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Naam: 

Rolnummer: 

Studierichting en -jaar: 

 

 

Antwoordinstructie & Giscorrectie 

Het proefexamen bestaat uit 15 items met telkens 5 antwoordmogelijkheden. Een 

formuleblad is opgenomen in bijlage. De antwoorden worden als volgt gequoteerd: 

 Correct antwoord +1  

 Geen antwoord/meerdere antwoorden 0  

 Fout antwoord -0,25  

Alle antwoorden moeten ingevuld worden op het antwoordblad. Duid steeds het bolletje 

van uw keuze aan door dit op te vullen in zwart of blauw. Wanneer je een antwoord wil 

aanpassen, kan je dit doen door het foute bolletje te doorkruisen en het juiste bolletje 

zwart of blauw op te vullen. Enkel de antwoordbladen worden nagekeken. Wees dus 

volledig, werk zorgvuldig en vergeet niet je naam, rolnummer en reeksnummer in te 

vullen. 

 



Naam: Rolnummer: 1 

VRAAG 1 

Volgende stellingen hebben betrekking op de keuze van een gepaste multivariate 

analysetechniek in functie van een sociaalwetenschappelijke probleemstelling. Welke stelling 

is FOUT? 

 

a) Het model van multinomial logistische regressie laat toe om de effecten van leeftijd (in jaren) 

en burgerlijke staat (nominale variabele met 4 categorieën) te onderzoeken op partijvoorkeur 

(nominale variabele met 6 categorieën). 

b) Het model van meervoudige regressie laat toe om te testen of er sprake is van een niet-lineair 

effect van arbeidservaring (in jaren) op het bruto-inkomen (in EUR). 

c) Variantie-analyse is geschikt om te testen of er een significant effect van geslacht (dummy-

variabele) uitgaat op etnocentrisme (intervalvariabele) na controle voor leeftijd (in jaren). 

d) Dummy-regressie is geschikt voor de analyse van werkloosheid (dummy-variabele) naar 

leeftijd (interval), opleidingsniveau (ordinale variabele met 5 categorieën), geslacht (dummy-

variabele) en nationaliteit (nominale variabele met 3 categorieën). 

e) Principale factoranalyse is geschikt om te onderzoeken hoeveel dimensies vervat zitten in een 

batterij van 10 Likert-items die telkens betrekking hebben op symptomen van depressie 

(rusteloosheid, vermoeidheid, slapeloosheid, eenzaamheid, gebrek aan energie, verveling, 

leergierigheid, gevoel vat te hebben op het leven, kunnen omgaan met tegenslag, gevoel 

mislukt te zijn). 

 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

 

VRAAG 2 

Uit de resultaten van de Sociaal-economische Enquête – een exhaustieve volkstelling - blijkt 

dat de gemiddelde leeftijd van de Belgische bevolking in 2001 39,42 jaar bedraagt. De 

variantie en de standaardafwijking van de leeftijdsverdeling bedragen respectievelijk 

523.253 jaar² en 22.875 jaar. Welke van volgende stellingen is FOUT?  

 

a) Het gemiddelde van de theoretische steekproevenverdeling van steekproeven met omvang 

N=1000 uit de volkstelling van 2001 bedraagt 39.42 jaar.  

b) Voor steekproeven van omvang N=2500 uit de volkstelling heeft de theoretische 

steekproevenverdeling van steekproefgemiddelden een standaardafwijking van 22.875/√2500 

jaar.  

c) Het gemiddelde van de theoretische steekproevenverdeling van steekproeven met omvang 

N=5000 uit de volkstelling van 2001 bedraagt 39.42 jaar.  

d) Voor 95% van de steekproeven (z=1,96) met omvang N=1500 uit de volkstelling ligt de 

gemiddelde leeftijd tussen 39.42 − 1.96 ∗ 22.875/ √1500  jaar en 39.42 + 1.96 ∗ 

22.975/√1500. 

e) Naarmate de steekproefomvang groter wordt, wordt ook de spreiding van 

steekproefgemiddelden in de theoretische steekproevenverdeling groter. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 2 

VRAAG 3 

Volgende stellingen hebben betrekking op de situatie waarbij de samenhang tussen twee 

variabelen X en Y wordt onderzocht na controle voor een derde variabele Z. Welke van de 

volgende stellingen is FOUT?  

