
Samenvatting Statistiek II 
Met uitleg over het gebruik van een TI -84 

 

Deze studentencursus is eigenlijk ontstaan door mijn eigen manier van studeren. Door het schrijven 

van uitgebreide samenvattingen beheers ik de stof beter. Het resultaat is een werk dat op amper 3 

dagen geschreven is en dus verre van een complete of uitgediepte vervanging van de cursus. Dingen 

die ik zelf als vanzelfsprekend beschouw worden bijvoorbeeld nogal vlotjes gepasseerd. 

Desalniettemin kan het nuttig zijn voor sommigen. De uitleg van de Ti-84 heb ik toegevoegd omdat de 

belangrijkste factor tijdens een examen statistiek (zowel 1 als 2) “tijd” is. Als je je rekenmachine ten 

volle benut heb je meer tijd over om te spenderen aan vragen waar je het antwoord niet meteen op 

weet. De programma’s die ik gebruik op de TI-84 zijn niet allemaal van eigen makelij, maar mogen vrij 

verspreid worden. Voor dit academiejaar 2014-2015 is gezegd dat extra analytische programma’s 

gebruikt mochten worden (dus geen theorie in je GRM steken). Dit wil niet zeggen dat dat voor de 

volgende jaren ook nog zo zal zijn. 

De programma’s die ik zelf heb geschreven zijn niet uitvoerig getest, ze werken voor de beschikbare 

voorbeelden uit de syllabus en de proefexamens die ik kon vinden. Dit is geen garantie dat er hier en 

daar geen foutje in zit. Ze kunnen je in elk geval op het examen al in een juiste richting sturen. 

 

Enjoy, maar bekijk het ook niet als iets meer dan wat het is eigenlijk is, een samenvatting. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Statistiek 2  
Hoofdstuk 1: Van probleem naar analyse 
Keuze van de multivariate analysetechniek hangt eerst en vooral af van de onderzoeksvraag: 

- Probleemkenmerk: welke factoren (leeftijd, geslacht) een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld 

politiek vertrouwen) beïnvloeden. 

- Probleemrelatie: dieper kijken naar de relatie zelf (wordt een verband verklaard door andere 

factoren?) 

- Datareductie: herleiden van een hoop indicatoren naar enkele achterliggende concepten / 

dimensies (bijvoorbeeld 20 vragen over de positie van de vrouw in de samenleving herleiden 

naar de dimensie “attitude ten opzichte van emancipatie”) 

Andere factoren die de analysetechniek bepalen: 

- Meetniveau afhankelijke variabele 

- Aantal onafhankelijke variabelen 

- Meetniveau onafhankelijke variabele(n) 

- (Niet-)lineaire karakter van effecten 

- Additieve karakter van effecten 

- Orthogonaliteit van de dimensies 

- … (komt allemaal nog terug hoor, als je het niet meteen begrijpt) 

 

 MODELSPECIFICATIE (~opstellen van een experiment) + KEUZE VAN DE ANALYSETECHNIEK zijn 

belangrijk (~uitvoeren van een experiment) 

1.1 Notatie 
De grafische voorstelling valt uiteen in twee delen: voorstelling van de variabelen en voorstelling van 

de samenhang. 

1.1.1 types variabelen 
Er zijn twee grote types variabelen: 

- Manifeste variabelen: iets dat effectief opgemeten is (bijvoorbeeld: elk van de 20 vragen over 

de positie van de vrouw in de maatschappij) 

Deze vallen nog uiteen in drie soorten:  

  

1.  Continue variabelen (interval of rationiveau1) 

       

2.                     Dichotome discrete variabelen (nominaal of ordinaal) 

  

3.  Polytome discrete variabelen (nominaal of ordinaal) 

  

 

 

 

                                                           
1 Dit zijn basisconcepten uit les 1 van statistiek 1 die ik dus niet opnieuw ga uitleggen 



- Latente variabelen: iets dat op basis van manifeste variabelen werd samengesteld 

(bijvoorbeeld: de achterliggende variabele: “attitude ten opzichte van emancipatie” die 

eventueel op basis van die 20 vragen kan afgeleid worden) 

Voorstelling = cirkel 

 

 

*** persoonlijke opmerking: Eigenlijk is het boek een beetje raar opgesteld. Hoe je latente variabelen 

kan vinden wordt pas in het allerlaatste hoofdstuk behandeld, terwijl je in een effectieve analyse dat 

aan het begin doet. Bijvoorbeeld: ik wil een onderzoek doen naar hoe leeftijd en opleidingsniveau een 

invloed hebben op “attitude ten opzichte van emancipatie”. Een leeftijdsvariabele zal ik nog wel 

kunnen terugvinden in een dataset, en een opleidingsniveau ook. Maar “attitude ten opzichte van 

emancipatie” zal ik waarschijnlijk moeten afleiden door een nieuwe variabele (=latente variabele) op 

te stellen uit andere variabelen, bijvoorbeeld de 20 vragen die ik eerder al aanhaalde. Deze latente 

variabele (cirkel) wordt dan wel gebruikt in mijn analyse als afhankelijke variabele… op basis van hoe 

die 20 vragen zijn samengesteld (wat zijn de antwoordmogelijkheden? Likertschalen?) en theoretische 

bedenkingen kan ik dan van die nieuwe variabele een continue of een discrete variabele maken. Wat 

helemaal achteraan in het boek gebeurt, komt dan eigenlijk helemaal aan het begin van een 

onderzoek. De cirkel is dus enkel maar geldig voor het specifieke deeltje over factoranalyse en 

componentenanalyse, wanneer je uiteindelijk die latente variabele gemaakt/benoemd hebt, dan kan 

je dat in je modelspecificatie wel zien als één van de drie mogelijke rechthoeken.*** 

1.1.2 types samenhang 
Er zijn 4 types samenhang: 

1.  Symmetrische samenhang: geen onderscheid tussen te verklaren en 

verklarende variabele; om duidelijk te maken dat twee onafhankelijke 

variabelen mekaar wederzijds beïnvloeden. 

 

2.    Lineaire symmetrische samenhang: causaal effect waarbij verandering in x 

altijd leidt tot dezelfde verandering in y. Stel bijvoorbeeld dat je per jaar  langer dat je werkt 

100 euro meer verdient. Als x = +1 dan is y altijd +100. 

 

3.    Niet-lineaire asymmetrische samenhang: causaal effect van x op y waarbij de 

verandering in y niet constant is. Bijvoorbeeld de groei van kinderen per leeftijdsjaar. In het 

begin komt er per jaar een heel aantal cm bij, daarna zwakt dat af, en uiteindelijk valt het stil. 

Het effect van ouder worden op groeien vermindert in de tijd, dus niet lineair. 

 

 

4.    Interactie-effect: asymmetrische samenhang waarbij de combinatie van twee 

of meer onafhankelijke variabelen een causaal effect uitoefent. Bijvoorbeeld 

het effect van zowel leeftijd als inkomensniveau op, eender wat eigenlijk… aangezien je op 

oudere leeftijd vaak meer verdient is er ook een interactie-effect tussen de twee variabelen. 

(We zullen zien dat we dat in een meervoudige regressie oplossen door een extra variabele, 

die we de “interactieterm” zullen noemen, te maken en mee op te nemen.) 

 

 



1.2 Sociaal-wetenschappelijke probleemstellingen en hun basisformat 

1.2.1 Werkzaamheid en overgewicht: schijnbare causaliteit 
Bivariate causale structuur: we zitten met twee variabelen (vandaar: bi-variaat), namelijk werken en 

overgewicht. We stellen vast dat werkenden minder vaak overgewicht hebben en op basis van 

theoretische gronden (werkenden bewegen meer?) stellen we voor dat werken een invloed heeft op 

overgewicht (=causale stuctuur) 

 

 

Dit is echter maar een schijneffect, ofwel schijnbare causaliteit. Wat er echt aan de hand is, is dat een 

derde variabele: leeftijd, een negatief effect heeft op werken (hoe ouder, hoe minder werken) en een 

positief2 effect op overgewicht (hoe ouder, hoe meer overgewicht). Als we “controleren voor gewicht”: 

mensen van dezelfde leeftijd bekijken, is er geen verband meer tussen werken en overgewicht. Om 

duidelijk te maken welke plaats de oorspronkelijke variabelen innemen in de nieuwe structuur staan 

ze in het vet cursief: 

 

 

 

1.2.2 Regionale verschillen in objectieve bestaansonzekerheid: indirecte causaliteit 
Bivariate causale structuur: er blijkt een verband te zijn tussen het gewest waar men woont en de 

objectieve bestaansonzekerheid (bijvoorbeeld een inkomen onder de armoedgrens): 

 

 

Je kan al redeneren dat de plaats waar je gaat wonen niet rechtstreeks een invloed heeft op je 

objectieve bestaansonzekerheid, maar dat er waarschijnlijk bepaalde kenmerken van dat gewest 

meespelen. Aangezien gezinsinkomen in belangrijke mate bepaald wordt door de sociaaleconomische 

positie van het gezinshoofd (of die bijvoorbeeld veel verdient of niet), kan dat een rol spelen. En 

aangezien de economische situatie in Wallonië slechter is, blijkt dat er daar meer gezinshoofden met 

een lage sociaaleconomische positie zijn: 

 

 

 

Het verschil met het vorige is dat de nieuwe variabele hier tussen de twee oorspronkelijke ligt. Gewest 

heeft dus wel een effect, maar via de tussenstop van SEP van het gezinshoofd. We spreken dan van 

indirecte causaliteit en noemen de nieuwe variabele een intermediaire variabele. Gewest bepaalt 

mee de SEP, en die bepaalt op zijn beurt de objectieve bestaansonzekerheid, dus indirect bepaalt 

Gewest ook de bestaansonzekerheid mee. 

                                                           
2 “positief” en “negatief” zijn hier beschrijvingen van de relaties, geen waardeoordelen. Een “positief” effect wil 
gewoon zeggen dat stijging x leidt tot stijging y en omgekeerd, heeft niks te maken met “wenselijk” ofzo. Een 
negatief effect is dan dat stijging x leidt tot daling y omgekeerd. 
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Leeftijd 
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+ 

? 
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1.2.3 Leeftijd en subjectieve bestaansonzekerheid: suppressie van samenhang 
Bivariate causale structuur: er blijkt géén samenhang te zijn tussen leeftijd (jonger of ouder dan 65) 

en subjectieve bestaansonzekerheid (zich bestaansonzeker “voelen”).  

 

 

Als we een controlevariabele: “totaal gezinsinkomen” toevoegen, blijkt er plots wel een negatief 

verband (ouder = minder bestaansonzeker).  

 

 

 

Hier is het belangrijk om goed te snappen wat al die effecten willen zeggen: 

a. Leeftijd heeft een negatief effect op gezinsinkomen: ouder worden 

(gepensioneerd zijn, want het gaat over 65+) leidt tot minder inkomen 

b. Gezinsinkomen heeft een negatief effect op bestaansonzekerheid (hoe meer 

inkomen, hoe minder onzeker) 

c. Leeftijd heeft een negatief effect op bestaansonzekerheid: hoe ouder, hoe minder 

bestaansonzeker3 

Er is sprake van twee verbanden die mekaar opheffen: enerzijds voelen ouderen zich minder 

bestaansonzeker dan jongeren met eenzelfde inkomen. Anderzijds voelen mensen met een lager 

inkomen zich meer bestaansonzeker. Dus: jongeren: bestaansonzekerder, maar verdienen meer, dus 

minder bestaansonzeker. Het verband komt pas naar boven als we controleren voor inkomen 

1.2.4 Beroepsstatus en subjectieve gezondheid: interactieve structuur 
MULTIVARIATE Causale structuur: Leeftijd heeft een effect op subjectieve gezondheid. Er is ook een 

verband tussen beroepsklasse en gezondheid. We hebben dus een basismodel met drie variabelen 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Vooral bij deze twee (b en c) is het belangrijk om in te zien dat het niet gaat om een “negatief verband” als 
zijnde “ouder zorgt voor meer bestaansonzekerheid en bestaansonzekerheid is iets negatief”… neenee,  Stel 
dat je een schaal zou bekijken (neem van 0 tot 10) van ‘bestaansonzekerheid’ met 0 = “totaal niet 
bestaanzonzeker”  en 10 = “uiterst bestaansonzeker”. Een positief verband zou dan zijn: hoger op leeftijd = 
hoger op die schaal en dus meer bestaansonzeker. Negatief is: hoger op leeftijd = lager op schaal en dus minder 
bestaansonzeker. Intuïtief is dit een beetje lastiger, maar het ligt aan de variabele: als de variabele 
‘bestaansZEKERHEID’ zou zijn, dan zou een lage score willen zeggen een lage zekerheid en wordt het 
gemakkelijker te interpreteren. Hier is het echter een negatief gevoel, dus zorgt lagere score eigenlijk voor 
‘weinig negatief gevoel’.  

Leeftijd Subj. Best. Onz. 

gezinsinkomen 

Subj. Best. Onz. Leeftijd 

- (a)     - (b) 

- (c) 

 

Leeftijd 

Subj. gezondheid 

Beroepsklasse 



Uit nadere analyse blijkt echter dat er een verschil is in subjectieve gezondheid als we de 

leeftijdscategorieën apart bekijken en uitsplitsen naar beroepsklasse. Er is een leeftijdseffect, zowel bij 

lagere als hogere beroepsklasse, maar bij lagere beroepsklasse is dit sneller merkbaar. Mensen uit 

lagere beroepsklassen voelen zich dus al op jongere leeftijd ongezonder dan mensen uit hogere 

beroepsklassen.  

 

 

 

 

 

Je kan de effecten van de twee onafhankelijke variabelen niet zomaar optellen (= additieve structuur), 

er is een gecombineerd effect, dus spreken we van een interactieve structuur. Later zullen we zien 

dat we eigenlijk een nieuwe variabele toevoegen om dit te onderzoeken (interactieterm). 

1.2.5 Politiek vertrouwen: de convergente causale structuur 
Convergente causale structuur: waar de invloed van meerdere variabelen op een te verklaren 

variabele: 

- vele oorzaken - 1 gevolg 

- geen multicolineariteit (onafhankelijke variabelen zijn onafhankelijk van elkaar) 

- geen interactie-effecten (onafhankelijke variabelen oefenen hun invloed niet in combinatie 

met elkaar uit) 

Dit is maar een basisopstelling waarvan vertrokken wordt en die op alle mogelijke manieren uitgebreid 

kan worden met interacties, niet lineaire effecten, symmetrische verbanden… 

 

1.2.6  1.2.9 andere belangrijke terminologie 
- Multicollineariteit: Een sterke samenhang tussen onafhankelijke variabelen 

- Meervoudige regressie: geeft een verklaring van de probleemvariabelen, de verschillende 

stappen bij verschillende modelspecificaties (elke keer een onafhankelijke variabele 

toevoegen) laat toe om ook de onderlinge relatie tussen onafhankelijke variabelen te bekijken. 

- Dummyregressie: meervoudige regressie waarbij de invloed van nominale en ordinale 

onafhankelijke variabelen (samen: de categorische variabelen) wordt onderzocht door deze 

om te zetten in een aantal dummyvariabelen. 

- Logistische regressie: als de afhankelijke variabele dichotoom is (categorisch met twee 

categorieën) 

Leeftijd 

Subj. gezondheid 

Beroepsklasse 



- Multinomial logit modellen: als de afhankelijke variabele polytoom is (categorisch met meer 

dan twee categorieën) 

- Principale componentenanalyse: om latente dimensies te vinden, met de focus op variantie 

- Principale factoranalyse: om latente dimensies te vinden, met de focus op correlatie tussen 

de verschillende oorspronkelijke variabelen 

 

Hoofdstuk 2: Meten en meetniveaus 
Voor diegenen die iets of wat mee waren met statistiek 1 kunnen hoofdstukken 2-3 & 4 (en zelfs 5) 

geen probleem zijn. Ik beperk me hier dan ook tot het bespreken van de kernbegrippen: 

2.1 wat is meten? 
- Equivalentieklasse: deelverzameling uit de populatie die alle observaties groepeert met een 

gelijkwaardig kenmerk (bijvoorbeeld: 2 klassen man/vrouw of: 4 klassen lager 

opgeleid/middelbaar/hoge school/universiteit) 

- Meetschaal: elke klasse krijgt zijn eigen waarde (kwalitatief of kwantitatief) toegekend. (dat is 

allemaal heel abstract uitgelegd, als je het tot in het bijna absurde wil doortrekken en je gaat 

een onderzoek doen naar lengte bij mannen, dan zeg je eigenlijk dat iedereen die 1m72 is in 

één klasse zit en die klasse de waarde 1,72 heeft. De verzameling van alle mogelijke 

meetwaarden is de meetschaal) 

- Kwalitatieve waarden = modaliteiten: geen cijfers als waarden voor de klassen, maar 

bijvoorbeeld namen van politieke partijen, of provincies: gewoon aanduiden met woorden wat 

erin zit eigenlijk 

- Kwantitatieve waarden: cijfers gebruiken ipv. woorden. Voorwaarden: 

o Elke klasse krijgt een eigen getal 

o Weerspiegelen de waarden die in de realiteit bestaan tussen de klassen en enkel die 

waarden. Bijvoorbeeld; het is niet omdat je aan Antwerpen cijfer 1 geeft en aan 

Limburg cijfer 2, dat dat wil zeggen dat Antwerpen voor Limburg komt in een bepaalde 

rangorde (al denken Antwerpenaars daar zelf waarschijnlijk anders over). Je zou dus 

in principe even goed 22,3474 aan Antwerpen kunnen geven en 12093 aan Limburg, 

dat speelt toch geen rol, je kan (mag!!) er niet mee rekenen. 

- Intrinsieke rangorde: als er wel een achterliggende volgorde is (bijvoorbeeld opleidingsniveau, 

het één volgt op het ander) dan moeten de getallen dat wel weergeven, dus de waarde voor 

“lagere school” moet dan kleiner zijn dan die voor “middelbare school”. Hoeveel kleiner, dat 

maakt niet uit (zo lang je maar weet dat je niet met die cijfers mag gaan rekenen) 

2.2 Eigenschappen van meetschalen 
- Ordenbaarheid: een variabele is ordenbaar als je voor elke twee willekeurige waarden die de 

variabele aan kan nemen kan zeggen of de ene groter dan, kleiner dan of gelijk aan de andere 

is. 

- Meeteenheid: een meeteenheid bestaat wanneer er gelijke verschillen zijn tussen de 

meetwaarden die gelijke verschillen in intensiteit van het bestudeerde kenmerk uitdrukken 

(ook weer zo lastig uitgelegd: wil eigenlijk gewoon zeggen dat het verschil tussen 10 en 15cm 

en tussen 34 en 39cm allebei 5cm is, het verschil tussen lagere school en middelbaar en tussen 

middelbaar en hogere school is niet noodzakelijk even groot) 

- Absoluut nulpunt: als de waarde 0 de afwezigheid van het kenmerk voorstelt. Bijvoorbeeld 

0cm = geen lengte dus een absoluut nulpunt, maar 0°C is niet “geen temperatuur”, dus geen 

absoluut nulpunt. 



2.3 Meetniveaus 
- Meetniveau: rangorde van verschillende soorten variabelen, er zijn in totaal 4 types 

- Nominaal meetniveau: categorisch/discreet en de categorieën zijn onderling inwisselbaar 

(geen volgorde in) bv: maakt niet uit of je klasse 1 ‘vrouw’ noemt en klasse 2 ‘man’ of 

omgekeerd. 

- Ordinaal meetniveau: categorisch/discreet, maar de categorieën hebben een logische 

volgorde (opleidingsniveau, maar bijvoorbeeld ook Likertschalen gaande van helemaal oneens 

tot helemaal eens) 

- Intervalmeetniveau: continu. Hebben een meeteenheid, maar geen absoluut nulpunt (verschil 

tussen 2 en 5°C en 10 en 13°C is hetzelfde, dus een vaste meeteenheid, maar 0°C is niet 

hetzelfde als “geen temperatuur” 

- Ratiomeetniveau: continu, met meeteenheid én een absoluut nulpunt 

- Dummyvariabele: speciaal soort categorische variabele: dichotoom (twee klassen), maar met 

een 0/1 –codering waarbij 0 volgens de afspraak staat voor “afwezigheid van een kenmerk” en 

1 voor “aanwezigheid”. Deze variabelen kunnen behandeld worden als ratiovariabelen want: 

o Absoluut nulpunt: 0 als waarde van de dummyvariabele “man” wil zeggen 

“afwezigheid van het kenmerk ‘man’” vergelijkbaar met “afwezigheid van lengte”  

bij 0cm 

o Meeteenheid: verschil tussen 0 en 1 is altijd 100%, het is alles of niks, je kan niet een 

beetje zwanger zijn. 

Categorische variabelen met meerdere categorieën kunnen omgezet worden in 

dummyvariabelen (gaan we doen bij dummyregressie), we krijgen dan een variabele met “k” 

klassen omgezet wordt in k-1 dummyvariabelen en één referentiecategorie, waar dan 

iedereen in valt die op de drie anderen “0” heeft 

- Hiërarchie van de meetniveaus: nominaal < ordinaal < interval < ratio 

een analysetechniek voor een lager meetniveau mag zonder probleem toegepast worden op 

een hoger meetniveau, MAAR NOOIT OMGEKEERD! Bijvoorbeeld uit een lijst met populaire 

babynamen kan je niet zeggen dat “Lena” gemiddeld genomen de mooiste naam is, er zijn er 

mooiere, maar er zijn er ook lelijkere en deze ligt daar precies middenin,… da’s onzinnig (met 

mijn excuses aan alle Lena’s, jullie zijn uiteraard allemaal mooier dan gemiddeld)...  

