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KBM vanbuiten te leren 

 
Algemeen 

Bij opstellen van regressiemodel: telkens variabelen benoemen!!!! 

 

Model zonder intercept: ANOVA tabel is anders nu, bv (n-1) is nu gewoon n (de -1 stond voor het 

intercept) 

 

SAS output van een test: numerator en denominator zijn de getalletjes die bij de toetsingsgrootheid 

horen om de p-waarde te testen. VB numerator = 6, denominator = 31  F6, 31 

 

Bij invoegen van vertraagde variabele, moet je kijken of er gegevens zijn over de tijdspanne van voor 

het starten van de test. Zo nee, dan vermindert je n met 1. 

 

Vanaf het invoegen van een vertraagde variabele: alle andere variabelen noteren als bv β1t, en de 

vertraagde variabele zelf met t-1 

 

SSR = Sum of Squared Regression 

SSE = Sum of Squared (Residual) Errors 

SSTO = Sum of Squared Total 

 

MSE = ² = s² 

 

Practicum 1 

Test op normaliteit : Lilliefors/Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk 

H0 : X is normaal verdeeld 

H1 : niet normaal 

 

Χ² test voor kwalitatieve variabelen (associatiemaat): 

H0: Er is geen associatie tussen de variabelen: ze zijn onafhankelijk 

H1: Er is wel een associatie 

Hoeveel?  Cramer: V=   
 

     )
)  met L=min(ri,kj)  

 

Practicum 2 

 

Heeft X een significante invloed op Y (tweezijdig)? T-toets 

H0: β1=0 

H1: β1≠0 

Toetsingsgrootheid t = 
  
 

     

  Met SSxx = Σ(xi-xstreep)² 

      Met s²=ΣU²i/(n-2) 

      Met Ui=(yi-yi^)² 

 

Gaat de regressierechte door de oorsprong (tweezijdig)? T-toets 

H0: β0=0 

H1: β0≠0 

Toetsingsgrootheid t = 
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Extrapolatie = regressieanalyse gebruiken om een voorspelling te doen over een xi die niet tot het 

intetval [xmin;xmax] behoort. 

 

“Bereken de kleinste kwadratenschatting van het regressiemodel” = b1 en b0 uitrekenen mbv formules 

Hoofdstuk 2  regressiemodel schatten y^=b0+b1x 

 

“Kan Y voorspeld worden adhv ‘de onafhankelijke variabelen’?” = heeft het model voldoende 

verklaringskracht? 

Antwoord: R²% van de variantie in de “afhankelijke variabele” kan verklaard worden door het model 

met als verklarende variabelen: … 

 

“Variantie op de foutenterm” = S²=MSE=(ΣU²i)/(n-2)  Met ΣU²i = SSE 

Ui=(yi-yi^)² 

 

Interval rond een parameter: parameter +/- st.dev.*tα/2;n-2 

 
Practicum 3 

Reverse Causality: afhankelijke variabele is eigenlijk de onafhankelijke variabele en andersom.  

 

Algemene verklaringskracht/Significantietest van het meervoudig model: F toets 

H0: R²=0 (of β1 = β1 = … = βk = 0) 

H1: niet H0 

Toetsingsgrootheid f = 
     

   

      )

           ) 

 

“Variantie in de foutenterm” = MSE 

 

Nagaan van de normaliteit van de foutenterm:  

Symmetrische boxplot = normaliteit 

Normal probability plot: in kwantieldiagram de steekproef vergelijken met de theoretische kwantielen 

van de normaalverdeling en tegen elkaar uitzetten. Dit moet een rechte zijn = normaliteit 

Shapiro-Wilk of Kolmogorov Smirnov: normaliteitstest 

Output ‘basic statistical measures’: mean moet rond nul zijn = normaliteit 

Output tests for location: MuO=0 = test met H0: gemiddelde van afwijkingen is nul 

Afwijkingen tov variabelen uitzetten: er mag geen patroon in zitten (bv kwadratisch), de variantie 

moet hetzelfde blijven, er mogen geen uitschieters zijn (of moeten weggelaten worden) 