 

a) Bij ‘replicatie’ blijft de samenhang tussen variabelen X en Y ongewijzigd na controle voor de 

derde veranderlijke Z.  

b) Bij ‘suppressie’ wordt de samenhang tussen X en Y sterker na controle voor Z: de 

controlevariabele fungeert als een suppressor ten aanzien van de bivariate samenhang.  

c) Bij ‘interactie’ of specificatie verschilt de samenhang tussen X en Y naargelang de categorie 

van de controlevariabele Z.  

d) In de analyse van kruistabellen kan gebruik worden gemaakt van intervalvariabelen die tot 

categorieën werden herleid.  

e) In het geval van ‘interpretatie’ is Z een causale antecedent en verdwijnt de bivariate 

samenhang tussen X en Y of wordt de samenhang zwakker na controle voor Z. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

 

VRAAG 4 

Volgende stellingen hebben betrekking op de chi-kwadraattoets bij de analyse van 

kruistabellen. Welke stelling is FOUT?  

 

a) Twee gebeurtenissen A en B zijn statistisch onafhankelijk als P(A|B)=P(A) en P(B|A)=P(B).  

b) De verwachte celfrequenties onder statistische onafhankelijkheid in een kruistabel worden 

berekend als (rijtotaal*kolomtotaal)/N.  

c) De chi-kwadraattoets is steeds eenzijdig omdat kleinere waarden van de Chi-kwadraat bewijs 

leveren tegen de nulhypothese.  

d) De nulhypothese H0 bij een Chi²-toets stelt dat er statistische onafhankelijkheid is in de 

populatie.  

e) De chi-kwadraattoets is een maat voor het verschil tussen waargenomen celfrequenties en 

verwachte celfrequenties. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 3 

VRAAG 5  

Volgende stellingen hebben betrekking op scatterplots, covariantie en de productmoment 

correlatiecoëfficiënt van Pearson. Welke stelling is FOUT? 

 

a) Bij een positieve samenhang gaan hoge (lage) waarden voor de Y-variabele overwegend 

samen met hoge (lage) waarden voor de X-variabele.  

b) De Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt is gevoelig voor de meeteenheid waarin 

variabelen worden uitgedrukt.  

c) Bij een negatieve samenhang gaan positieve (negatieve) afwijkingen van het gemiddelde bij de 

X-variabele overwegend gepaard met negatieve (positieve) afwijkingen van het gemiddelde bij 

de Y-variabele  

d) Zelfs wanneer de Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt gelijk is aan nul (0) kan er 

sprake zijn van een sterk niet-lineair verband tussen beide variabelen.  

e) De covariantie is een symmetrische associatiemaat voor mate van lineaire samenhang tussen 

twee variabelen van interval- of ratiomeetniveau. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

 

VRAAG 6 

Volgende stellingen hebben betrekking op bivariate regressie-analyse met een afhankelijke 

variabele y en een onafhankelijke variabele x, beide van interval en/of ratiomeetniveau. 

Welke stelling is FOUT? 

a) Het residu na bivariate regressie is het verschil tussen de geobserveerde waarde van y en de 

waarde �̂� die wordt verwacht op basis van de regressierechte. 

b) Wanneer de regressie-analyse wordt uitgevoerd met de variabelen in gestandaardiseerde vorm 

is de richtingscoëfficiënt gelijk aan de Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt. 

c) De OLS-schatters �̂�  en �̂� zijn normaal verdeeld, waarbij het gemiddelde van de 

steekproevenverdeling gelijk is aan respectievelijk  en  

d) De product-moment correlatiecoëfficiënt van Pearson weerspiegelt de verhouding van de 

variantie van y die wordt verklaard door de regressierechte ten opzichte van de totale 

variantie van y. 

