3=μ2.(μ2)1/2
We gaan de formule voor scheefheid ontbinden in momenten rond basis 0.
Zie hb. 226 voor binomium van Newton!!!!!
+ zie overzichtskader!!!

6.3 De gepiektheid of kurtosis (Hb. 233)
Het tweede vormkenmerk en tegelijk ook het vierde analyseniveau is kurtosis/gepiektheid . We zijn
geïnteresseerd in de spreiding van de afwijkingen ten opzichte van het centrum. Bij nominale variabele
heeft het geen zin om over kurtosis te praten, omdat de volgorde van de meetwaarden arbitrair zijn.ook
bij ordinale variabelen is de kurtosis niet relevant.
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6.3.1 De gepiektheidscoëfficiënt

of

6.3.1.1 Momenten en gepiektheid.

Bij kurtosis zijn we geïnteresseerd in de mate waarin waarnemingen zich relatief ver van het centrum
bevinden. Hierbij kijkt men vaak naar de dikte en de lengte van de staarten van een verdeling. Bij
kurtosis is het, om te spreken van een sterk gespreide variabele, niet nodig dat de waarnemingen gelijk
verdeeld zijn over beide polen. Het doet er niet toe of het om extreem hoge of extreem lage scores
gaat.
Men splitst de verdeling best op in drie geledingen :
- het hoofd : scores dicht in de buurt van µ
- de schouders : de scores in de buurt van µ + of –
- de staarten : scores in de buurt van µ + of Men vergelijkt de relatieve frequenties van de meetwaarden in het hoofd en staarten met die van de
schouders. Er moeten dus dikke en lange staarten zijn EN ook voldoende waarnemingen in het hoofd
van de verdeling.
We zijn nu geïnteresseerd in de de spreiding van de afwijkingsscores (de spreiding van de spreiding).
Kurtosis wordt alleen gebruikt bij kwantitatieve gegevens.
Men vertrekt bij het gegeven dat de verschillen tussen kleine en grote afwijkingsscores uitvergroot
worden als men de afwijking verheft tot een bepaalde macht. Hoe groter de macht, hoe omvangrijker de
verschillen. We zijn nu niet geïnteresseerd in het teken van de afwijkingen maar wel in de grootte van
de afwijkingen daarom willen we dus verheffen tot een macht. We kunnen hier spreken van het vierde
gecentreerd moment of µ4. We gaan µ2 vergelijken met µ4. Tenzij de waarnemingen gelijk zijn is µ4
altijd groter dan µ2. Bij µ4 hebben we de meeteenheid ook verhoffen tot de 4e macht en bij µ2 slechts tot
de 2e macht, daarom gaan we beter µ4 vergelijken met (µ2)2.
Wanneer de dimensieloze maatstaf Kappa =

groot is wijst dit op een hoge mate van kurtosis. De

vraag is echter hoe groot of hoe klein de uitkomst van Kappa moet zijn. We hebben hier nood aan een
referentiewaarde normale verdeling.
Omdat men kan aantonen dat Kappa voor een normale verdeling steeds gelijk is aan 3 maakt men vaak
gebruik van de gepiektheidsmaat gamma2 van Fischer(= genormeerde maatstaf voor gepiektheid) :
Als
Interpretatie :
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0: verdeling is even gepiekt als de normale verdeling  Mesokurtisch
als -0,5 < < 0,5
< 0 : minder gepiekt is dan de normale verdeling  Platykurtisch
als -1 < < -0,5 matig platykurtisch
als -1 <
sterk platykurtisch
> 0 : meer gepiekt dan normale verdeling  Leptokurtisch
als 1 > > 0,5
matig leptokurtisch
als 1 <
sterk leptokurtisch





Omdat steekproefmomenten vertekende schatters zijn van populatiemomenten moet je ook hier weer
een correctie doorvoeren als je gebruik maakt van steekproefgegevens Gamma2 met een hoedje.
6.3.1.2 Het rekenwerk (Hb. 158)
Bij kurtosis kijkt men vaak naar de dikte en de lengte van de staart, het doet er niet toe of het extreem
hoge of extreem lage scores zijn. We zijn geïnteresseerd in de spreiding van de afwijkingsscores.
Omdat we een dimensieloze maatstaf willen bekomen gaan we delen door

om

te normeren.

