Hoofdstuk 6

De statistische toetsen
6.1

Zijn de studenten van de FPPW slimmer ?

Je wil nagaan of de doorsnee student van de FPPW slimmer is dan de doorsnee
Vlaming. Je kent de verwachting van het IQ van Vlamingen: het is 100. Maar
je kent de verwachting µiq van het IQ van FPPW studenten niet. Je trekt dus
een steekproef van 30 FPPW studenten en je meet hun IQ. Je vindt de gegevens
in het data frame myData. Je berekent het gemiddelde IQ in de steekproef:
> mean(myData$iq)
[1] 117.2667
Het gemiddelde in de steekproef van FPPW studenten is groter dan de verwachting in de Vlaamse populatie: iq > 100. Op eerste zicht geeft dit de indruk
dat FPPW studenten inderdaad slimmer zijn dan de doorsnee Vlaming. M.a.w.
ben je geneigd om te denken dat µiq > 100. Maar je hebt een kleine steekproef getrokken en het is dus perfect plausibel dat bovenstaande ongelijkheid
een gevolg van het toeval is eerder dan van een werkelijk verschil tussen FPPW
studenten en gewone Vlamingen. Met andere woorden, je hebt misschien toevallig veel slimme studenten getrokken; zou je een andere steekproef trekken,
dan zou het verschil misschien veel kleiner of zelfs omgekeerd zijn. We moeten
dus voorzichtig zijn als we een bevinding op het niveau van een steekproef willen
veralgemenen naar een populatie.
Indien het steekproefgemiddelde iq gelijk aan 130 zou zijn, i.p.v. 117, dan
zou je niet twijfelen: zo’n groot verschil (t.o.v. 100) kan bijna niet het resultaat
van het toeval zijn. Je zou dus besluiten dat FPPW studenten gemiddeld gezien
slimmer zijn dan Vlamingen in het algemeen (µiq > 100).
Indien het steekproefgemiddelde iq gelijk aan 101 zou zijn, i.p.v. 117, dan
zou je ook niet twijfelen: zo’n klein verschil (t.o.v. 100) kan zeker het resultaat
van het toeval zijn. Je zou dus besluiten dat FPPW studenten niet slimmer zijn
(µiq = 100).
Met een gemiddelde gelijk aan 117 zit je dus in een grijze zone. Je kan
moeilijk beslissen. Je weet niet wat de kans is om een steekproefgemiddelde
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gelijk aan 117 te observeren, indien µiq = 100. Is deze kans klein, dan zal je
zeker de hypothese “µiq = 100” verwerpen. Zo nee, dan zal je de hypothese
“µiq = 100” aanvaarden. Met behulp van de wetten van het kansrekenen is het
mogelijk om deze kans te berekenen. Vanaf hier gebruiken we het symbool X
(toevalsvariabele) of x (geobserveerde variabele) voor het IQ.
6.1.0.1

Bijkomende hypothese:

X

= 15

We maken nu twee hypotheses. De eerste hypothese is dat we de variantie
van de toevalsvariabele X kennen: het is 152 , zoals in de Vlaamse populatie.
Deze hypothese heeft als doel de berekeningen te vereenvoudigen. Binnenkort
zullen we zien dat we deze hypothese niet nodig hebben. De tweede hypothese
is belangrijker en maakt intrinsiek deel uit van de procedure om na te gaan
of FPPW studenten slimmer zijn dan de doorsnee Vlaming. We kennen µX
niet maar we gaan voorlopig veronderstellen dat µX = 100 zoals in de Vlaamse
populatie. Indien onze hypothese correct is (i.e., µX = 100), dan kennen we de
verdeling van X (Rubr. 3.4):
X ⇠ N (µX ,

2
X /n)

= N (100, 152 /30).

We weten dus welke waarden van X frequent voorkomen en de welke onwaarschijnlijk zijn (onder de hypothese µX = 100). We kunnen de kans berekenen
dat X 117, onder de hypothese µX = 100. Dat is
P (N (100, 152 /30)

117).

Laten we deze kans berekenen:
> pnorm(mean=100, sd=sqrt(15^2/30), q=117,
[1] 2.691323e-10

lower.tail= FALSE)

Wat betekent deze kans? Het is de kans (indien µX = 100) om een steekproef
te trekken waar het gemiddelde groter dan of gelijk aan 117 is. Dus, als FPPW
studenten niet slimmer zijn en als we veel steekproeven trekken, dan gaan slechts
3 steekproeven op tien miljard een gemiddelde groter dan 117 hebben. M.a.w.,
zo’n een groot gemiddelde is helemaal niet plausibel indien µX = 100. We
besluiten dus dat µX > 100. We hebben dus een techniek gevonden om de
bevinding in de steekproef (x > 100) te veralgemenen naar de populatie (µX >
100).
De kans die we net berekend hebben, heet de overschrijdingskans: de kans
dat het gemiddelde in onze steekproef (117) overschreden wordt indien we veel
steekproeven trekken. Deze kans wordt ook p-waarde of p-value genoemd.
6.1.0.2

Zonder bijkomende hypothese betre↵ende

X

We kennen de variantie van het IQ in de populatie van alle Vlamingen (het
is 152 ), maar niet in de specifieke subpopulatie van FPPW studenten: het
hoeft niet 152 te zijn. We kunnen de steekproefgrootheid X zoals hierboven
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niet gebruiken en we gebruiken dus een andere steekproefgrootheid, met een
Student verdeling:
X µX
p ⇠ tn 1 .
T =
SX / n
We kennen µX ook niet en we gaan nog voorlopig veronderstellen dat µX = 100
zoals in de Vlaamse populatie. Derhalve
T =

X 100
p ⇠ tn
SX / n

1.

Laten we de waarde van T in onze steekproef berekenen:
t=

x 100
p
sX / n

> (mean(myData$iq)-100)/sqrt(var(myData$iq)/30)
[1] 6.023087
Dus t = 6.02. Als dit nul of bijna nul zou zijn, dan zou je zonder twijfel
besluiten dat FPPW studenten niet slimmer zijn want t ⇡ 0 impliceert x ⇡ 100
en dit biedt geen evidentie dat FPPW studenten slimmer zijn. Is t = 6.02
groot genoeg om te besluiten dat FPPW studenten wel slimmer zijn? Is dit
een plausibele waarde indien onze hypothese correct is (i.e., µX = 100) of is
dit een onwaarschijnlijke waarde? Indien onze hypothese correct is (i.e., µX =
100), dan kennen we de verdeling van T . We weten dus welke waarden van T
frequent voorkomen en de welke onwaarschijnlijk zijn. We berekenen de kans
dat T 6.02 (als µX = 100).
> n <- 30
> pt(q= 6.023087, df=n-1, lower.tail= FALSE)
[1] 7.475305e-07
Wat betekent deze kans? Het is de kans (indien µX = 100) om een steekproef
te trekken waar
x 100
p
t=
6.02.
sX / n
Of de kans (indien µX = 100) om een steekproef te trekken waar
p
x 100 + 6.02 ⇥ sX / n = 117.2667.
Het is dus opnieuw de overschrijdingskans, de kans om een steekproef te trekken
met een gemiddelde groter dan 117. Dus, als FPPW studenten niet slimmer
zijn en als we veel steekproeven trekken, dan gaan slechts 7 steekproeven op
tien miljoen een gemiddelde groter dan 117 hebben. M.a.w., zo’n een groot
gemiddelde is helemaal niet plausibel indien µX = 100. We besluiten dus dat
µX > 100.
Merk op dat de kans die we net berekend hebben (zonder de hypothese
= 15) niet dezelfde is als de kans die we vroeger berekend hebben (met de
hypothese
= 15). Maar ze zijn allebei zeer klein en leiden allebei tot de
verwerping van de hypothese µX = 100. Het is niet altijd zo.
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6.2

