
Vragen

Vraag 1

De effectmaat Hedges' g is een effectmaat gebaseerd op...
A) de correlatie in de steekproef
B) het gestandaardiseerde verschil tussen twee groepsgemiddelden
C) de proportie verklaarde populatievariantie
D) de associatiesterkte in de populatie

Vraag 2

In een onderzoek wordt bij 10 personen een dichotome variabele X en een intervalvariabele Y 
gemeten. De resultaten staan in de onderstaande tabel.
Persoon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Y 2 3 1 5 2 6 3 7 4 5

Wat is de waarde van de hier van toepassing zijnde correlatiecoëfficiënt, die de samenhang aangeeft
tussen beide variabelen?

A) 0
B) 0.42
C) 0.65
D) 0.81

Vraag 3

Op basis van verzamelde gegevens wil men iemands inkomen voorspellen uit het aantal jaren dat 
deze onderwijs heeft gevolgd. Welke bewering is juist?

A) Het inkomen is de responsevariabele; de waarden van deze variabele worden genoteerd op 
de horizontale as van het spreidingsdiagram

B) Het inkomen is de responsevariabele; de waarden van deze variabele worden genoteerd op 
de verticale as van het spreidingsdiagram

C) Het aantal jaren opleiding is de responsevariabele; de waarden van deze variabele worden 
genoteerd op de horizontale as van het spreidingsdiagram

Vraag 4

Welke uitspraak over de correlatiecoëfficiënt r is juist?
A) Het is een robuuste maat voor samenhang, want r is gevoelig voor uitbijters
B) Het is een robuuste maat voor samenhang, want r is niet gevoelig voor uitbijters
C) Het is geen robuuste maat voor samenhang, want r is gevoelig voor uitbijters

Het is geen robuuste maat voor samenhang, want r is niet gevoelig voor uitbijters



Vraag 5

Het aantal jaren opleiding is de responsevariabele; de waarden van deze variabele worden genoteerd
op de verticale as van het spreidingsdiagram
Een significantietest is in het algemeen een functie van effectgrootte en aantal proefpersonen. Welke
van de onderstaande formules geeft deze relatie correct weer als het gaat over een 2 x 2 kruistabel?
A) X2 = Φ2 * N
B) X = Φ * N
C) Φ2 = X2 * N
D) Φ = X * N

Vraag 6

Voor twee variabelen X en Y is berekend:

XX  = 3.4 ; ȳ = 2.6 ; s
2
x

= 1.81 ; s
2
Y

= 2.13 ; sXY  = 1.43

Wat is de regressievergelijking (in ruwe scores) voor de voorspelling van Y uit X?
A) Ŷ = 0.79X – 0.09
B) Ŷ = 0.73X
C) Ŷ = 0.61X + 0.23
D) Ŷ = 0.73X – 0.09

Vraag 7

Voor een regressielijn geldt...
A) dat de som van de kleinste afwijkingen van punten ten opzichte van de regressielijn het 

kleinst is
B) dat de som van de afwijkingen van punten ten opzichte van de regressielijn in horizontale 

richting het kleinst is
C) dat de som van de gekwadrateerde afwijkingen van punten ten opzichte van de regressielijn 

in verticale richting het kleinst is
D) dat de som van de gekwadrateerde afwijkingen van punten ten opzichte van de regressielijn 

in horizontale richting het kleinst is.

Vraag 8

Een onderzoeker heeft voor een groep personen de scores vastgesteld met betrekking tot de 
kwantitatieve variabelen X en Y. Hier is X de verklarende variabele en Y de responsevariabele. Na 
berekening blijkt dat regressiecoëfficiënt b1 = -2.

A) Als X met twee eenheden toeneemt, dan neemt de voorspelde waarde van Y met twee 
eenheden af

B) Als X met twee eenheden toeneemt, dan neemt de voorspelde waarde van Y met vier 
eenheden af

C) Als Y met twee eenheden toeneemt, dan neemt de voorspelde waarde van Y met vier 
eenheden af

D) De onderzoeker heeft een rekenfout gemaakt, want b kan nooit kleiner zijn dan -1



Vraag 9

Een onderzoeker heeft bij een groep personen hun lengte (in cm) en hun gewicht (in kg) gemeten. 
Na berekening blijkt r = 0.80 en b1 = 0.34. Om zijn bevindingen in een Engels tijdschrift te 
plaatsen, bepaalt hij nieuwe lengtescores met inch als meeteenheid (1 inch = 2.54 cm).
Wat kun je zeggen over de nieuwe r en b1?