e) De richtingscoëfficiënt van de regressierechte weerspiegelt de verandering in de verwachte 

waarde van y voor een éénheidsverandering in x. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 4 

VRAAG 7 

Volgende stellingen hebben betrekking op het detecteren en remediëren van schendingen van 

de assumpties van regressie-analyse en andere problemen zoals de aanwezigheid van outliers 

en hefboompunten. Welke stelling is FOUT? 

a) DFBETA’s en standardized DFBETA’s worden gebruikt om onderzoekseenheden op te 

sporen die een sterke invloed uitoefenen op de regressieparameters. 

b) Een normal probability plot vergelijkt de gestandaardiseerde cumulatieve verdeling van de 

residuen ten opzichte van de cumulatieve standaard normale verdeling. 

c) De assumptie van heteroscedasticiteit stelt dat de foutenterm 𝜀𝑖 steeds eenzelfde (ongekende) 

variantie 𝜎2 heeft voor elke (combinatie van) waarde(n) van de onafhankelijke variabele(n). 

d) De situatie waarbij de F-test een significant resultaat geeft voor de volledige set van 

onafhankelijke variabelen, maar geen van de afzonderlijke t-testen significant is, kan wijzen 

op een probleem van multicollineariteit. 

e) Het opnemen van het kwadraat (cfr. X²) of een derde macht (cfr. X³) van een onafhankelijke 

variabele in de regressievergelijking kan in sommige gevallen toelaten een schending van de 

lineariteitsassumptie te remediëren. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

 

VRAAG 8 

Onderstaande tabel onderzoekt de samenhang tussen opleidingsniveau en werkloosheid bij 

mannen en vrouwen van 18 tot 49 jaar op basis van de Generations & Gender Survey die 

in de periode 2008-2010 in Belgie werd afgenomen. 

 
EDUCAT3 * WERKLOOS Crosstabulation 

 
WERKLOOS 

Total ,00 Werkend 1,00 Werkloos 

EDUCAT3 1,00 <= Lager Secundair Count 491 113 604 

% within EDUCAT3 81,3% 18,7% 100,0% 

% within WERKLOOS 17,2% 45,7% 19,5% 

2,00 Hoger Secundair Count 1059 91 1150 

% within EDUCAT3 92,1% 7,9% 100,0% 

% within WERKLOOS 37,1% 36,8% 37,1% 

3,00 Hoger Onderwijs Count 1306 43 1349 

% within EDUCAT3 96,8% 3,2% 100,0% 

% within WERKLOOS 45,7% 17,4% 43,5% 

Total Count 2856 247 3103 

% within EDUCAT3 92,0% 8,0% 100,0% 

% within WERKLOOS 100,0% 100,0% 100,0% 

 

  



Naam: Rolnummer: 5 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 137,188
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 124,523 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 128,586 1 ,000 
N of Valid Cases 3103   
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 48,08. 

 
Symmetric Measures 

 Value 

Asymptotic 
Standardized 

Error
a
 

Approximate 
T

b
 

Approximate 
Significance 

Nominal by Nominal Phi ,210   ,000 

Cramer's V ,210   ,000 

Contingency Coefficient ,206   ,000 

Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -,187 ,017 -9,922 ,000 
Kendall's tau-c -,114 ,012 -9,922 ,000 
Gamma -,552 ,041 -9,922 ,000 

N of Valid Cases 3103    
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

VRAAG 8 

Welke interpretatie van de onderzoeksresultaten is FOUT? 