To be or not to be

In bovenstaand voorbeeld moeten we kiezen tussen twee alternatieven, twee
hypothesen : FPPW studenten zijn slimmer dan de doorsnee Vlaming of niet.
Dit soort toestand is zeer gewoon. We willen weten of een theorie geldt of niet.
Zijn de variabelen X en Y gecorreleerd of niet. Is de proportie ⇡ groter in de
populatie A dan in populatie B of niet, . . .
Het is zelden mogelijk dit soort vragen met zekerheid te beantwoorden. Als
de verschijnselen die we observeren niet zo veranderlijk zouden zijn, dan zou het
gemakkelijk zijn. Bijvoorbeeld, als het IQ van alle Vlamingen (behalve FPPW
studenten) 100 zou zijn en 117 bij alle studenten in onze steekproef, zouden we
met zekerheid kunnen zeggen dat FPPW studenten slimmer zijn dan gewone
Vlamingen. Maar het is niet zo. Bijna alle fenomenen die we observeren zijn
zeer veranderlijk.
Inductieve statistiek speelt hier een belangrijke rol. Het helpt ons een beslissing te nemen. Wegens de veranderlijkheid weten we nooit of onze observaties
het resultaat van het toeval of van iets anders zijn. Inductieve statistiek geeft
ons de mogelijkheid om de kans van het “toeval” alternatief te berekenen. In
het voorbeeld van het IQ van FPPW studenten, kunnen we de kans berekenen
dat het hoge gemiddelde IQ in de steekproef een gevolg van het toeval is.
Maar de inductieve statistiek gaat niet verder. Het zegt ons niet wat het
correcte alternatief is. Het zegt ons niet wat we moeten beslissen. We kennen
de waarheid niet. De inductieve statistiek kent ze ook niet. Wanneer we tussen
twee alternatieven moeten kiezen, kunnen we de rol van het toeval kwantificeren
en onze beslissing nemen, dankzij de inductieve statistiek, met kennis van zaken.
We zullen nooit met zekerheid weten of FPPW studenten even slim zijn. We
kunnen nog tientallen steekproeven trekken. Ze zullen misschien de hypothese
van een verschil confirmeren. Maar we kunnen niet zeker zijn dat, als we nog
andere steekproeven trekken, de conclusie niet omgekeerd zal zijn.

6.3

De toetsingsprocedure

De redenering die we in het voorbeeld van het IQ hebben gevolgd kan gebruikt
worden om veel andere soorten hypothesen te toetsen, maar de precieze berekeningen en de gebruikte steekproefgrootheden moeten telkens aangepast worden
naar de context. In verband met de verscheidene contexten zullen we dus over
verschillende toetsen beschikken om tussen twee hypotheses te kiezen.
De theorie van de statistische toetsen formaliseert de verschillende toetsen en
de bijbehorende begrippen. Hieronder formaliseren we de verschillende stappen
van een toetsingsprocedure.

6.3.1

Theoretische hypothese

Eerst heb je een theoretische hypothese. Bijvoorbeeld, FPPW studenten zijn
slimmer dan gewone Vlamingen; mannen en vrouwen lopen niet even snel; er
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is een verband tussen opleiding en inkomen; mannen roken meer dan vrouwen;
enz.

6.3.2

Statistische hypothese Ha of alternatieve hypothese

Dan vertaal je de theoretische hypothese in de taal van de kansrekening. Je bekomt een alternatieve hypothese (symbool Ha ) met betrekking tot een parameter
van de populatie. Bijvoorbeeld,
• X is de toevalsvariabele “IQ” bij FPPW studenten.
Ha : µX > 100.
• X is de toevalsvariabele “tijd om 100 m te lopen” bij mannen; Y is de
toevalsvariabele “tijd om 100 m te lopen” bij vrouwen.
Ha : µX 6= µY .
• X is de toevalsvariabele “opleiding.” Y is de toevalsvariabele “inkomen.”
Ha : ⇢X,Y 6= 0.
• De parameter ⇡m is de proportie van mannen die roken. De parameter ⇡v
is de proportie van vrouwen die roken.
Ha : ⇡m > ⇡v .
Merk op dat de vertaling niet altijd evident is. In het voorbeeld van de tijd
om 100m te lopen zouden we ook de vertaling
M D(X) 6= M D(Y )
kunnen gebruiken, waarbij M D(X) voor de mediaan van de toevalsvariabele X
staat.
Merk ook het verschil op tussen de eenzijdige en tweezijdige toetsen. In een
tweezijdige toets is de alternatieve hypothese onder de vorm
. . . 6= . . .
Bijvoorbeeld, µX 6= µY . Men verwacht een verschil tussen de twee parameters
maar men weet niet in welke richting. Beide zijn mogelijk.
In een eenzijdige toets is de alternatieve hypothese onder de vorm
. . . > . . . of . . . < . . .
Bijvoorbeeld, µX > 100. Men verwacht een verschil tussen de twee parameters
in een bepaalde richting.
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6.3.3

Nulhypothese H0

De nulhypothese is de tweede hypothese, het tweede alternatief. Ze moet strijdig
zijn met de alternatieve hypothese. Als H0 juist is, dan moet Ha verkeerd zijn.
Bijvoorbeeld,
• IQ.

H0 : µX = 100.

• Lopen.

H0 : µ X = µ Y .

• Opleiding/inkomen.
• Rokers.

H0 : ⇢X,Y = 0.

H 0 : ⇡m = ⇡v .

We gaan de nulhypothese gebruiken om te proberen de alternatieve hypothese te
verwerpen, om te tonen dat de observaties gewoon het e↵ect van het toeval zijn.
Bijgevolg, onder H0 moet het mogelijk zijn om kansen te berekenen. Hieruit
volgt dat H0 niet onder de vorm . . . < . . . of . . . 6= . . . kan voorkomen. Bijvoorbeeld, als de nulhypothese “µX < 100” is, dan weten we niet welke waarde van
µX we in de berekeningen moeten gebruiken. Daartegenover staat dat als de
nulhypothese “µX = 100” is, dan is de waarde van µX wel bepaald : ze is 100.

6.3.4

Eerste beslissing

Het gebeurt soms dat de steekproef helemaal geen steun biedt voor de alternatieve hypothese (bv. het gemiddelde I.Q. in de steekproef van FPPW studenten
is kleiner dan 100). Dan heb je eigenlijk geen statistische toets nodig: je mag
rechtsreeks de nulhypothese aanvaarden.
Je gaat wel verder met de toetsingsprocedure indien de steekproef de alternatieve hypothese in zekere mate steunt.

6.3.5

Toetsingsgrootheid G

We kiezen nu een steekproefgrootheid (of statistiek) die gerelateerd is aan de onbekende parameter van de hypothese. We noemen ze toetsingsgrootheid. Onder
de nulhypothese mag de toetsingsgrootheid geen onbekende parameter bevatten
en zijn steekproevenverdeling moet bekend zijn. In het voorbeeld van het IQ
gebruiken we de toetsingsgrootheid
X µ
p .
S/ n
Onder H0 is
X 100
p
SX / n
Student-verdeeld met n

1 vrijheidsgraden.
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56. Je vermoedt dat
basketbalspelers langer zijn
dan de anderen (gemiddeld
gezien). Wordt deze hypothese
gesteund door het data frame
sportData?

6.3.6

Overschrijdingskans of p-waarde

Onze steekproef steunt de alternatieve hypothese in zekere mate (zo neen, dan
heb je de procedure al stopgezet bij stap 6.3.4. We berekenen de kans om een
steekproef te trekken die onze alternatieve hypothese even sterk of zelfs sterker
ondersteunt dan onze steekproef. Hierbij moeten we een onderscheid tussen eenen tweezijdige toetsen maken.
6.3.6.1

Eenzijdige toets

Welke waarde van G zou leiden tot een verwerping van de nulhypothese? Een
hoge waarde (zoals in het IQ voorbeeld) of een lage waarde? Indien hoge waarden evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan berekenen we de overschrijdingskans
P ( G g ).
(6.1)
Indien lage waarden evidentie bieden tegen de nulhypothese, dan berekenen we
de overschrijdingskans
P ( G  g ).
(6.2)
6.3.6.2

Tweezijdige toets

Hier bieden hoge en lage waarden evidentie tegen de nulhypothese. Indien
g < E(G) (je hebt dus een lage waarde geobserveerd), dan bereken je de overschrijdingskans
2P ( G  g ).
(6.3)

Indien g > E(G) (je hebt dus een hoge waarde geobserveerd), dan bereken je
de overschrijdingskans
2P ( G g ).
(6.4)

6.3.7

Beslissing

Indien de p-waarde klein is, dan is onze steekproef moeilijk compatibel met de
nulhypothese: het is niet waarschijnlijk om zo een steekproef te trekken indien
de nulhypothese correct is. We verwerpen dan de nulhypothese.
Wat is een kleine kans? Onderzoekers gebruiken meestal een drempel van
5%. Soms wordt ook 10% of 1% gebruikt. In de humane wetenschappen is 5%
de norm (zoals in het IQ-voorbeeld). Deze drempel wordt aangeduid door het
symbool ↵ en wordt de onbetrouwbaarheidsdrempel of het significantieniveau
of gewoon de significantie genoemd.
Het is mogelijk aan te tonen dat de toetsingsprocedure leidt tot onterechte
verwerpingen van de nulhypothese met een kans gelijk aan ↵.