 

De figuur van de hiërarchie van meetniveaus is misleidend omdat de indruk zou kunnen 

ontstaan dat nominale beter zijn dan ratio omdat ze bovenaan staan; je kan het beter 

omgekeerd bekijken. Een bijkomend voordeel is dat je de verschillende blokken kan zien als 

“verzamelingen van analysetechnieken die je mag gebruiken”, voor Ratio mag alles, voor 

nominaal maar een klein deeltje: 

 

  



Hoofdstuk 3: Frequentieverdelingen en grafische voorstellingen 
!! anders dan bij statistiek 1 wordt N niet meer gebruikt voor “populatie”, maar voor de 

steekproefomvang. Voor een willekeurige variabele zal n (het aantal observaties) vaak kleiner zijn dan 

de steekproefomvang (niet iedereen geeft alle gegevens in enquêtes, sommigen passen ook soms 

enkel in een categorie “overige”). 

- Absolute frequentie: Fi : het aantal effectieve waarnemingen in een klasse (fi in stat 1) 

- Relatieve frequentie: fi : het aantal waarnemingen / N (steekproefomvang, niet aantal 

observaties: n, in SPSS is delen door n = “valid percent”). Eigenlijk dus een percentage van de 

steekproefomvang: bijvoorbeeld 40 van de 200  = 40/200=0,20 = 20% of belangrijker: de kans 

dat als je aan je computer zegt: geef mij nu willekeurig de naam van één van de respondenten, 

dat je iemand krijgt die in die klasse zat. (fi* in stat 1) 

- Absolute cumulatieve frequentie: K(xi) : som van de frequentie uit de klasse en alle frequenties 

uit de vorige klasse(n) (Fi in stat 1) 

- Relatieve cumulatieve frequentie: k(xi) som van de relatieve frequentie uit de klasse en alle 

vorige klassen (Fi* in stat 1) 

- Exacte klassen: klassegrenzen zo gekozen dat er geen afstand meer is tussen twee klassen 

- Klassemidden: (ondergrens van een klasse + bovengrens)/2; wordt beschouwd als een 

representatieve waarde voor die klasse. 

- Histogram: voorstelling waarbij elke waarde voorgesteld wordt door een rechthoek waar van 

de oppervlakte recht evenredig is met de absolute/relatieve frequentie (rechtoeken zijn 

gescheiden bij nominale/ordinale variabelen (=discreet) 

- Cirkeldiagram: voorstelling waarbij elke waarde wordt voorgesteld door een cirkelsector 

waarvan de oppervlakte recht evenredig is met de absolute/relatieve frequentie 

- Cumulatieve frequentiefunctie: lijn die de opeenvolgende cumulatieve frequenties van elke 

klasse verbindt 

- Frequentiepolygoon: lijn die de relatieve frequentie van elke klasse met elkaar verbindt 

(vanuit het midden van die klasse) 

 

Hoofdstuk 4: Univariate statistische parameters 
- Parameter van Ligging: om te zien waar de verdeling ergens ligt op de x-as 

- Centrummaten: welke maten representatief zijn voor de hele verdeling (op zoek naar het 

midden van een verdeling). Keuze is afhankelijk van meetniveau. 

- Modus en modale klasse: (nominaal meetniveau): waarde of klasse met hoogste 

absolute/relatieve frequentie 

- Kwantiel: (ordinaal) waarden opdelen in een aantal stukken zodat in elk stuk exact even veel 

waarnemingen zitten. Bijvoorbeeld bij decielen zit in elk stuk 10% van de waarnemingen. De 

kwantielen zelf zijn dan de waarden die op de grenzen liggen. 

- Mediaan: waarde van de middelste waarneming  

- Rekenkundig gemiddelde: (interval of ratio) som van alle waarden / #waarden 

- Meetkundig gemiddelde: (rationiveau, enkel bij positieve waarden): wordt gebruikt voor 

gemiddelde groeipercentages, belangrijk bij logistische regressie en logitmodellen 

- Harmonisch gemiddelde: (rationiveau, enkel positieve waarden) = het omgekeerde van het 

rekenkundig gemiddelde van de omgekeerde waarnemingen 

- Momenten: rekenkundig gemiddelde van “de afwijkingsscores t.o.v. een bepaalde norm tot 

een n-de macht” (eerste macht bij eerste moment, tweede macht bij tweede moment) 



kortom: eerst alle afwijkingsscores t.o.v. die norm berekenen (stel norm = g, dan is 

afwijkingsscore: xi-g) die dan allemaal tot een bepaalde macht doen en dan van al die dingen 

het rekenkundig gemiddelde berekenen 

- Gewone momenten: norm = 0 (dus rekenkundig gemiddelde van: alle afwijkingsscores t.o.v. 0 

(xi – 0) tot de n’de macht) 

- Centrale momenten: norm = x ̄

- Spreiding: verschillen tussen waarnemingen (afstanden eigenlijk) voor een bepaald kenmerk 

- Variatiebreedte of range: verschil tussen grootste en kleinste waarneming (xmax – xmin) 

- Kwantielafstanden: interval tussen de waarden van twee kwantielen 

- Interkwartielafstand: afstand tussen de waarden het eerste en het derde kwartiel 

- Interdecielafstand: afstand tussen de waarden van het eerste en negende deciel 

- Gemiddelde absolute afwijking e: (interval) alle afwijkingsscores t.o.v. het rekenkundig 

gemiddelde in absolute waarden: |xi- x|̄ en daar het rekenkundig gemiddelde van nemen. 

- Variatie of kwadratensom: SS : som van alle gekwadrateerde afwijkingsscores t.o.v. het 

gemiddelde (x- x)̄² 

- Variantie: Variatie / N (ofwel het rekenkundig gemiddelde van alle gekwadrateerde 

afwijkingsscores t.o.v. gemiddelde) 

- Standaardafwijking: wortel van de variantie 

- Gestandaardiseerde score/z-score: van een x-waarde het gemiddelde aftrekken en daarna 

delen door de standaardafwijking. Wat je krijgt is een getal dat “het aantal 

standaardafwijkingen” dat je x-waarde boven / onder het gemiddelde ligt weergeeft. 

- Variatiecoëfficiënt: standaardafwijking / rekenkundig gemiddelde 

- Symmetrie: informatie over de scheefheid van een verdeling. Bij een symmetrische verdeling 

vallen modus, mediaan en rekenkundig gemiddelde mooi samen en is de verdeling rond deze 

waarden gespiegeld 

- positieve en negatieve asymmetrie: positief: top van de verdeling helt naar links (dus 

rechtsscheef). Maten voor symmetrie nemen typisch positieve waarden aan. Modus < 

mediaan < rekenkundig gemiddelde. Negatief: omgekeerd 

- empirische coëfficiënt van Pearson: indicatie voor de symmetrie van een verdeling door 

mediaan en rekenkundig gemiddelde te vergelijken ten opzichte van de standaardafwijking: 

x-x

s
 

- Coëfficiënt van Yule en Kendall: som van de afstand tussen het eerste kwartiel en de mediaan 

en de afstand tussen het derde kwartiel en de mediaan gedeeld door de interkwartielafstand: 

1 3

3 1
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k k

  


 

- Coëfficiënt van Fisher (symmetrie): bij een symmetrische verdeling zijn de oneven centrale 

momenten (waarbij je de afwijkingsscores tot een 1e, 3e, 5e,…-macht doet) = 0 de coëfficiënt 

van Fisher bekom je door het derde centrale moment te delen door de standaardafwijking tot 

de derde macht. 

- Coëfficiënt van Pearson (symmetrie): kwadraat van de coëfficiënt van Fisher: geeft niet langer 

informatie over de richting van de symmetrie (want de waarde is sowieso positief) 

- Kurtosis: of een verdeling gepiekt of eerder plat is 

- Platykurtische verdeling: minder dan normaal gepiekt 

- Mesokurtische verdeling: ongeveer normaal gepiekt 

- Leptokurtische verdeling: meer dan normaal gepiekt 



- Coëfficiënt van Pearson (kurtosis): vierde centrale moment gedeeld door het kwadraat van 

de variantie (ofwel: de vierde macht van de standaardafwijking) 

- Coëfficiënt van Fisher (kurtosis): coëfficiënt van Pearson voor kurtosis – 3 (gemakkelijkere 

interpretatie, “normaal” gepiekte verdelingen hebben een Pearson van +/- 3, dus door van de 

Pearson 3 af te trekken wil dat zeggen dat “normaal” gepiekte verdelingen nu 0 hebben, 

platikurtisch is negatief, leptokurtisch is positief. 

Hoofdstuk 5: Inductieve statistiek 
Inductieve statistiek wil zeggen dat je op basis van gegevens uit een steekproef uitspraken gaat doen 

over kenmerken uit de populatie. 

5.1 Centrale limietstelling 
De centrale limietstelling zegt dat wanneer je een steekproef trekt die groot genoeg is, de kenmerken 

die je uit die steekproef haalt (bijvoorbeeld het gemiddelde) ergens op een normaalverdeling gaat 

liggen. In stat1 hebben we als kenmerken proporties en gemiddelden bekeken, in stat2 gaan we vooral 

met gemiddelden werken. Hiervoor geldt dan dat: als je uit een steekproef een gemiddelde haalt, dat 

gemiddelde ergens op een normaalverdeling gaat liggen (waar ook alle andere gemiddelden die je uit 

gelijkaardige steekproeven haalt zullen liggen), met als parameters: 
²

; )µ
N

x


   (of in woorden: het 

steekproefgemiddelde ligt op een normaalverdeling met als gemiddelde het populatiegemiddelde en 

als standaardfout de populatievariantie gedeeld door de steekproefomvang). Enkele termen die je 

goed uiteen moet houden, neem als voorbeeld een onderzoek naar “gewicht”: 

- Populatieverdeling: de manier waarop gewicht in de populatie verdeeld is 

- Steekproefverdeling: de manier waarop gewicht verdeeld is in je steekproef 

- Steekproevenverdeling: de normaalverdeling waarop het gemiddelde gewicht uit je 

steekproef thuishoort 

 Hier moet je inzien dat het eigenlijk gaat om 2 verschillende onderzoeken. Als je een steekproef 

trekt en je kijkt hoe gewicht in die steekproef verdeeld is, dan doe je een onderzoek naar 

“gewicht”. Stel dat gewicht normaal verdeeld is (wat waarschijnlijk zo wel zal zijn) dan gaat het 

over de normaalverdeling waarop je iemand zou kunnen plaatsen die je willekeurig van straat plukt 

en naar zijn gewicht vraagt. 

↔ als je aan 30 mensen hun gewicht vraagt en daar het gemiddelde van berekent, en daarna met 

dat gemiddelde verder gaat werken, dan doe je een onderzoek naar “gemiddeld gewicht bij 30 

mensen”. Dat gemiddelde past ook ergens op een normaalverdeling. NIET de normaalverdeling 

waarop je het gewicht van 1 willekeurige persoon kan zetten, maar wel de normaalverdeling 

waarop je het gemiddeld gewicht van 30 personen die je willekeurig van straat plukt kan zetten. 

Als ik een eerste keer 30 mensen kies past het gemiddelde gewicht op die verdeling, maar als ik 

dat een tweede, derde, vierde keer doe, dan passen al die gemiddelde gewichten op diezelfde 

normaalverdeling. 

 

- Standaardfout: de standaardafwijking van de steekproevenverdeling noemen we een 

standaardfout, de standaardafwijking van de populatieverdeling of de steekproefverdeling 

noemen we gewoon de standaardafwijking. 

  



5.2. toepassen van de centrale limietstelling 

5.2.1 hypothesetoets voor het populatiegemiddelde (als σ gekend is) 
Stel dat uit een vorig onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd in België 40 jaar is met een 

standaardafwijking van 15 jaar. We besluiten nu eens te gaan kijken of dat nog wel klopt a.d.h.v. een 

steekproef bij 1000 man. De oorspronkelijke stelling: µ=40 noemen we: H0 ofwel: de nulhypothese, de 

hele procedure noemen we een hypothesetoets 

Stap 1: bepaal de verdeling waarop “gemiddelde leeftijd in een steekproef van 1000 man” past 

(voorlopig nemen we nog even aan dat die 40 jaar als gemiddelde klopt). De steekproevenverdeling is 

dan: 
²

; )µ
N

x


   ;0,4743)x    

Stap 2: bepaal het significantieniveau en het kritisch gebied.  

Het significantieniveau is een gebied dat je vooraf bepaalt, stel 5%, we noemen dit α. Als we tweezijdig 

gaan toetsen (wat bij stat2 meestal het geval zal zijn, i.t.t. stat1, waar het vooral éénzijdig was), dan 

wil dat zeggen dat we de 2 punten zoeken op een Standaardnormaalverdeling waarbij voor het eerste 

geldt dat 2,5% er nog voor ligt en voor het tweede dat 2,5% er nog na ligt. Die 5% in totaal noemen we 

het kritisch gebied. 

Aangezien een normaalverdeling symmetrisch is rond het punt 0 weten we dat de andere waarde 1,96 

zal zijn. Tussen -1,96 en 1,96 ligt dus 95% van alle mogelijke z-scores die er bestaan. 

Stap 3: berekenen van de teststatistiek 

Stel dat in onze steekproef de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar is. Waar zou die 44,5 ergens passen op een 

standaardnormaalverdeling? We weten in elk geval dat ze op een normaalverdeling past (centrale 

limietstelling: stap 1) dus weten we ook hoe we ze kunnen omzetten: 
x 




, wat voor de 

steekproevenverdeling wordt: 
2

x

N






 … of in ons geval: 

44,5 40
9,48

0,4743


  

Stap 4: beslissing nemen: uitkomst ligt voorbij 1,96 dus in kritisch gebied: kans om in een steekproef 

van 1000 man een gemiddelde van 44,5 te vinden als het echte gemiddelde 40 zou zijn is bijzonder 

klein, dus verwerpen we de nulhypothese. Waarschijnlijk is de echte gemiddelde leeftijd hoger. 

 

WorkSmartNotHard: kritische z-scores   

2nd  DISTR  invNorm 

area: 0.025 
µ: 0 
σ: 1       resultaat: -1,96 



Op deze manier is het een stuk minder werk, natuurlijk, maar de interpretatie is iets minder recht voor 

de raap, je moet namelijk gaan kijken naar die p-waarde; de overschrijdingskans. Dit wil eigenlijk 

zeggen “de kans dat iemand in een onderzoek bij 1000 man een gemiddelde gaat vinden dat NOG 

GROTER is dan die 44,5 die wij gevonden hadden”. Die kans is hier ongelooflijk klein (die E-21 achteraan 

wil zeggen dat je 2,422328/1021 moet doen, ofwel de komma 21 plaatsen naar links opschuiven. Je 

krijgt dus eigenlijk dat p = 0,000. 

Hoe interpreteren we dat?: stel dat p > 0,025. Dat zou dan willen zeggen dat er nog meer dan 2,5% van 

de waarnemingen komt NA onze z-score, dus dat onze z-score niet in het kritisch gebied ligt. Als p dus 

kleiner is dan het percentage dat we afbakenden voor ons kritisch gebied, wil dat zeggen dat onze 

waarde in dat gebied ligt. 

5.2.2 Berekenen van een betrouwbaarheidsinterval (σ is gekend) 
Een betrouwbaarheidsinterval is een interval waarbinnen het populatiegemiddelde zal liggen, met 

een bepaalde vooropgestelde zekerheid. Stel dat we 95% zekerheid willen, dan wordt het 

betrouwbaarheidsinterval: 1,96x
N


 wat eigenlijk zoveel wil zeggen als: het 

populatiegemiddelde (wat het gemiddelde écht is) zal met 95% zekerheid liggen tussen het 

steekproefgemiddelde (wat ik gevonden heb) min een foutmarge (1,96 keer de SFOUT) en het 

steekproefgemiddelde + diezelfde foutmarge. Die 1,96 komt (net als hierboven) van de z-scores die 

horen bij 2,5% en 97,5% (invNorm op GRM).  

5.3 De Student’s t-verdeling 
De standaardafwijking in de populatie is niet altijd gegeven, maar we kunnen ze wel schatten aan de 

hand van de standaardafwijking uit onze steekproef en dan die standaardafwijking gebruiken om de 

standaardfout van de steekproevenverdeling te berekenen. 

Dit zorgt wel voor extra onzekerheid, je weet namelijk niet of de standaardafwijking uit je steekproef 

wel in de buurt ligt van de échte standaardafwijking uit de populatie. S. Gosset ontwikkelde hiervoor 

een nieuwe verdeling, de t-verdeling die vergelijkbaar is met de standaardnormale verdeling qua 

vorm, maar rekening houdt met de steekproefgrootte. Bij kleine steekproeven is ze platter, waardoor 

de uiteindes omhoog komen en er dus een groter percentage van de waarnemingen verder van het 

gemiddelde liggen dan bij een standaardnormaalverdeling. Eigenlijk is dit een beetje “op de rem gaan 

WorkSmartNotHard: hypothesetoetsen adhv z-scores   

Stat  TESTS  Z-test 

Inpt: Data Stats 
µ0: 40 
σ: 15 
x̅: 44.5 
n: 1000 
µ:≠µ0 <µ0 >µ0 
 
 Calculate 
 

resultaat:  
  µ≠40 
  z=9.486832981 
  p=2.422328E-21 
  x̅=44.5 
  n=1000 

WorkSmartNotHard: betrouwbaarheidsinterval adhv z-scores   

Stat  TESTS  ZInterval 

Inpt: Data Stats 
σ: 15 
x: 44.5 
n: 1000 
C-Level: .95 
 
 Calculate  resultaat:  
      (43.57,45.43) 
      x= 44.5 
      n= 1000 
 

INTERVALGRENZEN 



staan”,… je afwijking bij een hypothesetoets zal bijvoorbeeld groter moeten zijn bij een t-verdeling 

dan bij een z-verdeling op in het kritische gebied terecht te komen. 

De T-verdeling werkt op basis van vrijheidsgraden: het aantal parameters dat vrij te kiezen is. Voor 

een t-toets verliezen we 1 vrijheidsgraad (N-1) omdat de standaardafwijking niet berekend wordt op 

basis van populatiegegevens, maar op basis van een gemiddelde uit een steekproef (herinner: 

standaardafwijking is gemiddelde afwijking rond het gemiddelde), dat gemiddelde uit de steekproef 

komt niet noodzakelijk overeen met het gemiddelde uit de populatie. We leggen dus op wat dat 

moet zijn en verliezen hiermee één vrijheidsgraad. (vandaar N-1) 

5.3.1 Berekenen van een betrouwbaarheidsinterval (σ is ongekend) 
Zelfde redenering, alleen niet 1,96 (z-score voor 2,5%) maar 2,262 (t-score voor 2,5% in een t-verdeling 

met 9 vrijheidsgraden)4  

t-verdeling is ook symmetrisch rond 0 dus aan de andere kant ligt het punt 2,262 op de grens.  

Betrouwbaarheidsinterval: waarden komen uit syllabus p.76 

 

In de syllabus wordt er hier niets specifiek over gezegd, maar ook voor een hypothesetoets moet je de 

t-verdeling gebruiken als je je standaardfout berekent op basis van een geschatte standaardafwijking. 

In de TI-84 is dat Stat  TESTS  T-Test en je vult dat analoog in als de Z-test uit 5.2.1 

 

  

                                                           
4 In het boek wordt een voorbeeld gebruikt met een steekproef van N=10 dus N-1=9 vrijheidsgraden 

WorkSmartNotHard: betrouwbaarheidsinterval adhv t-scores   

Stat  TESTS  TInterval 

Inpt: Data Stats 
x: 38.9 
σ: 22.258 
n: 10 
C-Level: .95 
 
 Calculate  resultaat:  
      (22.978,54.822) 
      Sx= 22.258 
      n= 10 
 

INTERVALGRENZEN 

WorkSmartNotHard: kritische t-scores   

2nd  DISTR  invT 

area: 0.025 
df: 9       resultaat: -2,262157158 



Hoofdstuk 6: Samenhang & Statistische Controle 
We gaan samenhang tussen twee variabelen bekijken, hierbij moeten we ook rekening houden dat er 

een contaminerende invloed kan zijn van een derde variabele. Als we dat onderzoeken noemen we die 

derde variabele de controlevariabele. De methodes die we gebruiken hangen af van het meetniveau 

van de variabelen. 

6.1 Analyse van de samenhang tussen nominale en/of ordinale variabelen 
Aan de hand van kruistabellen 

6.1.1 gegevens en probleemstelling 
Onderzoeken of blijven zitten samenhangt met herkomst (Turken of Marokkanen). Probleem: ook 

woonplaats en migratieleeftijd spelen een rol. Weerspiegelen de verschillen op basis van herkomst 

dan effectief verschillen tussen Turken en Marokkanen, of verschillen tussen mensen die in 

verschillende regio’s wonen of op een andere leeftijd migreerden? 