A) Na deze bewerking is r nog steeds gelijk aan 0.80 en b1 nog gelijk aan 0.34
B) Na deze bewerking zijn zowel r en  b1 groter geworden
C) Na deze bewerking is r nog steeds gelijk 0.80, maar is  b1 groter geworden
D) Hoe groot r en  b1 nu zijn blijkt pas na een nieuwe berekening

Vraag 10

Een onderzoekster analyseert het verband tussen opleiding van de respondent en de opleiding van 
zijn of haar vader. In de onderstaande SPSS tabel ontbreekt de kolom met de p-waarden van de 
significantietoetsen voor de twee regressiecoefficienten. Probeer met behulp van de overige 
informatie in de tabel de juiste conclusie te trekken.

A) b0 wijkt tweezijdig getoetst op 5% significant van 0 af, maar b1 niet
B) b0 wijkt tweezijdig getoetst op 5% niet significant van 0 af, maar b1 wel
C) b0 noch b1 wijken tweezijdig getoetst op 5% significant van 0 af
D) b0 en b1 wijken tweezijdig getoetst op 5% significant van 0 af

Vraag 11

De ANOVA-tabel voor een enkelvoudige regressie-analyse is (gedeeltelijk) hieronder gegeven.
Source DF SS MS F

Model
Error

12.43

Total 11 23.43

Maak de tabel af. Kan H0 verworpen worden met alfa = 0.05?
A) Nee, P > 0.05
B) Ja, 0.025 < P </= 0.5
C) Ja, 0.01 < P </= 0.025
D) Ja, P </= 0.01



Vraag 12

Gegeven zijn de correlaties tussen twee voorspellers en een afhankelijke variabele.

Y X1 X2

Y – .7 .6

X1 – –.4

X2 -

Wat is juist met betrekking tot de multipele correlatiecoëfficiënt R voor de voorspelling van Y uit 
X1 en X2?

Vraag 13

We vinden in een onderzoek bij 20 personen de volgende regressievergelijking:
ŷ = 1.3 – 2.4x1 + 0.9x2 
Gegeven is verder SEb1 = 1.631 en we toetsen b1. Het resultaat is:

A) t = 1.4715; H0 kan worden verworpen met alfa = 0.05
B) t = 1.4715;  H0 kan niet worden verworpen met alfa = 0.05
C) t = -1.4715;  H0 kan worden verworpen met alfa = 0.05
D) t = -1.4715;  H0 kan niet worden verworpen met alfa = 0.05

Vraag 14

Anne voert een meervoudige regressie-analyse uit om haar onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden. Wanneer ze de plot bekijkt waarbij de voorspelde waarden op de X-as staan en de 
gestandaardiseerde residuen op de Y-as, ziet ze dat er sprake is van homoscedasticiteit. Wat houdt 
dit in?

A) De residuen zijn gelijk verspreid voor elke voorspelde waarde
B) De residuen zijn niet gelijk verspreid voor elke voorspelde waarde, er is bijvoorbeeld een 

soort driehoek te zien
C) Er is een (horizontale) lineaire relatie te zien tussen de voorspelde waarden en de residuen
D) Er zijn geen gestandaardiseerde residuen groter dan een absolute waarde van 3

Vraag 15

Bezie onderstaande stellingen over het bekijken van multicollineariteit tussen predictoren in een 
meervoudige regressie-analyse:

I. Wanneer de Tolerance een erg kleine waarde heeft (bijvoorbeeld onder de 0.1) hoeft de 
onderzoeker zich geen zorgen te maken over onstabiele regressiegewichten

II. Bij het berekenen van de Tolerance van een predictor wordt gekeken hoeveel variantie van 
een predictor voorspeld kan worden door de andere predictoren

Wat is juist?
A) Beide stellingen zijn juist
B) Alleen stelling I is juist
C) Alleen stelling II is juist
D) Beide stellingen zijn onjuist 



Vraag 16

Een psychologe heeft de volgende regressievergelijking gevonden in onderzoek met 42 personen 
die gemiddeld 32 scoorden op de X-variabele:
ŷ = 0.61X + 0.23
Tevens vond de psychologe de volgende resultaten in het onderzoek:
sx = 3, sy = 1.2 en se = 2

Met behulp van deze regressievergelijking voorspelt de psychologe een score op de Y-variabele 
voor een cliënt van haar die een X-waarde heeft van 25. Wat is de 99% voorspellingsinterval voor 
deze individuele observatie?

A) [7.8, 23.1]
B) [9.7, 21.3]
C) [11.1, 19.8]
D) [13.3, 17.6]



Antwoorden

Vraag 1
Hedges’ g is voor de steekproef en is gebaseerd op het gestandaardiseerde verschil tussen twee 
groepsgemiddelden. 

Antwoord B.

Vraag 2

Hier geldt: 

x y x-xgem y-ygem

0 2 -0,5 - 1,8

0 3 -0,5 - 0,8

0 1 -0,5 - 2,8

0 5 -0,5 1,2

0 2 -0,5 - 1,8

1 6 0,5 2,2

1 3 0,5 - 0,8

1 7 0,5 3,2

1 4 0,5 0,2

1 5 0,5 1,2

 

Antwoord C.