6.4

De toetsingsprocedure in actie

Om de toetsingsprocedure duidelijk te maken gaan we opnieuw het IQ-voorbeeld
analyseren.
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Theoretische hypothese De theoretische hypothese in dit voorbeeld is dat
de FPPW studenten slimmer zijn dan de doorsnee Vlaming.
Alternatieve hypothese We noemen X het IQ van de FPPW studenten. Er
zijn verscheidene mogelijke alternatieve hypothesen. We kunnen beweren dat
de modus van de toevalsvariabele X verschillend is van de modus van het IQ in
Vlaanderen. We kunnen ook de medianen of de gemiddelden vergelijken.
Om deze keuze te doen moeten we voorzichtig nadenken. Wat zijn de eigenschappen van de verschillende maten ? Welke van die maten is het best geschikt
in ons geval. Is de gevoeligheid aan outliers een probleem of niet ? Wat is het
meetniveau van onze variabele ?
In dit voorbeeld hebben we een variabele van intervalniveau. Het vergelijken van gemiddelden is dus zinvol. We kiezen dus de volgende alternatieve
hypothese.
HA : µX > 100.
De toets is dus een éénzijdige toets.
Nulhypothese

De nulhypothese is H0 : µX = 100.

Eerste beslissing Het gemiddelde in de steekproef is 117. Dit is groter dan
100 en steunt dus de alternatieve hypothese. We moeten verder gaan met de
toetsingsprocedure.
Toetsingsgrootheid
T =

X µX
p
SX / n

is een steekproefgrootheid die afhankelijk is van de hypothesen. Zijn steekproevenverdeling is bekend : ze is Student-verdeeld. Onder H0 is er geen onbekende
parameter: de verwachting is µX = 100. Deze steekproefgrootheid kan dus onze
toetsingsgrootheid zijn.
p-waarde Waarden van de toetsingsgrootheid T die evidentie bieden tegen de
nulhypothese zijn hoge waarden van T : ze komen overeen met waarden van X
die groter zijn dan 100. De p-waarde is dus
✓
◆
x 100
p
P T ⇠ tn 1
.
sX / n
Deze kans wordt berekend met
> n <- 30
> pt(q= 6.023087, df=n-1, lower.tail= FALSE)
[1] 7.475305e-07
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Beslissing De p-waarde is kleiner dan ↵ = 0.05. Bijgevolg verwerpen we de
nulhypothese.

6.5

De keuze van de toetsingsgrootheid

De keuze van een toetsingsgrootheid is niet gemakkelijk. Soms is het moeilijk
een geschikte toetsingsgrootheid te vinden; soms zijn er meerdere en dan is de
keuze ook moeilijk. Omdat de keuze moeilijk is, gaan we in de praktijk nooit de
toetsingsgrootheid zelf vinden. Er zijn boeken waar, voor elke toestand, voor
elke toets, de geschiktste toetsingsgrootheid voorgesteld wordt. In deze cursus
worden hieronder enkele toetsingsgrootheden voorgesteld.

6.5.1

Het toetsen van een hypothese betre↵ende µ

Dit is het geval dat in het IQ-voorbeeld behandeld wordt. Men wil toetsen of de
verwachting van een toevalsvariabele verschillend is van een bepaalde waarde
(deze bepaalde waarde is vaak de verwachting van dezelfde variabele in een
andere populatie). We onderscheiden twee gevallen.
6.5.1.1

is bekend

2
De toetsingsgrootheid is X. Zijn verdeling is de normale verdeling N (µX , X
/n).
Deze toets wordt de z-toets voor één steekproef genoemd. In de praktijk wordt
het bijna nooit gebruikt omdat bijna nooit bekend is.

Voorwaarden: X moet tenminste van intervalniveau zijn. X moet normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn.

6.5.1.2

is onbekend

De toetsingsgrootheid is
X µX
p
SX / n
Zijn verdeling is de Student-verdeling met n 1 vrijheidsgraden. Deze toets
wordt de t-toets voor één steekproef genoemd.
Voorwaarden: X moet tenminste van intervalniveau zijn. X moet normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn.
R biedt een speciale functie om de t-toets gemakkelijk uit te voeren: t.test.
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Vb. Zijn FPPW studenten even dik als de doorsnee Vlaming? De
verwachting van de Body Mass Index (BMI)1 van Vlamingen is bekend:2 het
is 25.3 [Charafeddine et al., 2011a]. De verwachting van de BMI van FPPW
studenten is natuurlijk onbekend, maar we beschikken over gegevens m.b.t. een
steekproef van 30 studenten en we gaan deze gegevens gebruiken om te proberen
de onderzoeksvraag (Zijn FPPW studenten even dik als de doorsnee Vlaming?)
te beantwoorden. We stellen eerst een nulhypothese op: µX = 25.3, waar X
de BMI van FPPW studenten representeert. De alternatieve hypothese is dan
Ha : µX 6= 25.3.
Laten we de gemiddelde BMI in de steekproef berekenen, dus x.
> bmi <- myData$gewicht / (myData$lengte/100)^2
> mean(bmi)
[1] 25.74648
We vinden x = 25.7. Het is niet gelijk aan 25.3 en dit steunt dus de alternatieve
hypothese in zekere mate. Maar dit is misschien toevallig: misschien is de
nulhypothese correct en hebben we toevallig een steekproef getrokken met veel
dikke mensen. Om een beslissing te maken gebruiken we een t-toets voor één
steekproef (dit mag want X is van ratio meetniveau en n = 30).
> t.test(x = bmi, mu = 25.3, alternative = "two.sided")
One Sample t-test
data: bmi
t = 0.5307, df = 29, p-value = 0.5997
alternative hypothesis: true mean is not equal to 25.3
95 percent confidence interval:
24.02585 27.46711
sample estimates:
mean of x
25.74648
We bespreken eerst het commando (de eerste regel). Het argument x duidt de
data aan en mu, de nulhypothese. Met het argument alternative kunnen we
de alternatieve hypothese specificeren: "greater" of "less" voor éénzijdige
toetsen; "two.sided" voor tweezijdige toetsen.
We bespreken nu enkele elementen van de output. t = 0.5307 geeft de
waarde van de toetsingsgrootheid T . df = 29 is het aantal vrijheidsgraden
(n 1). Je vindt dan de overschrijdingskans: p-value = 0.5997. De volgende
regel geeft de alternatieve hypothese:
alternative hypothesis: true mean is not equal to 25.3.
1 De BMI is gelijk aan het lichaamsgewicht (in kg) gedeeld door de lichaamslengte (in m)
in het kwadraat.
2 Eigenlijk is de verwachting niet bekend, maar de schatting van de verwachting is gebaseerd op zodanig veel data dat de schatting zeer precies en betrouwbaar is en we kunnen ze
beschouwen als de echte verwachting.
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De volgende twee regels geven het betrouwbaarheidsinterval voor µX : [24.02585, 27.46711].
De laatste drie regels hebben betrekking tot de schatting van µX : µ̂X =
25.74648.
Laten we de p-waarde gebruiken om een beslissing te maken. De p-waarde is
59%. Wat betekent dit? Stel dat de nulhypothese correct is (FPPW studenten
zijn even dik) en stel dat je veel steekproeven van 30 FPPW studenten trekt.
Dan gaan 59% van die steekproeven de alternatieve hypothese steunen even
veel of nog sterker dan onze steekproef (in myData). Met andere woorden is
onze steekproef perfect compatibel met de nulhypothese en we gaan dus de
nulhypothese aanvaarden.
Laten we nu het betrouwbaarheidsinterval bespreken. Op basis van het betrouwbaarheidsinterval besluiten we dat µX binnen het interval [24.0, 27.5] ligt.
Dit biedt ons een tweede manier om de nulhypothese te toetsen: de vooropgestelde waarde 25.3 ligt binnen het betrouwbaarheidsinterval dat R berekend
heeft op basis van de steekproef. De vooropgestelde waarde 25.3 is dus compatibel met de gegevens en we hebben dus geen reden om de nulhypothese te
verwerpen.
Het is mogelijk te bewijzen dat de beslissing die je neemt op basis van het
betrouwbaarheidsinterval altijd identiek is aan de beslissing die je neemt op
basis van de p-waarde. We beschikken dus over twee equivalente technieken om
een hypothese te toetsen.
We bespreken nu een extra argument van de functie t.test. Naast de
drie argumenten (x, mu, alternative) die we gezien hebben, mogen we nog
het argument conf.level gebruiken, om een betrouwbaarheid verschillend van
95% te gebruiken. Vb.
> t.test(x = bmi, mu = 25.3, alternative = "two.sided",
conf.level = 0.9)
One Sample t-test
data: bmiFPPW
t = 0.5307, df = 29, p-value = 0.5997
alternative hypothesis: true mean is not equal to 25.3
90 percent confidence interval:
24.31702 27.17593
sample estimates:
mean of x
25.74648
Het enige verschil in de output is het betrouwbaarheidsinterval. Het is nu
[24.31702, 27.17593]; het is smaller omdat het minder betrouwbaar is.
Als we het argument conf.level niet gebruiken dan gaat R ervan uit dat
we een betrouwbaarheid van 0.95 wensen te gebruiken. De waarde 0.95 wordt
de ‘default value’ genoemd.
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Vb. Zijn FPPW studenten slimmer dan de doorsnee Vlaming?
Om deze vraag te beantwoorden gebruiken we opnieuw de functie t.test (dit
mag want iq is van interval meetniveau en is normaal verdeeld).
> t.test(x = myData$iq,

mu = 100, alternative = "greater" )

