
Examenvragen KBM 2012-2013 (herexamen)

THEORIE:
- BetaGLS en BetaOLS berekenen
- Bewijs met principale componenten
- Vraag over variantieanalyse:

o wanneer stochastisch gebruiken 
o wanneer het andere (ben vergeten wat het juist was) 
o Interactie-effect bij beiden geven en een voorbeeld geven 

OEFENINGEN:
- Factoranalyse: EW en EV berekenen, ladingmatrix opstellen, tabel met communaliteiten 
geven
- Clusteranalyse, afstand berekenen, dendogram aanvullen, dendogram verder tekenen
- Toets op restricties

Examenvragen theorie KBM 2010-2011
Vraag (4 punten)

We schatten het regressiemodel Yi = ßxi + Ui

Met Ui = onafhankelijk en var(Ui) = σ2
i , wat wijst op heterescedasticiteit. 

1. Wat is de gewogen kleinste kwadratenschatter van ßi?
2. Wat is de variantie van deze gewogen KK?

We verwaarlozen vervolgens de heteroscedasticiteit

Schat het bovenstaande model zonder intercept en met 1 verklarende variabele.

3. Waaraan is de gewone KK gelijk?
4. Wat is de variantie van de gewone KK, indien er heteroscedasticiteit is?

Examenvragen KBM 2009-2010

Deel 1     (Theorie)  

Vraag 1 (3 punten)

U wil een enkelvoudig regressiemodel schatten, zonder intercept : yi=β1xi+Ui. Wat is de 
kleinste kwadratenschatter voor β 1 ? Wat is de variantie van deze schatter ? Geef alle 
benodigde tussenstappen en geef duidelijk aan bij welke tussenstap u veronderstellingen dient 
te maken. 

Vraag 2 (3 punten)



Dataset : 
x1 x2 y
-1 -1 10
1 -1 20
-1 1 30
1 1 40

 

En u wil het regressiemodel : Y = β0+ β1x1+ β2x2+ β3x1*x2+U

a) Welke zijn de kleinste kwadratenschattingen die u bekomt ? Bemerk dat X’X een 
speciale structuur bezit, waardoor dit matrixproduct makkelijk te inverteren is.

b) In een verstrooide bui vergeet u de term β3x1*x2 in het model op te nemen. U laat 
derhalve een relevant verklarende variabele (om precies te zijn een product van 2 
verklarende variabelen) weg uit het model. Meestal heeft dit ernstige gevolgen voor de 
parameterschattingen. Bereken de parameterschattingen voor het model zonder β3x1*x2 

en vergelijk de resultaten met die uit deelvraag 3a. Wat is de verklaring voor het 
resultaat ? (3 punten)

Vraag 3 (2 punten)

U beschikt over een dataset met precies evenveel waarnemingen als onbekende parameters in 
uw lineair regressiemodel. Maw, n = k+1 (een gesatureerd model). Een complicatie van uw 
analyse is dat er sprake is van heteroscedasticiteit. Bewijs dat de veralgemeende kleinste 
kwadratenschatter, die rekening houdt met de heteroscedasticiteit, altijd identiek dezelfde 
resultaten oplevert als de gewone kleinste kwadratenschatter, die geen rekening houdt met 
heteroscedasticiteit. 

Deel 2     :  

Vraag 1 (2,5 punten)

Van een nieuwe onderwijsmethode, PSI genaamd, heeft men onderzocht of ze het resultaat 
van studenten verbetert voor het vak Macro. De vraag luidt of de studenten onderwezen zijn 
met de nieuwe PSI methode betere resultaten halen voor dit vak. Van 32 studenten werden de 
volgende data verzameld : 



Grade : dummy variabele met code 0 indien geen resultaatsverbetering en code 1 in dien 
resultaatsverbetering.
GPA : grade point average (algemene score student) alvorens het vak te volgen. 
Geobserveerde waarden liggen tussen 2,06 en 4,0.
PSI : dummy variabele met code 0 indien PSI methode niet gebruikt en code 1 indien wel 
gebruikt. 