 

a) Van de hoogopgeleide respondenten is 3,2 procent van de respondenten werkloos. 

b) Van de werklozen heeft 45,7 procent maximaal een diploma van het lager secundair onderwijs. 

c) Cramer’s V geeft aan dat er sprake is van een zwak positieve samenhang. 

d) De nulhypothese van de chi-kwadraattoets stelt dat er in de populatie waaruit de steekproef 

werd getrokken geen verband is tussen opleiding en werkloosheid. 

e) Uitgaande van een kans op type-I-fout van 5 procent, kan de nulhypothese van de chi-

kwadraattoets worden verworpen. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

  



Naam: Rolnummer: 6 

VRAAG 9 

Aan de hand van de Generations & Gender Survey werd bij Belgische mannen het verband 

onderzocht tussen netto maandelijks inkomen (variabele INC, netto maandelijks inkomen in euro) 

en het aantal jaar dat onderwijs werd gevolgd (variabele EDUYRS, aantal jaren onderwijs 

gevolgd). De bivariate regressie levert volgende resultaten: 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,351
a
 ,123 ,123 981,60931 

a. Predictors: (Constant), EDUYRS  

b. Dependent Variable: inc Netto maandelijks inkomen 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,104E8 1 3,104E8 322,089 ,000
a
 

Residual 2,205E9 2288 963556,845   

Total 2,515E9 2289    

a. Predictors: (Constant), EDUYRS    

b. Dependent Variable: inc Netto maandelijks inkomen   

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 555,367 77,590  7,158 ,000 

EDUYRS 109,650 6,110 ,351 17,947 ,000 

a. Dependent Variable: inc Netto maandelijks inkomen   

 

Welke interpretatie van de regressieresultaten is FOUT? 

a) Volgens de regressievergelijking bedraagt het netto maandelijks inkomen van een man die 0 

jaar onderwijs heeft gevolgd 555,367 euro. 

b) De gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt is gelijk aan de correlatiecoëfficiënt tussen INC en 

EDUYRS. 

c) De variantie in de inkomensvariabele wordt voor 12,3 procent verklaard door de variantie in 

opleidingsniveau. 

d) Het verwachte netto maandelijks inkomen van een man die 10 jaar onderwijs heeft gevolgd, 

bedraagt 1651,867 euro. 

e) Voor een man met een netto maandelijks inkomen van 1750 euro die 12 jaar onderwijs heeft 

gevolgd, wordt het inkomen door de regressievergelijking onderschat. 

 

Omcirkel het nummer van de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 7 

VRAAG 10 

Aan de hand van de Generations and Gender Survey (2009) werden verschillen in netto 

maandelijks inkomen naar geslacht en opleidingsniveau in kaart gebracht voor Belgische mannen 

en vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 60 jaar: 

 De variabele VROUW is een dummy-variabele met waarde 0 voor mannen en waarde 1 voor 

vrouwen. 

 De opleidingsvariabele onderscheidt 3 categorieën: i) geen diploma, lager onderwijs of lager 

secundair (laagopgeleid), ii) hoger secundair (middengroep) en iii) hoger onderwijs 

(hoogopgeleid). Opleiding werd in het model opgenomen onder de vorm van 2 dummy-

variabelen: DIPHSO (met waarde 1 voor respondenten met een diploma hoger secundair en 

waarde 0 voor anderen) en DIPHO (met waarde 1 voor respondenten met een diploma hoger 

onderwijs en waarde 0 voor anderen). 

 Tot slot werden volgende producttermen aan de analyse toegevoegd: 

VROUWxDIPHSO = (VROUW*DIPHSO) 

VROUWxDIPHO = (VROUW*DIPHO) 

 

 

Welke interpretatie van de regressieresultaten is FOUT? 

a) Het loonverschil tussen mannen en vrouwen wordt groter naarmate het opleidingsniveau 

toeneemt. 

b) Het verschil in netto maandelijks inkomen tussen een laagopgeleide vrouw en een 

hoogopgeleide vrouw bedraagt 907,407 euro. 

c) Het verwachte inkomen voor een vrouw met een diploma hoger onderwijs bedraagt 1762,948 

euro. 

d) Het netto maandelijks inkomen van vrouwen stijgt naarmate het opleidingsniveau toeneemt.  

e) Het verschil in netto maandelijks inkomen tussen een laagopgeleide man en een laagopgeleide 

vrouw bedraagt 386,633 euro. 