One Sample t-test
data: myData$iq
t = 6.0231, df = 29, p-value = 7.475e-07
alternative hypothesis: true mean is greater than 100
95 percent confidence interval:
112.3957
Inf
sample estimates:
mean of x
117.2667
De output is zoals vroeger toen we de hypothese m.b.t. de BMI hebben getoetst.
We bespreken toch de twee regels die het betrouwbaarheidsinterval voor µiq rapporteren. Het is een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval omdat de alternatieve
hypothese eenzijdig is: [112.3957, 1[. Dit soort betrouwbaarheidsinterval wordt
niet vaak gebruikt.
Met de informatie in de output kan je een beslissing nemen, op twee verschillende en equivalente manieren: (a) de p-waarde is kleiner dan 0.05 en je moet dus
de nulhypothese verwerpen; (b) de veronderstelde waarde 100 ligt niet binnen
het betrouwbaarheidsinterval en je moet dus de nulhypothese verwerpen.

6.5.2

Het toetsen van een hypothese betre↵ende twee verwachtingen

Je wil nagaan of mannen gemiddeld gezien meer verdienen dan vrouwen. Je
trekt dus twee aselecte steekproeven: één van vrouwen en één van mannen. Je
berekent het gemiddelde in beide steekproeven en je komt xv < xm uit. Dit
wijst aan dat mannen inderdaad meer verdienen dan vrouwen, maar dit zou
toevallig kunnen zijn, omdat je steekproef misschien niet representatief is. Je
wil dus de alternatieve hypothese µm > µv statistisch toetsen. De nulhypothese
is µm = µv of µm µv = 0.
We onderscheiden twee werkwijzen, in functie van de manier waarop de
steekproeven getrokken worden.
• Je trekt een steekproef van n hetero echtparen en je beschikt dus over n
scores voor de vrouwen en n scores voor de overeenkomende mannen.
• Je trekt een steekproef van nv vrouwen en, los van deze, een andere steekproef van nm mannen (nv en nm kunnen maar hoeven niet identiek te
zijn).
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De twee situaties zijn sterk verschillend en dienen met verschillende technieken geanalyseerd te worden. In het eerste geval zijn de lonen van de mannen en
die van de vrouwen gecorreleerd (mannen met hoge lonen leven vaak met vrouwen met hoge lonen); in het tweede geval zijn ze niet gecorreleerd: er is geen
verband tussen de nv vrouwen en de nm mannen. De eerste situatie wordt “afhankelijke steekproeven” genoemd (Engels: paired samples). De tweede situatie
wordt “onafhankelijke steekproeven” genoemd (Engels: independent samples).
De vergelijking van twee verwachtingen, met afhankelijke steekproeven, is
zeer frequent in de humane wetenschappen. Hieronder vind je een paar voorbeelden. Een variabele wordt twee keer gemeten bij elke individu in een steekproef: ééns voor een manipulatie, ééns na de manipulatie. De manipulatie kan
een training zijn, een therapie, het toedienen van een geneesmiddel, het kijken
naar beeldstimuli, een les, enz. Of de steekproef bestaat uit paren (dyads in
het engels) en een variabele wordt gemeten bij elke persoon van elk paar. De
paren kunnen bestaan uit kind-moeder, lesgever-leerling, werknemer-werkgever,
man-vrouw, patiënt-therapeut, enz.
In het vervolg spreken we van de variabelen X1 en X2 , met verwachtingen
µ1 en µ2 .
6.5.2.1

Onafhankelijke steekproeven

We onderscheiden nu drie gevallen in functie van min of meer restrictieve hypotheses m.b.t. de varianties. We beginnen met de meeste restrictieve hypothese.
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Deze toets wordt de z-toets voor twee steekproeven genoemd. Deze toets wordt
bijna nooit gebruikt omdat de varianties bijna nooit bekend zijn. Het wordt
niet verder gezien.
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Deze toets wordt de t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven genoemd.
Deze toets wordt tegenwoordig zelden gebruikt omdat we nooit echt weten of
de varianties identiek zijn. Er bestaat wel een andere toets om de gelijkheid
van de varianties te toetsen, maar het is toch afgeraden om de t-toets voor twee
onafhankelijke steekproeven te gebruiken.
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Geen hypothese m.b.t.
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Deze toets wordt de Welch3 t-toets voor twee onafhankelijke steekproeven genoemd. Hij wordt ook vaak t-toets tout court genoemd.
Voorwaarden. X moet tenminste van intervalniveau zijn. X moet normaal verdeeld zijn in beide populaties of beide steekproeven moeten
groot zijn.

Vb. Lopen mannen en vrouwen even snel? Je wil dit nagaan a.d.h.v.
de gegevens in het data frame sportData. De alternatieve hypothese is µtijd,m 6=
µtijd,v . De nulhypothese is µtijd,m = µtijd,v . We gaan eerst twee vectoren aanmaken met de scores van de variabele tijd voor de vrouwen en voor de mannen.
> tijdV <- sportData$tijd[sportData$geslacht == "V"]
> tijdM <- sportData$tijd[sportData$geslacht == "M"]
We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(tijdV)
[1] 23.20472
> mean(tijdM)
[1] 22.60957
Dit wijst aan dat mannen sneller lopen, maar dit kan toevallig zijn. We gaan
dit statistisch toetsen m.b.v. de Welch t-toets (dit mag want de tijd is van ratio
meetniveau, n1 > 30 en n2 > 30). We voeren de Welch t-toets uit met de R
functie t.test. Het is dezelfde functie als vroeger, maar de argumenten zijn nu
anders.
> t.test(x=tijdM, y=tijdV, alternative = "two.sided")
Welch Two Sample t-test
data: tijdM and tijdV
t = -0.89953, df = 197.89, p-value = 0.3695
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
3 B.

L. Welch, 1911–1989
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95 percent confidence interval:
-1.8998569 0.7095718
sample estimates:
mean of x mean of y
22.60957 23.20472
We bespreken eerst het commando (eerste twee regels hierboven). De twee
eerste argumenten van de functie t.test wijzen de gegevens aan (x=tijdM,
y=tijdV). Het volgende argument (alternative = "two.sided") ken je al.
We bespreken nu enkele elementen uit de output. Je vindt de waarde van de
toestingsgrootheid (6.5): t = -0.89953. De p-value is 0.3695. Dus, indien de
nulhypothese correct is (vrouwen en mannen lopen even snel) en indien je veel
steekproeven trekt, dan zal je in 37% van de steekproeven een toetsingsgrootheid bekomen die groter dan of gelijk is aan 0.89953, in absolute waarde4 . Dit
betekent dat, onder H0 , de bekomen waarde 0.89953 helemaal niet uitzonderlijk
is (0.37 > 0.05 = ↵). We hebben dus geen reden om de nulhypothese te verwerpen. De output geeft nog het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor het verschil
tussen de twee verwachtingen: van -1.90 tot 0.71. Dit interval bevat het getal
0. Het is dus plausibel dat de twee verwachtingen niet van elkaar verschillen.
We besluiten dus dat vrouwen even snel als mannen lopen.
Vb. Zijn mannen dikker dan vrouwen? Je wil dit nagaan a.d.h.v. de
gegevens in het data frame sportData. De alternatieve hypothese is µbmi,m >
µbmi,v . De nulhypothese is µbmi,m = µbmi,v . We gaan eerst de BMI berekenen en
twee vectoren aanmaken met de scores van de variabele bmi voor de vrouwen
en voor de mannen.
> bmi <- sportData$gewicht/(sportData$lengte/100)^2
> bmiV <- bmi[sportData$geslacht == "V"]
> bmiM <- bmi[sportData$geslacht == "M"]
We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(bmiV)
[1] 28.33743
> mean(bmiM)
[1] 28.01112
De gemiddelde BMI van mannen ligt dus lager dan de gemiddelde BMI van
vrouwen in de steekproef. De gegevens steunen de alternatieve hypothese dus
helemaal niet. Derhalve hoeven we geen statistische toets te gebruiken en we
aanvaarden de nulhypothese.
4 De absolute waarde van een getal is dat getal zonder zijn teken. Bv. de absolute waarde
van -3 is 3; de absolute waarde van 5 is 5; de absolute waarde van 1/3 is 1/3; de absolute
waarde van 0.7 is 0.7.
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Vb. Zijn mannelijke FPPW studenten even lang als vrouwelijke
FPPW studenten? Je wil dit nagaan a.d.h.v. de gegevens in het data frame
myData. De alternatieve hypothese is µlengte,m 6= µlengte,v . De nulhypothese
is µlengte,m = µlengte,v . We maken twee vectoren aan met de scores van de
variabele lengte voor de vrouwen en voor de mannen.
> lengteV <- myData$lengte[myData$geslacht == "V"]
> lengteM <- myData$lengte[myData$geslacht == "M"]
We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(lengteM)
[1] 164.5714
> mean(lengteV)
[1] 168.5
De gemiddelde lengte van mannen ligt dus lager dan de gemiddelde lengte van
vrouwen in de steekproef. De gegevens steunen dus de alternatieve hypothese
en we gaan de Welch t-toets gebruiken om de hypothese te toetsen . . . maar
dit mag niet want n1 < 30 en n2 < 30 en we weten niet of de lengte normaal
verdeeld is. We mogen dus niet verder met de toetsingsprocedure. We hebben
te weinig gegevens (de steekproef is te klein) om te kunnen besluiten.
6.5.2.2