Resultaten van een logische regressie op deze data :

Model info

Data set WORK. GREENDATA

Response var. grade

Number of response levels 2

Model binary logit

Optimization technique Fisher's scoring

Number of observations read 32

Number of observations used 32

Ordered value
Grad

e Total frequency

1 0 21

2 1 11

Probability modeled is grade = 0

Model convergence status

Convergence criterion (GCONV = 1E-8) satisfied

Model fit statistics

Criterion Intercept only Intercept and covariates

AIC 43,183 32,253

SC 44,649 36,65

- 2 log L 41,183 25,253

Testing Global null hypothesis: BETA = O

Test Chi-square DF
Pr > 
ChiSq

Likelihood ratio …. 2 0,0006

Score 13,1151 2 0,0014

Wald 8,5812 2 0,0137

Analysis of maximum likelihood estimates

Parameter DF Estimate standard error Wald Chi-square Pr > ChiSq

Intercept 1 11,6013 4,2129 7,5832 0,0059

gpa 1 -3,0633 1,2229 6,2753 0,0122

psi 1 -2,3377 1,0408 5,045 0,0247

Odds ratio estimates

Effect Point estimate 95% Wald confidence Limits

gpa 0,047 0,004 0,513

psi 0,097 0,013 0,742

a) Wat is het event in deze analyse ? Wat is het non-event ?



b) Formuleer het logistieke regressiemodel voor de kans op het event gebruik makende 
van de parameterschattingen in de output.

c) Veronderstel een student met een GPA van 3.0. Wat is de voorspelde kans dat deze 
student een verbetering kent van zijn resultaat indien hij 
i) de PSI methode niet heeft gevolgd 
ii) de PSI methode wel heeft gevolgd

d) Bereken de ontbrekende waarde in de output voor de likelihood ratio 
toetsingsgrootheid

e) Interpreteer de 95% betrouwbaarheidsintervallen voor de odds ratio schattingen van 
GPA en PSI. Toon hiermee ook aan of de variabelen al dan niet significant zijn
(0,004 0,513)
(0,013 0,742)
Ergens staat dat de 0 er niet bijzit da da goed is maar waar dat staat weet ik niet meer!

Vraag 2 (1 punt)

Van 50 gezinnen zijn volgende data beschikbaar over het gezinshoofd. 
Y = gemiddeld inkomen per uur (in €)
x1= ervaring of het aantal jaar dat het gezinshoofd voltijds werkt
x2= scholing of het aantal jaar onderwijs dat het gezinshoofd genoten heeft
Met de data bekomen we volgend regressiemodel met significante parameters : log (^y) = 
1,20 + 0,028x1 + 0,123 x2

a) Wat is de betekenis van het effect van x1 op het inkomen Y

Met behulp van de Goldfeld-Quandt methode kunnen we toetsen of er sprake is van 
heteroscedasticiteit. Daartoe hebben we 2 regressies uitgevoerd voor 2 
deelverzamelingen van 21 observaties waarbij 8 centrale waarnemingen zijn 
weggelaten. Bereken op basis van onderstaande output voor beide regressies de 
Goldfeld-Quandt statistiek en vergelijk met een (benaderende) kritische waarde voor 
een 5% significantieniveau. Leid hieruit af of al dan niet heteroscedasticiteit aanwezig 
is.

The Reg Procedure

Model: Groep 1

Dependent variable: logy

Analysis of variance

Source DF Sum of squares Mean Square F-value Pr > F

Model 2 4,00086 2,00043 2,88 0,0823

error 18 12,50979 0,69499

Corrected total 20 16,51065

Root MSE 0,83366 R-square 0,2423

Dependent Mean 2,52909 Adj R-sq 0,1581



Coefficient 32,96282

Parameter estimates

Variable DF Parameter estimate Standard error
t-

value Pr > (t)

Intercept 1 1,60692 1,43669 1,12 0,2781

x1 1 0,01123 0,03558 0,32 0,756

x2 1 0,21493 0,08995 2,39 0,028

The REG Procedure

Model: groep 2

Dependant variable: log y

Analysis of variance

Analysis of variance

Source DF Sum of squares Mean Square
F-

value
Pr > 

F

Model 2 2,69498 1,34749 33,99

< 
0,000

1

error 18 0,71359 0,03964

Corrected total 20 3,40858

Root MSE 0,199 R-square 0,7906

Dependent Mean 1,832 Adj R-sq 0,7674

Coefficient 10,87

Parameter estimates

Variable DF
Parameter 
estimate

Standard 
error

t-
value

Pr > 
(t)