Omdat de formule van het vierde moment redelijk ingewikkeld is om te berekenen, maken we gebruik
van een rekenkundige variant die steunt op de ontbinding van het tweede en het vierde moment in
termen van ‘r-de moment rond 0’.
is het merkwaardige product dat we zullen gebruiken om de rekenkundige variant te
bepalen van of om het vierde moment om te zetten in termen van momenten rond 0.
Zie hb. 158 enz voor bewijs !
µ4 

1
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Zie overzichtstabel!!
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Hoofdstuk 7: Werken met geclassificeerde data.
7.1 Geclassificeerde vs. Ruwe scores. (Hb. 256)
In voorgaande scores hebben we ons gebaseerd op verdelingen van ruwe scores.
Ruw = de gegevens bevinden zich nog steeds in de staat zoals ze initieel werden geregistreerd of
gemeten. Ze houden nog al de informatie in zich. Het nadeel is wel dat die informatie nog niet ontsloten
is.
Een belangrijke bijdrage van de statistiekwetenschap is dat ze instrumenten en methodes aanreikt om
de informatie te ontsluiten die in potentie aanwezig is in de ruwe gegevens.
In veel gevallen zijn de ruwe data niet direct beschikbaar en moet men zich tevredenstellen met
voorgestructureerde gegevens in de vorm van geclassificeerde scores.
Eén van de vaakst voorkomende vormen van voorstructurering van gegevens is de geclassificeerde
frequentietabel.
Men registreert in een frequentieverdeling de verschillende meetwaarden ( ’s) die een variabele
aanneemt en verbindt ze met het aantal keren dat ze voorkomen ( ’s). De kwantitatieve gegevens
worden van laag naar hoog geordend.
Bij de presentatie van gegevens kiest men er vaak voor om de complexiteit te reduceren door de
waarnemingen onder te brengen in een relatief beperkt aantal disjuncte en exhaustieve klassen (= elke
waarneming hoort thuis in 1 en slechts 1 klasse). Vervolgens wordt elke klasse verbonden met de
corresponderende frequentie. Die frequentie slaat dan op het aantal waarnemingen dat zich in die
bewuste klasse bevindt.
Nadelen: we zijn niet langer in staat om de precieze omvang van een bepaalde meetwaarde in te
schatten. We weten enkel dat de betrokken meetwaarde zich ergens tussen de onder- en bovengrens
van een bepaalde klasse bevindt.
Het informatieverlies neemt ook toe naarmate het verschil tussen de klassegrenzen (de klassebreedte)
groter wordt. Dus bij grote klassebreedte is er een groot informatieverlies.

7.2 Construeren van een geclassificeerde frequentietabel (Hb. 259)
Er bestaan een aantal vuistregels om een frequentietabel te maken.

7.2.1 Het aantal klassen k
We moeten een idee vormen over het aantal klassen dat we gaan gebruiken. Het klassenaantal wordt
voorgesteld door de letter k. In praktijk vermijden we het gebruik van meer dan 12 klassen.
De regel van Sturges: men beschikt doorgaans over een adequaat aantal klassen k als
k=1+
. Aangezien logaritmen met grondtal 2 moeilijk te berekenen zijn, kan deze regel ook
geschreven worden als
k=1+

of

k=1+

De cijfers na de komma mag je laten vallen.
bv. k = 1+ 3,32 (
) = 1+ 1,44 (
)=7
dus we kunnen 7 klassen gebruiken.
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7.2.1.1 De klassenbreedte v

Als we het aantal klassen weten kunnen we overgaan tot het berekenen van de klassebreedte.
Klassebreedte v  variatiebreedte van de ruwe scores delen door het aantal klassen.
V=
We gaan er dan wel vanuit dat we een constante klassebreedte hebben. Dit is goed want een
frequentietabel met een constante klassenbreedte is makkelijk te interpreteren.
vb. VB voor data van Quinten = 97 – 53 = 44
We hadden 7 klassen dus klassebreedte = 6,2857
We ronden ALTIJD naar boven af!!!!!!
Indien we dit niet doen zal het product van k en v kleiner zijn dan de VB van de ruwe scores. Dit is
problematisch omdat een klassenindeling exhaustief moet zijn (= er moet voor elke ruwe score een
klasse bestaan waarin ze ondergebracht kan worden).

7.2.2. De afgeronde en exacte klassegrenzen (Hb. 259)
We gaan de grenzen van onze klassen bepalen. We hebben hiervoor 2 uitgangspunten.
-

De klassegrenzen in dezelfde meeteenheid en even nauwkeurig uit drukken als de
oorspronkelijke ruwe scores.
De klassen moeten zowel exhaustief als disjunct zijn. Om dit te realiseren mag bijvoorbeeld de
bovengrens van een klasse niet samenvallen met de ondergrens van de daarop volgende
klasse.