Afhankelijke steekproeven

Het probleem met twee afhankelijke steekproeven wordt herleid tot een probleem
met één steekproef. We definiëren de toevalsvariabele D als het verschil tussen
de scores van de man en van de vrouw of het verschil tussen de scores voor en
na de manipulatie: D = X1 X2 . De geobserveerde verschillen in de steekproef
zijn d1 , . . . , dn . Indien de nulhypothese correct is, t.t.z. indien µ1 = µ2 , dan
geldt µD = 0 (zie Rubr. 3.1.10.4). En omgekeerd. In plaats van “µ1 = µ2 ” te
toetsen gaan we dus “µD = 0” toetsen. Deze hypothese heeft betrekking op één
verwachting en we beschikken over één steekproef van d-waarden (d staat voor
di↵erence). We gebruiken dus de standaard t-toets voor één steekproef.
Voorwaarden. X moet tenminste van intervalniveau zijn. X1
normaal verdeeld zijn of de steekproef moet groot zijn.

X2 moet

Vb. Maak je meer rijfouten met een pijnstiller? Je wil nagaan of
een autobestuurder onder invloed van pijnstillers meer rijfouten maakt. Veertig
proefpersonen worden getrokken. Je doet een “dubbel blind” experiment d.w.z.
noch de persoon, noch de proefleider weten of er een pijnstiller of een placebo
wordt toegediend. De test wordt tweemaal afgenomen. Sommige personen
krijgen eerst de pijnstiller, de anderen eerst de placebo.
Het data frame rijfoutenData bevat de gegevens. Laten we de data bekijken.
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57. Doen mannen even veel
aan sport als vrouwen? Toets
deze hypothese a.d.h.v. een
t-toets, met de gegevens van
het data frame sportData.

58. Ga na of de verwachting
van het IQ dezelfde is bij
mannelijke en vrouwelijke
FPPW studenten, a.d.h.v.
myData.

> rijfoutenData
rijfoutenMet rijfoutenZonder
1
26
22
2
24
19
3
22
20
4
33
32
...
...
...
39
36
35
40
22
17
Er zijn twee variabelen en 40 individuen. Bij elke individu worden twee variabelen geobserveerd: Het aantal rijfouten met de pijnstiller (rijfoutenMet) en
het aantal rijfouten zonder de pijnstiller (rijfoutenZonder). We berekenen het
gemiddelde van beide variabelen:
> mean(rijfoutenData$rijfoutenMet)
[1] 30
> mean(rijfoutenData$rijfoutenZonder)
[1] 28
Dit wijst aan dat autobestuurders meer fouten maken met een pijnstiller dan
zonder (in overeenstemming met de alternatieve hypothese). We gaan toetsen
of dit gewoon door het toeval verklaard kan worden. De alternatieve hypothese
is µM > µZ . De nulhypothese is µM = µZ . We maken een vector aan, met de
verschillen:
> d <- rijfoutenData$rijfoutenMet-rijfoutenData$rijfoutenZonder
59. Bereken het gemiddelde d
van de vector d, m.b.v. R.
Kan je het resultaat bekomen
d.m.v. een eenvoudige
redenering?

We voeren nu een standaard t-toets (d is van ratio meetniveau; is d normaal
verdeeld?):
> t.test(x=d, mu = 0, alternative = "greater")
One Sample t-test
data: d
t = 3.8545, df = 39, p-value = 0.000211
alternative hypothesis: true mean is greater than 0
95 percent confidence interval:
1.125761
Inf
sample estimates:
mean of x
2
Bij de eerste regel gebruiken we het argument alternative = "greater" want
d is gedefinieerd als rijfoutenMet min rijfoutenZonder. Onze alternatieve
hypothese voorspelt dat de verwachting van D groter dan 0 is. Dus greater.
Hadden we d gedefinieerd als rijfoutenZonder min rijfoutenMet, dan moesten
we het argument alternative = "less" gebruiken.
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In de output zie je dat de p-waarde 0.000211 bedraagt en dat het betrouwbaarheidsinterval voor µD de waarde nul niet bevat. We moeten dus de nulhypothese verwerpen.
Er is een andere manier, nog eenvoudiger, om deze toets uit te voeren. We
hoeven niet de verschillen zelf te berekenen. We gebruiken de functie t.test
met de argumenten x = rijfoutenData$rijfoutenMet en
y = rijfoutenData$rijfoutenZonder en ook paired=TRUE:
> t.test(x = rijfoutenData$rijfoutenMet,
y = rijfoutenData$rijfoutenZonder, alternative = "greater",
paired = TRUE)
Paired t-test
data: rijfoutenData$rijfoutenMet and rijfoutenData$rijfoutenZonder
t = 3.8545, df = 39, p-value = 0.000211
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
1.125761
Inf
sample estimates:
mean of the differences
2
De output is vanzelfsprekend. Merk op dat de p-waarde en het betrouwbaarheidsinterval dezelfde zijn als hierboven.

6.6

Het toetsen van een hypothese betre↵ende
een proportie

Men wil toetsen of een proportie in een populatie verschillend is van een bepaalde
waarde (deze bepaalde waarde is vaak een proportie in een andere populatie).
Voorbeeld : de proportie van alcoholisten in de populatie tussen 30 en 40
jaar is 8%. Volgens een theorie is deze proportie groter bij werklozen. Je wil
dus toetsen of de proportie van alcoholisten bij werklozen tussen 30 en 40 jaar
groter is dan 8%. De nulhypothese luidt als ‘H0 : ⇡ = 0.08’ en de alternatieve
hypothese als ‘Ha : ⇡ > 0.08’. In een steekproef van 10 werklozen vindt je 1
alcoholist. De geobserveerde proportie is dus 1/10 = 0.10 > 0.08. Dit steunt
de alternatieve hypothese. Maar is dit sterk genoeg om de nulhypothese te
verwerpen ? Kan dit niet toevallig zijn ?
De overschrijdingskans is in dit geval de kans dat je één of meer alcoholisten
vindt in een steekproef van tien indien de proportie in de populatie 8% is :
P (B(10, 0.08) 1). Met andere woorden, de overschrijdingskans is de kans dat
jij je data (1 alcoholist) observeert of data die de alternatieve hypothese nog
sterker steunen (meer dan 1 alcoholist). Deze kans kan gemakkelijk berekend
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60. Het data frame FB bevat
gegevens m.b.t. 172 Facebook
gebruikers: geslacht, aantal
vrienden, aantal likes in 2016
en 2017. Ga na of vrouwen in
het algemeen meer vrienden
hebben dan mannen.
61. Ga na of Facebook
gebruikers in het algemeen
meer likes hebben gedaan in
2017 dan in 2016.

worden.
P (B(10, 0.08)

1)

=

1

P (B(10, 0.08) < 1)

=

1

=

1

=

1

P (B(10, 0.08) = 0)
10!
⇥ 0.080 ⇥ 0.9210
0! 10!
0.43 = 0.57.