 

Inverse berekenen: 2x2-matrix A  1/detA *  d -b 

       -c a 

Practicum 4 

Geldigheid van restricties toesten:  

H0: restrictie 

H1: niet H0 

Toetsingsgrootheid: zie formularium p3  s =aantal beperkingen/restricties =aantal gelijkheidstekens 

 

SSE(H0) is altijd de SSE van het kortste, minst uitgebreide model (of het nu het oorspronkelijke model 

was of niet) 

 

Multicollineariteit als:  

 VIF > 10  die met de grootste VIF eruit gooien  met VIFi = 
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 Gemiddelde VIF = 
     ) 

 
 >>> 1 

 Model heeft voldoende verklaringskracht, maar alle (of bijna alle) variabelen zijn niet 

significant (dus gelijk aan nul). 

 Variabelen apart wel significant maar samen (multivariaat) niet meer. 

 Er is een sterke correlatie tussen de variabelen (correlatiematrix) 

 Tekens van coëfficiënten stroken niet met de intuïtie 

 Tekens van coëfficiënt verschillend bij de multivariate als bij de univariate regressie 

 De variabelen hebben een heel grote/verschillende? standaard error in de multivariate regressie 

 De type I SS is veel groter dan type II SS 

 

Bij multicollineariteit is het model niet waardeloos. Je kan nog wel uitspraken doen over het gehele 

model, enkel niet meer over de variabelen apart (p-waarden te groot) 

 

K = aantal variabelen in het meest uitgebreide (unrestricted) model. 

 

RESET toets (specificatiefout?): F-toets met zelfde toetsingsgrootheid als restricties 

H0: γi=0 

H1: γi≠0 

 

Vb Y = β0 + β1X1 + U Specificatiefout?  Y = β0 + β1X1 + γY² + U 

 

In geval van een specificatiefout weten we echter niet of het gaat om een foute functionele vorm of het 

weglaten van relevante variabelen. 

 

Practicum 5 

Afhankelijke variabele berekenen met dummy variabele: waarde 0 of 1 steeds mee invullen ( 

intercept verandert!!) 

 

Y = β0 + β1x + δd + U  geen interactievariabele, enkel intercept wijzigt 

Y = β0 + β1x + δd + γxd + U  γxd = interactievariabele, ook rico wijzigt 

 

Wanneer de dummy meer dan twee waarden aan kan nemen, maak je voor elke mogelijke waarde een 

aparte dummy. 

 

De dummy die je uit het model haalt om het daarna te schatten, dient als referentie (zowel voor de 

coëfficiënten als de p-waarden) (significant verschil tussen deze variabele en de referentievariabele). 

Als je dus het intercept eruit haalt maar wel alle dummies opneemt kan je de coëfficiënten en p-

waarden dus niet refereren naar een dummy!! 

 

Model zonder intercept: ANOVA tabel is anders nu, bv (n-1) is nu gewoon n (de -1 stond voor het 

intercept) 

 

Test of de kwalitatieve variabele een significant effect heeft in zijn geheel:  

H0: δ1 = δ1 = δ1 (geen effect)  model zonder intercept  

H1: niet H0 

 

Bij deze test niet kijken naar de afzonderlijke p-waarden, enkel de algehele F-test. Test wélke dummy 

exact geen significant verschil heeft: afzonderlijke t-testen: 

 

Test of de kwalitatieve variabele (per dummy apart) een significant effect heeft: 

H0: δ1 = δ2 = 0 (geen effect)   model met intercept, maar 1 dummy eruit gelaten 
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H1: niet H0 

 

 Significant effect van de dummies? Niet kijken naar p-waarde! Hiervoor moet een extra F test 

gedaan worden. Daarmee kan je zien of “de dummies” in het algemeen een significant effect hebben 

op de afhankelijke variabele. Als je wil weten of er een significant effect is tussen een dummy en zijn 

referentie-dummy: bijhorende p-waarde van de dummy. 