6.1.2 Analyse van kruistabellen: doelstellingen 
- Aard en richting van de samenhang tussen 2 variabelen beschrijven 

- Nagaan of die samenhang veralgemeend kan worden 

- Sterkte van de samenhang bepalen 

6.1.3 Anatomie van een kruistabel 
Kruistabellen geven weer hoe respondenten (frequenties dus in principe) verdeeld zijn over de 

categorieën van twee of meer variabelen 

 Ooit gedubbeld?  

herkomst nee ja totaal 

Marokkaans 152 443 595 
Turks 231 410 641 

totaal 383 853 1236 

 

Het groene gedeelte zijn de absolute frequenties in elke categorie, 152 kan je dus lezen als: 152 

respondenten van Marokkaanse herkomst uit ons onderzoek heeft nog nooit gedubbeld. De gele en 

rode getallen zijn de totalen van de rij of kolom waar ze aan het uiteinde staan. Zo wil 383 zeggen dat 

er in heel ons onderzoek 383 respondenten nog nooit gedubbeld hebben. Die 1236 is tot slot het totaal 

aantal respondenten: N 

6.1.4 Statistische onafhankelijkheid en samenhang 
Als we de hele tabel nu omzetten in percentages van het geheel, kunnen we kijken of er een 

samenhang is tussen de twee variabelen, in de praktijk wil dit zeggen dat je alle getallen die in de tabel 

staan deelt door N. Je krijgt dan altijd een aantal effectieve waarnemingen ten opzichte van het totaal 

ofwel een percentage. Maar wat nog belangrijker is, je kan die ook bekijken als kansen. 

 Ooit gedubbeld?  

herkomst nee ja totaal 

Marokkaans .123 .3584 .4814 
Turks .1869 .3317 .5186 

totaal .3099 .6901 1 

 

In dit onderzoek is bijvoorbeeld de kans dat een willekeurige respondent uit het onderzoek 

Marokkaans is en gedubbeld heeft 12,3%. De kans dat een willekeurige respondent Turks is, is 51,86%. 



Op basis van deze tabel kunnen we gemakkelijk afleiden of de twee variabelen statistisch 

(on)afhankelijk zijn. Dit doen we aan de hand van de productregel voor axiomatische kansen. Die zegt 

dat P(A&B) = P(A) . P(B) bij onafhankelijke variabelen, ofwel: de kans dat A & B tegelijk voorkomen is 

het product van de aparte kansen (bij onafhankelijkheid). Stel nu dat herkomst en dubbelen 

onafhankelijk zouden zijn, dan zouden we verwachten dat er voor Marokkaanse respondenten die 

gedubbeld hebben geldt dat:  

P(A) . P(B) = P(A&B) 

Ofwel: 0,3099 * 0,4814 = 0,1492 

Maar aangezien uit ons onderzoek blijkt dat P(A&B)=0,123 wil dat zeggen dat de twee variabelen 

afhankelijk zijn. 

6.1.5 aard van de samenhang: rij en kolompercentages 
De vorige twee tabellen laten niet toe om de verdeling van zittenblijven te vergelijken tussen de twee 

categorieën omdat het aantal Turken en Marokkanen in de steekproef niet gelijk is. Wat we dan doen 

is voor elk van de groene waarden bekijken welk percentage ze innemen binnen de herkomstroep 

 Ooit gedubbeld?  

herkomst nee ja totaal 

Marokkaans 
% binnen Marokkaans 

152 
.2555 

443 
.7445 

595 
1 

Turks 
% binnen Turks 

231 
.3604 

410 
.6394 

641 
1 

totaal 383 853 1236 

 

Dit maakt het mogelijk om de percentages te vergelijken: 25,55% van alle Marokkaanse respondenten 

heeft nooit gedubbeld (152 / 595) tegenover 36,04% van de Turkse respondenten (231 / 641). 

Het gaat hier om vuistregels, maar we spreken af dat je altijd percenteert in de richting van de 

afhankelijke variabele (dus: de som van percentages binnen elke categorie van de onafhankelijke 

variabelen moet 100% zijn). Een andere vuistregel is dat je percentages vergelijkt dwars op de richting 

waarin gepercenteerd is (hier percenteren we bijvoorbeeld rijen, maar vergelijken we de percentages 

in de kolommen).  

Het kan gerust zijn dat je een tabel hebt met veel categorieën van de afhankelijke variabele, maar 

slechts twee voor de onafhankelijke. In dat geval is het visueel beter om de rijen en kolommen om te 

wisselen (een hoge, smalle tabel ipv een lage, brede). De percentering gebeurt dan in kolommen (naar 

beneden opgeteld zijn de percentages 100%) en de vergelijking tussen de rijen. 

6.1.6 significantietoetsing bij kruistabellen: chi-kwadraat 
We kunnen een hypothesetoets doen om te zien of er samenhang is, waarbij de nulhypothese is dat 

er in de populatie geen samenhang is en de alternatieve hypothese dat er wél samenhang is (zonder 

iets te zeggen over de richting of de sterkte). Dit doen we door een chi²-toets. We gaan de 

frequenties uit de groene zone vergelijken met het aantal frequenties we daar zouden verwachten 

als er géén samenhang was. De verwachte celfrequenties kunnen we berekenen door de verwachtte 

kansen (bijvoorbeeld die 0,1492 voor Marokkanen die nooit hebben gedubbeld) te vermenigvuldigen 

met de steekproefgrootte (N = 1236), we krijgen dan dat we zouden verwachten dat er in ons 

onderzoek 184,37 Marokkanen zouden zitten die nooit gedubbeld hebben. Daarna gaan we bekijken 

in hoeverre ons onderzoek afwijkt van wat we zouden verwachten en tot slot aan de hand van een 



significantietoets zien of het, gezien die afwijking, (on)waarschijnlijk is dat de twee in de populatie 

onafhankelijk zijn.  

Een chi²-verdeling is eigenlijk een verdeling waarop alle mogelijke afwijkingsscores liggen en 

waarmee je dus kan berekenen wat de kans is dat je een afwijkingsscore vindt die kleiner of groter is 

dan een bepaalde afwijkingsscore. 

Stap1) afwijkingen berekenen en optellen (een chi²-waarde berekenen) 

Simpel gezegd: neem voor elke cel de geobserveerde frequentie, trek daar de verwachtte frequentie 

vanaf en deel dat nog eens door de verwachte frequentie. Tel dan de resultaten van elke cel op en je 

hebt de chi²-waarde. Het enige wat je dan nog moet doen is kijken waar die waarde ergens ligt op de 

chi²-verdeling. 
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Stap 2) spreek een significantieniveau af (bijvoorbeeld 5%) en zoek de kritische chi²-waarde. 

Chi² is een éénzijdige toets omdat een chi²-verdeling altijd begint bij 0 (wanneer er géén verschil is 

tussen geobserveerd en verwacht) 

Een chi²-verdeling ziet er (net als een t-verdeling) anders uit afhankelijk van de vrijheidsgraden. Het 

aantal vrijheidsgraden bereken je hier door het aantal kolommen -1 te vermenigvuldigen met het 

aantal rijen -1. In ons geval wordt dat (2-1)*(2-1)=1 

Een chi²-toets is zoals gezegd altijd éénzijdig, dus moeten we enkel kijken of onze chi²-waarde groter 

is dan de kritische waarde. In ons geval is dat 15,88 dus duidelijk groter. Dit wil zeggen dat het 

onwaarschijnlijk is dat we in een steekproef een chi²-waarde vinden van 15,88 als de twee variabelen 

onafhankelijk zouden zijn, we kunnen dus met een betrouwbaarheid van 95% zeggen dat de twee 

variabelen waarschijnlijk statistisch afhankelijk van elkaar zijn. 

Belangrijke opmerkingen: een chi²-toets kan enkel toegepast worden op tabellen met minstens 50 

observaties (N ≥ 50) en de verwachte celfrequentie in elke cel moet minstens 5 zijn (Feij ≥ 5)5 

                                                           
5 Voor 2x2-tabellen waar er niet aan deze voorwaarden voldaan is kan eventueel een Fisher’s exact test gedaan 
worden, maar da’s een ingewikkelde berekening. 

 WorkSmartNotHard: kritische χ²-scores   

PRGRM  INVCHI2  

DF= 1 
RIGHT TAIL= 0,05    resultaat: 3.41458809 



De interpretatie is hier hetzelfde als bij de ander hypothesetoetsen. Er is een overschrijdingskans van 

0,000 wat wil zeggen dat onze chi²-waarde zeker in het kritische gebied ligt. 

6.1.7 De sterkte van het verband: associatiematen 
Associatiematen zijn kengetallen die op een gestandaardiseerde manier de sterkte van de samenhang 

tussen twee variabelen weergeven. “Gestandaardiseerd” wil zeggen dat ze een genormeerd bereik 

hebben, ze kunnen niet zomaar alle waarden aannemen, maar liggen tussen bepaalde grenzen 

(bijvoorbeeld, maar niet altijd: -1 en 1). Als de associatiematen zowel negatieve als positieve scores 

kunnen aannemen geven ze niet alleen de sterkte, maar ook de richting van het verband aan (positief  

of negatief verband; wederom: puur wiskundig, geen waardeoordelen). 

Eigenschappen: 

- Soort associatiemaat is afhankelijk van laagste meetniveau van de twee variabelen 

(nom/ord/int/ratio). Maten voor een lager meetniveau mogen altijd voor een hoger niveau 

gebruikt worden, niet omgekeerd.  

- Bij symmetrische maten maakt het niet uit wat de (on)afhankelijke variabele is, bij 

asymmetrische wel 

Soorten: 

a. Voor nominaal meetniveau:  

Phi-kwadraat: 
²

²
N


   

- Symmetrisch, tussen 0 en 1 voor (2xc)-kruistabel 

- Geen vaste bovengrens voor andere kruistabellen (bijvoorbeeld 3x4) 

- Naast ² wordt ook   wel eens gerapporteerd, die is uiteraard gewoon: ²  

- In ons voorbeeld: 
15,88

² 0,0128 0,0128 0,113
1239

       

Cramer’s V: Ongeveer hetzerfde als Phi, met dat verschil dat je ipv te delen door N, deelt door N *het 

laagste van de twee mogelijkheden: r-1 of c-1 (bijvoorbeeld bij een 3x4- tabel: 
²

.2N


 want 3-1 = 2). 

Dit is dan V², daar de wortel van is Cramer’s V. Bij een (2xk)-tabel is V   

WorkSmartNotHard: χ²-toets  

2ND  MATRIX  EDIT 
 
MATRIX[A]  2  x2 
[152  443  ] 
[231  410  ] 
 
STAT  TESTS  χ²-Test… 
 
Observed: [A]  
Expected: [?]  (gebruik hier een matrix waar je nog niets hebt ingevuld) 
 

 Calculate   resultaat: 
      χ²= 15.8817333 
      p= 6.7426367E-5 
      df=1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor de écht luie mensen onder ons heb ik een programmaatje ingevoegd dat de Cramer’s V-waarden 

kan berekenen. Maar let op! Dat programma werkt alleen voor data waarvan je eerst chi² hebt 

berekend, in principe doet het dus niets anders dan de chi² die je net gevonden hebt berekenen, delen 

door N.Min(r-1,c-1) en dan de wortel ervan nemen. Als je een tabel krijgt waar bijvoorbeeld de phi-

waarde al gegeven is, is het gemakkelijker om dat gewoon snel effe handmatig in te geven dan alle 

gegevens uit de tabel in een matrix te gaan pleuren op je GRM… kortom, als je al met je rekenmachine 

chi² hebt moeten berekenen is het een kleine moeite om snel effe dat programma te laten lopen, maar 

als die al gegeven is ben je sneller om het gewoon handmatig te doen. 

 

Odds-ratio: de odds zijn geen kansen op zich, maar wel een verhouding van twee kansen tot elkaar.  

Je deelt dus eigenlijk een kans door een kans, in de tabel bij 6.4.1 hebben we gezien dat we kansen 

bekomen door de absolute frequenties te delen door N. Aangezien je bij een odds dus zowel in de 

teller als in de noemer iets hebt staan dat gedeeld wordt door N (bijvoorbeeld de odds voor 

“Marokkaanse respondent om te blijven zitten” is: 

443

1236

152

1236

odds

 
 
 
 
 
 

) kan je die N schrappen en krijg 

je gewoon : 
443

152
odds  =2,914. De interpretatie is dan dat de kans om te blijven zitten voor 

Marokkaanse respondenten 2,914 keer groter is dan de kans om nooit een jaar over te doen. 

Een stap verder is de odds-ratio waarbij je de odds van de twee categorieën (hier: Marokkanen en 

Turken) tegen elkaar afzet: Voor Turkse respondenten is de odds: 410/231 = 1,775 dus wordt de odds-

ratio: 2,914/1,775 = 1,642 

Interpretatie: De odds om te blijven zitten zijn 1,642 keer hoger bij Marokkanen dan bij Turken. Ofwel: 

de odds om te blijven zitten zijn bij Marokkanen 64,2% hoger dan bij Turken (de oddsratio wil eigenlijk 

zeggen 1,642 odds bij Marrokkanen per 1 odd bij Turken)  

  

WorkSmartNotHard: Cramer’s V  

Eerst chi²-toets doen 
 
 
PRGRM  CRAMERSV 

    Resultaat:  

        .1133547475 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het programma om odds-ratio’s te berekenen, daar hoort wat uitleg bij. F1 wil zeggen de frequentie 

uit de cel waarvan je de oddsratio wil berekenen. Als je bijvoorbeeld de oddsratio van Turkse mannen 

voor blijven zitten ten opzichte van die voor Marokkaanse mannen dan geef je bij F1 in hoeveel Turkse 

mannen er zijn blijven zitten in je steekproef: dus 410. Bij “Tot. FX1” geef je dan het totaal aantal Turkse 

respondenten (= rijtotaal). Voor F2 geef je de overeenkomstige cel in voor Marokkaanse mannen, dus 

het aantal Marokkaanse mannen dat is blijven zitten: 443, FX2 is dan het totaal aantal Marokkaanse 

mannen: 595 

Het is maar de vraag of dat programmaatje effectief sneller is als handmatig ingeven: 

(410/231)/(443/152). 

Oddsratio’s nemen waarde 1 aan als de twee variabelen onafhankelijk zijn. De ondergrens is 0, maar 

er is geen vaste bovengrens. 

b. Voor ordinaal meetniveau 

Specifiek voor ordinale variabelen zijn er enkele associatiematen die niet verder besproken worden, 

maar die ik voor de volledigheid mee geef (stel dat er een theorievraag over komt). 

- Kendall’s tau-a 

- Kendall’s tau-b 

- Kendall’s tau-c 

- Gamma 

- Somer’s d 

- Spearman’s rho 

6.1.8 Tabelsplitsing 
Om de samenhang tussen drie of meer variabelen te analyseren. We gaan na of een bivariaat verband 

blijft bestaan na controle voor een derde variabele, die dan de passende naam krijgt: 

controlevariabele (No shit, Sherlock!). Met tabelsplitsing wordt dan bedoeld dat je een tabel met twee 

variabelen nog eens uitsplitst voor een derde variabele. 

6.1.9 Tabelsplitsing: een voorbeeld 
Bekijk het voorbeeld op p.95 van de syllabus. Door tabellen uit te splitsen ga je in de aparte cellen 

kleinere frequenties en/of percentages krijgen. Dit zorgt ervoor dat er meer steekproeffluctuaties 

kunnen zijn, wat leidt tot minder stabiele resultaten. Vaak worden ze dan ook enkel gebruikt voor 

exploratief (verkennend / beschrijvend) onderzoek, een opstap naar een meer systematische analyse. 

6.1.10 Mogelijke uitkomsten bij tabelsplitsing 

a) replicatie 

meest voorkomend, minst interessant… er verandert niks dus de controlevariabele heeft geen invloed. 

  

WorkSmartNotHard: Odds-ratio 
 
PRGRM  ODDRATIO 
 
F1: 410 
TOT. FX1: 641 
F2: 443 
TOT. FX2: 595 
     resultaat:  
      ODDS RATIO: 
       .6089922117 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) schijnverband 

voorwaarden:  

- De bivariate samenhang verdwijnt (geheel of gedeeltelijk) na controle voor een derde 

variabele.  

- De controlevariabele moet in de causale structuur VOOR de twee andere variabelen komen 

Bijvoorbeeld: invloed van werken op BMI met controlevariabele: leeftijd 

Causale structuur: Leeftijd heeft een invloed op werk & leeftijd heeft een invloed op overgewicht. Het 

effect van werk op overgewicht verdwijnt (voor een groot deel) na controle voor leeftijd, dus is het 

niet werk op zich, maar wel leeftijd dat voor het verband zorgde.  oorspronkelijke verband was er 

niet echt, dus schijnverband.   

c) interpretatie 

voorwaarden: 

- Verband verdwijnt (gedeeltelijk) na toevoeging van een controlevariabele 

- Controlevariabele is een tussenliggende variabele in de causale structuur 

Bijvoorbeeld: invloed van gewest op objectieve bestaansonzekerheid: In Wallonië is de 

bestaansonzekerheid groter dan in Vlaanderen. Na toevoeging van de controlevariabele: “SES 

gezinshoofd” (sociaal economische status van het gezinshoofd: werkend of werkloos) verdwijnt het 

verband gedeeltelijk. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen is de bestaansonzekerheid voor werkenden 

zeer laag. Voor werklozen is dat veel hoger (maar wel nog hoger in Wallonië dan in Vlaanderen) 

Causale structuur: economie is slechter in Wallonië, waardoor de werkloosheid hoger is  dit heeft 

een effect op de SES van het gezinshoofd  op zijn beurt heeft die een effect op de 

bestaansonzekerheid.  

In tegenstelling tot “werken” bij het BMI-onderzoek, is er dus wel een invloed van gewest. De 

controlevariabele komt in de causale structuur tussen de twee oorspronkelijke variabelen en is dus 

een tussenliggende/intermediaire variabele.  

d) suppressie 

voorwaarden: 

- Verband verschijnt na toevoeging van een controlevariabele 

- = tegenovergestelde van schijnverband 

Voorbeeld: lees 1.2.3 nog eens en bekijk de tabellen op p.102-103 van de syllabus 

e) interactie of specificatie 

voorwaarden: 

- Verband tussen de eerste twee variabelen verschilt naargelang de categorie van een derde 

variabele.  

Bijvoorbeeld: effect van leeftijd van het gezinshoofd op de objectieve bestaansonzekerheid. Bivariaat 

zien we dat er een U-vormig effect is: bestaansonzekerheid is groter bij jongeren, zwakt dan af en 

wordt terug groter bij gepensioneerden. Voor jongeren en gepensioneerden is het ongeveer even 

hoog. Splitsen we dat uit naar Vlaanderen en Wallonië (controleren naar gewest) dan blijft de U-

vormige curve, maar zien we in Vlaanderen dat bestaansonzekerheid bij gepensioneerden hoger is dan 

bij jongeren en in Wallonië dat de bestaansonzekerheid bij jongeren groter is dan in Wallonië. Dit 



verband is specifieker dan wat we eerst hadden, maar het verandert niet. Er is dus interactie tussen 

gewest en leeftijd wat betreft de specifieke verbanden, maar het globale beeld blijft wel bestaan. 

6.2 Samenhang tussen variabelen van interval- of rationiveau 
Kruistabellen onwerkbaar, want veel waarden (niet: veel waarnemingen, maar wel veel mogelijke 

waarden die die waarnemingen kunnen aannemen).  

6.2.1 Scatterplots 
Verband tussen twee variabelen in een puntenwolk: alle waarnemingen worden er op uitgezet. 

Vergelijkbaar met een kruistabel: interessant om te gebruiken voor exploratief onderzoek 

Soorten afhankelijkheid:  

- Analytisch: 

o Lineair: alle waarnemingen liggen exact op een rechte 

o Niet-lineair: alle waarnemingen liggen exact op een curve (geen rechte) 

- Stochastisch: 

o Lineair: alle waarnemingen liggen in de buurt van een rechte 

o Niet-lineair: alle waarnemingen liggen in de buurt van een curve 

6.2.2 covariatie en covariantie 
Kwadranten: 2 extra lijnen in de scatterplot: rekenkundig gemiddelde van beide 

variabelen (dus een horizontale en een verticale rechte) delen de scatterplot op in 4 

kwadranten. 

Scores in kwadrant 1 zijn hoger dan gemiddeld voor allebei de variabelen, 2 is hoger dan gemiddeld 

voor de y-variabele, maar lager dan gemiddeld voor de x-variabele. 3 is lager dan gemiddeld voor beide 

variabelen en 4 hoger dan gemiddeld voor de x-variabele, maar lager dan gemiddeld voor de y-

variabele. Gemiddeld op allebei ligt in het kruispunt. 