Vraag 3

Een responsevariabele is hetgeen dat we willen voorspellen. Deze heeft een respons naar aanleiding
van de verklarende variabele. We willen iemand inkomen voorspellen. Deze waarden worden 
genoteerd op de y-as, oftewel de verticale as. 

Antwoord B. 

Vraag 4

Robuust wil zeggen dat iets niet gevoelig is voor uitbijters. r is wel gevoelig voor uitbijters. 

Antwoord C.

Vraag 5

Antwoord A.

Vraag 6

De regressievergelijking is altijd:

Antwoord A.

Vraag 7

Voor de regressielijn geldt het kleinste kwadratencriterium. Dit houdt in dat de som van de 
gekwadrateerde afwijkingen van punten ten opzichte van de regressielijn zo klein mogelijk zijn.

Antwoord C. 

Vraag 8

X is de verklarende variabel en Y is de responsevariabel. 

In de formule:
 

Als b1 gelijk is aan -2 dan zou bij een toename van 2 van x er een vermindering van y met -4 (2x 
-2) zijn. Stel b0 = 0 dan: -4 = -2*2 +0
Antwoord B. 



Vraag 9

De correlatie kan nooit verschillen door een transformatie. R blijft dus gelijk. b1 daarentegen is wel 
groter geworden, want de helling verloopt stijler (er is dus een grotere slope). 

Antwoord C. 

Vraag 10

Hiervoor hoeven we eigenlijk alleen maar naar het betrouwbaarheidsinterval te kijken. Als we met 
95% zekerheid kunnen zeggen dat b0 tussen de 9,495 en 10,356 ligt, dan kunnen we ook met 95% 
zekerheid zeggen dat b0 niet gelijk is aan iets wat buiten dit interval ligt. Bij de nul-hypothese ga je 
van 0 uit en dat ligt bij beide intervallen erbuiten. Ze wijken dus beide significant af.

Antwoord D. 

Vraag 11

Source Degrees of 
Freedom

Sum of Squares Mean Square F

Model DFM = p SSM = Σ(ŷi – ȳ )^2 MSM = 
SSM
DFM

F = 
MSM
MSE

Error DFE = n – p – 1 SSM = Σ(yi – ŷ)^2 MSE = 
SSE
DFE

Total DFT = n – 1 SSM = Σ(yi – ȳ )^2 MST = 
SST
DFT

Om dit model af te maken moeten we eerst kijken naar de SSerror. Deze is gelijk aan de SStotaal - 
de SSmodel. Verder is er sprake van een enkelvoudige regressie en dus 1 predictor. DFM = p =1
DFtotaal = n-1 = 11. Dus n = 12. DFE = n-p-1 = 12 - 1 - 1 = 10. Dit telt ook bij elkaar op tot 11. 
Voor de F-waarde kan heb je ook de MSM en de MSE nodig. MSM = SSmodel/DFM. MSE = 
SSerror/DFE. Vervolgens kun je voor de F-waarde MSM delen door de MSE. Zoek deze op in de 
tabel met numerator = DFM en denominator = DFE. 
We komen uit op een p-waarde van <0.01. We verwerpen dus de nul-hypothese. 
Antwoord D. 

Vraag 12

Alle drie de stellingen zijn onjuist. 

Antwoord D. 

Vraag 13

We zien dat b1 een negatief getal is. Dit is omdat we zien dat hoe groter b1 wordt, hoe kleiner onze 
verwachte waarde voor y. Het gaat dus om de t-waarde van -1,4715. Deze kun je opzoeken in de 
tabel en die kan niet worden verworpen met een alpha van 0,05.

Antwoord D.



Vraag 14

Homoscedasticiteit is een voorwaarde voor generalisering naar de populatie. Het houdt in dat de 
residuen gelijk verpreid zijn over elke voorspelde waarde. (zie week 4) 

Antwoord A. 

Vraag 15

Voor de Tolerance willen wij juist een grote waarde. Hij moet zeker groter zijn 0,1 (vuistregel). 
Stelling I is dus onjuist. Voor het berekenen van de Tolerance wordt er gekeken naar de hoeveelheid
variantie van een predictor dat door andere predictoren voorspeld kan worden. Stelling II is juist.

Antwoord C.

Vraag 16

De juiste formule hiervoor is: 

x is bij deze client gelijk aan 25. Dus: 

t* is een waarde die in de tabel geschat moet worden. Hij wordt geschat met n-2 = 40 df. In de t-
tabel vinden wij een alpha van 0,01 hier een waarde van 2,704. 

X* is de waarde van x die we willen weten. Dit is 25. In het verhaaltje zien we ook dat xgemiddeld 
gelijk is aan 32. Als we alles invullen zien we: 

Invullen: 

Antwoord B.
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