 

Structurele breuken:  

 

 
 

Chow toets: is er een structuurbreuk? 

H0: β’0 =β”0 en β’1 = β”1 enz.. (parameterinstabiliteit) 

H1: niet H0 

 

Via dummy variabele de 2 modellen samenvatten in 1 model: 

 

H0: α1 = α2 = α3 = 0 (parameterstabiliteit) 

H1: niet H0 
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Toetsingsgrootheid: gewone restrictie 

 

Aantal variabelen (k+1) berekenen in onbeperkte model: alle α’s en β’s optellen INCLUSIEF 

INTERCEPT. Aantal variabelen k berekenen: -1 doen. 

 

Practicum 6 

Test voor heteroscedasticiteit (Goldfeld Quandt): NIET IN FORMULARIUM 

H0: ²i = ² 

H1: ²i ≠ ² 

Toetsingsgrootheid: f = 
   

    ~Fn1-(k+1);n2-(k+1)  H0 verwerpen indien f >>1 

Berekening PER GROEP:  

1. Eerst de gemiddeldes van X en Y per groep berekenen 

2. b0 en b1 berekenen adhv formules hoofdstuk 2 

3. Invullen in y^i = b0 + b1x (met x telkens variërend naargelang het element in de groep). 

4. Deze uitkomsten voor y^i invullen in ΣUi² = Σ(yi - y^i)² 

5. Dit invullen in s² = 
    

      )
 

 

Weging van de observaties = gewogen KKS: 

1. Matrices X (intercept en X) en Y aanpassen aan weging 

2. Bijhorende regressiemodel vinden: 

 b = (X’X)^-1 X’Y 

 Gewogen model opschrijven (met dus elk element gewogen (breuk) erin!!) 

 

Opnieuw testen mbv Goldfeld-Quandt: 

1. Gewogen U² = Gewogen (yi - y^i)² 

2. Gewogen yi = gewogen matrix Y  

3. Gewogen y^i = gevonden matrix b invullen in nieuwe, gewogen model 

4. Dit invullen in s² = 
    

   
 

 

SAS: “Test of First and Second Moment Specification” = White test (in programmatie: “spec”) 

 

Log-log model tegen heteroscedasticiteit: Y = β0 + β1x1 + δd + U 

 lnY = β0 + β1ln(x1) + δd + U   (dummy variabele niet transformeren!!) 

 

De interpretatie van de coëficiënten van de parameters in het log-log model:  

 als β1 stijgt met 1, stijgt logY met β1 (+ ipv *)!!  

Ln(Ynieuw) = ln(Youd) + β1 

 OF als β1 stijgt met 1, wordt Y vermenigvuldigd met     (wel *)!! 

           )             )  Ynieuw = Youd * β1 

 Dmv Elasticiteiten (procentueel verband): 
  

  
 

 

 
 = percentueel verband tussen Y en X: 

Als X stijgt met 1%, stijgt Y met “elasticiteit”%. 

 

Verklaringskracht van het log-log model vergelijken: niet rechtstreeks R² en R²a vergelijken!! 

SAS-output ‘Pearson Correlation Coefficients’: correlatie tussen exp(lnY) en Y = r. Dit kwadrateren is 

de r² voor model 2. Dit dan vergelijken met R² van model 1.  

 

Niet-lineaire regressie: iteraties nodig (SAS: iter) 
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Practicum 7 

ρ =0   dw=2 geen autocorrelatie 

ρ >0  dw<2 positieve autocorrelatie 

ρ <0  dw>2 negatieve autocorrelatie 

 

Autocorrelatie 1
e
 orde Durbin Watson: 

H0: ρ=0 

H1: ρ≠0 

Toetsingsgrootheid dw=
 (        ))

 

    
 = ± 2-2p 

 

In model met dummy variabele: OLS gebruiken, geen GLS 

 

AIC en SBC in SAS moeten zo klein mogelijk zijn 

 

Vanaf het invoegen van vertraagde variabelen (om autocorrelatie weg te werken): niet meer kijken 

naar gewone Durbin Watson output (want aanvaardt soms ten onrechte H0)!!  Miscellaneous 

Statistics (durbin h en durbin t toets) 

 

Na invoegen van vertraagde variabelen modellen vergelijken op verklaringskracht: R²a gebruiken want 

er zijn variabelen toegevoegd. 