Als we kijken naar “afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde” dan zien we dat iemand iemand in 

kwadrant 1 positief afwijkt ten opzichte van de beide gemiddelden, ( ) 0x x   en ( ) 0y y  , het 

kruisproduct van die twee afwijkingen zal dan ook positief zijn. Voor de andere kwadranten: 

- Kwadrant 2: x: - & y: +  kruisproduct – 

- Kwadrant 3: x: - & y: -  kruisproduct + 

- Kwadrant 4: x: + & y: -  kruisproduct – 

Zowel de som van de kruisproducten (=covariatie) als het gemiddelde van de kruisproducten 

(=covariantie) geven een indicatie van de aard van de samenhang tussen X en Y: 

- Positieve samenhang: X hoog en Y hoog / X laag en Y laag (kwadr 1 en 3)  

- Covaria(n)tie zal positief zijn (meer positieve waarden dan negatieve, dus som positief) 

- Negatieve samenhang: X hoog en Y laag / X laag & Y hoog (kwadr 2 en 4) 

- Covaria(n)tie zal negatief zijn (meer negatieve waarden dan positieve, dus som negatief) 

- Als er GEEN LINEAIRE (!) SAMENHANG is, dan zijn alle waarnemingen evenwijdig gespreid 

over alle kwadranten en is de covara(n)tie = 06 

 

                                                           
6 Wil niet zegen dat er geen niet-lineaire samenhang kan zijn! 

2 1 

3 4 



 

6.2.3 Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt 
Nadeel van de covaria(n)tie is dat ze geen vaste boven/ondergrens hebben, de hoogte is dan ook 

afhankelijk van de meeteenheid. Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt lost dit op door de 

covariantie te standaardiseren. Dit gebeurt door de covariantie te delen door het product van de 

standaardafwijkingen van beide variabelen. 

xyr  is een symmetrische associatiemaat die de sterkte van de lineaire samenhang tussen twee 

variabelen van interval- of rationiveau weergeeft en is begrensd tussen -1 en 1. 0 wil zeggen dat er 

geen lineaire samenhang is, maar zegt niets over niet-lineaire samenhang. Spijtig genoeg is deze 

associatiemaat wel gevoelig voor outliers. 

1 : perfecte positieve lineaire samenhang 

0,7 < r < 1 : sterke positieve lineaire samenhang 

0,3 < r < 0,7 : matige positieve lineaire samenhang 

0 < r < 0,3 : zwakke positieve lineaire samenhang 

0 : lineaire onafhankelijkheid 

0 < r < -0,3 : zwakke negatieve lineaire samenhang 

-0,3 < r < -0,7 : matige negatieve lineaire samenhang 

-0,7 < r < -1 : sterke negatieve lineaire samenhang 

Voor 2 variabelen kan je de covariatie, covariantie en Pearson product-moment berekenen met de 

TI-84. Geef gewoon de frequenties van je eerste variabele in in lijst 1 en die van de tweede 

variabele in lijst 2(pas op, dat moeten er even veel zijn, he) VOOR DIT PROGRAMMA IS HET ZEER 

BELANGRIJK DAT JE L1 en L2 GEBRUIKT! ANDERS WERKT HET NIET. Ik heb de tabel op p. 106 uit de 

syllabus ingegeven voor de volgende gegeven.7 

 

6.2.4 Partiële correlatie 
Toevoegen van controlevariabelen, waarbij je de gezamenlijke variantie tussen de controlevariabele 

en elk van de andere variabelen verwijdert en de residuen correleert. (komt later uitgebreider terug) 

  

                                                           
7 We zullen later zien dat we Pearson r (en r²) ook kunnen berekenen met een andere functie op het GRM, als 
het over lineaire regressie gaat. Maar als er een reeks vragen over covariatie/covariantie gaat is het handig om 
ze ineens alle 3 te hebben. 

WorkSmartNotHard: Covariatie / covariantie / Pearson 
 
PRGRM  CVRTIE 
 
X=? L1 
Y=? L2 
        resultaat:  

345 
17.25 

.5338839415 
 

covariantie 

covariatie 

Pearson 



7. Bivariate regressie 
Wordt gebruikt om relatie tussen één afhankelijke en één onafhankelijke variabele te onderzoeken 

(beiden interval- of rationiveau) 

7.1 Probleemstelling en causaal diagram 
Regressie is een asymmetrische analysetechniek waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een 

afhankelijke en een onafhankelijke variabele. Er wordt onderzocht in hoeverre verschillen in de 

afhankelijke variabele verklaard kunnen worden door verschillen in de onafhankelijke variabele.  

7.2. De datamatrix 
Beschrijving van de data die in dit hoofdstuk gebruikt worden 

7.3 Grafische voorstelling 
Eerst altijd een scatterplot opstellen vooraleer je aan bivariate regressie begint, zo kan je eventuele 

problemen (uitschieters, bijvoorbeeld) al voorspellen.  

Vergelijking van een rechte: 

Een rechte heeft altijd een functievoorschrift van de form: y = a+bx waarbij a bepaalt waar de rechte 

de y-as snijdt en b de helling weergeeft. 

7.4 het model van bivariate regressie 
Een bivariate regressie geeft aan de hand van een lineair model de relatie tussen twee variabelen weer. 

Op de scatterplot wordt een rechte getrokken die het best bij de verdeling past. Die rechte stelt dan 

voor welke waarde je voor je afhankelijke variabele verwacht ( ˆ( ) of i iE Y Y ) op voor een bepaalde 

waarde van je onafhankelijke variabele: Xi. Het dient dus om voorspellingen te doen. 

Het zal niet vaak gebeuren (zeker niet in de sociale wetenschappen) dat je perfect Yi kan voorspellen 

op basis van je regressierechte. De punten op een scatterplot gaan meestal wat boven of onder de 

rechte liggen, bijna nooit echt er pal op. De afstand tussen de rechte en dat punt, ofwel het verschil 

tussen wat je verwacht ( ˆ
iY ) en wat er effectief is (Yi) noemen we dan het residu ( i ): ˆ

i i iY Y    

De vergelijking van een bivariate regressierechte in de populatie wordt dan: ˆi YX iY X    

Dit is gewoon de vergelijking van een rechte (y = a+bx) en wil dus zeggen, dat voor elke effectieve x-

waarde iX  je voorspelt dat er een verwachte y-waarde ˆiY  mee overeenkomt. Als je daarentegen kijkt 

naar wat er effectief te zien is in je data dan heb je de formule: i YX i iY X      

De effectieve Yi die bij een bepaalde Xi hoort, zal praktisch nooit perfect op die rechte liggen, maar 

altijd er een beetje vandaan. De afstand ertussen is dan i . Deze vergelijking geeft geen rechte weer, 

want het residu is anders voor elke (x,y). Hiermee kan je dus enkel punten berekenen.  

Er worden 5 assumpties gemaakt bij het klassieke regressiemodel: 

a. De residuen i zijn normaal verdeeld  

b. De gemiddelde waarde van het residu is 0 

 Die eerste twee willen eigenlijk zeggen dat sommige waarnemingen boven de rechte en sommigen 

eronder liggen, maar dat er eigenlijk even veel boven als onder gaan liggen en dan nog eens in 



totaal even ver eraf ook. Heel af en toe ga je er eens eentje tegenkomen die er ver vandaan ligt 

langs welke kant dan ook, maar dat zijn uitschieters op de normaalverdeling. 

c. De variantie van de foutenterm is gelijk voor elke waarde van de onafhankelijke variabele, dit 

noemen we homescedasticiteit, dit wil zeggen dat de variantie niet mag veranderen als je x-

waarde groter wordt, dus dat de afstanden tussen de rechte en de effectieve punten niet 

systematisch groter / kleiner mogen worden voor hogere waarden van x (de “toeter”) 

d. De residuen zijn niet gecorreleerd voor verschillende waarden van de onafhankelijke variabele: 

vaak geschonden bij tijdreeksen of geclusterde steekproeven 

e. De waarden van Yi worden voor elke Xi beschouwd als stochastische variabele. Wat dus 

eigenlijk wil zeggen dat bij een volgende steekproef de waarde Xi wel dezelfde zal zijn, maar 

de waarde Yi die eruit volgt niet (en als het wel zo is dan louter toevallig).  

De regressievergelijking en de bijkomende assumpties zijn samen het model van bivariate regressie. 

Het model bevat drie onbekende parameters: 

i. De regressieconstante α 

ii. De regressiecoëfficiënt β 

iii. De variantie van de foutenterm: 
2

i
  

Als je met steekproefgegevens werkt ken je al die parameters niet en ga je die moeten schatten. De 

vergelijkingen worden dan: 

ˆˆ

ˆˆ ˆ

i YX i i

i YX i

Y X e

Y X

 

 

  

 
 

De eerste is voor elk punt apart (e verandert altijd) hoe je effectief aan dat punt Y komt dat bij je X 

hoort. De tweede is het punt Y dat je VERWACHT voor elke X (de regressierechte) 

De onbekende parameters α, β, 
2

i
 worden hier geschat op basis van steekproefgegevens en noemen 

we dan 2ˆˆ , &
iYX es  . 

7.5 Doelstelingen van bivariate regressie 
a. Zoeken van een regressierechte die beter dan elke andere de aard van de samenhang 

weergeeft 

b. Nagaan wat de sterkte van de samenhang is 

c. Nagaan of die samenhang veralgemeend kan worden naar de populatie 

7.6 Schatten van regressieparameters 
Deze parameters kunnen we schatten a.d.h.v. verschillende methoden, die worden hier verder 

uitgelegd. 

7.6.1 het kleinste kwadratencriterium (Ordinary Least Squares: OLS) 
Je kan een regressierechte trekken waarvoor geldt dat de som van alle residuen gelijk is aan 0 (even 

veel erboven als eronder). Je kan bijvoorbeeld het gemiddelde van de residuen kiezen. Deze zou dan 

overeenkomen met de horizontale rechte. Dat is echter geen goeie benadering voor hoe de 

puntenwolk er echt uitziet. Beter is om de som van de kwadraten van alle residuen te minimaliseren. 

Een woordje uitleg: 



Als je de residuen kwadrateert worden ze allemaal positief, je kan dus nooit meer op 0 komen als je ze 

optelt. Wat je wel kan doen is ervoor zorgen dat je ˆˆ & YX   zo kiest dat die som zo klein mogelijk is. 

De som van de gekwadrateerde residuen noemen we S: 
1

ˆ( )²
N

i i

i

S Y Y


   

Via een hele hoop wiskundig gegoochel en ge-afleid kom je dan uiteindelijk tot de conclusie dat je  die 

parameters als volgt moet berekenen: OLS-SCHATTERS voor regressieparameters: 

 
2

ˆ xy

x

s

s
   

ˆˆ .Y X    

Deze manier van schatten levert identieke parameters op dan die worden bekomen op andere 

manieren (Best Linear Unibiased Estimation BLUE, Maximum Likelihood Estimation MLE), deze andere 

hebben als voordeel dat ze meteen schattingen van de varianties (standaardfouten) van de parameters 

en de variantie van de foutenterm meegeven. 

7.6.2 Eigenschappen van de OLS-schatters 
- Zuiver: de verwachtingswaarde van de geschatte parameter is de uiteindelijke 

populatieparameter. (als we een hoop steekproeven zouden doen en elke keer die 

parameters berekenen, dan zou het gemiddelde van al die parameters uiteindelijk de 

echte parameter van de populatie zijn) 

- Efficiënt: van alle lineaire onvertekende schatters die er zijn hebben deze de laagste 

variantie, ze zijn dus het meest nauwkeurig. 

7.7 Interpretatie van de regressieparameters 
Regressieconstante α: het punt waar de regressierechte de Y-as snijdt ofwel, de verwachte waarde 

voor Yi als de waarde voor Xi = 0 

Regressiecoëfficiënt β: verandering in de verwachte waarde voor Yi per eenheidswijziging van Xi. Als 

deze 0 is, dan is er geen sprake van een lineair verband (wil niet zeggen dat er geen niet-lineair verband 

kan zijn) 

Residuen ei: is een variabele (want verandert voor elke waarneming) en hebben een belangrijke 

interpretatie: ze zijn namelijk de verschillen in de afhankelijke variabelen die niet verklaard kunnen 

worden door verschillen in de onafhankelijke variabele. (belangrijk voor multivariate analyse) 

Belangrijke opmerking: bivariate regressie is een asymmetrische analysetechniek, dit wil zeggen dat 

het belangrijk is welke de (on)afhankelijke variabele is. Als je die twee zou omwisselen kom je andere 

resultaten uit. Kiezen welke de onafhankelijke en welke de afhankelijke is doe je op theoretische 

gronden (of gewoon soms ook door logisch na te denken: politieke voorkeur kan geen invloed hebben 

op je geslacht… andersom kan wel). 

7.8 De sterkte van het verband en de proportie verklaarde variantie 
Hoe beter de waarnemingen aansluiten bij de regressierechte, hoe sterker het verband. Alles hangt 

dus af van de spreiding rond de regressierechte. De sterkte van de samenhang tussen de twee 

variabelen wordt berekend door de correlatiecoëfficiënt (r) en de determinatiecoëfficiënt (r²) 



7.8.1 de correlatiecoëfficiënt r 
Deze hebben we al gezien (6.2.3): de covariantie van X&Y gedeeld door het product van de 

afzonderlijke standaardafwijkingen van X & Y. 

Extra: kan ook berekend worden als de covariantie tussen Yi en Ŷi 

Begrensd tussen -1 en 1.  

0 = geen samenhang, -1 = perfect negatieve samenhang, 1 = perfect positieve samenhang 

7.8.2 de determinatiecoëfficiënt r² 
Kwadraat van de correlatiecoëfficiënt, vooral belangrijk voor de interpretatie ervan: 

1) Als je geen regressie hebt zou je voor een willekeurige respondent een waarde schatten voor 

bijvoorbeeld “politiek vertrouwen” op basis van het gemiddelde “politieke vertrouwen” dat er 

is. De kans dat je dan een fout maakt wordt weergegeven door de spreiding van politiek 

vertrouwen. 

We kunnen nu al beter schatten op basis van de regressierechte, maar echt juist voorspellen 

kunnen we het niet. De kans dat we een fout maken wordt nu weergegeven door de spreiding, 

niet meer rond het gemiddelde, maar rond de regressierechte. De determinatiecoëfficiënt 

geeft weer in hoeverre de oorspronkelijke kans om een foute voorspelling te doen op basis 

van het gemiddelde, verkleint door gebruik van de regressierechte (ofwel: door te steunen op 

informatie van een andere variabele). Bijvoorbeeld bij een r² van 0,367 heb je 36,7% minder 

kans om een foute voorspelling te doen als je de regressierechte gebruikt ipv het gemiddelde. 

 

2) Een tweede interpretatie is die van de hoeveelheid variantie van Yi verklaard kan worden door 

variantie van Xi. M.a.w. in welke mate zijn de verschillen in Y te wijten aan verschillen in X? We 

kunnen namelijk elke afwijking (Yi -Y̅i) opsplitsen in een deel dat verklaard wordt door de 

regressierechte: (Ŷi-Y̅i) en een deel dat nog niet verklaard is: (Yi- Ŷi). Ter illustratie: 

 

stel dat deze tekening een fel uitvergroot stuk 

van een scatterplot is, waarin een regressielijn 

staat, de lijn die het gemiddelde Y̅i voorstelt 

(stippellijn) en een punt.  

De afwijking van dat punt ten opzichte van dat 

gemiddelde is het blauwe staafje. Dankzij de 

regressierechte kunnen we een deel van die 

afwijking verklaren, namelijk het groene 

gedeelte. Er blijft dan echter nog een deel 

over waar we (nog) geen verklaring voor 

hebben: het rode balkje.  

 

 

We kunnen zo ook de kwadratensom (variatie of Total Sum of Squares SST) opsplitsen in een 

deel dat verklaard wordt door de regressie (spreiding van de verwachte waarden rond het 

rekenkundig gemiddelde ofwel Regression Sum of Squares SSR) en een deel dat nog niet 

verklaard is door de regressie (de spreiding van de geobserveerde waarden rond de 

regressierechte of Error Sum of Squares (SSE). Dit proces noemen we variantiesplitsing 

SST = SSE + SSR 

Aan de hand van het bewijs op p.136 wordt aangetoond dat r² eigenlijk de proportie van de 

varia(n)tie die verklaard wordt door de regressie weergeeft. Je moet r² dus zien als een 

 



percentage. Als 2

Ys  nu de totale variantie van Y voorstelt, dan wil dat zeggen dat r². 2

Ys  een deel 

variantie is dat verklaard wordt (dus SSR) en dat het complement van r², (1-r²) dan het 

percentage is dat niet verklaard wordt, dus: (1-r²). 2

Ys  = SSE. Het belangrijke wat je hier moet 

inzien is dat r² een percentage, proportie, aandeel, hoe je het wil noemen, voorstelt en SST, 

SSE, SSR effectieve getallen.  

 

Time for the fun stuff: Eerst en vooral, je data ingeven. Ik geef altijd mijn X-waarden in L1 en mijn Y-

waarden in L2, maar je doet ermee wat je wil, als je het maar onthoudt de welke waar staat (En goed 

opletten want hij durft ze in de tabel al eens om te draaien!!! Goed opletten wat de (on)afhankelijke 

is dus!!! De gegevens die ik als voorbeeld gebruik komen uit de tabel op p. 130 

Om de totale variantie te kennen moet je gewoon de univariate kengetallen van lijst 2 opvragen  

Stat  Calc  1-var stats  list: L2, freqlist: (open laten) 

Je krijgt dan een lijst met kengetallen, haal daar σ uit, kwadrateer dat (variantie) en vermenigvuldig 

met N (variatie) 

7.9 Regressie met gestandaardiseerde variabelen 
Vooral belangrijk bij multivariate regressie om de onderlinge sterkte van de parameters te vergelijken. 

Standaardiseren wil zeggen omzetten naar een schaal met gemiddelde = 0 en standaardafwijking = 1. 

De gestandaardiseerde parameters noemen we α̂* en β̂* 

Als we dat doen voor onze originele formules om de parameters te schatten: 

ˆ*
xy

x y

s

s s
 

 

ˆˆ* *.y xz z    

Dan zie je meteen dat α in een gestandaardiseerde regressie 0 wordt en dus wegvalt. (Want 

standaardiseren wil zeggen dat het gemiddelde 0 wordt, zowel het gemiddelde van X als het 

gemiddelde van Y, dus eigenlijk staat er α*̂ = 0- β̂*.0) 

Het omzetten van β̂ is iets moelijker (bewijs op p 138), maar het komt erop neer dat die gelijk is aan 

de correlatiecoëfficiënt r die we gevonden hadden.  

WorkSmartNotHard: Bivariate regressie 
 
STAT  CALC  8:Linreg(a+bx)  
 
Xlist: L1 
Ylist: L2 
FreqList: 
Store RegEQ: 
 
 Calculate 
     resultaat:  
      a=-2.94872185 
      b=.5794278758 
      r²=.4171398717 
      r=.6458636634 
 
 
 
 
 
 
 
 

(!!! NIET 4: Linreg ax+b!!!) 



Interpretatie: voor elke verandering van X met 1 standaardafwijking verandert Y met r-

standaardafwijkingen 

7.10 significantietesten 
Op basis van een steekproef kunnen we nu zeggen of er een samenhang is tussen twee variabelen, de 

vraag is dan of we dat wel kunnen veralgemenen naar de populatie… Dit toetsen we aan de hand van 

t-testen. 

7.10.1 T-test en betrouwbaarheidsinterval voor α̂ en β̂ 
 

Eerst moeten we de standaardfouten van de geschatte regressieparameters kennen. 

Regressieparameters uit een steekproef liggen namelijk op één of andere normaalvergelijking, met 

een bepaald gemiddelde (wat de parameter effectief is in de populatie) en een bepaalde 

standaardafwijking (of liever: standaardfout). Om te kunnen testen moeten we daarom eerst weten 

wat die standaardfout en juist zijn. Dit zijn de formules die je daarvoor nodig hebt: 
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        = een schatting van de variantie van de foutenterm (de afwijking van de residuen) 
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  = standaardfout van geschatte parameter α̂ 

ˆ

2

1

²

( )
n

i

i

s
s

X X







= standaardfout van geschatte parameter β ̂

 

Op zich ziet dat er allemaal heel ingewikkeld uit, maar als je het opdeelt in kleine stukken die je apart 

kan uitrekenen valt het best wel mee: 

Vooraf: je zet je X en Y waarden in L1 en L2 en voert linreg(a+bx) uit (zie boven). 

1) S²: je geeft in de titel van L3 in dat de waarden berekend worden door: (L2-(a+b.L1)) (die a en 

b schrijf je ergens op een blaadje of je gebruikt de “vars”-functie). Dit wil zeggen dat alle 

residuen ei nu in lijst 3 staan. 

Je vraagt dan de univariate parameters op (1-var-stats) van L3 en kijkt bij Σx², dat getal  

deel je door (N-2) en dan heb je s² gevonden. 

2) Sα̂: je weet al wat S² is, X̅ kan je vinden door de univariate parameters op te vragen van L1 en 

dat gemiddelde te kwadrateren. Voor de noemer doe je: σ uit je parameters tot de tweede 

macht en vermenigvuldig je dat nog eens met N. Dan alles invullen en uitrekenen 

3) Sβ:̂ je weet alle elementen van de formule ondertussen, dus gewoon invullen en uitrekenen 



Een andere mogelijkheid is het programma STDERR laten lopen. Je MOET voor dit programma je X-

waarden in L1 zetten en je Y-waarden in L2. Voor de tabel op p. 130 geeft dit: 

 a. T-test voor de regressieconstante α̂ 

Dit proces volgt volledig de hypothesetoets zoals beschreven in 5.2.1, toen hebben we echter met z-

scores gewerkt, deze keer met t-scores (omdat we de standaardfout hebben berekend op basis van 

geschatte parameters α̂ en β̂, niet op basis van populatieparameters α en β). 