 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 8 

VRAAG 11 

Op basis van de gegevens van de European Values Study (2009) werd een schaal geconstrueerd 

voor ethische moraliteit (variabele ETHICMORAL): respondenten die hoog scoren op deze schaal 

menen dat echtscheiding, abortus, euthanasie, homoseksualiteit en zelfdoding in geen geval 

toelaatbaar zijn. De meervoudige classificatie analyse van ethische moraliteit in functie van 

geslacht (GENDER), opleidingsniveau (AGE_EDUCAT3) en huishoudenspositie (HHPOSITION) 

levert volgende resultaten:  
 

ANOVA
a
 

 Experimental Method 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ETHICMORAL 

Main 
Effects 

(Combined) 303,487 8 37,936 54,121 ,000 

GENDER 1,120 1 1,120 1,598 ,206 

AGE_EDUCAT3 182,376 2 91,188 130,094 ,000 

HHPOSITION 66,734 5 13,347 19,041 ,000 

Model 303,487 8 37,936 54,121 ,000 

Residual 4722,002 6737 ,701   

Total 5025,490 6745 ,745   

a. ETHICMORAL by GENDER, AGE_EDUCAT3, HHPOSITION 

 
MCA

a
 

 N Predicted Mean Deviation 

Unadjusted Adjusted 
for 

Factors 

Unadjusted Adjusted 
for 

Factors 

ETHICMORAL 

GENDER 
1,00 Man 3285 -,0163 -,0039 ,00096 ,01341 

2,00 Vrouw 3460 -,0182 -,0300 -,00091 -,01273 

AGE_EDUCAT3 

1,00 Laag 2262 ,1978 ,1811 ,21511 ,19835 

2,00 Midden 1723 ,0409 ,0383 ,05818 ,05562 

3,00 Hoog 2761 -,2298 -,2145 -,21256 -,19723 

HHPOSITION 

1,00 Inwonend bij 
ouders 

831 -,1904 -,0751 -,17312 -,05779 

2,00 
Alleenwonend 

406 -,1571 -,1117 -,13981 -,09441 

3,00 
Samenwonend 
(zonder kinderen) 

233 -,4635 -,3733 -,44620 -,35599 

4,00 Niet-gehuwd 
met kinderen 

1153 -,0727 -,1129 -,05541 -,09561 

5,00 Gehuwd 
zonder kinderen 

335 -,0449 -,0367 -,02763 -,01940 

6,00 Gehuwd met 
kinderen 

3787 ,0825 ,0583 ,09979 ,07555 

a. ETHICMORAL by GENDER, AGE_EDUCAT3, HHPOSITION 

  



Naam: Rolnummer: 9 

VRAAG 11 (vervolg) 

Welke interpretatie van de regressieresultaten is FOUT? 

a) De F-test voor HHPOSITION (F = 19,041) vergelijkt het model met HHPOSITION als 

onafhankelijke variabele ten opzichte van een model met enkel een constante.  

b) Uitgaand van een vooropgesteld significantieniveau van 5 procent, is er geen significant effect 

van geslacht op ethische moraliteit na controle voor opleidingsniveau en huishoudenspositie. 

c) Hoogopgeleiden staan toleranter ten aanzien van echtscheiding, abortus, euthanasie, 

homoseksualiteit en zelfdoding dan laagopgeleiden. 

d) Gehuwden met kinderen vormen de huishoudenspositie met de meest conservatieve houding 

ten aanzien van echtscheiding, abortus, euthanasie, homoseksualiteit en zelfdoding. 

e) De F-test voor main effects combined (F = 54,121) vergelijkt het model met alle 

onafhankelijke variabelen (i.e. geslacht, opleidingsniveau en huishoudenspositie) ten opzichte 

van het model met enkel een constante. 