Intercept 1 1,13781 0,09624 11,82

< 
0,000

1

x1 1 0,052 0,00673 7,72

< 
0,000

1

x2 1 0,06385 0,01624 3,93

< 
0,000

1

Vraag 3 (2 punten)

In een studie wil men nagaan of het oogcontact en het geslacht van een 
selectieverantwoordelijke een invloed uitoefent op de beoordeling van een sollicitant. Aan 10 
mannelijke en 10 vrouwelijke selectieverantwoordelijken werd een pasfoto van een sollicitant 
getoond. Daarna moesten zij een beoordeling geven op een schaal van 0 tot 20. De helft van 
de selectieverantwoordelijken van ieder geslacht kreeg een pasfoto te zien waarop de 
sollicitant recht in de lens van de camera keek.De andere helft kreeg een versie van dezelfde 
sollicitant zonder oogcontact. Onderstaande output is voorhanden : 

GLM procedure

Class level information

Class Levels Values

contact 2 ja nee

geslacht 2 man vrouw

Number of observations read
2
0



Number of observations used
2
0

Dependant var. : beoordeling

Source DF Sum of squares Mean Squares F value
Pr > 

F

Model 3 131,75 43,9166667 7,23
0,00
28

Error 16 97,2 6,075
Correcte

d 19 228,95

R-square Coeff. Var root MSE beoordeling Mean

0,575453 18,88698 2,46475 13,05

Source DF Type I SS Mean Square F value
Pr > 

F

contact 1 54,45 54,45 8,96
0,00
86

geslacht 1 76,05 76,05 12,52
0,00
27

contact*geslacht 1 ,,,, 0,21
0,65
62

Source DF Type III SS Mean Square F value Pr > F

contact 1 54,45 54,45 8,96
0,008

6

geslacht 1 76,05 76,05 12,52
0,002

7

contact*geslacht 1 ,,,, 0,21
0,656

2

Parameter Estimate Standard error t value Pr > (t)

Intercept 16,40 B 1,10227038 14,88 < 0,0001

contact ja -2,800B 1,56884573 -1,8 0,0914

contact nee 0,00B

geslacht man -3,40B 1,55884573 -2,18 0,0444

geslacht vrouw 0,00B

contact*geslacht ja man -1,00B 2,20454077 -0,45 0,6562

contact*geslacht ja vrouw 0,00B

contact*geslacht nee man 0,00B

contact*geslacht nee vrouw 0,00B

a) Formuleer in algemene termen het model dat hier is geschat. Leg uit wat elk symbool 
en index betekent.

b) Wat zijn de significante factoren gegeven een 5% significantieniveau ? Is er een 
significant interactie effect ?

c) Maak gebruik van de parameterschattingen van de significante effecten uit deelvraag 
3b om een shcatting te berekenen voor de gemiddelde beoordeling van een foto 
=> invullen in a) 
i) zonder oogcontact door een vrouwelijke selectieverantwoordelijke
ii) zonder oogcontact door een mannelijke selectieverantwoordelijke
iii) met oogcontact door een vrouwelijke selectieverantwoordelijke
iv) met oogcontact door een mannelijke selectieverantwoordelijke

d) Geef een grafische voorstelling van de 4 schattingen berkend in deelvraag 3c en 
becommentarieer de effecten,



e) Bereken de ontbrekende waarden in de output voor de type I en type III SS met 
bijhorende mean squares voor het interactie effect contact*geslacht.

f) We hebben met een contrast formeel getoetst of er een verschil bestaat tussen 
mannelijke en vrouwelijke selectieverantwoordelijken wanneer zij een foto zonder 
oogcontact moeten beoordelen. Bereken de ontbrekende waarde voor de 
toetsingsgrootheid in onderstaande output :

Contrast DF Contrast SS Mean square F Pr > F

man - vrouw 1 28,9 28,9 ? 0,0444

geen contact

Vraag 4 (2,5 punten)

Een aantal proefpersonen werd gevraagd een frisdrank te beoordelen door op een 5-
puntenschaal aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met de volgende uitspraken. Hoe hoger 
de score, hoe meer men akkoord gaat met de bewering.