We maken een onderscheid tussen afgeronde klassegrenzen en exacte klassegrenzen.
- Afgeronde klassegrenzen : klassen zoals 0-1 en 2-3 worden afgerond genoemd omdat ze
verwijzen naar ruwe scores die potentieel veel nauwkeuriger gemeten kunnen worden.
- Exacte klassegrenzen : klassen zoals -0,5—1,5 en 1,5-3,5: hier valt de bovengrens van een
klasse dus altijd samen met de ondergrens van de daarop volgende klasse. Om de
klassebreedte v te bepalen, moet men dus in dit geval het verschil nemen tussen de exacte
bovengrens en de exacte ondergrens van een klasse.
We vergelijken de klassenbreedte van de ruwa data met de klassenbreedte van de klassenindeling
(k.v), die van de klassenindeling zal meestal iets groter zijn dan die van de ruwe data. De
klassenindeling zal dus iets voor de kleinste ruwe score beginnen en iets na de grootste ruwe score
eindigen. We willen deze verschillen zo klein mogelijk houden en daarom gaan we die gelijkstellen aan
(VB(klasseindeling) – VB(xi))/2
= de exacte ondergrens van de 1ste klasse.
= de exacte bovengrens van de 1ste klasse
Als we te maken hebben met afgeronde klassen, dan veranderd de e in een a.
Je bekomt exacte klassengrenzen als VB(klasseindeling) – VB(xi) oneven is.
Je bekomt afgeronde klassegrenzen als VB(klasseindeling) – VB(xi) even is.
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Het is heel makkelijk om exacte klassengrenzen om te zetten in afgeronde klassengrenzen en vice
versa.
 Als je initieel beschikt over de exacte klassengrens

bekom je de afgeronde klassengrenzen

door te vermeerderen met zijn laatste decimaalwaarde. Voor
moet je
verminderen met zijn
laatste decimaalwaarde. Het verschil tussen
en is altijd gelijk aan v – één meeteenheid.
 Als je inititeel beschikt over de afgeronde klassengrens bekom je de daarbijhorende exacte
klassegrens door te verminderen met een halve meeteenheid. Voor
moet je in dit geval
vermeerderen met een halve meeteenheid.
Eens we de klassengrenzen van de eerste klasse kennen is het heel makkelijk om de overige k-1
klassen te bepalen.
 De exacte benedengrens
is immers altijd gelijk aan de exacte bovengrens van de voorgaande
klasse. De exacte bovengrens van een klasse is altijd gelijk eaan de exacte ondergrens vd klasse + de
klassebreedte v.
 Voor de afgeronde benedengrens
geldt dat die altijd gelijk is aan de afgeronde bovengrens van
de voorgaande klasse vermeerderd met één meeteenheid. De afgeronde bovengrens van een klasse is
altijd gelijk aan de afgeronde ondergrens + klassebreedte v – één meeteenheid.

7.2.3 Van een klassenindeling naar een geclassificeerde frequentietabel
(Hb. 263)
We gaan de ruwe scores nu aan klassen toewijzen.
Als men al over een frequentietabel beschikt is dit vrij eenvoudig: Men kan de frequentietabel
overeenkomstig met de klassenindeling opsplitsen in k compartimenten, waarna men de absolute
frequenties in elk van die compartimenten sommeert.
Als men beschikt over een ongestructureerd overzicht van de ruwe data is de frequentietoewijzing iets
moeilijker. We voegen dan een tabel toe waarin men de waarnemingen kan turven. Als alle
meetwaarden geturfd zijn, telt men de turven bij de onderscheiden klassen op om de (absolute)
frequenties te bekomen.

7.2.4 Overzichtstabel (Hb. 264)
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7.3 Het analyseren van een geclassificeerde frequentietabel (Hb. 264)
Hoewel er met een frequentietabel veel informatie verloren gaat, wordt dit toch vaak gebruikt als
basismateriaal voor de berekening van allerhande kengetallen.
-

Men heeft vaak geen keuze, wanneer men enkel over de geclassificeerde gegevens beschikt.
Het gebruik van een geclassificeerde frequentietabel voor analytische doeleinden is ook zinvol
als de klassen hun betekenis niet enkel ontlenen aan de classificatie van 1 particuliere dataset,
maar een meer universele betekenis hebben.
vb. als bepaalde inkomensklassen bijvoorbeeld als arm of rijk gedefinieerd worden, is het nuttig
om precies deze inkomensklassen als uitgangpunt te gebruiken.
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7.3.1 De afgeronde meetwaarden of klassecentra