We gaan er initieel vanuit dat er in de populatie geen samenhang is, dus H0 = 0 

In 5.3.1 kan je lezen hoe je een kritische t-waarde moet berekenen, maar let goed op, toen verloren 

we 1 vrijheidsgraad, nu verliezen we er 2!! (omdat we zowel α als β schatten, in 5.3.1 was het enkel σ 

dat geschat werd). 

Interpretatie is hetzelfde als bij Z-test: de overschrijdingskans is .56, veel groter dan de .05 die we 

(meestal) vooropstellen. De nulhypothese kan hier dus niet verworpen worden, mogelijk is er in de 

populatie een regressieconstante van 0. 

WorkSmartNotHard: standaardfouten van regressieparameters 
 
PRGRM  STDERR 
      resultaat 
       4.962464113 
       .1614375116 
           {32 27 26 32 29► 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet op letten* 

Sβ̂ 

Sα̂ 

*Het programma overschrijft L1 om daar tijdelijk de residuen in te zetten, het kopieert daarom de oorspronkelijke L1 even 

naar L3 en kopieert L3 helemaal aan het einde terug naar L1, dat is wat dit wil zeggen, maar je hebt dat dus niet nodig. 

WorkSmartNotHard: hypothesetoetsen voor regressieparameters  

Stat  TESTS  T-test 

Inpt: Data Stats 
µ0: 0 
σ: 4,962*√(18) 
x̅: -2.949 
n: 18 
µ:≠µ0 <µ0 >µ0 
 
 Calculate 
 

resultaat:  
  µ≠0 
  t=-.5943168077 
  p=.5601271936 
  x̅=-2.949 
  Sx=21.O5198309 
  n=18 

*De T-Test-functie op de TI-84 is ontworpen om gemiddelden te toetsen. De standaardfout van gemiddelden wordt 

berekend door s/√n , dat is hier niet nodig, maar doet je TI-84 automatisch. We lossen dit op door onze standaardfout 
vooraf te vermenigvuldigen met √n. De standaardafwijking die je bij je resultaten krijgt is de uitkomst van die berekening, 
maar is dus nutteloos voor ons. !!! dit geldt enkel wanneer je het met de T-testfunctie op je rekenmachine uitrekent, 
uiteraard, niet als je het met de hand doet !!! 
** n staat hier niet meer voor steekproefgrootte, maar voor het aantal vrijheidsgraden, dus N-2  

!!!!!* 

!!!!!** 



b. Betrouwbaarheidsinterval voor de regressieconstante α̂ 

5.3.1 legt uit hoe je dat moet doen, maar let op. Ook hier moet je de standaardafwijking eerst 

vermenigvuldigen met √(N-2) als je het T-testprogramma op je rekenmachine wil gebruiken, 

tenminste, met de hand doe je dat niet, uiteraard!! 

c. T-test voor regressiecoëfficiënt β ̂

Zelfde als voor α̂ 

d. T-test voor regressiecoëfficiënt β ̂

zelfde als voor α̂ 

7.10.2 Modelvergelijkingsprocedure & F-test 
Het is niet omdat onze regressieparameters significant zijn, dat heel het model, waarbij we Yi schatten 

op basis van een functie van Xi (m.n. de regressievergelijking) dat we hebben opgesteld ook significant 

beter is dan (in het geval van bivariate regressie) een beperkt model zonder de onafhankelijke 

variabele Xi (dus enkel met α̂).  

De F-test vergelijkt de verklaringskracht van het volledige model (Full model), ten opzichte van het 

beperkte model (restricted model: enkel met α̂, dus zonder effect van Xi) 

De nulhypothese is:   H0: β = 0 

De alternatieve hypothese:  Ha: β ≠ 0 

Net zoals de chi²-toets is de F-test een éénzijdige toets. We gaan dus ergens een kritische grens 

afbakenen, daarna een F-waarde berekenen voor ons onderzoek en tot slot kijken waar die F-waarde 

ergens ligt op de F-verdeling t.o.v. de kritische grens.  

De formule om een F-waarde te bepalen van je onderzoek is: 
( ) / ( )

/ ( )

r f r f

f f

SSE SSE df df
F

SSE df

 
  

SSEr uit het beperkte model is de onverklaarde variantie. Bij het zoeken naar programma’s voor F-

testen viel me echter op dat er vaak niet naar de variantie gevraagd wordt om een F-waarde te 

berekenen, maar enkel de steekproefgrootte en de r²-waarde. In de syllabus wordt er gek genoeg 

nergens melding van gemaakt, maar je zou de formule kunnen herschrijven zodat je enkel je r²-waarde 

moet kennen om een F-waarde te berekenen. Voor de liefhebbers heb ik het even bewezen en 

uitgeschreven waarom: 



(SSEr – SSEf) geeft de verklaarde variantie (wat eerst 

onverklaard was – wat nu nog onverklaard is = wat we 

verklaard hebben). Dat kunnen we ook schrijven  

als een percentage van de oorspronkelijke  

onverklaarde variantie SSEr en we weten dat we daar de 

proportie r² van moeten nemen  r².(SSEr).  

SSEf is de onverklaarde variantie die nog overblijft, dus  

(1-r²)*SSEr = percentage dat onverklaard blijft 

(=complement van het percentage dat we verklaard 

hebben) * totale hoeveelheid die verklaard moet worden. 

Een beetje herschikken en dan zie je dat je SSE in teller en 

noemer kan schrappen waardoor je een formule krijgt 

waar je enkel nog je r² waarde en je steekproefgrootte voor 

moet kennen. 

Deze formule kan je beschrijven als: de verhouding verklaard ten opzichte van onverklaard 

vermenigvuldigd met een correctie die kleiner wordt naargelang je meer onafhankelijke variabelen 

toevoegt. (dan wordt de teller kleiner en de noemer groter). Dus, de F waarde wordt kleiner naarmate 

je meer variabelen toevoegt wegens de correctie, dit kan alleen maar gecompenseerd worden als de 

proportie verklaarde variantie ook elke keer genoeg stijgt en dus de proportie onverklaarde variantie 

genoeg daalt (r²/(1-r²) wordt dan groter), als dat niet zo is wordt je F-waarde te klein en heeft je nieuwe 

model dus niet genoeg extra variantie verklaard. 
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Interpretatie van de resultaten: Slechts in 0,2% van de gevallen (p=0,002) zou je een F-waarde 

aantreffen die nog groter is dan diegene die wij hebben gevonden, het is dus onwaarschijnlijk dat de 

nulhypothese (dat β=0) correct is, waarschijnlijk is β verschillend van 0. 

  

WorkSmartNotHard: kritische F-waarde  
 
PRGRM  INVF 
TELLER df=1 
NOEMER df=18 
AREA OF ONE TAIL 
=0.05 
     resultaat: 
      Fr= 
        4.4139 
      Fl=   

.004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet nodig 

WorkSmartNotHard: kritische F-test  
 
PRGRM  FTESTUTL 
 
ASSESS MODEL UTI 
1:DATA 
2:STATS  ENTER 
3:QUIT 
   
No. OF X 
DATA LISTS:1 
R²:0.417 
SAMPLE SIZE: 20 
 
 
    Resultaat: 
     ASSESS UTILITY 
     F:12.874786 
     p:.0021019 
     df1:1 
     df2:18 
     R²:.417 
     N:20 
     K:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een paar dingen vallen op: 
1) de F-waarde komt niet helemaal overeen met die van het boek, dat is omdat r² afgerond is. Als je die ingeeft tot 5 cijfers 
na de komme: 0,41714 dan klopt het helemaal. Die kleine afwijking gaat het trouwens niet maken. 
2) je kan geen kritische grens ingeven, dus je krijgt ook geen kritische F-waarde, maar aangezien p=0,0021… zie je dat dit 
sowieso kleiner is dan de (voor deze oefening) afgesproken 0,05 dus dat onze F-waarde in het kritische gebied ligt. 
Die scatterplot daar hoef je je niks van aan te trekken. 



8. Meervoudige Regressie 

8.1 Probleemstelling en causaal diagram 
Het effect van een bivariate regressie is maar een bruto-effect. Dit wil zeggen dat de X-variabele kan 

samenhangen met andere variabelen en je dat effect dus eigenlijk meetelt. Door één of meerdere 

controlevariabelen in te voegen kunnen we een netto-effect dichter benaderen. Dit doen we door 

stapsgewijs extra onafhankelijke variabelen in te voegen. 

Causaal diagram (voorlopig): 

 

 

 

 

 

8.2 Gegevens en operationalisering 
Gewoon uitleg over de variabelen. Wel goed om te onthouden als je voor je bachelorproef partim II 

gegevens van ESS wil gebruiken: data altijd wegen met DWEIGHT. 

8.3 Voorbereidende bivariate analyses 
Eerst doen om al eventueel problemen: (uitschieters, hefboompunten) te ontdekken. 

8.3.1 Bivariate regressie van PTRUST in functie van PERFORM 
Scatterplot met toevoeging van een plot van het geobserveerde conditionele gemiddelde (Dit is de 

gemiddelde score op Y voor elke waarde van je X-variabele). Hiermee kan je zien of je conditionele 

gemiddelde sterk afwijkt van een lineair patroon (vaak enkel aan begin en einde, omdat daar de minste 

waarnemingen zitten. Bijvoorbeeld, als 1 iemand een waarde heeft voor X die niemand anders heeft 

en bovendien een heel lage score heeft voor Y, dan duikt de plot naar beneden, ah ja, want het 

gemiddelde van Y voor die X-waarde is dan gewoon de waarde van die en respondent.) 

Hierna doe je een bivariate regressieanalyse. 

Hetzelfde herhaal je voor je andere onafhankelijke variabele(n). 

8.3.2 Bivariate regressie van PTRUST in functie van EDUYRS 
 Zelfde voor de tweede onafhankelijke variabele 

8.4 Grafische voorstelling van meervoudige regressie 
Voor 3 variabelen krijg je een driedimensionale scatterplot. De regressierechte wordt dan een 

regressievlak. 

8.5 het model van meervoudige regressie 
Het regressievlak geeft de gemiddelde of verwachte waarde voor de afhankelijke variabele E(Yi) voor 

elke combinatie van de mogelijke waarden van de onafhankelijke variabelen X1i  en X2i. De verwachte 

waarde kan dan op basis van regressie geschat worden (Ŷi), maar net zoals bij bivariate regressie 

zullen de effectief geobserveerde waarnemingen hier nog vanaf wijken, dus er is een foutenerm εi. 

De formules worden (volledig analoog met bivariate regressie): 
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α heeft nog steeds dezelfde interpretatie: waar het vlak de Y-as snijdt (dus als X1&2 allebei 0 zijn) 

De regressiecoëfficiënten noemen we vanaf nu partiële regressiecoëfficiënten. Er zijn er hier 2, eentje 

voor X1 en een andere voor X2. Bij bivariate regressie was de regressiecoëfficiënt een 

richtingscoëfficiënt, en dat is hier eigenlijk nog altijd het geval, maar nu is het de richtingscoëfficiënt 

van X2 voor een constante waarde van waarde van X2. Ik heb het proberen tekenen om het duidelijk te 

maken, maar ik weet niet of het veel gaat helpen : 

 

Stel dat het roze vlak ons regressievlak is. Y is de as die naar boven gaat, X1  is de horizontale as, en X2 

staat op de schuine as (de diepte). Als we nu op de X2-as twee “muren” zouden bouwen, de eerste op 

X2 = 5 en de tweede op X2=10 dan zie je dat het regressievlak door die twee muren loopt en de plaats 

waar ze snijden tekent zich een recht af (de dikke rode lijnen). Het snijpunt met het Y-vlak voor deze 

twee lijnen verschilt (hoger bij de achterste dan bij de voorste), maar de helling van die twee lijnen is 

exact hetzelfde. Ofwel: het maakt niet uit welke waarde  X2 heeft, per eenheidsverandering van X1 

komt er altijd hetzelfde bij Y bij. Die hellingsgraad is dan de partiële regressiecoëfficiënt van X1. 

Hetzelfde geldt dan voor de partiële regressiecoëfficiënt van X2 

Ook meervoudige regressie maakt naast de regressievergelijking een aantal assumpties, vergelijkbaar 

met die van bivariate regressie: 

Er worden 5 assumpties gemaakt bij het klassieke regressiemodel: 

a. De residuen i zijn normaal verdeeld  

b. De gemiddelde waarde van het residu is 0 

 Die eerste twee willen eigenlijk zeggen dat sommige waarnemingen boven het vlak en sommigen 

eronder liggen, maar dat er eigenlijk even veel boven als onder gaan liggen en dan nog eens in 

totaal even ver eraf ook. Heel af en toe ga je er eens eentje tegenkomen die er ver vandaan ligt 

langs welke kant dan ook, maar dat zijn uitschieters op de normaalverdeling. 



c. De variantie van de foutenterm is gelijk voor elke waarde van de onafhankelijke variabele, dit 

noemen we homescedasticiteit, dit wil zeggen dat de variantie niet mag veranderen als je x-

waarde groter wordt, dus dat de afstanden tussen het vlak en de effectieve punten niet 

systematisch groter / kleiner mogen worden voor hogere waarden van x (de “toeter” wordt 

hier dan visueel eigenlijk meer een “kegel”) 

d. De residuen zijn niet gecorreleerd voor verschillende waarden van de onafhankelijke variabele: 

vaak geschonden bij tijdreeksen of geclusterde steekproeven 

e. De waarden van de onafhankelijke variabelen zijn niet stochastisch, maar hebben dezelfde 

waarden in opeenvolgende steekproeven (bijvoorbeeld 16 jaar zal in een volgende steekproef 

ook 16 jaar zijn. Of “14 op een schaal van 38” zal ook in een volgende steekproef dezelfde 

betekenis hebben. De afhankelijke variabele die voor elke respondent bij die onafhankelijke 

hoort is dan weer wel het gevolg van een stochastisch proces. 

f. Er bestaan geen perfect lineaire relaties tussen de onafhankelijke variabelen onderling 

(=afwezigheid van multicollineariteit, komt later nog terug) 

Voor steekproefgegevens worden de formules: 
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8.6 Doelstellingen van meervoudige regressie 
a. Zoeken van een regressievlak dan beter dan elke andere de aard van de samenhang weergeeft 

tussen de twee onafhankelijke en de afhankelijke variabele. Ook hier geldt het kleinste-

kwadratencriterium. Resultaat is een vlak dat beter dan elk ander vlak de LINEAIRE 

SAMENHANG weergeeft (kan zijn dat er niet-lineaire samenhang is die nog beter uitlegt wat 

er gebeurt, maar dan zitten we niet meer met een vlak, maar met een gebogen oppervlak) 

b. Nagaan wat de sterkte van de samenhang is 

c. Nagaan of die samenhang veralgemeend kan worden naar de populatie 

d. Extra t.o.v. bivariate: nagaan welke onafhankelijke variabele de belangrijkste bijdrage levert. 

(door de regressiecoëfficiënten te standaardiseren) 

8.7 Schatting van de regressieparameters 
De partiële regressiecoëfficiënt β̂ van X1 wordt berekend door eerst de gemeenschappelijke variantie 

tussen X1 en X2 te verwijderen uit de totale variantie van X1. Dit gebeurt door eerst een bivariate 

regressie (met X2 als onafhankelijke en X1 als afhankelijke variabele). En daarna een bivariate regressie 

van Y en wat er nog over schiet van X1, namelijk de residuen ei uit de bivariate regressie tussen de twee 

X’en. 

Analoog voor β ̂van X2: eerst bivariate regressie met X1 (waarbij deze keer X2 de ‘afhankelijke’ wordt) 

en dan bivariate regressie tussen Y en de residuen van de vorige regressie. 

De regressieconstante α̂ krijg je door : 
1 2 2 1. 1 . 2

ˆ ˆˆ ( )YX X YX XY X X      

Al deze geschatte parameters zijn zuiver en efficiënt. Het zijn OLS-schatters (= met de kleinste som van 

de gekwadrateerde afwijkingen). Ofwel: S is het kleinste bij die parameters die we gevonden hebben: 

1 2 2 1. 1 . 2

1

ˆ ˆˆ( ) ²
N

i YX X i YX X i

i

S Y X X  


    
     (van binnen naar buiten: wat we zien (Y) – wat we 



verwachten (regressievergelijking) = afwijking, dat ² = gekwadrateerde afwijking, dat optellen (Σ) is de 

som van de gekwadrateerde afwijkingen. 

8.8 Interpretatie van de regressieparameters 
α̂ = snijpunt van het regressievlak met de Y-as, dus waar allebei de X’en = 0 

β̂ van X1 weerspiegelt het directe effect van een eenheidsverandering van X1 op Y. Dus als X1 stijgt 

met 1, dan stijgt/daalt Y met β ̂(ligt eraan of die positief of negatief is). 

β̂ van X1 weerspiegelt het directe effect van een eenheidsverandering van X2 op Y. Dus als X2 stijgt 

met 1, dan stijgt/daalt Y met β ̂(ligt eraan of die positief of negatief is). 

In normale omstandigheden wordt β̂ kleiner dan wanneer je een bivariate regressie zou doen, want 

het bruto-effect (bivariaat) wordt uitgezuiverd naar het netto-effect als X2 constant blijft (meervoudig). 

De vergelijking tussen bruto- en netto-effecten laat toe een verklaring te zoeken. Stel dat je een sterk 

verband vind bij bivariate regressie, maar dat het verband verdwijnt bij meervoudige regressie, dan 

wil dat waarschijnlijk zeggen dat je een schijnverband (1.2.1) had of dat er sprake is van indirecte 

causaliteit 1.2.2). Als er bijna niets verandert dan is er replicatie (6.1.10) en heeft je variabele wel 

degelijk een invloed (kan uiteraard nog altijd zijn dat er nog een variabele meespeelt die je nog niet 

onderzocht hebt). 

8.9 Sterkte van het verband en verklaarde variantie 

8.9.1 De meervoudige correlatiecoëfficiënt R 
Geeft weer hoe goed de effectief geobserveerde punten aansluiten bij het regressievlak. Het is een 

“nulde-orde-correlatiecoëfficiënt” wat wil zeggen dat ze het effect van alle onafhankelijke variabelen 

weerspiegelt (als je er één uitlaat krijg je eerste orde, twee uitlaten = tweede orde,…). 

8.9.2 de meervoudige correlatiecoëfficiënt R² 
= deel / proportie / percentage van de totale variantie van Y dat verklaard wordt door de meervoudige 

regressie. Vaak zal R² lager liggen dan wanneer je de respectievelijke r² waarden uit de bivariate 

regressies tussen de X’en en Y onderling zou optellen. Dit komt dan omdat er correlatie is tussen de 

onafhankelijke variabelen onderling. Dit wil ook zeggen dat hoe minder de onafhankelijke variabelen 

onderling correleren, hoe sterker de proportie verklaarde variantie, R², toeneemt.  

8.9.3. Adjusted R² 
Nadeel van R² is dat die altijd een beetje naar boven vertekend is. Omdat OLS-schatters de 

gekwadrateerde som van de residuen minimaliseren, maximaliseren ze tegelijkertijd R². gevolg is dat 

elke nieuwe variabele R² wat zal doen stijgen, ook al heeft die eigenlijk geen enkel effect. 

Daarom wordt vaak een correctie toegepast om R̅² te krijgen: 

 

² 1

/ ( ) ( 1)
² 1 1 .

/ ( 1) ( )

SSE
R

SST

SSE N k SSE N
R

SST N SST N k

 

  
    

  

 

M.a.w. we weten dat R² wat te hoog is, dus gaan we dat corrigeren met een correctiefactor. Die factor 

wordt groter naarmate er meer parameters (k = aantal onafhankelijke variabelen + de constante) in 

het model zitten, dus wordt 1-(heel dat gecorrigeerd ding) kleiner.  

 



8.10 Meervoudige regressie met gestandaardiseerde variabelen 
Volledig analoog met bivariate regressie (7.9) 
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α̂* = 0 

Interpretatie: voor elke verandering van X1of2 met 1 standaardafwijking verandert Y met de bijhorende 

β̂* standaardafwijkingen. Dit laat toe om de sterkte van de verschillende variabelen te gaan vergelijken 

om zo te zien welke van de twee variabelen het meeste invloed uitoefent. 

Omdat er een probleempje is met de formules voor die twee nieuwe β-waarden kunnen deze nu 

kleiner dan -1 of groter dan 1 worden (omdat de standaardisering geen rekening houdt met de 

variantie/standaardafwijking die de twee variabelen gemeen hebben). Als dit het geval is duidt dat 

meestal op multicollineariteit (te sterke samenhang) tussen de twee onafhankelijke variabelen. 

8.11 Significantietesten 

8.11.1 Modelvergelijkingsprocedure en F-test 
Procedure: helemaal hetzelfde als (7.10.2) nulhypothese is dat in de populatie enkel een α bestaat en 

de twee onafhankelijke variabelen geen invloed hebben, dus: 
1 2 2 10 . .: 0YX X YX XH     

Als je de nulhypothese kan verwerpen wil dit zeggen dat minstens één van beide onafhankelijke 

variabelen in de populatie een significant effect heeft. 

8.11.2 T-test voor de partiële regressiecoëfficiënten 

a. T-test 

Als de nulhypothese bij de F-test verworpen wordt kijken we naar de T-testen van elke partiële 

regressiecoëfficiënt om te zien of die significant zijn. 