De overschrijdingskans is dus niet gering en veel groter dan 5%. Met andere
woorden is het zeer aannemelijk dat we 1 alcoholist (of meer) vinden in een
steekproef van 10, gewoon bij toeval. Derhalve aanvaarden we de nulhypothese.
De toets die we net gezien hebben wordt de exacte binomiale toets genoemd.
Voorwaarden. Geen specifieke assumptie is noodzakelijk om deze toets
te mogen gebruiken.
Het softwarepakket R bevat een functie om deze toets uit te voeren:
> binom.test(x=1, n=10, p=0.08, alternative = "greater")
Exact binomial test
data: 1 and 10
number of successes = 1, number of trials = 10, p-value = 0.5656
alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.08
95 percent confidence interval:
0.005116197 1.000000000
sample estimates:
probability of success
0.1

62. Twintig procent van de in
de laatste 10 jaar
afgestudeerde ingenieurs zijn
vrouwen. In een bedrijf werden
40 ingenieurs aangeworven in
de laatste 10 jaar. Slechts 2
van die ingenieurs zijn
vrouwen (5%). Dit geeft de
indruk dat deze bedrijf
genderdiscriminatie doet.
Toets de hypothese dat de
bedrijf discrimineert tussen
mannen en vrouwen. Eerst
met een rekenmachine, dan
met R.

Merk op dat de p-waarde dezelfde is als wat we hoger hebben gevonden. Let
op, het argument p van de functie binom.test verwijst naar de theoretische
proportie (dus ⇡ onder de nulhypothese) en niet naar de p-waarde.

6.7

De normaliteitsassumptie

Bij een aantal toetsen hebben we gezien dat de variabele normaalverdeeld moet
zijn (normaliteitsassumptie). Dit garandeert dat de toetsingsgrootheid (of Statistiek) een bepaalde theoretische verdeling heeft (vaak Student) en dat de pwaarde die we berekenen correct is.
Indien de steekproef zeer groot is (n 100), is deze assumptie niet belangrijk omdat de Centrale Limietstelling garandeert dat de toetsingsgrootheid toch
bij benadering de geschikte theoretische verdeling volgt. Indien de steekproef
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gewoon groot is (30  n < 100), dan is deze assumptie niet echt belangrijk, behalve als de verdeling van X helemaal niet normaal is. En indien de steekproef
klein is (n < 30), dan is de assumptie echt belangrijk.
We hebben dus een techniek nodig om na te gaan of de verdeling van een
toevalsvariabele al dan niet normaal is. Er bestaan statistische toetsen5 om
dit te doen, maar ze werken niet zeer goed wanneer de steekproef klein is:
ze hebben een lage power.6 Ze werken dus niet zeer goed wanneer we ze nodig
hebben. Daarom worden ze niet vaak gebruikt en men gebruikt liever een visuele
techniek: de normale quantile-quantile plot.

6.7.1

De normale quantile-quantile plot

Deze plot maakt deel uit van de bredere familie van de quantile-quantile plots
(meestal afgekort als qq-plot of QQ-plot). Een qq-plot is een grafiek waarbij
de kwantielen van de steekproef en die van een theoretische verdeling geplot
worden. In het geval van een normale qq-plot worden de kwantielen van de
steekproef en die van de standaardnormale verdeling geplot.
Indien de verdeling in de steekproef zeer dicht bij een normale verdeling
ligt, dan zullen alle punten van de normale qq-plot bijna op de diagonaal van
de grafiek liggen. Naar gelang de verdeling in de steekproef verder ligt van
een normale verdeling, gaan de punten van de normale qq-plot verder van de
diagonaal van de grafiek liggen. We illustreren dit met een paar voorbeelden.
De kolom x in de data frame qq.steekproef bevat 200 random getallen die
door een softwarepakket gegenereerd werden en die uit een normale verdeling
getrokken werden. Hieronder vind je de eerste regels van deze data frame.
> head(qq.steekproef)
x
y
1 87.57693 0.42834632
2 114.16227 1.15916344
3 99.09212 -0.76236454
4 95.14886 -0.84775312
5 81.84619 -0.06543868
6 114.47231 -0.99469718

z
w
6.0785429 -0.1082866
2.7814090 1.7822712
5.2623967 1.9919844
1.8983243 -1.7150549
1.8835752 1.2099772
0.4661606 -3.2831064

Met de functie qqnorm vragen we de normale qq-plot van x op:
> qqnorm(qq.steekproef$x)
De output wordt in Fig. 6.1 links weergegeven. Op deze grafiek zie je duidelijk
dat alle 200 punten zeer dichtbij de diagonaal liggen. Dit wijst aan dat het zeer
plausibel is dat de steekproef uit een normale verdeling getrokken werd.
De kolom y in dezelfde data frame bevat 200 random getallen die door een
softwarepakket getrokken zijn uit een niet-normale verdeling. Met de functie
qqnorm vragen we de normale qq-plot van y op:
5 De
6 Dit

Kolmogorov-Smirnov toets en de Shapiro-Wilk toets.
concept wordt in het volgende hoofdstuk gezien.

107

Normal Q−Q Plot
1.5
0.5
−1.5

−0.5

Sample Quantiles

120
100
80
60

Sample Quantiles

140

Normal Q−Q Plot

−3

−2

−1

0

1

2

−3

3

−2

−1

0

1

2

3

Theoretical Quantiles

Theoretical Quantiles

Figuur 6.1: De normale qq-plot voor qq.steekproef$x (links) en qq.steekproef$y (rechts).
> qqnorm(qq.steekproef$y)
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Figuur 6.2: De normale qq-plot voor qq.steekproef$z (links) en qq.steekproef$w (rechts).
dat de 200 punten niet echt dichtbij de diagonaal liggen en dat er een patroon
zit in de afwijkingen. Dit wijst aan dat dat de steekproef waarschijnlijk niet uit
een normale verdeling getrokken werd.
De kolom z in dezelfde data frame bevat 200 random getallen die door een
softwarepakket getrokken zijn uit een niet-normale verdeling. Met de functie
qqnorm vragen we de normale qq-plot van z op:
> qqnorm(qq.steekproef$z)
De output wordt in Fig. 6.2 links weergegeven. Op deze grafiek zie je duidelijk
dat de 200 punten niet echt dichtbij de diagonaal liggen en dat er ook een
patroon zit in de afwijkingen. Dit wijst aan dat dat de steekproef waarschijnlijk
niet uit een normale verdeling getrokken werd.
De kolom w in dezelfde data frame bevat 200 random getallen die door een
softwarepakket getrokken zijn uit een niet-normale verdeling. Met de functie
qqnorm vragen we de normale qq-plot van w op:
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> qqnorm(qq.steekproef$w)
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De output wordt in Fig. 6.2 rechts weergegeven. Op deze grafiek zie je duidelijk
dat de 200 punten niet echt dichtbij de diagonaal liggen en dat er ook een
patroon zit in de afwijkingen. Dit wijst aan dat dat de steekproef waarschijnlijk
niet uit een normale verdeling getrokken werd.
De vier voorbeelden die we net gezien hebben zijn gemakkelijk om visueel
te analyseren omdat de steekproef groot is (n = 200). Het is dan simpel om
te beslissen wanneer de normaliteitsassumptie voldaan is. Als n klein is, dan
wordt de visuele analyse moeilijker. Dit wordt geı̈llustreerd in Fig. 6.3 met 4
normale qq-plots van vier steekproeven (n = 20) die allemaal uit een normale
verdeling getrokken
zijn.
besluiten.
Normal
Q−QHet
Plotis hier minder evident om te
Normal
Q−Q PlotDe punten

−2

−1

0
Theoretical Quantiles

Theoretical Quantiles

Figuur 6.3: Vier normale qq-plots voor vier steekproeven die uit een normale verdeling
getrokken zijn.

liggen niet echt op de diagonaal maar ook niet ver van de diagonaal. Bovendien
is er geen patroon te zien in de afwijkingen. We kunnen dus voorzichtig besluiten dat de vier steekproeven uit een normale verdeling getrokken zijn. Dit
besluit is misschien fout, maar, als het fout is, dan zijn de steekproeven waarschijnlijk getrokken uit een verdeling die bij benadering normaal verdeeld is.
En de p-waarde die we dan zouden berekenen onder de normaliteitsassumptie
zou bij benadering correct zijn. Indien ze ver van de significantiedrempel van
5% ligt, dan kunnen we het besluit van de statistische toets vertrouwen (zonder
te vergeten dat een statistische toets geen correcte beslissing kan garanderen).
Indien de p-waarde dichtbij de significantiedrempel van 5% ligt, dan kunnen we
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het besluit van de statistische toets niet vertrouwen en we gebruiken de toets
gewoon niet.
In Fig. 6.4 vind je nog 4 normale qq-plots van vier steekproeven (n = 20)
die allemaal uit een niet-normale verdeling getrokken zijn. Bij sommigen (linker
kolom) is het verschil
t.o.v. Fig. 6.3 duidelijk. Voor de anderen
niet.
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Figuur 6.4: Vier normale qq-plots voor vier steekproeven die uit een niet-normale verdeling
getrokken zijn.