(Hb. 265)

In de vorige hoofdstukken gebruikten we voor de berekening van kengetallen meestal ruwe scores .
Maar bij een geclassificeerde tabel lijken deze waarden niet beschikbaar te zijn. De scores zijn in de
klassen terecht gekomen, wat betekent dat we enkel kunnen zien tot welke klasse deze waarde
behoort, maar niet welke waarde het juist is. Voor berekeningen hebben we nochtans duidelijke
waarden nodig.
Daarom gaan we elke waarde die zich in een klasse bevindt, gelijk stellen aan het corresponderende
klassencentrum. Om het klassencentrum te bepalen: ondergrens + (bovengrens – ondergrens)/2.
We maken echter een meetfout, maar we kunnen niet de juiste omvang van de fout achterhalen. We
weten enkel dat de fout maximaal ± een halve klassebreedte (V/2) bedraagt indien we ons baseren op
de latente continue variabele. En (v – 1)/2 als we uitgaan van de discrete ruwe scores.
Als de ruwe scores gelijkmatig verdeeld zijn over de klasse zullen de positieve meetfouten vaak
gecompenseerd worden door de negatieve meetfouten waardoor de meetfouten dus redelijk beperkt
blijven.
De meetfouten die men maakt door de initiële waarnemingen te vervangen door de overeenstemmende
klassencentra zijn vergelijkbaar met de afrondingsfouten die gepaard gaan met het gebruik van
courante kwantitatieve meetinstrumenten. (bv meetlat)
Men doet er dan ook goed aan om een extra kolom te voorzien met de klassencentra, omdat deze in
feite equivalent zijn met afgeronde meetwaarden zullen ze een centrale rol spelen in de berekening van
kengetallen.

7.3.2. Exacte klassegrenzen en aanvullende frequenties (Hb. 266)
In verdere analyse zullen we ons richten op de latente continue variabelen. Een consequentie hiervan is
dat men zich baseert op de exacte klassengrenzen. De variatiebreedte VB(xic) van de afgeronde
waarnemingen xic uit de geclassificeerde frequentietabel dan ook gelijk aan uke – l1e
Om de interpretatie van de geclassificeerde frequentietabel te vergemakkelijken voegt men dikwijls
naast de absolute frequenties fi ook kolommen met de gecumuleerde frequenties Fi, de relatieve
frequenties fi* en de relatieve gecumuleerde frequenties Fi* toe. Deze aanvullende frequenties kunnen
steeds worden afgeleid uit de absolute frequenties.
De gecumuleerde frequenties zijn nuttig voor het bepalen van de mediaan.
De relatieve frequenties liggen aan de basis van de nominale dispersie-index en de entropie.
De relatieve gecumuleerde frequenties zijn nuttig voor de berekening van de ordinale dispersie-index.
Men berekent bij geclassificeerde frequentietabellen ook nog een 5de type van frequentie, met name de
frequentiedichtheid ’.
De frequentiedichtheid is een functie van de absolute frequentie want

Frequentiedichtheden zijn nuttig in grafische voorstellingen van geclassificeerde gegevens.
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7.3.3 Grafische voorstellingen voor geclassificeerde data (Hb. 268)
7.3.3.1. Het histogram

Voorbehouden voor een geclassificeerde frequentietabel obv waarnemingen voor een kwantitatieve
variabele waarvan men aanneemt dat hij lantent continu is.
Een histogram bestaat uit een reeks van aan elkaar grenzende staafjes waarbij de totale oppervlakte
van die staafjes gelijk is aan N (of n). Het feit dat de staafjes aan elkaar grenzen maakt duidelijk dat het
om een continue verdeling gaat van een kwantitatieve variabele.
De staafjes worden onderaan begrensd door de exacte klassegrenzen, ze fungeren als de
ijkingswaarden op de x-as of abscis.
De breedte van elk staafje is gelijk aan de desbetreffende klassebreedte vi. Als we een constante
klassebreedte hebben, dan zijn alle staafjes even breed.
De hoogte van elk staafje is gelijk aan de frequentiedichtheid, en wordt afgelezen op de y-as of
ordinaat.
De oppervlakte van elk staafje is dus gelijk aan:

fi’ . vi =

. vi = fi

De totale oppervlakte van de k staafjes zal dus gelijk zijn aan:

Soms gebruikt men de absolute frequenties als ordinaatwaarden. Deze aanpak zorgt voor grafische
distorsies wanneer de klassenbreedte niet constant is. De oppervlaktes van de staafjes staan dan niet
langer in verhouding tot de frequenties die men wil weergeven.
+ lees hb. 269 voor illustratie
7.3.3.2. De frequentiepolygoon of de frequentieveelhoek (Hb. 270)