Wat is er hetzelfde als (7.10.1)?: de hele procedure 

Wat is er anders?: berekenen van de standaardfouten: 

- Variantie van de foutenterm: 
1

1 ˆ² ( )²
1

N

i

i

s Y Y
N k 

 
 

          

waarbij die sommatie eigenlijk uw residual sum of squares SSR is (de variantie die niet door het 

model verklaard wordt) !!! k staat hier voor het aantal onafhankelijke variabelen, dus niet voor het 

totaal aantal parameters zoals bij adjusted R² !!! 

  



- standaardfouten van de geschatte partiële regressiecoëfficiënten: 
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 - het aantal vrijheidsgraden: niet N-1, maar N-k-1 

b. betrouwbaarheidsinterval 

idem als in (7.10.1) behalve dat ook hier de manier waarop je je standaardfouten berekent verandert 

8.11.3 Modelvergelijking en F-test voor partiële regressiecoëfficiënten 
We vergelijken hier of de toevoeging van een extra variabele een significante verbetering in de 

verklaringskracht van het model oplevert. De nulhypothese wordt dus dat er al minstens één variabele 

is met een significante invloed, bijvoorbeeld X1. Blijft dan nog over dat: 

2 10 .: 0YX XH    

je r² waarde die je moet ingeven in je rekenmachine (programma: FTESTUTIL) vind je door extra 

verklaarde variantie van het nieuwe model te delen door de niet-verklaarde variantie van het eerste 

model. SAMPLE SIZE wordt hier ook N-k (met k het aantal onafhankelijke variabelen dat in je eerste 

model zaten) en NO. OF X DATA LISTS is gewoon 1, omdat je maar 1 onafhankelijke variabele 

TOEVOEGT aan het model. 

8.11.4 T-test voor de regressieconstante 
Idem als bij (7.10.1) behalve dat ook hier weer de berekening van de standaardfout verandert: 
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Hier is echt geen simpele uitleg voor te geven, behalve dat je in principe alles uit je tabellen kan halen 

(als er een tabel met de beschrijvende waarden zoals het gemiddelde bij zit, toch) 

8.12 Regressiediagnostiek 

8.12.1 Lineariteitsassumptie 
We veronderstellen een lineaire relatie (rechte / vlak), maar dat hoeft niet het geval te zijn.  

a. Schendingen van de lineariteitsassumptie detecteren 

- vooraf door een plot van het geobserveerde conditionele gemiddelde van de afhankelijke 

variabele in functie van de onafhankelijke variabele (8.3.1) 

- Plot van de residuen in functie van de verwachte waarden: als residuen systematisch hoger 

of lager liggen voor bepaalde waarden dan kan dit wijzen op een schending van de 

lineariteitsassumptie 

  



b. Test van de lineariteitsassumptie 

Door de modelvergelijkingsprocedure vergelijken of een niet-lineair model beter past. 

- Continue variabele herleiden tot klassen en dan dummyficeren (hoofdstuk 9) 

- Polynomiale functie ipv lineaire functie gebruiken 

Polynomiale functies: 

Meervoudige regressie uitvoeren, maar deze keer met één van je onafhankelijke variabelen en een 

nieuwe variabele die daarop gebaseerd is. (afhankelijk van welke niet-lineaire relatie je verwacht voeg 

je achtereenvolgens X², X³, X4,… toe): 

1 1 2 3
ˆ ²( ³ ...)iY X X X         

Je vergelijkt dan via F-testen het nieuwe model om te zien of het beter past dan het vorige. 

Stel dat je een X² toevoegt en het is significant beter dan kan je dat als volgt interpreteren: 

β > 0  het verband tussen X en Y wordt sterker naarmate X groter wordt 

Β < 0  het verband wordt zwakker naarmate X groter wordt 

8.12.2 additiviteitsassumptie 
In een additieve modelspecificatie (zoals we tot hiertoe hebben gedaan) nemen we aan dat het effect 

van X1 hetzelfde is voor elke waarde van X2. Je kan hiervan afwijken door interactie toe te laten tussen 

de twee onafhankelijke variabelen. Dit doe je door een derde onafhankelijke variabele aan je regressie 

toe te voegen die gewoon het product is van de eerste twee: X3=X1*X2 

Nadien doe je een F-test om te zien of dit nieuwe model significant beter is dan het vorige. 

8.12.3 Multicollineariteit 
= te sterke samenhang tussen de onafhankelijke variabelen onderling  variabelen brengen dezelfde 

verklaring voor de variantie van Y 

a. symptomen van multicollineariteit 

- F-test geeft een significant volledig model aan terwijl de afzonderlijke T-testen geen enkel 

significant effect opleveren. (gevolg van multicollineariteit is een grote standaardfout 

waardoor de nulhypothese moeilijker te verwerpen is) 

- Partiële regressiecoëfficiënten variëren sterk naargelang andere variabelen worden 

opgenomen of weggelaten. 

- Als de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten groter worden dan 1 of kleiner dan -1 

b. Detectie van multicollineariteit 

- Vooraf correlatiematrix tussen de twee onafhankelijke variabelen screenen  niet 

sluitend 

- Meervoudige regressies van alle onafhankelijke variabelen waarbij telkens een andere de 

functie van afhankelijke overneemt. Zo wordt tolerance berekend voor elke variabele die 

wil zeggen: de proportie variantie die niet gedeeld wordt met de anderen. Vuistregel is dat 

de tolerance < 0,10 (ofwel, een variabele die minder dan10% van zijn “eigen” variantie, die 

niet gedeeld wordt met andere variabelen, bijbrengt aan het onderzoek) een indicatie is 

voor multicollineariteit 



- Alternatief:Variance Inflation Factor (VIF): 
1

1

1
X

X

VIF
Tolerance

  (vuistregel wordt dan 

logischerwijze dat als VIF > 10, dat een indicatie is voor multicollineariteit 

c. remediëren van het multicollineariteitsprobleem 

i. Vergroten van de steekproefomvang 

ii. Indicatoren verwijderen die te sterk hetzelfde meten of deze variabelen samenvoegen in 

bijvoorbeeld een somschaal 

iii. Als er een sterke oorzaak-gevolg-relatie is tussen twee variabelen kan je de gedeelde variantie 

maar laten meetellen bij één variabele door voor de andere enkel de residuen mee te nemen 

in de meervoudige regressie. 

8.12.4 afwezigheid van autocorrelatie 
Wanneer residuen gecorreleerd zijn voor verschillende waarden van de onafhankelijke variabelen. 

(vaak bij tijdsreeksanalyses, of geclusterde steekproeven) 

Oplossing: geavanceerde regressiemodellen 

8.12.5 homoscedasticiteitsassumptie 
Wanneer de foutenterm niet dezelfde variantie heeft voor elke (combinatie van) waarde(n) van de 

onafhankelijke variabele(n): 

Detectie: scatterplot van residuals en predicted values:heteroscedasticiteit bij: 

- Toetervorm 

- Omgekeerde toeter 

- Halterpatroon 

Indicatie dat de standaardfouten van de regressieparameters onderschat worden (kans op onterecht 

verwerpen van de nulhypothese wordt groter dan de vooropgestelde kans op typeI-fout: het 

significantieniveau) 

Oplossen: Y√Y of weighted least squares (geen verdere uitleg) 

8.12.6 Normalitietsassumptie residuen 
Blijkt vooral belangrijk voor kleine steekproeven: (N < 10+20k) 

Opsporen: 

- Voor kleine steekproeven: 

 Histogram van gestandaardiseerde residuen vergelijken met de standaardnormale 

vergelijking 

 Normal probability plot: cumulatieve verdeling van gestandaardiseerde residuen 

vergeleken met de cumulatieve verdeling van de standaardnormale vergelijking 

  



Oplossen: 

- Afhankelijke variabele transformeren, achtereenvolgens proberen: 

 Schending: convex t.o.v. NP-plot (eronder zakken) 

o √Y 

o Ln(Y) 

o 1/√Y 

o 1/Y 

o 1/Y² 

o 1/Y³ 

o … 

 Schending: concaaf t.o.v. NP-plot (er bol op staan) 

o Y² 

o Y³ 

o … 

8.12.7 Outliers of uitbijters 
Observaties die gekenmerkt worden door een zeer groot residu. Kan aan een fout in de gegevens liggen 

(vraag fout ingevuld, bijvoorbeeld 80 uur per dag werken), dan verwijderen we die observaties uit de 

analyse. In andere gevallen zijn het mogelijk indicaties voor relevante kenmerken die nog niet 

opgenomen werden in het model. 

Op basis van een scatterplot van de gestandaardiseerde residuen in functie van de gestandaardiseerde 

voorspelde waarden kan men outliers ontdekken (die meer dan 3 standaardafwijkingen van het 

gemiddelde liggen) die om bijkomend onderzoek vragen. 

8.12.8 Hefboompunten 
Hangt samen met outliers. Het zijn observaties met sterk afwijkende waarden voor de afhankelijke 

en/of onafhankelijke variabele(n). Deze kunnen de regressieparameters vertekenen. Verschil met 

outliers is dat hefboompunten niet altijd gekenmerkt worden voor een extreme waarde van het residu.  

Detectie: DFBETA’s: Regressie N-keer uitvoeren waarbij elke keer een waarneming weggelaten wordt. 

Voor elke observatie wordt dan gekeken hoe de regressieparameters veranderen t.o.v. die van de 

volledige steekproef. Er wordt per waarneming een DFBETA opgesteld voor alle onafhankelijke 

variabelen. Probleem is dat eenzelfde nominale stijging relatief sterker doorweegt bij kleinere 

regressieparameters. Daarom worden standardized DFBETA’s berekend. Als je dan een scatterplot 

opstelt van alle waarnemingen en hun SDFBETA, dan zie je meteen welke eruit schiet(en). 

 

 

 

  



Hoofdstuk 9: Dummyregressie en variantieanalyse  
Categorische variabele omvormen tot dummyvariabelen en deze dan allemaal opnemen in een 

meervoudige regressieanalyse. Andere mogelijkheden (met dezelfde resultaten) zijn variantieanalyse 

of meervoudige classificatieanalyse; 

9.1 Dummyregressie 
Variabele met k-categorieën wordt omgevormd tot k-1 dummyvariabelen (de regressieconstante geeft 

dan de waarde voor de categorie die niet is gedummificeerd). De uitdrukking van de regressierechte is 

dan dezelfde als die voor een meervoudige regressie. Dummy’s hebben altijd waarde 0 of 1, je kan dat 

dan interpreteren als “afwezig” of “aanwezig” zijn van het kenmerk. Hierdoor zijn het eigenlijk 

interval/ratiovariabelen. 

Als referentiecategorie kies je: 

- Nominaal: de modale categorie (meeste waarnemingen) 

- Ordinaal: de laagste of de hoogste  

- Algemeen: voldoende waarnemingen in de categorie 

Het intercept van de regressievergelijking (regressieconstante α) is dan de verwachte waarde voor 

respondenten uit de referentiecategorie, de partiële regressiecoëfficiënten geven de verwachte 

waarde voor de bijhorende dummycategorie. 

Je test daarna het model mét alle dummies t.o.v. een model zonder dummies a.d.h.v. een F-test. 

Waarbij de nulhypothese is dat geen enkele dummy een invloed heeft. 

Als het model significant is test je de verschillende parameters met t-testen om te zien welke dummy’s 

significant zijn en welke niet.   

9.2 Modellen met interactie 

9.2.1 Interactie tussen categorische variabelen 
Als je geen interactie toelaat ga je ervan uit dat de verwachte waarde voor iemand in een bepaalde 

dummycategorie enkel en alleen maar afhangt van het al dan niet aanwezig zijn van dat bepaalde 

kenmerk en dus niet beïnvloed wordt door andere variabelen (additief model). Het kan zijn dat dit een 

onterechte simplificatie is van de realiteit. 

Bij een interactiemodel laat je samenhang tussen verschillende variabelen toe. Bij twee categorische 

variabelen doe je dat door een aantal variabelen toe te voegen: elke klasse van de ene catagorische 

vermenigvuldigd met elke klasse van de andere categorische variabele.  

Daarna opnieuw een modelvergelijking (F-test) waarbij je het model met àlle interactietermen 

vergelijkt ten opzichte van het model met enkel de categorische, gedummificeerde variabelen. 

Achteraf kan je met T-testen eventueel kijken (als het model significant blijkt) welke interactietermen 

significant blijken. 

9.2.2 Interactie tussen categorische en continue variabelen 
Dit doe je ook door extra variabelen toe te voegen, je vermenigvuldigt elke dummycategorie met de 

continue variabele, als je twee categorische variabelen hebt én een continue, dan moet je nog eens 

extra variabelen toevoegen door elk van de interactietermen uit 9.2.1 ook nog eens te 

vermenigvuldigen met die continue variabele. Wederom bekijk je dan via een F-test of het model met 

àlle nieuwe interactietermen beter is dan het vorige. Daarna kan je met T-testen eventueel kijken 

welke interactietermen significant blijken. 

Zo’n uiteindelijk uitgebreid model noemen we ook wel eens het verzadigd model. 



Een verwachte waarde berekenen is gemakkelijker dan het eruit ziet. Aangezien iemand maar in één 

categorie per variabele kan zitten, is de waarde voor alle andere dummy’s sowieso 0 waardoor alle 

termen in de regressievergelijking waar de dummy niet in voorkomt (behalve α) 0 worden en dus 

weggelaten kunnen worden. 

9.3 Niet-lineaire relaties 
Een model met dummyvariabelen kan zonder probleem uitgebreid worden naar een niet-lineair 

model door een gekwadrateerde variabele en eventueel nog een derde, vierde, vijfde macht toe te 

voegen. Je kwadrateert natuurlijk geen dummyvariabele, dat is onzinnig, 0²=0 en 1²=1, dus dat 

verandert niks. Maar als er in je model een interval/ratiovariabele zit kan je die wel aanpassen om 

een niet-lineair model te krijgen. Zie 8.12.1, volledig analoog. Elke keer wanneer je een nieuwe 

variabele toevoegt test je het model t.o.v. het vorige (F-test) 

(eventueel kan het ook door de ratiovariabele op te delen in categorieën en dan te dummyficeren) 

9.4 Variantieanalyse 
Is te vergelijken met dummyregressie, met dat verschil dat dummyregressie beschrijvend is een 

variantieanalyse toetsend. Inhoudelijk geven ze dezelfde resultaten. 

Categorische onafhankelijke variabelen noemen we bij variantieanalyse: factoren 

One-way analysis of variance (ANOVA) = variantieanalyse met één categorische onafhankelijke (X) 

variabele en één continue afhankelijke (Y) variabele. 

n-way analysis of variance = variantieanalyse met meer dan één categorische variabelen 

n-way analysis of covariance (ANCOVA) = variantieanalyse met meerdere categorische EN continue 

variabelen 

9.4.1 t-toets op verschil tussen gemiddelden 
Onafhankelijke: dichotome variabele 

Afhankelijke: continue variabele 

Vergelijken dus twee gemiddelden: gemiddelde van de continue variabele binnen elk van de twee 

categorieën van de dichotome variabele. Als er geen samenhang is, dan zouden deze twee 

gemiddelden hetzelfde moeten zijn.  

t-waarde bereken je door: 1 2

2 2

1 2

1 2

m m

s s
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waarbij “m” staat voor het gemiddelde van de continue variabelen binnen groep 1 of 2, “s²” staat voor 

de variantie van de continue variabele binnen de twee groepen afzonderlijk en “n” voor het aantal 

waarnemingen binnen de twee groepen apart.  

Merk trouwens op dat de noemer een grote overeenkomst heeft met de standaardfout voor 

gemiddelden. 

Kan je dat zelf met je rekenmachine? Laten we zeggen van niet. Je doet een t-test maar dan heb je een 

aantal vrijheidsgraden nodig, de berekening daarvoor is bij deze test behoorlijk ingewikkeld en moet 

je ook niet kennen (staat ook niet in de syllabus, btw). Als hier vragen voer komen zal het met een spss-

tabel zijn of op het praktisch examen. 



 

Uit de spss-tabel van de t-test kan je trouwens gemakkelijk de t-waarde afleiden die hierboven in die 

formule staat. (het zou kunnen op een examen dat ze die t-waarde blanco laten en dat je ze dan zelf 

moet berekenen). Je deelt gewoon de waarde in de kolom “mean difference” door de waarde bij “std. 

Error Difference”. P.222-223 in het boek geven een goede uitgebreide uitleg over de rest van de tabel. 

Ik beperk me hier tot de essentie. 

Levene’s Test: test de nulhypothese dat de varianties van beide categorieën in de populatie gelijk zijn. 

Interpretatie: als het significant is kunnen we zeggen dat ze dat wschl NIET zijn, maar als het niet 

significant is kan je niet zomaar zeggen dat ze wél gelijk zijn. (hypothesetoetsen dienen om te bewijzen 

dat iets NIET zo is, niet om te bewijzen dat het wél is) Als je op veilig wil spelen raadpleeg je steeds de 

twede regel “equal variances not assumed”. 

9.4.2 One-way Analysis of Variance 
Basisidee van variantieanalyse is het uitsplitsen van, rarara, nope, verkeerd gegokt, het is niet de 

variantie maar de variatie. (waarom dan variaNtieanalyse? Omdat he eigenlijk niet uitmaakt, je zit weer 

met een teller/noemer die je alletwee deelt door N  -variatie/N=varianti- dus die N’en vallen weg) 

We doen dit in:  SST (total sums of squares= totale variatie) 

   SSW (within sums of squares = variatie binnen de verschillende groepen van 

   de onafhankelijke categorische variabele afzonderlijk)= individueel kenmerk 

   SSB (between sums of squares = variatie tussen de categorieën van de  

   onafhankelijke variabele)= groepskenmerk 

De nulhypothese was dat de gemiddelde scores binnen de verschillende groepen van de categorische 

variabelen gelijk zijn. We testen dit door een F-ratio te berekenen op basis van volgende formule: 
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SSW N k





,  

Als de F-ratio = 1 dan verschillen de steekproefgemiddelden binnen de verschillende categorieën niet 

meer dan op basis van toeval verwacht kan worden dus is er geen reden om aan te nemen dat er een 

verschil is.  

Je kan de kritische F-waarde, die aanduid hoe groot de F-ratio moet worden vooraleer we wel 

aannemen dat er een verschil is, vinden met het programma INVF, uitgelegd in 7.10.2 

a. Post-hoc (achteraf) testen 

Als we de nulhypothese verwerpen weten we dat de gemiddelden van ten minste twee categorieën 

verschillen, maar nog niet welke gemiddelden of welke groepen. (niet noodzakelijk de gemiddelden 

die het verst uiteen liggen, want ook spreiding en aantal waarnemingen binnen de groep spelen een 

rol). Op voorhand kan je dat doen door contrasten (twee groepen specifiek tgo elkaar testen). 

Probleem is dat wanneer je bijvoorbeeld 2 toetsen doet met een significantieniveau van 0,05; je een 

kans hebt van 0,95*0,95 = 90,25% dat je twee keer de nulhypothese gaat aanvaarden. Breid je dat uit 

naar 10 testen, dan heb je 0,9510 = +/- 60% kans dat je elke keer de nulhypothese aanvaardt, maar 



even goed 40% kans dat je minstens één keer de nulhypothese verwerpt. Aangezien je nog altijd met 

dezelfde variabele bezig bent (een categorische), wil dat zeggen dat je te veel op het toeval aan het 

speculeren bent. Conclusie: ofwel doe je het gericht (twee categorieën vergelijken) op basis van 

theoretische gronden, ofwel doe je het niet.   

 

Testen achteraf noemen we correcties of bij variantieanalyse: post hoc testen.  

b. Bonferroni post-hoc test in SPSS 

Basisidee: significantieniveau delen door het aantal onafhankelijke vergelijkingen dat wordt gemaakt. 

 strenger oordelen bij meer vergelijkingen. (gebeurt automatisch in SPSS bij ANOVA, niet bij 

dummyregressie, dus moet je deze laatste strenger toetsen = lager significantieniveau gebruiken). 

 conservatieve test: kans dat model significant is, maar Bonferroni geen significante verschillen 

aangeeft. 

7.4.3 n-way analysis of variance en analysis of covariance (ANCOVA) 
Model uitbreiden met meerdere factoren (=categorische onafhankelijke variabele) en/of covariaten 

(=ratio/interval onafhankelijke variabelen). 

1) F-test voor het volledige model komt overeen met de modelvergelijkingsprocedure. Volledig 

model vergelijken met model zonder de onafhankelijke variabelen. 

Aparte F- significantietesten kijken of het volledige model beter is dan een beperkt model 

waarbij elke keer één van de variabelen wordt weggelaten. 

2) 2-way interactions: test de interactie tussen verschillende factoren onderling (komt overeen 

met modelvergelijking waarbij interactietermen worden toegevoegd) 

Maar er wordt geen interactie berekend tussen factoren en covariaten! (model is dus niet 

verzadigd, er zou nog meer in kunnen)  VARIANTIEANALYSE NIET AANGEWEZEN ALS JE 

VERWACHT DAT ER INTERACTIE TUSSEN EEN CONTINUE EN EEN CATEGORISCHE VARABELE IS! 

Oplossing: Je kan wel de continue opdelen in klassen en dan dummyficeren. 

3) Voor het globaal effect van factoren (F-testen) is zijn variantieanalyse en dummyregressie 

equivalent. Bij dummyregressie worden daarnaast alle t-testen van alle categorieën 

uitgevoerd, wat niet het geval is bij variantieanalyse  je moet strenger testen bij 

dummyregressie (lager significantieniveau) of op basis van theoretische gronden gericht 

testen met variantieanalyse. 