6.7.2

Toepassing van de normale qq-plot

BMI van FPPW studenten. In Rubr. 6.5.1 hebben we getoetst of FPPW
studenten even dik zijn als de doorsnee Vlaming. Te dien einde hebben we een
t-toets gebruikt. Om deze toets te mogen gebruiken, moeten we checken of de
BMI normaal verdeeld is bij FPPW studenten. We gaan dus de normale qq-plot
tekenen voor bmi.
> qqnorm(bmi)
De output van dit commando wordt in Fig. 6.5 weergegeven. De punten liggen
niet super ver van de diagonaal en we kunnen dus besluiten dat de verdeling
van bmi normaal of bijna normaal is. De p-waarde (0.5997) die we toen hadden
berekend, was dus min of meer correct. Omdat deze waarde ver van de 0.05
drempel ligt, kunnen we de toets als geldig beschouwen (zonder te vergeten dat
een statistische toets geen correcte beslissing kan garanderen).
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Figuur 6.5: De normale qq-plot voor bmi.
Lopen mannen even snel als vrouwen? In Rubr. 6.5.2 hebben we ook
getoetst of mannen en vrouwen even snel lopen. Te dien einde hebben we een
t-toets voor onafhankelijke steekproeven gebruikt. Om deze toets te mogen
gebruiken, moeten we checken of de de variabele tijd normaal verdeeld is bij
mannen en bij vrouwen. We gaan dus de normale qq-plot tekenen voor tijdM
bij de mannen en tijdV bij de vrouwen.
> qqnorm(tijdV)
> qqnorm(tijdM)

63. Teken de normale qq-plot
van variabele myData$iq,
m.b.v. R. Wat besluit je? Is de
t-toets op p.98 valide?
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De output van deze
commando’s
wordt in Fig. 6.6 weergegeven.
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Figuur 6.6: De normale qq-plot voor tijdV (links) en tijdM (rechts).
gen niet ver van de diagonaal. Bovendien is de steekproef groot (n = 200) en de
Centrale Limiet Stelling garandeert dan dat de toetsingsgrootheid bij benadering normaal verdeeld is. We kunnen dus de toets als geldig beschouwen (zonder
te vergeten dat een statistische toets geen correcte beslissing kan garanderen).

Rijfouten met een pijnstiller. In Rubr. 6.5.2 hebben we getoetst of autobestuurders meer rijfouten maken indien ze onder invloed van een pijnstiller
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64. Op p. 103 hebben we deze
hypothese getoetst: zijn
mannelijke FPPW studenten
even lang als vrouwelijke
FPPW studenten? Was de
normaliteitsassumptie in orde?

rijden. Ten dien einde hebben we een t-toets voor afhankelijke steekproeven
gebruikt. Om deze toets te mogen gebruiken, moeten we checken of de de variabele d normaal verdeeld is. We gaan dus de normale qq-plot tekenen voor d
.
> qqnorm(d)
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in Fig. 6.7 weergegeven. De punten ligNormal Q−Q Plot

−2

−1

0

1

2

Theoretical Quantiles

Figuur 6.7: De normale qq-plot voor d.
gen duidelijk niet op de diagonaal en er is een patroon in de afwijkingen. De
steekproef werd dus duidelijk niet getrokken uit een normale verdeling. Dit
hadden we kunnen voorspellen want het aantal fouten een discrete variabele
is. Desalniettemin zijn de afwijkingen niet groot en de steekproef is niet klein
(n = 40). We kunnen dus beschouwen dat de p-waarde die we berekend hebben
(0.000211) min of meer correct is. Bovendien ligt deze p-waarde ver van de
significantiedrempel van 5% en we mogen de t-toets als valide beschouwen.

6.8

De significantie

Het resultaat van een statistische toets wordt vaak op volgende manier gerapporteerd. Er is een significant verschil tussen het aantal rijfouten met en
zonder pijnstiller. Of, de gemiddelde tijd bij vrouwen (23.2”) is niet significant
groter dan de gemiddelde tijd bij mannen (22.6”). Dit wordt vaak verkeerd
geı̈nterpreteerd want het gebruik van het woord “significant” is misleidend in
deze context.
Laten we het eerste voorbeeld beschouwen : “er is een significant verschil
tussen het aantal rijfouten met en zonder pijnstiller”. Deze uitdrukking betekent dat het geobserveerde verschil (tussen x̄M en x̄Z ) groot genoeg is om te
kunnen besluiten dat het niet toevallig is; om te kunnen besluiten dat de populatieparameters µM en µZ niet gelijk aan elkaar zijn. Dit betekent geenszins
dat het verschil tussen µM en µZ groot is of dat het verschil tussen µM en µZ
niet verwaarloosbaar is. Het betekent enkel dat het verschil niet nul is, alhoewel
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het misschien zeer klein is; en misschien zelfs irrelevant in de context van het
onderzoek.
Tweede voorbeeld : “de gemiddelde tijd bij vrouwen (23.2”) is niet significant groter dan de gemiddelde tijd bij mannen (22.6”)” Dit betekent dat het
geobserveerde verschil (tussen x̄V en x̄M ) niet groot genoeg is om te kunnen
besluiten dat het niet toevallig is; om te kunnen besluiten dat de populatieparameters µV en µM gelijk zijn. Dit betekent geenszins dat het verschil tussen
µV en µM klein of verwaarloosbaar is. Het betekent dat het verschil tussen µV
en µM nul is; precies nul.
In de gewone taal, als we spreken van iets significant, dan bedoelen we dat
het relevant of waardevol is. In de statistiek niet. Om verwarringen te vermijden spreken veel auteurs van statistisch significante verschillen. Ze bedoelen
hiermee dat het geobserveerde verschil groot genoeg is om te besluiten (a.d.h.v.
en statistische toets) dat de corresponderende populatieparameters verschillend
van elkaar zijn (ook als het verschil verwaarloosbaar is).

6.9

De fouten

De trekking van een steekproef is een toevalsproces en je weet nooit wat de
uitkomst ervan gaat zijn. Je weet dus nooit of een steekproef representatief is.
De beslissing die je maakt bij het einde van een toetsingsprocedure kan dus altijd
fout zijn. Bij een toets maken we gebruik van de wetten van het kansrekenen
om te garanderen dat we meestal geen fout maken. Laten we nu meer aandacht
besteden aan de fouten en aan het risico op fouten.

6.9.1

De twee soorten fouten

Stel dat de nulhypothese H0 juist is en dat je H0 verwerpt. Dit is fout. Deze
fout wordt de fout van de eerste soort genoemd. Er moet dus nog een ander
soort fout zijn. Ja en zijn naam is . . . fout van de tweede soort. Wat is deze
fout van de tweede soort ? Het is de fout die je maakt als je de alternatieve
hypothese verwerpt ook indien ze juist is. Het is het ten onrechte verwerpen
van de alternatieve hypothese.
De kans op een fout van de eerste soort is de significantie ↵ van de toets.
Het is de kans, onder H0 , dat je toevallig een steekproef trekt die leidt tot een
verwerping van H0 alhoewel H0 juist.
De kans om een fout van de tweede soort te maken is niet ↵. De kans om een
fout van de tweede soort te maken wordt aangeduid door het symbool . De kans
om geen fout van de tweede soort te maken wordt het onderscheidingsvermogen
of de power genoemd en is gelijk aan 1
. Fig 6.8 stelt de vier mogelijke
gevallen en hun kansen voor.
Er bestaat natuurlijk een verband tussen ↵ en . Als we een zeer lage ↵
hanteren (bv. 0.001), dan gaat de p-waarde bijna nooit kleiner dan ↵ zijn en we
gaan bijna nooit de nulhypothese verwerpen. We gaan die dus vaak aanvaarden
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Figuur 6.8: De vier mogelijke gevallen en hun kansen.