 

Autocorrelatie op grafiek: (u ifv t) patroon van opvolgende positieve en negatieve afwijkingen  + (ut 

ifv ut-1) lineaire trend 

 

Vanbuiten: meetkundige reeks oefening 4.4 en 4.5 

 

Practicum 8 

Als de afhankelijke variabele slechts 2 waarden kan aannemen (event of non-event)  logistieke 

regressie.  

Voorwaarden: binairen nominale afhankelijke variabele + verklarende variabelen nominaal/metrisch 

 

Regressiemodel:   (
 

   
)                           

π = kans op event 

 

Variabele significant = 0?  Wald toets: 

H0: βi = 0 

H1: β1 ≠0 

Toetsingsgrootheid: χ = (
 

              
)
 

 

 

Variables in the equation tabel:  

B = schatting β’s  S.E = Stand Error Wald = toetsingsgrootheid χ 

Df = vrijheidsgraden χ²  Sig = p-waarde Exp(B) = odds-ratio (OR) =     

 

De vrijheidsgraden zijn bij de likelihood test voor de verklaringskracht van het volledige model dus 

niet persé gelijk aan 1!! Zie formularium 

 

Max Likelihood methode (χ² toets): maximaliseer l=ln(L0)  

 



 

7 
 

Odds-ratio interpretatie: als ik de variabele met 1 eenheid verhoog, zullen de odds vermenigvuldigd 

worden met parameter. (Vb. 0,823 = daling met 17,7%) 

 

L0 berekenen: zie p7!! 

 

Sensitiviteit = percentage correct voorspelde events 

Specificiteit = percentage correct voorspelde non-events 

False positives = negatieven (non-events) die foutief als positief (events) beschouwd worden 

False negatives = positieven (events) die foutief als negatief (non-events) beschouwd worden 

 

Practicum 9 

Hierarchische clustering (agglomeratief):  

 Afstandsmatrix  

 Kleinste afstand: samen nemen.  

 Opnieuw afstandsmatrix 

 Blijven doen tot er maar 1 overblijft. 

 Tabel met aantal clusters, welke samengenomen en kleinste afstand 

 Dendogram  

 Scatterplot 

 

Niet-hierarchische clustering: 

 Tabel met clustercentra bovenaan, links elk element. Matrix met afstanden 

 Kleinste selecteren per element en in die cluster steken 

 Nieuwe clustercentra bepalen: gemiddelde van alle x’en van de bevattende elementen, 

gemiddelde van alle y’s van de bevattende elementen. 

 Opnieuw afstanden berekenen en kleinste selecteren 

 Blijven doorgaan tot er geen herallocatie meer is. 

 

Bepaald punt gegeven, in welke cluster? 

Afstand berekenen van het punt tot elke cluster obv zijn clustercentrum √                    )  

Degene met de kleinste afstand moet je nemen. 

 

Practicum 10 

 

Verschillen de gemiddelden significant van elkaar? 

H0: µ1 = µ2 = µ3  of α1 = α2 = α3 = 0 

H1: niet H0 

Formulering conclusie: “De “i” groep heeft een significant effect op de gemiddelde Y 

 

r = aantal groepen 

 

Totale kwadraatsom SSTO = afwijkingen van individuele observaties tov globaal gemiddelde, de 

totale variatie in de gegevens 

 

Tussenkwadraatsom SSR (between) = afwijkingen van groepsgemiddelden tov globaal gemiddelde 

(variatie verklaard door  effect van extruder, veroorzaakt eventueel verschillen tussen de groepen) 

Tussenvariantie = MSR 

 

Binnenkwadraatsom SSE (within) = afwijkingen van individuele observaties tov eigen 

groepsgemiddelde (onverklaarde variatie, niet te verklaren door de verschillende extruders, wordt 

veroorzaakt door varianties binnen de groep) 
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Binnenvariantie = MSE 