 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

 

  



Naam: Rolnummer: 10 

VRAAG 12 

Voor een onderzoek naar armoederisico’s werd aan de hand van de Socio-economische Enquête 

2001 in kaart gebracht hoe de kans op eigendom van de gezinswoning (variabele EIGENAAR met 

waarde 1 voor eigenaars en waarde 0 voor huurders) bij gezinshoofden van 18 tot 69 jaar varieert 

in functie van leeftijd (AGECAT5 met leeftijdscategorieën 18-29 jaar, 30-39 jaar, 40-49 jaar, 50-

59 jaar en 60-69 jaar), opleidingsniveau (EDUCAT3 met categorieën laag-, midden en 

hoogopgeleid) en nationaliteit (variabele BELG met waarde 0 voor niet-Belgen en waarde 1 voor 

Belgen): 

Categorical Variables Codings 

 Frequency Parameter coding 

(1) (2) (3) (4) 

AGECAT5 

1,00 18-29 jaar 31957 ,000 ,000 ,000 ,000 

2,00 30-39 jaar 74118 1,000 ,000 ,000 ,000 

3,00 40-49 jaar 78209 ,000 1,000 ,000 ,000 

4,00 50-59 jaar 66220 ,000 ,000 1,000 ,000 

5,00 60-69 jaar 52792 ,000 ,000 ,000 1,000 

EDUCAT3 

1,00 Laag 131897 ,000 ,000   

2,00 Midden 91229 1,000 ,000   

3,00 Hoog 80170 ,000 1,000   

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

AGECAT5   21991,027 4 ,000  
AGECAT5(1) 1,319 ,014 8423,945 1 ,000 3,740 

AGECAT5(2) 1,788 ,015 14745,449 1 ,000 5,975 

AGECAT5(3) 1,982 ,015 16410,505 1 ,000 7,258 

AGECAT5(4) 2,179 ,017 17100,826 1 ,000 8,834 

EDUCAT3   3142,947 2 ,000  
EDUCAT3(1) ,417 ,010 1706,276 1 ,000 1,517 

EDUCAT3(2) ,547 ,011 2678,682 1 ,000 1,727 

BELG ,794 ,014 3396,083 1 ,000 2,213 

Constant -1,825 ,019 9637,493 1 ,000 ,161 

a. Variable(s) entered on step 1: AGECAT5, EDUCAT3, BELG. 

 

Welke interpretatie van de onderzoeksresultaten is FOUT? 

a) De referentiecategorie omvat laagopgeleide gezinshoofden van 18-29 jaar die niet de 

Belgische nationaliteit hebben. 

b) Uitgaande van een overschrijdingskans van 0.1 procent, ligt de kans op huisbezit significant 

hoger voor gezinshoofden met de Belgische nationaliteit dan voor gezinshoofden zonder de 

Belgische nationaliteit. 

c) De kans op huisbezit voor de referentiecategorie bedraagt 13,9 procent. 

d) Onder hoogopgeleide gezinshoofden van 60-69 jaar met de Belgische nationaliteit zijn ca. 246 

huisbezitters voor elke 100 gezinshoofden die niet in het bezit zijn van de gezinswoning. 

e) De odds op huisbezit liggen 72,7 procent hoger voor hoogopgeleiden dan het geval is voor 

laagopgeleiden. 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 11 

VRAAG 13 

Voor de Belgische respondenten van de European Social Survey (2006) werd onderzocht hoe de 

arbeidsparticipatie (variabele WERK met waarde 1 voor werkenden en waarde 0 voor niet-

actieven) varieert in functie van leeftijd (in jaren, variabele LEEFTIJD). Model A gaat uit van 

een lineaire modelspecificatie met onafhankelijke variabele CLEEFT_LIN=(LEEFTIJD-14). 

Model B gaat uit van een kwadratische modelspecificatie met onafhankelijke variabelen 

CLEEFT_LIN=(LEEFTIJD-14) en CLEEFT_QUA=(LEEFTIJD-14)². 