9.5 Multiple Classification Analysis 
ANOVA geeft weer of er significante afwijkingen van het gemiddelde zijn tussen de categorieën, bij 

grote steekproeven is dat nogal snel. Bovendien wordt er niets gezegd over de aard en de sterkte van 

het verband. Aanvullen met MCA. 

- Geeft de afwijkingen van de gemiddelden uit verschillende categorieën ten opzichte van 

het globaal gemiddelde “grand mean” weer (bruto-effect). Daarnaast ook de aangepaste 

gemiddelden waarbij rekening gehouden wordt met covariantie tussen de verschillende 

onafhankelijke variabelen (netto-effect). 

- Hoe het gemiddelde afwijkt (positief of negatief) laat toe om de aard van het verband te 

bekijken, maar zegt niets over het belang.  

- Sterkte van het bruto-effect per factor wordt weergegeven door eta (~ r), netto-effect door 

de (partial) beta 

- Tot slot kan R² en R berekend worden (verklaarde variantie / totale variantie = R²) 



9.6 Dummyregressie versus MCA 
Analoge resultaten, andere manier om er te geraken. Dummyregressie = vergelijking met 

referentiecategorie, MCA = afwijkingen van het gemiddelde. Ze zijn complementair om specifieke 

contrasten (t-testen bij dummy) en associatiematen tussen de afhankelijke variabele en de 

verschillende categorische onafhankelijke variabelen (niet de continue onafhankelijke variabelen) te 

bekijken.  

Variantieanalyse geeft steeds een onverzadigd model (geen interactie tussen factoren en covariaten) 

+ interactie tussen factoren wordt getest bij AN(C)OVA, maar MCA geeft altijd resultaten van het 

additieve, volledig model (niet van deelmodellen). Als interactie significant blijkt in ANOVA, moeten 

die factoren dan in principe samengevoegd worden tot één combinatievariabele en dan afzonderlijk 

meenemen in de variantieanalyse. 

 

Hoofdstuk 10: Modelspecificatie in regressie 

10.1 Stapsgewijze regressie 
2 soorten: exploratief / structureel 

10.2 Exploratieve stapsgewijze regressie 
Onderzoeken welke variabelen een significant effect hebben op een afhankelijke variabele. Bij 

exploratieve stapsgewijze regressie ga je alle variabelen die je beschikbaar hebt analyseren om te zien 

of ze “een” effect hebben.  

a. Forward selection 

Beginnen met de onafhankelijke variabele die het sterkste effect heeft, daarna uitbreiden met de 

tweede-, derde-, vierde-, -sterkste… Tot er geen variabelen meer zijn met een significant effect. 

Criterium = stijging van verklaringswaarde R² 

Stoppen als overschrijdingsniveau voor het volledige model groter wordt dan 0,05 

b. Backward selection 

Steeds de zwakste verwijderen, stoppen als overschrijdingskans volledige model kleiner wordt dan 

0,10. 

c. in SPSS 

hier niet belangrijk, bekijken voor praktisch examen 

d. Slotopmerking over exploratieve stapsgewijze regressie 

Slechte reputatie (en terecht!). Iets voor luie onderzoekers. Geen theoretische basis, gewoon maar 

wat aanmodderen. Uitkomsten vaak afhankelijk van toeval (anders bij andere steekproef). Niet doen, 

dus! 

10.3 Structurele stapsgewijze regressie 
= rekening houden met de causale structuur 

Sommige variabelen worden niet door anderen bepaald (gewoon logisch denken: bijvoorbeeld leeftijd, 

geslacht,…). In een schema komen die voor alle anderen: antecedent / achterliggend 



Anderen worden deels mee bepaald door die achterliggende variabelen mee verklaard worden, maar 

zelf een verklaring bieden voor de afhankelijke variabele (onderwijsniveau, inkomensniveau,…). In een 

schema komen die tussen de eerste soort en de afhankelijke variabelen: intermediaar / tussenliggend 

Zowel antecedente als intermediaire onafhankelijke variabelen hebben een effect op de afhankelijke 

variabele. Soorten effecten: 

- Direct effect: rechtstreeks effect van een achterliggende / tussenliggende variabele na 

controle voor effecten van tussenliggende en andere achterliggende variabelen. Opsporen 

door regressie met Y als afhankelijke en alle andere als onafhankelijke variabelen. 

- Indirect effect: effect van een achterliggende variabele op de afhankelijke variabel via de 

tussenliggende variabele. Eventueel opsporen door regressie met tussenliggende als 

afhankelijke variabele en causale als onafhankelijke variabelen. 

- Totale effect: som van de twee vorige. Schatten als de som van de gestandaardiseerde 

regressiecoëfficiënten. 

Hoe bekijken in de praktijk: stapsgewijze regressie 

Stap 1: alle antecedente variabelen toevoegen = totale effect van antecedente variabelen 

Stap 2: alle intermediaire variabelen toevoegen = directe effect van alle variabelen 

 Indirecte effecten van antecedente variabelen : effect in stap 1 – effect in stap 2 

Direct effect groter dan totaal effect: extra effect door invloed op tussenliggende variabele 

Direct effect kleiner dan totaal effect: effect wordt afgezwakt door invloed op tussenliggende variabele 

Hoofdstuk 11: Logistische regressie& multinomial logit modellen 
Logistische regressie: afhankelijke is een dummy 

Multinomial logit: afhankelijke is een categorische met meer dan 2 categorieën 

Problemen met dummy als afhankelijke: in principe kan die behandeld worden als een 

interval/ratiovariabele en kan er een klassieke regressie op losgelaten worden: linear probability 

model. Analyse van dummys gaat over kansen: bijvoorbeeld voor effecten van uren studeren voor “al 

dan niet buizen voor statistiek”, er zijn maar twee categorieën: gebuisd of niet, de uitkomst van de 

regressie geeft aan hoe je kansen op slagen stijgen naarmate je meer studeert. Kansen liggen altijd 

tussen 0 en 1. (0% kans – 100% kans); problemen met LPM: 

- Soms levert dit kansen op die groter dan 1 of kleiner dan 0 zijn wat uiteraard niet kan.  

- Schendt per definitie Gauss-Markov assumpties (de assumpties van lineaire 

regressiemodellen) omdat: 

 Lineariteit niet zomaar verondersteld kan worden (eenheidswijziging van een 

onafhankelijke niet steeds dezelfde wijziging in afhankelijke variabele) effect 

vaak eerst heel traag zwakker/sterker, daarna wordt het snel sterker/zwakker 

om daarna terug te vertragen. Één uur of twee uur studeren zal weinig verschil 

maken om te slagen voor statistiek. 400 uur en 401 uur ook niet, maar ergens 

in het midden kan dat extra uur wel de doorslag geven (nog juist dat laatste 

hoofdstukje erin rammen, bijvoorbeeld) of je slaagt of niet. Het effect van een 

extra uur is dus eerst zwak, dan sterker en dan terug zwak. 

 Homoscedasticiteit wordt per definitie geschonden: variantie van de 

foutenterm verandert.  



11.2 Model van logistische regressie 
Dummy’s kan je zien als ‘kansen’, en kansen liggen tussen 0 en 1,  probleem bij klassieke lineaire 

regressie. Verder is de relatie tussen een kans op een gebeurtenis en verschillende variabelen vaak 

niet-lineair  ook lastig bij lineaire regressie. Oplossing: logit-transformatie (bestaat zelf uit een 

aantal ander transformaties) 

11.2.1 Odds 
Eerste transformatie: van kans naar odds:  Odds = kans dat iets gebeurt / kans dat het niet gebeurt 

Hoe je dat in een dataset berekent werd uitgelegd in (6.1.7).  

Hoe groter de kans op succes, hoe kleiner de kans op mislukking en dus hoe hoger de odds. Het gaat 

zelfs zo ver dat voor heel grote kansen op succes de oddsvergelijking dichtbij het “delen door 0” komt, 

en dus de odds zelf richting +oneindig gaan (+oneindig want de teller is altijd positief, want een kans 

is altijd positief). Als beide kansen gelijk zijn (50-50), dan is de odds gelijk aan 1. De odds dat iets 

gebeurt: Odds(Y=1) is gelijk aan de kans dat het gebeurt P(y=1) gedeeld door de kans dat het niet 

gebeurt (1-P(y=1)) 

11.2.2 Odds-ratio 
Wat we zouden kunnen doen, maar niet gaan doen: Het gaat over een dummy-variabele dus kunnen 

we de twee odds-en tegen elkaar afzetten om zo de odds-ratio te berekenen (wederom 6.1.7). Als de 

odds van de twee subroepen gelijk zijn, dan is de oddsratio = 1. Dit zou willen zeggen dat er geen 

verband is. Omdat er nog steeds een ondergrens is (het gaat om vergelijkingen van kansen (positief) 

die dan met elkaar vergeleken worden (positief), dus ondergrens = 0 ), terwijl er geen bovengrens is, 

wordt de interpretatie moeilijk. Een stijging van 0,5 naar 0,6 wil niet hetzelfde zeggen als een stijging 

van 12,5 naar 12,6 in de odds-ratio. Er is dus nog altijd geen vast interval.  

11.2.3 Logit(y=1) 
Dat kunnen we oplossen door een tweede transformatie op de odds (dus niet de odds-ratio!). de 

interpretatie is hier iets moeilijker, maar “logit(y=1)” wil eigenlijk zeggen “de logit dat iets gebeurt”. Bij 

“odds dat iets gebeurt” en zeker “kans dat iets gebeurt” konden we ons nog iets voorstellen, dit is wat 

lastig, maar het is niet anders. 

De Logit wordt gewoon berekend door het natuurlijk logaritme (ln) te nemen van je odds. 

( 1)
logit( 1) ln( ( 1)) ln( )

1 ( 1)

P y
y odds y
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Logits zijn symmetrisch rond 0 (heeft te maken met de definitie van logaritmen. Ln(a)=b wil zeggen: 

eb=a, waarbij e staat voor “het getal van Euler”, wat je niet moet weten hoe je daaraan komt, maar 

beschouw het als iets dat je kan vergelijken met π, het is een vast getal dat oneindig veel cijfers na de 

komma heeft. Afgerond op 2 cijfers is het 2,72 dus wordt het: 2,72b=a)  

Stel nu dat de odds = 1, dan wil de logit daarvan eigenlijk zeggen: tot welke macht moet ik e doen om 

1 uit te komen. Dat is altijd 0 want eender welk getal tot de 0-de macht wordt 1. Hoe dichter de odds 

bij 0 komen onder 1, hoe kleiner de logit wordt (tot –oneindig) en hoe groter de odds worden na 1, 

hoe groter de logit. 

 

 



Een ander voordeel voor logartimen is dat ze symmetrisch zijn. Als voorbeeld gebruik ik hier log2, dus 

tot welke macht je 2 moet doen: we zagen al dat log21=0. Kijken we naar wat er gebeurt als die 1 

bijvoorbeeld 8 keer groter wordt (dus 1*8=8) dan wordt log28=3, want 2³=4; kijken we daarentegen 

wat er gebeurt als die 1 nu 8 keer kleiner wordt (1/8) dan krijgen we log2(1/8)=-3 want 2-3 = 1/2³ = 1/8 

Voor 8 keer groter is het logaritme 3, voor 8 keer kleiner is het -3  symmetrisch. Je moet het niet 

van mij aannemen, maar het geldt voor alle logaritmen , dus ook voor ln. 

Omdat we logits halen uit kansen, en die transformaties gewoon omgekeerd terug kunnen doen, zullen 

de kansen uiteindelijk nooit kleiner zijn dan 0 of groter dan 1. 

 

 11.2.4 Regressievergelijking 
Aangezien we nu een intervalvariabele hebben, die bovendien symmetrisch is, kunnen we er zonder 

probleem een lineaire regressie op loslaten. De relatie tussen een logit(y=1) en twee onafhankelijke 

variabelen wordt dan: α+β1x1+β2x2  

Die regressieparameters moeten dan geschat worden. Bij een normale regressie werden OLS-schatters 

gebruikt, voor logistische regressie worden dat Maximum Likelihood-schatters (later meer). De 

vergelijking is dan: 

Logit(y=1)=α̂+β1̂x1+β2̂x2 

α̂ is daarbij de waarde die logit(y=1) aanneemt als de beide onafhankelijke variabelen 0 zijn. 

β1̂ & β2̂ geven de nettoverandering in de logit(y=1) wanneer respectievelijk X1 of X2 met één eenheid 

veranderen.  

Om te interpreteren zijn we natuurlijk met logits niks (zeker niet om iets uit te leggen aan een 

lekenpubliek). We kunnen de regressievergelijking dan ‘terugtransformeren’ 

Aangezien ln(x)=y wil zeggen dat ey=x kan je zien dat eln(x) = ey = x 

En omdat logit(y=1) eigenlijk wil zeggen: ln(odds(y=1)) krijgen we: 
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Toepassing van de regel van machten die zegt dat xa+b=xa.xb kunnen we dat nog omvormen naar 

1 1 2 2
ˆ ˆˆ

( 1) . .
X X

odds y e e e
    

De relatie tussen logits en de onafhankelijke variabelen was additief: per eenheidsverandering kwam 

werd er een verandering in logits bijgeteld/afgetrokken (afhankelijk of β positief of negatief is) 

De relatie tussen odds en de onafhankelijke variabelen is multiplicatief. Een woordje uitleg: 

Stel dat X1&2 allebei = 0, dan krijgen we: 
ˆ ˆ ˆ0 0( 1) . . .1.1odds y e e e e e       

Als je nu goed inziet dat α̂ een constant getal is en “e” ook (2,71…), dan wil dit zeggen dat 
ˆ

e  ook een 

constant getal is, namelijk de odds(y=1) als de onafhankelijke variabelen allebei 0 zijn. Het verschil is 



dat in een additieve regressievergelijking er bij die constante iets OPGETELD/afgetrokken wordt 

wanneer X1 en/of X2 niet meer gelijk zijn aan 0, maar een ander waarde, terwijl bij de logistische 

regressievergelijking de constante wordt VERMENIGVULDIGD/gedeeld met iets wanneer X1 en/of X2 

niet meer gelijk zijn aan 0  multiplicatief. 

Om het verhaal helemaal rond te maken kunnen we de odds nu terug omzetten naar kansen: 
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Het probleem hiermee is dat er geen sprake meer is van een additieve noch een multiplicatieve relatie 

tussen de kans dat Y zich voordoet: P(Y=1) en de onafhankelijke X-variabelen. Dit bemoeilijkt de 

interpretatie enorm omdat je niet meer zomaar kan zeggen: als X1 verandert met bla, dan zal Y 

veranderen met blabla.  

De Logitvergelijking is lineair, de oddsvergelijking en de kansvergelijking zijn dat niet. 

11.3 Schatting van de regressieparameters: Maximum Likelihood 
De logit voor kansen van 0 of 1 is –oneindig of +oneindig. Om die reden kan het OLS-criterium niet 

meer gebruikt worden. Maximum-likelihood is een ingewikkeld beestje dat eigenlijk een hoop dingen 

gaat uitproberen om parameters te vinden die de geobserveerde relatie het best benaderen. 

11.3.1 principe en berekening van de likelihoodfunctie 
Maximum likelihood vertaald = zo waarschijnlijk mogelijk. Basis= eenvoudig idee (de uitwerking is dat 

niet) dat verschillende populaties verschillende steekproeven opleveren en dat een bepaalde 

steekproef waarschijnlijker is dan een andere. De maximum likelihood-schatters zoeken dan de 

parameters die de geobserveerde steekproef het meest waarschijnlijk maakt. 

Stap1: Eigenlijk wordt er voor elke respondent gekeken wat zijn aparte waarschijnlijkheid is (ongeveer, 

maar niet helemaal: kans op succes* kans op mislukking) vervolgens worden al deze likelihoods 

vermenigvuldigd. Dat product “L” is de basis voor de schatting van de parameters.  

Stap 2: relatie tussen kans op succes en kans op mislukking P(Y=1)  of 1-P(Y=1) wordt uitgedrukt in 

termen van de relatie tot de onafhankelijke variabelen (zie hoe we van odds terug naar kansen gingen 

bij 11.2.4) en dat vervangen in het de productuitdrukking van stap1 

Stap 3: is de ln van dat product nemen (we zagen eerder dat het omgekeerde van ln, ex ervoor zorgt 

dat een som een product wordt (additiefmultiplicatief), hier gebeurt het omgekeerde, dus het 

product wordt een som van ln’en van likelihoods. Dit noemen we de LogLikelihood: LL 
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ln( )
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Stap 4: deviance, wat staat voor -2.(LL) wordt daarna geminimaliseerd. Bij een functie kan je 

minimaliseren door afgeleiden te zoeken, bij een sommatie gaat dat niet meer. Bij de berekening van 

ML-schatters gebeurt het dus iteratief, zeg maar: trial and error. Een computerprogramma (niet te 

doen met de hand) vult voortdurend andere waarden in voor α̂ en de 2 β’̂s totdat er geen lagere 

waarde meer kan bekomen worden voor de deviance, het verloop van die iteration; de iteration history 

wordt door SPSS ook altijd meegegeven bij logistische regressie. 

11.3.2 kenmerken van Maximum-Likelihood schattingen 
Behalve dat het f*cking ingewikkeld is zijn er nog andere belangrijke kenmerken: 

- Consistente schatters: hoe groter de steekproef, hoe groter de kans dat de schatters dicht bij 

de populatieparameters liggen 

- Asymptotosch efficiënt: in grote steekproeven zijn de standaardfouten kleiner (of minstens 

even klein) dan bij eender welke andere schattingsmethode. Samen met de eerste 

eigenschap wil dit zeggen dat ze BUE zijn: Best Unbiased Estimators (Geen L, want die stond 

voor Linear, en da’s hier niet het geval). “unbiased” staat voor “niet vertekend” 

- Asymptotisch normaal verdeeld: hoe groter de steekproef, hoe beter de schatters 

aanleunen bij een normale verdeling.  betrouwbaarheidsintervallen / hypothesetoetsen 

kunnen opgesteld worden. 

11.4 Logistische regressie in de praktijk 
Voorbeeldje 

11.4.1 Model Chi-Square & Model summary 
Er wordt een modelvergelijkingsprocedure opgestart die te vergelijken valt met die van de klassieke 

regressie, dus een beperkt model met enkel een constante vergeleken met het volledige model met 

alle geschatte parameters. 

Er worden “-2.LogLikelihoods” (ofwel deviance-waarden) opgesteld voor de verschillende modellen: 

een model met enkel een constante wordt weergegeven als “initial -2 Log Likelihood” (onderste 

waarde in de -2Loglikelihood-kolom van de “Block 0”-tabel) 

Daarna wordt hetzelfde herhaald voor het volledige model. (= onderste -2LL- waarde uit de Block1-

tabel).  

De verandering in -2LL ofwel de verandering in deviance kunnen we dan vinden door: 

beperkt volledigdeviance deviance deviance   8 

De waarde deviance wordt de model Chi-square genoemd en is dus een Chi²-waarde voor het 

model. Deze waarde volgt een Chi²-verdeling met df -vrijheidsgraden, waarbij df wil zeggen: 

aantal parameters in het volledige model – aantal parameters in het beperkte model. Voor 4 

onafhankelijke variabelen heb je in het volledige model 5 parameters (4 β’s en 1 α) en in het beperkte 

1 (de constante). Opgelet: in de syllabus lijkt het alsof er 5 variabelen zijn, eigenlijk zijn het er 3, maar 

                                                           
8 In de cursus wordt deviance overal vervangen door -2LL, dat wil hetzelfde zeggen, maar met al die minnetjes 

vind ik het zo duidelijker. Een driehoek wil zeggen “de verandering in”: deviance is dan “de verandering in 

deviance” 



“gewest” bestaat uit 3 categorieën, die automatisch wordt omgezet en verder meegenomen als 2 

dummies, dus in totaal 4 regressiecoëfficiënten en 1 regressieconstante. 

Je weet je Chi²-waarde en je weet je aantal vrijheidsgraden, er is ook een significantieniveau 

afgesproken, dus kan je INVCHI2 gebruiken (6.1.6) om een kritische chi²-waarde te berekenen. Is 

deviance groter dan die kritische waarde, dan is het uitgebreide model waarschijnlijk beter dan het 

beperkte. 

Wanneer kan je de modelvergelijkingsprocedure toepassen?: 

- Beide modellen op basis van dezelfde respondenten geschat 

- Het volledige en beperkte model zijn “geneste” modellen: het beperkte model wordt 

bekomen door bepaalde beperkingen op te leggen aan het volledige model, voorbeelden:  

o de β-parameters gelijkstellen aan 0 

o categorieën in een volledig model herleiden naar minder categorieën in het beperkte 

model 

o effecten van de onafhankelijke variabelen gelijkstellen aan een specifieke waarde 

(bijvoorbeeld zeggen dat β1X1 sowieso gelijk moet zijn aan 0,5492 ofzo) 

Als de modellen niet genest zijn: Akaike Information Criterium (AIC = Deviance +2p, met p= aantal 

geschatte parameters) of het Bayesian Information Criterium (BIC=Deviance = (ln(N).p), met 

N=steekproefgrootte en p=aantal geschatte parameters). Deze kan je voor alletwee de modellen 

berekenen, het model met de laagste waarde wint! (een beetje gelijk minigolf, eigenlijk, behalve dat 

de prijs hier niet is dat de bomma ne cornetto betaalt, maar dat het model beschouwd wordt als het 

beste verklaringsmodel van de twee, joepie!) 