Dit is een tweede grafische voorstelling die voorbehouden is voor een geclassificeerde frequentietabel
obv waarnemingen van kwantitatieve (of eventueel ordinale) variabelen waarvan men aanneemt dat
deze latent continu is.
De waarden op de abscis zijn gelijk aan de klassencentra en de waarden op de ordinaat zijn gelijk aan
de frequentiedichtheden. De punten met als coördinaten (xic, f1’), …, (xkc, fk’) paarsgewijs verbonden
door lijnstukken. Zo bekomt men k-1 aaneengeschakelde lijnstukken.
De oppervlakte onder de frequentiepolygoon is gelijk aan N of n. Daarom moet men de
frequentiepolygoon wel sluiten. Dit is nog niet het geval, want de klassedichtheden van de eerste en
laatste klasse zijn groter dan nul. Daarom voegt men de punten (x1c-v,0) en (xkc+v,0) toe en verbindt ze
door middel van een lijnstuk met punten (x1c, f’) en (xkc, f’). Men voegt dus 2 extra klassen toe waar
eigenlijk niks inzit  In wezen veronderstelt men dat de laatste en de eerste klasse voorgegaan
worden door een klasse die geen waarnemingen bevat. Daarom worden deze klassen verbonden met
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frequentiedichtheid 0. De frequentiepolygoon bestaat nu uit k+1 aaneengeschakelde lijnstukjes die k+2
hoeken afbakenen. (zie hb. 271)
Een frequentiepolygoon levert dezelfde informatie als een histogram, maar een frequentiepolygoon is
veel handiger als men verdelingen met ongeveer hetzelfde databereik wil vergelijken. Men kan immers
verschillende polygonen in 1 en dezelfde grafiek onderbrengen, wat veel lastiger is met histogrammen.
Het verloop is gelijkmatiger dan bij histogram  beter beeld over de onderliggende verdeling. De
frequentiepolygoon verloopt gelijkmatiger dan een histogram en sluit dus beter aan bij het continue
verloop van de latente variabele. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een gladgestreken
frequentiepolygoon  de hoekjes worden gladgestreken of uitgevlakt zodat de curve nu volledig
continu verloopt.
7.3.3.3. Het ogief (Hb. 272)

Dit is een derde grafische voorstelling.
Ogief = gecumuleerde frequentiepolygoon of somfrequentiepolygoon ( specifieke variant van een
lijndiagram)
De waarden op de ordinaat zijn gelijk aan de gecumuleerde frequenties Fi en de waarden op de abscis
zijn gelijk aan de exacte bovengrenzen. De waarden met coördinaten (u1e, F1) ,…,(uke, Fk) paarsgewijs
met elkaar verbonden.
Omdat we de gecumuleerde frequenties altijd berekenen via een top-down logica,
Fi =
heeft het ogief altijd een stijgend verloop. Hoe groter de hellingsgraad van een lijnstuk, hoe meer
gegevens zich in de desbetreffende klasse situeren. Men gaat ook hier de grafiek sluiten. Men laat de k
punten met als coördinaten (uie, Fi) voorafgaan door het punt met coördinaat (l1e,0).
Voordelen :
- Je kan makkelijk de waarden van de verschillende kwantielen bepalen.
- Je vindt gemakkelijk de waarde die hoort bij de mediaan bv. Je rekent uit de hoeveelste wrn je Me zal
zijn en vertrekt van dit punt op de y-as en je kijkt welk punt erbij hoort op de x-as en dit is dan je Me.
- Je kan verschillende datasets met ongeveer hetzelfde bereik makkelijk samen op een grafiek tekenen
om te vergelijken.

7.4 Kengetallen voor een geclassificeerde frequentietabel (Hb. 274)
De klassencentra zijn geschikte representanten voor de verschillende meetwaarden in de
respectievelijke klassen. De classificatie is vergelijkbaar met de situatie waarbij alle meetwaarden die
zich in een bepaalde klasse situeren, worden afgerond tot het desbetreffende klassencentrum.
Dit brengt met zich mee dat een geclassificeerde frequentietabel kan worden opgevat als een ‘gewone’
frequentietabel waarbij de klassencentra als waarnemingen fungeren.
In die zin is het eenvoudig om de in de vorige hoofdstukken behandelde kengetallen te berekenen. Het
volstaat om de
te vervangen door
. Maar de sommige kengetallen krijgen wel een andere
betekeniswaarde.
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7.4.1 De modus (Hb. 274)
De modus = de meest voorkomende waarneming of de
is. Het volstaat om de te vervangen door .

waarvoor de absolute frequentie het grootst

De modus van de geclassificeerde frequentietabel MO( ) = het klassencentrum van de klasse met de
hoogste frequentie, ook wel de ‘modale klasse’ genoemd.