 Model A 

 

 
 Model B 

 

 
Welke interpretatie van de logistische regressie is FOUT? 

a) In Model B worden de odds op arbeidsparticipatie voor een 20-jarige als volgt berekend: 

0,050 * 1,47820 * 0,992400. 

b) In Model A gaat een toename van 1 jaar voor de leeftijdsvariabele gepaard met een daling van 

de odds op arbeidsparticipatie. 

c) De exponent van het intercept in Model B geeft aan dat bij de 14-jarige respondenten 5 

personen werken voor elke 100 personen die niet actief zijn. 

d) Volgens Model B is er initieel sprake van een stijging van de arbeidsparticipatie op jongere 

leeftijd en daalt de arbeidsparticipatie opnieuw op oudere leeftijd. 

e) -2LL=2350,921-1463,824 volgt een chi-kwadraat verdeling met 1 vrijheidsgraad en laat toe 

de meerwaarde van Model B te testen ten opzichte van Model A. 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 

  



Naam: Rolnummer: 12 

VRAAG 14  

In de derde ronde van de European Social Survey (2006) werden Belgische respondenten 

volgende ratingitems voorgelegd met betrekking tot migratie: 

 In welke mate moet ons land migranten toelaten van hetzelfde ras als de meeste Belgen?  

(Item IMSMETN, Antwoordcategorieën: 1. Veel, 2. Een aantal, 3. Enkele, 4 Geen). 

 In welke mate moet ons land migranten toelaten van een ander ras dan de meeste Belgen? 

(Item IMDFETN, Antwoordcategorieën: 1. Veel, 2. Een aantal, 3. Enkele, 4 Geen). 

 In welke mate moet België migranten toelaten uit armere landen buiten Europa? 

(Item IMPCNTR, Antwoordcategorieën: 1. Veel, 2. Een aantal, 3. Enkele, 4 Geen) 

 Zijn migranten goed of slecht voor de Belgische economie? 

(Item IMBGECO, Antwoordschaal van 0 ‘Slecht’ tot 10 ‘Goed’) 

 Maken migranten van België een betere of een slechtere plaats om te leven? 

(Item IMWBCNT, Antwoordschaal van 0 ‘slechtere plaats’ tot 10 ‘betere plaats’) 

De principale componentenanalyse levert volgende resultaten:  

Component Matrix
a
 

 Component 

 1 

imsmetn Allow many/few immigrants of same race/ethnic group as 
majority 

,788 

imdfetn Allow many/few immigrants of different race/ethnic group from 
majority 

,875 

impcntr Allow many/few immigrants from poorer countries outside 
Europe 

,835 

imbgeco Immigration bad or good for country's economy -,727 

imwbcnt Immigrants make country worse or better place to live -,714 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

Welke interpretatie van de onderzoeksresultaten is FOUT? 

a) De eigenwaarde van de eerste principale component bedraagt: 

(0,788)² + (0,875)² + (0,835)² + (-0,727)² + (-0,714)² = 3,12. 

b) De weerhouden principale component extraheert (0,788)²*100=62,1 procent van de variantie 

van het item IMSMETN. 

c) De weerhouden principale component extraheert (3,12/5*100) = 62,4 procent van de 

variantie van de 5 oorspronkelijke items. 

d) Een hogere score op de weerhouden principale component weerspiegelt een meer positieve 

houding ten aanzien van migranten. 

e) De coëfficiënten in de component matrix weerspiegelen de correlaties tussen de afzonderlijke 

items en de weerhouden principale component. 

 

Omcirkel de FOUTE bewering: 

Bewering A B C D E 
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VRAAG 15-16 

Onderstaande tabel onderzoekt de samenhang tussen geslacht en de frequentie van symptomen van 

depressie op basis van de gegevens van Golf 9 van de panelstudie van Belgische huishoudens.  

 
Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

w9a581 Afgelopen 3 
maanden depressief 
gevoeld? * w9a006 
Geslacht 

3865 99,3% 27 0,7% 3892 100,0% 

 
w9a581 Afgelopen 3 maanden depressief gevoeld? * w9a006 Geslacht 

Crosstabulation 

Count 

 w9a006 Geslacht Total 

1 Man 2 Vrouw 

w9a581 Afgelopen 3 
maanden depressief 
gevoeld? 