 

Je moet ook altijd de assumpties toetsen:  

Normaliteit dmv de Lilliefors toets voor elk van de r populaties 

Homoscedasticiteit dmv Barlett test (gelijkheid r varianties) 

 

ANOVA 

Source SS Df MS F p-value 

Between variation SSR r-1 SS/Df MSR/MSE P(Fdf1;df2 > F) 

Within Variation SSE n-r SS/Df   

Total Variation SSTO n-1    

 

Bij de parameterschatting in SAS wordt de kwalitatieve variabele (factor) steeds als dummy variabele 

geprogrammeerd (per factorinstelling r). Wanneer dus het intercept opgenomen wordt, wordt 1 van de 

dummy variabelen als referentie genomen, waardoor de parameter coëfficiënt nul zal zijn. 

Groepsgemiddelde berekenen vanuit output: y^i=µ^+αi 

 

Contrasten 

 

Contrast gelijk aan nul? 

H0: L = 0 

H1: L ≠ 0 

Toetsingsgrootheid: 
 

   )
                )        

   

  
  en L = Σciµi 

 

Bonferroni interval: [L -+ tα/2m;n-r * s(L^)] 

SAS: “Simultaneous 95% confidence limits” wijst op Bonferroni 

 

Wanneer er een nul in het interval zit, is het verschil niet significant.  

Wanneer de L^ (of SAS: Difference Between Means) kleiner is dan het ‘Minimum Significant 

Difference’, is het verschil ook niet significant. 

 

m = het aantal contrasten te testen 

    = het aantal paarsgewijze testen (Vb A&B, B&C, A&C) 

    = r (r-1)/2 

 

Stochastische factorinstellingen 

Te herkennen aan: 

1. De factorinstellingen die je ziet in je steekproef zijn afhankelijk van het toeval (indien het 

aantal groepen (r) opgenomen in het model verschillend is vh aantal mogelijke groepen (factor 

is random)) 

2. De vraag is om een besluit te maken in het algemeen, niet enkel de steekproef. VB: ‘steekproef 

sodiumgehalte in 6 merken bier van lage gisting. Ga na mbv SAS of er een verschil is in 

sodiumgehalte tussen verschillende merken bier van lage gisting. Zoja, geef een schatting 

voor de spreiding (=variantie) van de effecten α (uitspraak maken over verschillende merken 

bier in het algemeen, niet enkel over die 6 merken). 

 

Nieuwe hypothese: is de variantie van de effecten significant gelijk aan nul? 

H0: ²alfa = 0 

H1: ²alfa ≠ 0 
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Als de nulhypothese juist is, zijn ook alle αi = 0, ook voor de niet in de steekproef opgenomen 

factorinstellingen. 

 

In SAS: E(MSR)=²+n’alfa  ‘Type III Expected Mean Square’: Var(Error) + n’Var(variabele) 

 

Tweevoudige variantie-analyse 

Vanaf dat er een 2
e
 factor in de analyse komt: interactie-effect mee inrekenen (zie formularium) 

 

Interactie-effect? 

H0: (αβ)ij = 0 voor alle i, j 

H1: (αβ)ij ≠ 0 voor alle i, j 

 

Indien interactie-effect = 0  de invloed van beide factoren is additief  zinvol om afzondelijke 

hoofdeffecten αi en βj te toetsen. 

 

ANOVA 

Source Df SS MS F value Pr > F 

Model (rs) - 1 SSR MSR MSR/MSE P(Fdf1;df2 > F) 

Error rs (l-1) SSE MSE   

Corrected Total n - 1 SSTO    

 

Met r = aantal groepen eerste factor 

s = aantal groepen tweede factor 

l = observaties per cel 

 

Per factor de respons uitzetten in grafiek (aantal lijnen = aantal groepen van de andere factor): 

Horizontaal: geen sign effect van de factor op de respons 

Parallel: geen interactieëffect 

 

Indien interactie-effect significant: hoofdeffecten van die factoren mogen niet geïnterpreteerd worden 

uit de p-waarde. Wel uit SAS output die de p-waarden geeft voor de verschillende waarden van de 

hoofdfactoren (=Slice commando). 