7.4.2. De mediaan en andere kwantielen (Hb. 275)
7.4.2.1 Klassecentra als waarnemingen
Mediaan = middelste waarneming of waarneming waarvoor geldt dat 50% van de waarnemingen
kleiner/groter is. (mediaan = 2de kwartiel)
De mediaan van een geclassificeerde frequentietabel ME ) = het klassencentrum van de klasse die
de middelste of de (N + 1)/2de waarneming bevat.
Bijgevolg kan men ME ) voor geclassificeerde gegevens eenvoudig terugvinden door te zoeken naar
het klassencentrum waarvoor geldt dat de corresponderende
, terwijl
.
Een analoge redenering is ook van toepassing voor andere kwantielen.
Het eerste kwartiel
is de waarde waarvoor geldt dat 25 procent van de waarnemingen kleiner zijn.
) vinden we bij een geclassificeerde frequentietabel terug door te zoeken naar het
klassencentrum waarvoor geldt dat de corresponderende
, terwijl
c
. Voor Q3(xi ) geldt dezelfde redenering maar dan voor 75 % van de waarnemingen en dus 3(n+1)/4.
Ook het 33e percentiel bv kunnen we ook op deze manier achterhalen.
Interpolatie gebruiken we bij de bepaling van de mediaan wanneer N (of n) even is.
Omdat de (N + 1)/2 een niet-gehele waarde oplevert, stelt men de mediaan gelijk aan het gemiddelde
van de (N/2)de en de (N/2) + 1de meetwaarde. Wanneer een waarneming tussen 2 klassen valt,
volstaat het dus om het gemiddelde te nemen van de respectievelijke klassecentra.
7.4.2.2 Lineair geïnterpoleerde waarnemingen (Hb. 277)
Extrapolatie
Interpolatie :
Extrapolatie = door het gebruik van termen uit een reeks, gaat men andere termen berekenen die buiten
het bereik van de oorspronkelijke reeks liggen. Wordt vaak gebruikt bij tijdreeksgegevens.
vb. wanneer men een bepaalde trend ziet in een tijdreeks, kan men op grind van die trend uitspraken
doen over tijdstippen (vb. in de toekomst) die zich buiten de initiële tijdreeks bevinden.
Interpolatie = men doet uitspraken over onbekende waarden binnen de dataset, meer bepaald tussen
de feitelijk geregistreerde waarden.
De meeste metingen worden gekenmerkt door een zeker onnauwkeurigheid die het gevolg is van de
gekozen meeteenheid. We weten dat (in dit voorbeeld, zie Hb. 185) de 27 indexscores zich tussen 71,5
en 78,5 bevinden, maar waar juist kunnen we niet zeggen. Daarom hadden we eerder al deze
indexscores gelijkgesteld aan het klassencentrum. Eigenlijk hadden we daar dus eigenlijk al interpolatie
toegepast, wel heel ruw.
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Een meer genuanceerde aanpak: de 27 scores zijn verdeeld over het interval
volgens een
bepaald model.
Lineaire interpolatie  men neemt aan dat de meetwaarden binnen een klasse gespreid zijn volgens
een lineair model.
Dit model kan worden uitgedrukt in de standaardvorm: y = a + bx
of de Cartesische vorm:

waarbij de rico b =

Omdat de mediaan, net als alle andere kwantielen, gebaseerd is op de geordende gegevens zullen we
de meetwaarden afbeelden op hun respectievelijke rangnummers, zoals dat tot uiting komt in de
gecumuleerde frequenties Fi. In een geclassificeerde frequentietabel zijn de enige meetwaarden
waarvoor we de corresponderende Fi’s rechtstreeks kunnen aflezen de exacte klassegrenzen.
Punten (x1;y1)= (lie;Fi-1) en (x2;y2)=(uie;Fi)
Aan de hand van de Cartesische vorm kunnen we de rechte bepalen die deze twee punten verbindt.