11.4.2 Pseudo R2 
Analoog met regressiemodellen zeg je hier eigenlijk hoeveel % van je deviance er verklaard wordt door 

je model, dus 
volledig

deviance

deviance


 

Alternatieve berekeningen zijn Cox & Snell R² en Nagelkerke R², deze worden in SPSS weergegeven. 

11.4.3 Classificatie 
Geeft weer hoe goed het model in staat is om voorspellingen te maken op basis van de 

steekproefgegevens. Voor elke respondent wordt de regressievergelijking ingevuld en een verwachte 

kans berekend dat ze in 1 van de 2 categorieën van de afhankelijke variabelen zitten. Als P>0,5 worden 

ze opgedeeld in categorie 1, bij P<0,5 in categorie 0. Daarna wordt gekeken waar die respondenten 

effectief zitten. SPSS rapporteert dan hoeveel procent juist/fout geclassificeerd werd. 

Uit de tabel kan je niet aflezen hoe het nu zit voor respondenten die fout geklasseerd werden, je weet 

enkel hoeveel het er zijn, niet in hoeverre het model ernaast zat; (bijvoorbeeld een voorspelde kans 

van 85% dat iemand zou blijven zitten, terwijl blijkt dat die persoon nooit is blijven zitten). Dit maakt 

dat deze methode niet al te vaak gebruik wordt. 

11.4.4 Wald-Statistic 
Bij een klassieke regressie kijken we wanneer een model significant blijkt (F-test) of dat ook de Bèta’s 

allemaal significant zijn (t-test). Dat is hier nog niet gebeurd. 

Je kan eventueel verschillende modellen met elkaar gaan vergelijken en elke keer een variabele 

toevoegen, but hey, who likes to do hard work, am I right?. In de praktijk wordt de Wald-statistic 

gebruikt. Je deelt de waarde van je regressiecoëfficiënt door zijn standaardfout en doet dat tot de 



tweede macht. Dit is dan een chi²-waarde die een verdeling met 1 vrijheidsgraad volgt (voor individuele 

regressiecoëfficiënten, bijvoorbeeld “gewest”, dat 3 categorieën heeft, wordt opgesplitst in  2 

dummies, die allebei meegenomen werden, dus heb je voor deze variabele 2 vrijheidsgraden) waarvan 

je kan testen wat de overschrijdingskans is. Het resultaat is gelijkaardig aan dat van een t-test. Als de 

WaldChi² significant is, dan zal de regressiecoëfficiënt dat waarschijnlijk ook zijn.  

Nadeel: overschatting van standaardfout van grote regressiecoëfficiënten, waardoor de nulhypothese 

ten onrechte niet verworpen wordt. Als het gaat om belangrijke (centrale) onderzoeksvragen is het 

dan ook beter om modelvergelijkingen te doen. 

11.4.5 interpretatie van de coëfficiënten 
EINDELIJK!, wat wil dat nu allemaal zeggen? 

Indicator(first) wil zeggen dat voor een variabele die gedummificeerd wordt, de eerste categorie als 

referentie werd gebruikt. Dit blijkbaar geheel effe terzijde in de syllabus. 

De logitregresseivergelijking kan je interpreteren zoals een klassieke regressievergelijking: bij een 

eenheidsverandering van X1 komt er bij de logit(y=1) zoveel bij (of zoveel eraf als β1 negatief is). 

We hebben al gezien dat de oddsvergelijking daarentegen de interpretatie veel gemakkelijker maakt, 

want logits zeggen eigenlijk niks. 

SPSS is zo vriendelijk om een kolom EXP(B) toe te voegen die overeenkomt met de een getal uit de 

multiplicatieve vergelijking: 

1 1 2 2
ˆ ˆˆ

( 1) . .
X X

odds y e e e
    

In het voorbeeld van het boek worden meer variabelen toegevoegd dus wordt de vergelijking nog een 

beetje langer. 

Als we de parameters kennen kunnen we die vergelijking al een stuk vereenvoudigen: alles wat 

effectief een getal is kan je al invullen, met de cijfers uit tabel  op p.264 (onderste tabel) en de 

wetenschap dat “e” ongeveer 2,72 is wordt dat: 

31 2 40,441.0,92. 0,499. 0,468.1,743( 1) 2,72 .2,72 .2,72 .2,72 .2,72
XX X Xodds y

    

Al die getallen kunnen we dan al uitrekenen zodat er overblijft:  

31 2 4( 1) 5,716.(0,912) .(0,607) .(0,643) .(1,597)
XX X Xodds y    

En da’s al behoorlijk werkbaar. (die getallen zijn de EXP(B)’s uit SPSS ofwel 2,72 tot de macht die erbij 

staat) 

Als je nu de odds van een respondent wil voorspellen hoef je alleen nog maar de overeenkomstige X-

waarden in te vullen. Wat je ook kan doen is alle getallen invullen in de vergelijking om een kans te 

berekenen: 
1 2 3 4

1 2 3 4

1,743 0,92. 0,499. 0,441. 0,468.

1,743 0,92. 0,499. 0,441. 0,468.
( 1)

1

X X X X

X X X X

e
P Y

e

   

   
 


 

De kans dat een respondent dan een 1 is in je dummyvariabele (bijvoorbeeld ja, ooit blijven zitten) 

bereken je door de overeenkomstige gegevens van die respondent in te geven in de X-waarden. 

 

 



11.4.6 alternatieve codeerschema’s voor categorische variabelen 
- indicator coding: elke categorie vergelijken met een referentiecategorie 

- deviation coding: odds van één groep (bijvoorbeeld Turkse mannen) vergeleken met de 

geometrisch gemiddelde odds (bijvoorbeeld Turken).  

 Inhoudelijke conclusies blijven hetzelfde, alleen verandering in hoe resultaten weergegeven 

worden. 

11.4.7 Hosmer-Lemeshow test 
Testen of de logistische curve past bij de empirisch geobserveerde patronen. Gaat na of voor alle 

combinaties van X-waarden de voorspelde proportie overeenkomt met de geobserveerde proportie. 

Is een Chi²-toets.  

Verschil met de chi²-toets voor het gehele model: deze was bedoeld om te zien of er samenhang is 

tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen. De Hosmer Lemeshow-test gaat na of het 

gevonden model past bij de empirische waarnemingen (de resultaten uit de steekproef). De 

interpretatie is ook anders. Als het model significant is: JOEPIE!, als hosmer-Lemeshow significant is: 

SHIT! Want dat zou willen zeggen dat het verband niet de logistische curve volgt en het model 

misschien aangepast moet worden. 

11.4.8 Additiviteitsassumptie 
Nieuw model opstellen waarbij je alle interactietermen opneemt en de deviance ervan vergelijkt met 

de deviance van het vorige model. Zelfde modelvergelijkingstoets als bij 11.4.1 

11.4.9 Lineariteitsassumptie 
Modelvergelijking, nieuwe variabele invoegen (kwadratische term, bijvoorbeeld), dan deviance van 

nieuw model vergelijken met dat van oud model. Cfr 11.4.1 en 8.12.1 

11.5 Multinomial Logit Modellen 
= uitbreiding van logistische regressie naar afhankelijke variabele met meer dan 2 categorieën 

11.5.1 het model van multinomiale logistische regressie 
Referentiecategorie gebruiken om kansverhoudingen (odds) op te stellen: kans dat iemand in een  

bepaalde categorie zit / kans dat iemand in de referentiecategorie zit.  

Hier worden dan logits van opgesteld, maar je krijgt nu k-1 kansverhoudingen. Bij 4 categorieën krijg 

je dus 3 logits: Logit(Y=1) , Logit (Y=2) en Logit(Y=3) 

Je krijgt nu regressievergelijkingen voor elk van die Logits. Op basis daarvan kan je odds berekenen 

volgens dezelfde procedure als bij logistische regressie. 11.2.4 

Je kan ook geschatte kansen berekenen die, gegeven bepaalde waarden voor je X-variabelen, voor elke 

categorie van je Y-variabele bepalen wat de kans is dat de respondent daar in zit. 11.2.4 

11.5.2 significantietoetsen 
Modeltest: eerst wordt gekeken of het model met alle regressievergelijkingen significant beter is dan 

het model waarin alleen de constanten zitten. Likelihoods… Analoog met logistische regressie 11.4.1. 

Daarna worden de netto-effecten van de onafhankelijke variabelen getest door nieuwe modellen op 

te stellen en die met de vorige te verlijken.  

Tot slot voor alle regressievergelijkingen testen of de regressieparameters (α en β’s) significant 

verschillen van 0: Wald-chi² 



11.5.3 interpretatie van de regressiecoëfficiënten 
Toegankelijker in de multiplicatieve versie, kan ook omgezet worden in kansen. Interpretatie is exact 

hetzelfde als bij logistische regressie (11.4.5) 

Hoofdstuk 12: Principale Componenten-/Factoranalyse  

12.1 Principes van schaalconstructie 
Rating-methode: een cijfer ergens op plakken (op een schaal van 0-10 bijvoorbeeld) 

Ranking-methode: meerdere items ordenen naar voorkeur 

Wij beperken ons tot gesommeerde ratings (somschalen) en toetsen of: 

- Discriminatievermogen: kan de schaal divergente opinies onderscheiden 

- Unidimensionaliteit: vormt een batterij aan somschalen een meetinstrument voor één 

concept of zijn er meerdere dimensies? 

- Reproduceerbaarheid: kan men via de totaalscore op de gehele batterij ook het scorepatroon 

voor de aparte items terugvinden? 

- Statistisch meetniveau: van de uitkomsten? Kunnen somschalen gezien worden als 

interval/ratio?  

12.2 Rating-methoden  

12.2.1 Summated ratingsschaal  
Ja-neevragen waarbij ja = 1 en nee = 0. Voor 10 ja-neevragen kan je dus maximum 10 scoren op de 

gesommeerde schaal (= alles opgeteld) 

Problemen: 

- Niet reproduceerbaar tenzij voor extreme scores (10/10 of 0/10) 

- Gaat uit van equivalentie: dat elke vraag even hard doorweegt 

- Geen toets op unidimensionaliteit: alle vragen indicatoren van 1 achterliggende dimensie? 

- Indruk van intervalniveau: slechts schijn, verschil tussen 1 en 2 is niet noodzakelijk hetzelfde 

als 4 en5  komt voort uit veronderstelling van equivalentie. Geldt helemaal niet voor 

rationiveau: 6 is niet noodzakelijk dubbel zo groot als 3, maximaal ordinaal niveau en dan nog… 

12.2.2 Likertschaal: summated ratings, discriminatievermogen en unidimensionaliteit 
Attitudeschalen, bijvoorbeeld gaande van 1-5 (helemaal oneens – helemaal eens): moeten bipolair zijn 

(laagste en hoogste geven tegenovergestelde attitude). 

Kunnen omgedraaid worden naarmate de vraag positief of negatief is. 

Sommeren: alle antwoorden optellen, middelste waarden (weet niet / geen oordeel) kan weggelaten 

worden (of gewoon een extra antwoordmogelijkheid toevoegen voor “weet niet” en de middelste 

beschouwen als “neutraal”) 

- Niet reproduceerbaar 

- Discriminatievermogen: kan getoetst worden:  

o A priori: als je vooraf weet dat twee groepen tegengestelde attitudes hebben kan je 

testen of ze ook tegengestelde antwoorden geven op vragen, kan statistisch getest 

worden door een t-test van de twee gemiddelden. 

o A posteriori: resultaten van de somschaal indelen in kwartielen en kijken of het 

hoogste en laagste kwartiel voor de verschillende aparte vragen ook uiteen liggen 



- Unidimensionaliteit: kijken of er 1 of meer latente (achterliggende) dimensies/concepten zijn 

die gemeten worden door de vragen. Correlaties tussen verschillende items berekenen, hoge 

correlatie wijst erop dat ze dezelfde dimensie meten. 

o Principale componentenanalyse 

o Principale factoranalyse 

- Summated ratings slechts ordinale informatie 

12.3 berekening van somschalen 
Alles in dezelfde richting zetten (bijvoorbeeld alle vragen omzetten zodat een lage score wijst op een 

negatieve en een hoge op een positieve attitude) 

Voordelen: conceptueel eenvoudig, scoreberekening mogelijk voor respondenten die niet op alle 

items geantwoord hebben door bijvoorbeeld “gemiddelden” te gebruiken. 

Nadelen: wat werk, alle items hebben eenzelfde gewicht: geen rekening met ongelijke ladingen 

(factoranalyse doet dat wel) 

a. betrouwbaarheid van somschalen 

Crohnbach’s α: berekent of verschillende items dezelfde dimensie meten (hoge score = waarschijnlijk 

wel) minimum 0,7 voor acceptabel, 0,8 voor goed en 0,9 voor zeer goed. In de praktijk ligt Crohnbach’s 

α tussen 0 en 1. Voorwaarde is dat alle vragen in dezelfde richting staan. 

12.4 Principale Componentenanalyse 

12.4.1 PCA: een intuïtieve benadering 
Doel: uit een hele hoop vragen die peilen naar attitudes een aantal dimensies afleiden, waardoor 

vragen gegroepeerd en de schalen gesommeerd kunnen worden om zo minder variabelen over te 

houden. = datereductie / dimensiereductie 

Schalen worden gestandaardiseerd (gemiddelde = 0, standaardafwijking = 1) en kunnen dus op 

dezelfde manier geïnterpreteerd worden. PCA (Principale ComponentenAnalyse) zoekt dan “nieuwe 

variabelen” (principale componenten) die zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke variabele 

(op basis van correlatiecoëfficiënten).  

Andere manier: door PCA worden nieuwe variabelen gecreëerd die onderling niet correleren. Kunnen 

we datarepresentatie noemen: nieuwe variabelen representeren achterliggende dimensies beter dan 

de aparte schalen. 



12.4.2 PCA als geometrie 

 

Als je de puntenwolk ziet in het X-Y-stelsel kan je zien dat er grote afwijkingen zijn. Als we nu een nieuw 

assenstelsel kiezen P1-P2, dan krijgen we een lijn die de afwijkingen het best capteert: P1. De variantie 

van de waarnemingen t.o.v. P1 noemen we de eigenwaarde (eigenvalue) van de eerste principale 

component, P1. 

P2 wordt dan loodrecht op P1 getrokken, daar waar de spreiding maximaal is. Deze lijn vormt de 

tweede component P2. 

12.5 De surveys ‘Migratiegeschiedenis en sociale mobiliteit”: een bivariaat voorbeeld + 

12.6 De surveys ‘Migratiegeschiedenis en sociale mobiliteit”: PCA op 7 items 

a. Berekening van principale componenten 

P1 probeert een maximum aan variantie te verklaren (r-waarde); P2 wordt op zijn beurt getrokken om 

de overgebleven variantie te proberen verklaren.  

b. interpretatie van PCA-oplossing: componentladingen 

er wordt een meervoudige regressie uitgevoerd van de gestandaardiseerde variabelen op de nieuwe 

componenten (nieuwe componenten als afhankelijke variabele). De β’s die daaruitkomen noemen we 

de componentladingen van die variabele. Hoe hoger de componentlading, hoe beter de 

oorspronkelijke variabele past bij de nieuwe componentvariabele. Het kwadraat van een 

componentlading is een soort van r²-waarde: ze stelt voor hoeveel % van de variantie van de 

oorspronkelijke variabele verklaard kan worden door de nieuwe component.  

  



In SPSS krijg je dan een componentenmatrix: 

 

Als je al die ladingen kwadrateert en dan per rij optelt noemen we dat communaliteiten 

Als je al die ladingen kwadrateert en dan per kolom optelt dan krijg je de eigenwaarden van de 

componenten. 

c. Aantal componenten? 

Kaiser-criterium: SPSS extraheert enkel componenten met een eigenwaarde > 1 

Scree-plot: verloop van de eigenwaarden 

 

Vanaf de “knik” verklaren de achterliggende componenten ongeveer even veel variantie, waardoor ze 

niet meer opgenomen worden. Je kan de knik ofwel meerekenen of wel achterwege laten. Hier laat je 

hem achterwege omdat het derde punt al een eigenwaarde heeft van minder dan 1. 

d. initial solution 

In de tabel ‘total variance explained’ worden eerst evenveel componenten berekend als dat er 

variabelen zijn, daarna worden enkel die geselecteerd die een eigenwaarde groter dan 1 hebben. 

Alle info uit de tabellen: ‘communalities’, ‘Total variance explained’ zit eigenlijk ook vervat in de 

componentenmatrix. 

  



e. rotatie van componenten: de zoektocht naar een eenvoudige structuur 

Je kan je componenten voorstellen op een component plot waarbij puntenwolken weergeven waar je 

variabelen ergens scoren op het nieuwe assenstelsel. In een ideale wereld krijg je een assenstelsel 

waarbij de X-as zo goed als doorheen een wolk loopt en de y-as door een andere. Dat is niet altijd het 

geval (p.316). Je kan de componenten dan gaan roteren: het assenstelsel zo draaien dat je verdomd 

dicht in de buurt van een ideale wereld komt.  

- Orthogonale rotatie: bij orthogonale rotatie wordt de eis dat de componenten een maximum 

aan variantie extraheren losgelaten. Er wordt geprobeerd om de componenten te 

vereenvoudigen. Dit kan op verschillende manieren: 

o Quartimax: vereenvoudiging van de rijen 

o Varimax: vereenvoudiging van de kolommen 

Ongeacht welke je kiest, je eigenwaarde van je eerste component zal lager zijn omdat je niet 

meer maximaliseert. In een ideale wereld zijn de andere eigenwaarden groter. 

 

- Oblieke rotatie: hier wordt ook de eis van orthogonaliteit losgelaten (assen moeten niet meer 

loodrecht op elkaar staan). Er wordt correlatie tussen de verschillende componenten 

toegelaten. Als bij oblieke rotatie de correlatie tussen de componenten groot is (niet 

verwaarloosbaar klein in elk geval) dan is de kans dat de orthogonale PCA gewoon een 

resultaat is van de methode die je gebruikt hebt en niet de werkelijkheid weerspiegelt. 

o Nieuwe gegevens:  

 Component correlation matrix: waarin de correlaties tussen de 

componentens taan 

 Rotated component matrix: nieuwe componentenmatrix 

 Communaliteit: kan niet langer berekend als de som van 

gekwadrateerde componentladingen uit de rijen 

 Eigenwaarde: niet langer som van gekwadrateerde 

componentladingen uit de kolommen 

12.7 van PCA naar PFA 
PCA is de meest eenvoudige manier die hoort in een brede waaier van technieken om aan datareductie 

te doen/ achterliggende dimensies te detecteren. De hele verzameling noemen we “factoranalyses”, 

PCA is er daar één van.  

Opzet van PCA is NIET om correlaties te verklaren, bij Principale factoranalyse is dat wel he geval. Bij 

PFA wordt de variantie van de oorspronkelijke variabele uitgesplitst in gedeelde variantie en unieke 

variantie.  

Kort:  

- PCA: verklaring vinden van variantie (onderzoekt de eigenstructuur van de correlatiematrix= 

verschillende eigenwaarden) 

- PFA: verklaring vinden van covariantie (onderzoekt de gereduceerde correlatiematrix zelf) 

PCA gaat er niet vanuit dat er achterliggende (latente) variabelen zijn, dat is gewoon een resultaat van 

mathematische bewerkingen. Het is aan de onderzoeker om deze componenten juist te beoordelen 

en er eventueel een omvattende naam op te plakken. 

  



Ga ik dat ooit nodig hebben, die PCA? Dat weet ik niet, maar ik geef hieronder een passage uit mijn 

eigen bachelorproef (voor de meesten is dat volgend jaar dus al!): 

Na een componentenanalyse (PCA) werden drie onderliggende componenten onderscheden. Op basis 

van de gegroepeerde variabelen stellen we vast dat de groeperingen sterk overeenkomen met drie 

dimensies die gezien de vraagstelling aangeduid kunnen worden als: economisch, maatschappelijk en 

individueel. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende oorspronkelijke variabelen en hoe deze 

na de PCA uiteenvallen in drie dimensies. 

Tabel 1: Oorspronkelijke variabelen en resultaten van de componentenanalyse (PCA) 

   componentscores  
Item 
in 
ESS 

In hoeverre bent u het ermee eens (1) of oneens (5) 
dat de sociale voorzieningen in België… 

Component 1: 
individueel 

Component 2: 
maatschappelijk 

Component 3: 
economisch 

D21 … een te zware last zijn voor de economie? - - 0,821 
D22* … een wijdverspreide armoede voorkomen? - 0,767 - 
D23* … leiden tot een meer gelijke samenleving - 0,821 - 
D25 … bedrijven te veel kosten aan belastingen en 

bijdragen? 
- - 0,814 

D26* … het gemakkelijker maken om werk en gezin te 
combineren? 

- 0,631 - 

D27 … mensen lui maken? 0,774 - - 
D28 … mensen minder bereid maken om voor mekaar te 

zorgen? 
0,868 - - 

D29 … ertoe leiden dat mensen zich minder 
verantwoordelijk voelen voor zichzelf en hun gezin  

0,836 - - 

* gespiegeld in het verdere onderzoek om dezelfde richting (negatieve houding  positieve houding) te bekomen voor alle 
variabelen 

 