1 Nooit 731 459 1190 

2 Zelden 609 630 1239 

3 Nu en dan 398 636 1034 

4 Regelmatig 96 202 298 

5 Vaak 33 71 104 
Total 1867 1998 3865 

 

 VRAAG 15 

Bereken de waarde van de chi-kwadraat voor bovenstaande tabel (zie formule in bijlage): 

 

Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 35,2 189,5 298,9 164,64 73,7 

 

 VRAAG 16 

Bereken de waarde van Cramers’ V voor bovenstaande tabel (zie formule in bijlage): 

 

Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst -0,314 -0,752 0,206 0,113 0,519 
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VRAGEN 17-19 

Onderstaande tabel bevat gegevens over het internetgebruik in minuten per dag (variabele 

INTERNET) en de leeftijd in jaren (variabele AGE) van 10 respondenten.  

 
 

RESPONDENT 
 

AGE 
 

INTERNET 

   
1354 22 100 
8570 31 45 
3476 45 80 
2653 71 30 
6985 17 60 
4902 53 50 
6135 38 25 
1784 63 0 
3872 41 70 
5981 26 0 

   

 

 VRAAG 17 

Bereken de voorspelde waarde van internetgebruik voor respondent 6135: 

 

Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 38,5 63,2 22,1 83,7 47,8 

 

 VRAAG 18 

Bereken het residu van internetgebruik voor respondent 3872: 

 

Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 34,8 -13,1 24,2 -24,2 -34,8 

 

 VRAAG 19 

Bereken de proportie van de variantie van internetgebruik die wordt verklaard door de 

variantie in leeftijd tussen de respondenten: 

 

Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 0,13 0,36 -0,36 -0,68 0,94 
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VRAAG 20 

Aan de hand van de Surveys Migratiegeschiedenis en Sociale Mobiliteit werd de kans op 

zittenblijven onderzocht bij Turkse en Marokkaanse mannen van 18 jaar en ouder in België. 

Onderstaande output geeft de resultaten van een logistische regressie van DUBBEL (0 = nooit 

een jaar jaar overgedaan, 1 = één of meerdere jaren overgedaan) in functie van migratieleeftijd 

(XV238), TURK (0 = Marokkaanse mannen, 1 = Turkse mannen) en GEWEST (1 = 

Vlaanderen, 2 = Brussel en 3 = Wallonië).  

 

 
 

 
 
Bereken Kans op zittenblijven voor een Turkse man in Brussel die op de volle leeftijd van 15 

jaar naar België is gemigreerd (XV238=15).  

 

VRAAG 20 Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 0,8471 0,6965 0,4368 0,5820 0,7420 
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VRAAG 21 

Aan de hand van de Sociaal-Economische Enquête 2001 werd onderzocht hoe het arbeidsregime 

in de Belgische bevolking van 18 tot 60 jaar varieert in functie van opleidingsniveau en geslacht. 

Onderstaande output weerspiegelt de resultaten van een multinomial logit model van 

ARBEIDSREGIME in functie van DIPLOMA en GESLACHT. 

 

 

 
 
Bereken de kans op deeltijds werk voor een vrouwen met een diploma lager onderwijs. 
 

VRAAG 20 Omcirkel het CORRECTE antwoord: 

Antwoord A B C D E 

Uitkomst 0,1469 0,6264 0,2267 0,3564 0,4436 
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KLADPAPIER (MAG NIET VAN HET EXAMEN LOSGEMAAKT WORDEN) 
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KLADPAPIER (MAG NIET VAN HET EXAMEN LOSGEMAAKT WORDEN) 
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Antwoorden 

 

Theorievragen 

 

V1 D 

V2 E 

V3 E 

V4 C 

V5 B 

V6 D 

V7 C 

 

Interpretatievragen 

 

V8 C 

V9 E 

V10 B 

V11 A 

V12 D 

V13 A 

V14 D 

 

Toepassingsvragen 

 

V15 D 

V16 C 

V17 E 

V18 C 

V19 A 

V20 D 

V21 A 

 

 

 

 

 

 