Vermits

Deze formule ligt aan de basis van de bepaling van lineair geïnterpoleerde meetwaarden in een
geclassificeerde frequentietabel. Deze vergelijking laat toe om een specifieke meetwaarde toe te
kennen aan elke score die zich in een bepaalde klasse bevindt. We vertrekken steeds van het
rangnummer r van de score, want dit stemt overeen met een bepaalde gecumuleerde frequentie die in
de vergelijking als y-waarde fungeert. Omdat het om een score moet gaan die zich in de i de klasse
situeert, ma r niet groter zijn dan F en niet kleiner zijn dan Fi+1.
Als we y vervangen door r kunnen we dus onmiddellijk de corresponderende x bepalen, die gelijk is aan
de overeenkomstige lineair geïnterpoleerde meetwaarde xr
Op basis van de onderstaande formule kunnen we aan elke r-de waarneming die zich in eenzelfde
klasse i bevindt, een specifieke lineair geïnterpoleerde meetwaarde toekennen:

Waarbij:
i = klassennummer

= de lineair geïnterpoleerde meetwaarde van de r-de score
= de exacte benedengrens van de i-de klasse
r = het rangnummer of de gecumuleerde frequentie van de score
= de gecumuleerde frequentie van de klasse voorafgaand aan de i-de klasse
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= de absolute frequentie van de i-de klasse
= de klassebreedte van de i-de klasse
Conclusie: we moeten niet meer elke meetwaarde gelijk stellen aan hetzelfde klassencentrum. Dit zou
immers resulteren in grote meetfouten. En hoewel lineaire interpolatie veel preciezere meetwaarden
oplevert, zijn meetfouten nog steeds niet uitgesloten. We nemen immers aan dat de meetwaarden van
de scores die zich in een bepaalde klasse bevinden, gelijkmatig verdeeld zijn over die klasse. Als er dus
bv veel meer scores in de onderste helft van het interval zitten ipv in de bovenste helft leidt lineaire
interpolatie ook tot grove meetfouten.
7.4.2.3 Lineair geïnterpoleerde kwartielen (Hb. 279)
We hebben hierboven de mediaan gelijkgesteld aan het klassencentrum van de klasse waarin de
middelste of de (N+1)/2de waarneming zich bevindt.
Indien (N+1)/2 veel dichter bij
ligt dan bij , is het in veel gevallen nochtans zinvoller om de
mediaan niet gelijk te stellen aan het klassencentrum, maar dichter in de buurt van de benedengrens
van de i-de klasse te situeren. Dit is dan ook wat er gebeurt als we de mediaan lineair interpoleren.
Aangezien (N+1)/2 gelijk is aan het rangnummer r van de mediaan kunnen we de mediaanwaarde ook
lineair interpoleren, want:

Waarbij:
= de lineair geïnterpoleerde mediaan voor de geclassificeerde data
= de exacte benedengrens van de mediaanklasse
= de gecumuleerde frequentie van de klasse voorafgaand aan de mediaanklasse
= de absolute frequentie van de mediaanklasse
v = de klassebreedte van de mediaanklasse
Het eerste kwartiel en het derde kwartiel voor een geclassificeerde frequentietabel definieerden we
eerder als de klassencentra van de klassen waarin zich respectievelijk de (N+1)/4 de en de [3(N+1)]/4de
waarneming bevinden. Ook hier beschikken we over een alternatief aangezien we ook deze kwartielen
lineair kunnen interpoleren:

( N  1)
 FQ1 1
4
 lQe1 
.v
f Q1

 lQe 3

3( N  1)
 FQ3 1
4

.v
f Q3
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7.4.3 Het rekenkundig gemiddelde (Hb. 281)
7.4.3.1 Klassecentra als waarnemingen
We hebben het RG gedefinieerd als de som van de (gewogen) waarnemingen gedeeld door de
populatie- of steekproefgrootte. In formule vorm:
k

X 

f
i 1

i

. xi
, waarbij N (of n) =

N (of n)

maar aangezien de klassencentra dezelfde functie vervullen als de ruwe scores volstaat het om ze te
vervangen door de klassencentra
om het RG voor de geclassificeerde frequentietabel te
bekomen. Het RG verkrijgen we door de aaneengeschakelde som te berekenen van de producten van
de klassecentra met hun overeenkomstige absolute frequenties en die som vervolgens te delen door
het totaal aantal waarnemingen:
k

 f .x

Dus: X 

i 1

i

c
i

N (of n)