 

Bonferroni intervallen voor meervoudige variantie-analyse: 

t
 

  
   r/s/t   r/s/t = het aantal groepen binnen de factor waarvoor het contrast getoetst wordt! 

   n = het totaal aantal waarnemingen van de hele test 

 

Meervoudige variantie-analyse 

 

l = aantal waarnemingen per cel (=L, niet 1) 

 

ANOVA (3-voudig) 

Source Df SS MS F value Pr > F 

Model (rst) - 1 SSR MSR MSR/MSE P(Fdf1;df2 > F) 

Error rs (l-1) SSE MSE   

Corrected Total n - 1 SSTO    

 

Practicum 11 

Ax = λx met x = eigenvector; λ = eigenwaarde; A = nxn-matrix 

 

Eigenwaarden van matrix A: det(A-λI) = 0 (λ van diagonaalelementen aftrekken) 
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Bijhorende eigenvectoren (per λ): waarde van λ invullen in vorige matrix (A-λI), dan (A-λI)x = 0 

Eigenvectoren naast elkaar in matrix M = modale matrix voor A 

M^-1AM = matrix λ (I*λ) 
 

 
 

Norm van een eigenvector a1: √                

Genormeerde eigenvector a1 (= e1): alle getallen van deze vector gedeeld door de norm van deze 

vector 

Een nxn matrix M is orthogonaal (≠ orthogonale vector)  MM’ = M’M = In 

(en M’ = M^-1, en de kolommen van de orthogonale matrix zijn orthogonale vectoren) 

 

Factoranalyse: wanneer er sterke steekproefcorrelaties aanwezig zijn 

 

Overzicht eigenwaarden & varianties:  

1
e
 kolom: componenten (variabelen) gerangschikt van grootste naar kleinste eigenwaarde. Som van de 

eigenwaarden = aantal variabelen (oef 1: 18) 

2
e
 kolom: “total” = eigenwaarden (indien nodig zelf berekenen adhv matrix) 

3
e
 kolom: Proportion/% of Variance: hoeveel % van de totale variantie er verklaard wordt per 

component. (eigenwaarden/aantal componenten). Som van deze kolom = 1 (100%) 

4
e
 kolom: Cumulative%: % variantie van de component opgeteld bij deze van de vorige component 

 

Scree plot: component uitgezet op hun eigenwaarden 

 

Principale componenten: aantal componenten die je eruit kiest, die het meeste verklarende variantie 

bezitten (afhankelijk van scree plot (knik), of eigenwaarden groter dan 1) 

 

Component matrix/Factor Pattern L (ladingenmatrix): hoeveel elke variabele “laadt” op de principale 

componenten. Zelf berekenen: matrix L =                 ] met ei = de genormeerde 

eigenvectoren bij elke λ 

 

Vaak geen duidelijke interpretatie op welke component de variabele nu het hardst laadt  varimax 

rotatie, (maximaliseert de absolute waarden vd varianties van de ladingen) 
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Communaliteiten tabel per variabele: hoeveel % van de variabele kan nog verklaard worden door 

gebruik te maken van enkel de principale componenten (1
e
 kolom: met alle variabelen (dus overal 1), 

2
e
 kolom: met enkel principale componenten). Na rotatie blijven de communaliteiten hetzelfde. 

Berekening: de horizontale lijn (per variabele) van de ladingenmatrix per variabele afzonderlijk 

kwadrateren en optellen. 

 

Som vd communaliteiten = vb 12,64. Dit is 70,214% (grenspercentage in cumulative%) van 18 (aantal 

variabelen) = som van de eigenwaarden van de 5 principale componenten 

 

Specificiteit = onverklaarde variantie (kolom naast communaliteit) = 1-communaliteit 

 

Factorscores = waarden voor de latente variabelen 