65. In Rubr. 6.6 hebben we
beslist dat de proportie van
alcoholisten in de werkloze
populatie niet verschilt van de
corresponderende proportie bij
de algemene populatie. Deze
beslissing was misschien fout.
Zo ja, welke soort fout was
dat?

alhoewel ze misschien fout is. Met andere woorden gaan we vaak een fout van
de tweede soort maken. De kans is dus groot.
Integendeel als we een grote ↵ kiezen, is dan het acceptatie-interval smal
en we gaan de nulhypothese vaak verwerpen. We gaan dus de alternatieve
hypothese vaker aanvaarden dan in het eerste geval. Bijgevolg zal
kleiner
zijn.
In het kort, hoe kleiner ↵, hoe groter
en omgekeerd. In het volgende
hoofdstuk gaan we zien hoe we kunnen berekenen.
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6.10

Oplossingen

56) Je vermoedt dat basketbalspelers langer zijn dan de anderen (gemiddeld
gezien). Wordt deze hypothese gesteund door het data frame sportData?
Oplossing: Laten we twee vectoren aanmaken met de lengtes van de basketbalspelers en van de anderen. Het R symbool voor “niet gelijk aan” is “!=”.
> basket <- sportData$lengte[sportData$type == "basketbal"]
> anderen <- sportData$lengte[sportData$type != "basketbal"]
Nu berekenen we de gemiddelden in de twee groepen.
> mean(basket)
[1] 167.6129
> mean(anderen)
[1] 171.3728
De gemiddelde lengte van de basketbalspelers in onze steekproef is kleiner dan de
gemiddelde lengte van de anderen. De gegevens steunen onze hypothese niet en
we hebben dus geen statistische toets nodig om te besluiten dat basketbalspelers
niet langer zijn dan mensen die aan een andere sport doen. Let op, deze conclusie
geldt alleen in de doelpopulatie, i.e. de populatie waaruit de steekproef getrokken
is (blijkbaar geen populatie van topsporters).
57) Doen mannen even veel aan sport als vrouwen? Toets deze hypothese
a.d.h.v. een t-toets, met de gegevens van het data frame sportData.
Oplossing: De nulhypothese is dat µsport,v = µsport,m . De alternatieve hypothese is dat µsport,v 6= µsport,m . We maken twee vectoren aan met de gegevens
voor de vrouwen en de mannen.
> sportV <- sportData$sport[sportData$geslacht == "V"]
> sportM <- sportData$sport[sportData$geslacht == "M"]
We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(sportM)
[1] 2.691489
> mean(sportV)
[1] 3.033019
In onze steekproef doen dus mannen minder aan sport dan vrouwen. We berekenen nu de p-waarde.
> t.test(x=sportV, y=sportM, alternative = "two.sided")
Welch Two Sample t-test
data:

sportV and sportM
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t = 2.3111, df = 197.63, p-value = 0.02186
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.05010717 0.63295184
sample estimates:
mean of x mean of y
3.033019 2.691489
De p-waarde is 2% en we besluiten dat mannen niet even veel aan sport doen
als vrouwen.
58) Ga na of de verwachting van het IQ dezelfde is bij mannelijke en vrouwelijke
FPPW studenten, a.d.h.v. myData.
Oplossing: De steekproeven zijn te klein om de Welch t-toets te mogen gebruiken.
59) Bereken het gemiddelde d van de vector d, m.b.v. R. Kan je het resultaat
bekomen d.m.v. een eenvoudige redenering?
Oplossing:
> mean(d)
[1] 2
Het gemiddelde verschil is 2. Dit is gelijk aan 30

28.

60) Het data frame FB bevat gegevens m.b.t. 172 Facebook gebruikers: geslacht,
aantal vrienden, aantal likes in 2016 en 2017. Ga na of vrouwen in het algemeen
meer vrienden hebben dan mannen.
Oplossing: De nulhypothese is dat µfriends,v = µfriends,m . De alternatieve
hypothese is dat µfriends,v > µfriends,m . We maken twee vectoren aan met de
gegevens voor de vrouwen en de mannen.
> fV <- FB$friends[FB$geslacht == "V"]
> fM <- FB$friends[FB$geslacht == "M"]
We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(fV)
[1] 133.3152
> mean(fM)
[1] 123.45
De gegevens steunen de alternatieve hypothese. We berekenen nu de p-waarde.
Let op, de twee steekproeven zijn onafhankelijk en we gebruiken dus het argument “paired = TRUE” niet.
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> t.test(x=fV, y=fM, alternative = "greater")
Welch Two Sample t-test
data: fV and fM
t = 1.683, df = 142.66, p-value = 0.04728
alternative hypothesis: true difference in means is greater than 0
95 percent confidence interval:
0.1607387
Inf
sample estimates:
mean of x mean of y
133.3152 123.4500
De p-waarde is 4.7% en we besluiten dat vrouwen meer Facebook vrienden
hebben dan mannen.
61) Ga na of Facebook gebruikers in het algemeen meer likes hebben gedaan in
2017 dan in 2016.
Oplossing: De nulhypothese is dat µlike2016 = µlike2017 . De alternatieve hypothese is dat µlike2016 < µlike2017 . We berekenen de twee gemiddelden:
> mean(FB$like2016)
[1] 297.8023
> mean(FB$like2017)
[1] 299.343
De gegevens steunen de alternatieve hypothese. We berekenen nu de p-waarde.
Let op, de twee steekproeven zijn afhankelijk (twee scores per gebruiker) en we
gebruiken nu wel het argument “paired = TRUE”.
> t.test(x=FB$like2016, y=FB$like2017, alternative = "less", paired = TRUE)
Paired t-test
data: FB$like2016 and FB$like2017
t = -0.13167, df = 171, p-value = 0.4477
alternative hypothesis: true difference in means is less than 0
95 percent confidence interval:
-Inf 17.81134
sample estimates:
mean of the differences
-1.540698
De p-waarde is 45% en we besluiten dat het aantal likes niet gestegen is.
62) Twintig procent van de in de laatste 10 jaar afgestudeerde ingenieurs zijn
vrouwen. In een bedrijf werden 40 ingenieurs aangeworven in de laatste 10
jaar. Slechts 2 van die ingenieurs zijn vrouwen (5%). Dit geeft de indruk
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dat deze bedrijf genderdiscriminatie doet. Toets de hypothese dat de bedrijf
discrimineert tussen mannen en vrouwen. Eerst met een rekenmachine, dan
met R.
Oplossing: Proportie van aangeworven vrouwen = ⇡. H0 : ⇡ = 0.2. Ha : ⇡ <
0.2. Aantal aangeworven vrouwen ⇠ B(40, 0.2). Overschrijdingskans :
P [B(40, 0.2)  2] = P [B(40, 0.2) = 2] + P [B(40, 0.2) = 1] + P [B(40, 0.2) = 0]
40!
40!
40!
=
⇥ 0.22 ⇥ 0.838 +
⇥ 0.21 ⇥ 0.839 +
⇥ 0.20 ⇥ 0.840
2! 38!
1! 39!
0! 40!
= 780 ⇥ 0.040 ⇥ 0.00021 + 40 ⇥ 0.200 ⇥ 0.00017 + 1 ⇥ 1 ⇥ 0.00013
= 0.0065 + 0.0014 + 0.00013 = 0.008.

De overschrijdingskans is veel kleiner dan 0.05 en we verwerpen de nulhypothese.
Nu met R:

> binom.test(x=2, n=40, p=0.2, alternative = "less")
Exact binomial test
data: 2 and 40
number of successes = 2, number of trials = 40, p-value = 0.007942
alternative hypothesis: true probability of success is less than 0.2
95 percent confidence interval:
0.000000 0.149152
sample estimates:
probability of success
0.05

63) Teken de normale qq-plot van variabele myData$iq, m.b.v. R. Wat besluit
je? Is de t-toets op p.98 valide?
Oplossing:

> qqnorm(myData$iq)
Output:
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De punten liggen min of meer op de diagonaal. De normaliteitsassumptie is in
orde.
64) Op p. 103 hebben we deze hypothese getoetst: zijn mannelijke FPPW studenten even lang als vrouwelijke FPPW studenten. Was de normaliteitsassumptie in orde?
Oplossing:
> qqnorm(lengteV)
> qqnorm(lengteM)
Output:
Normal Q−Q Plot
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De normaliteitsassumptie is in orde bij de vrouwen (links) en de mannen (rechts).
65) In Rubr. 6.6 hebben we beslist dat de proportie van alcoholisten in de werkloze populatie niet verschilt van de corresponderende proportie bij de algemene
populatie. Deze beslissing was misschien fout. Zo ja, welke soort fout was dat?
Oplossing: We hebben de nulhypothese aanvaard (onderste rij van Fig. 6.8). Als
dit een foutieve beslissing was, dan was de nulhypothese verkeerd (rechterkolom
van Fig. 6.8). We hebben dus een fout van de tweede soort gemaakt.
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