Het RG is ook hier weer niet volledig correct. Kunnen we nu dan ook niet beter rekenen met de lineair
geïnterpoleerde waarnemingen? Men zou dan alle N (of n) waarnemingen lineair moeten interpoleren,
wat heel veel werk is.  maar elk klassecentrum is bij benadering gelijk aan het rekenkundig
gemiddelde van de lineair geïnterpoleerde waarnemingen die zich in de ide klasse situeren. Bijgevolg is
het RG nagenoeg identiek aan het gewogen RG van de klassecentra
7.4.3.2 Gecodeerde klassencentra als waarnemingen (Hb. 282)
Er bestaat een rekenkundige variant die het rekenwerk dat gepaard gaat met de berekening van het RG
voor geclassificeerde gegevens vereenvoudigt en overzichtelijk maakt.
We hebben eerder bewezen dat het RG van lineair getransformeerde waarnemingen gelijk is aan het
lineair getransformeerde gemiddelde van de ongetransformeerde waarnemingen. Vermits de
klassencentra bij een geclassificeerde frequentietabel als de waarnemingen fungeren, volgt hieruit:
Gegeven :

 

 

t xic  a  b. xic

 X t xic   a  b. X

 

X t xic  a
 X 
b

met
Als we
krijgen we:

nu het intercept a gelijk stellen aan –Mo en rc b gelijk stellen aan 1
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a   M 0  & b  1

t xic   xic  M 0

 k

c
  f i .xi  M 0 
  M0
 X   i 1
n




En als de klassebreedte constant is dan:

v  cte  xic  Mo  i  iMo .v
 k

  fi .i  iMo .v 
  Mo
 X   i 1
n




 k

 v. fi .i  iMo  

 X  Mo   i 1
n




Waarbij:
Mo = het klassencentrum van de klasse met de hoogste absolute frequentie.
v = de klassebreedte
f i = de absolute frequentie van de i-de klasse
i = het klassennummer van de i-de klasse
i Mo = het klassennummer van de klasse met de hoogste absolute frequentie
n = de steekproefgrootte
Het voordeel van deze laatste formule is dat de absolute omvang van de klassecentra nog nauwelijks
enige impact heeft op de berekeningen. We hebben we klassecentra immers gereduceerd tot een
lineaire combinatie van de rangnummers van de klassen, die soms ook codes worden genoemd.
Daarom spreekt men soms dus ook van een RG obv gecodeerde klassecentra.

7.4.4 De standaardafwijking (Hb. 285)
7.4.4.1 Klassencentra als waarnemingen (zie ZEKER 285)
We hebben de standaardafwijking (bij een steekproef) gedefinieerd als:

s



1 k
 f i . xi  x
n  1 i 1



2

Aangezien de klassencentra bij een geclassificeerde frequentietabel dezelfde functie vervullen als ruwe
scores, volstaat het om de ’s te vervangen door de
voor een geclassificeerde frequentietabel.
s



1 k
 f i . xic  x
n  1 i 1

’s om de standaardafwijking te bekomen



2
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7.4.4.2 Gecodeerde klassencentra als waarneming (zie ZEKER Hb. 286)
De standaardafwijking blijft hetzelfde wanneer we alle waarnemingen met eenzelfde constante
verminderen. De standaardafwijking van de lineair getransformeerde data t ( ) = a + b

is immers
gelijk aan b . de standaardafwijking van de oorspronkelijke ongetransformeerde
waarnemingen:

 

 

t xic  a  b. xic

 st x c   b.s x c
i

 s 

i

s t x c 
i

b

We kunnen de rekenkundige variant van de populatiestandaardafwijking en de
steekproefstandaardafwijkingen dan herschrijven naar


fx
i

2

(

i

N

fx )
i

i

N

 f .x
k

 s x c  st x c  
i
i

2

i 1

i

c
i

 M0

n 1



2

k

c
 f i .( xi  M 0 )

  i 1
n.n  1

2

En aangezien ( – Mo) in een geclassificeerde frequentietabel met een constante klassebreedte
equivalent is met (i ) . v, kunnen we de met de modus verminderde klassencentra vervangen door
de lineair getransformeerde klassennummers.
t ( xi )  xi  Mo  (i  i Mo ).v
c

Dus de aangepaste rekenkundige variant van de basisformules voor de populatiestandaardafwijking zijn
bij een geclassificeerde frequentietabel met constante klassebreedte gelijk aan:
k

  v.

 f .i  i 
i 1

2

i

Mo

N
k

s  v.

 f .i  i 
i 1

i

Mo

n 1

2

k

 f i .i  i Mo 

  i 1
2
N

2

k

 f i .i  i Mo 

  i 1
n.n  1

2

Waarbij:
v = de klassebreedte
f i = de absolute frequentie van de i-de klasse
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i = het klassennummer van de i-de klasse
i Mo = het klassennummer van de klasse met de hoogste absolute frequentie
N = de populatiegrootte
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