1. Merk X heeft een frisse smaak
2. Ik geef de voorkeur aan (IGVA) merk X omdat het minder calorieën bevat dan 

andere frisdranken
3. Merk X lest mijn dorst onmiddelijk
4. Ik hou van de zoete smaak van merk X
5. IGVA merk X na sportactiviteiten omdat het me energie geeft
6. IGVA merk X omdat de verpakking milieuvriendelijk is
7. Merk X bevat mineralen en vitaminen die erg dorstlessend zijn
8. Merk X heeft een aangename geur
9. Merk X bevat een gezonde combinatie van mineralen en vitaminen
10. IGVA merk X als ik veel dorst heb

Ofschoon de meetschaal van de data ordinaal is, is het in marktonderzoek gebruikelijk om te 
doen alsof de meetschaal op zijn minst een intervalschaal is. We hebben dan ook een 
factoranalyse op de gegevens uitgevoerd. Resultaten :

Eigen values of the correlation matrix: total = 10 Arg = 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eigen value
4,400

1 3,0371 1,0496 0,9089 0,1768 0,1284 0,1023 0,0812 0,0591
0,05

64

Difference
1,362

9 1,9875 0,1407 0,7322 0,0483 0,0261 0,0211 0,0221 0,0027

Proportion 0,44 0,3037 0,105 0,0909 0,0177 0,0128 0,0102 0,0081 0,0059
0,00

56

Cumulative 0,44 0,7437 0,8487 0,9396 0,9573 0,9701 0,9803 0,9884 0,9944 1

3 factors will be retained by the MINEIGEN criterion

Factor pattern

Factor 1 Factor 2 Factor 3

X1 -0,36741 0,84115 0,09365

X2 0,71964 0,55196 -0,22007

X3 0,87913 -0,06169 0,29283

X4 -0,36714 0,81019 0,27975

X5 0,7272 0,58648 -0,20471

X6 -0,18407 -0,02462 0,72058



X7 0,87307 -0,15394 0,31673

X8 -0,43722 0,82381 0,19061

X9 0,74885 0,55461 -0,18985

X10 0,87331 -0,10104 0,30749

Variance explained by each factor

Factor 1 Factor 2 Factor 3

4,400076 3,037141 1,049598

Rotation method: Varimax

Orthogonal transformation matrix

1 2 3

1 0,76555 -0,31512 0,56092

2 -0,01637 0,86201 0,50662

3 0,64317 0,39703 -0,65475

Rotated 
factor 

pattern

Factor 1 Factor 2 Factor 3

-0,23481 0,87804 0,15874

0,40033 0,16165 0,82739

0,86236 -0,21395 0,27014

-0,114400 0,92516 0,02136

0,41544 0,19512 0,83907

0,32294 0,32287
-

0,58752

0,87461 -0,28207 0,20435

-0,22561 0,92359 0,04731

0,4421 0,16672 0,82533

0,86799 -0,024021 0,23734

Variance explained by each factor

factor 1 factor 2 factor 3

3,013725 2,85919 ,,,,

Final communality estimates: total = 8,486815

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

0,851285 0,87097 0,862417 0,869466 ,,,, 0,553722 0,886261 0,9062 0,9044 0,867432

a) Benoem de factoren na rotatie. Geef met andere woorden een zinvolle interpretatie aan 
elke factor

b) Bereken de ontbrekende waarde in de output voor de variabelen verklaard door factor 
3 na rotatie. 

c) Bereken de ontbrekende waarde in de output voor de communaliteit van X5
d) De communaliteit van X6 is duidelijk veel kleiner dan voor de andere variabelen. 

Verklaar waarom. Geef zowel een intuïtieve als een technische verklaring
e) Hoeveel bedraagt de specificiteit van X10


