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Voorwoord

Deze cursus in een herziene versie van de cursus Statistiek II in 2020-2021. Er
zijn niet veel verschillen maar ze zijn belangrijk en het wordt dus afgeraden om
de oude cursus te gebruiken.

Een grondige kennis van (en inzicht in) de cursus Statistiek I is noodzake-
lijk om deze cursus te kunnen studeren. Elementaire vertrouwdheid met het
softwarepakket RStudio of de programmeertaal R wordt verondersteld.

De cursus bevat 123 oefeningen in de marge. Je vindt de oplossingen van
die oefeningen aan het einde van elk hoofdstuk. De oefeningen maken deel uit
van de examenstof.

In deze cursus wordt veel belang gehecht aan het softwarepakket RStudio (in
mindere maat aan SPSS en Excel). Dit maakt ook deel uit van de examenstof.

Deze cursus bevat waarschijnlijk een aantal fouten. Meldingen van fouten
kunnen naar Thierry.Marchant@UGent.be gestuurd worden. Ik ben dank ver-
schuldigd aan mijn collega’s van de vakgroep data-analyse en aan veel studenten
die enkele fouten in de vorige versie hebben verbeterd. Met speciale aandacht
bedank ik Kevin De Gruyter en Zeno Dasseville die de hele cursus nauwlettend
hebben gelezen en die veel fouten hebben verbeterd.
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Hoofdstuk 4

Puntschatting

Het komt vaak voor dat we de verdeling van een variabele in een populatie niet
kennen, of niet volledig. We wensen dus één of meerdere parameters te schatten,
op basis van een steekproef (bvb. de parameters µ en � van een normale varia-
bele). Om een parameter ✓ te schatten gebruiken we een steekproefgrootheid
(of statistiek). In het algemeen, noemen we ze een schatter (symbool Q). Een
schatter heeft dus een steekproevenverdeling. Op basis van een steekproef bere-
kenen we de steekproefgrootheid Q en we bekomen een getal (de realisatie van
de steekproefgrootheid). Dit getal wordt de schatting genoemd. Zijn symbool
is ✓̂.

Een schatter is een toevalsvariabele. Telkens als we een steekproef trekken
weten we niet wat de waarde van de schatter zal zijn. Een schatting is geen
toevalsvariabele. Een schatting is de waarde (de realisatie) van de schatter in
een bepaalde steekproef.

4.1 Eigenschappen van een goede schatter

Om goede schattingen te bekomen willen we schatters gebruiken die zo vaak
mogelijk een goede schatting geven. Goed betekent hier “niet te verschillend
van de te schatten parameter ✓”. Q is een goede schatter van ✓ indien

• ze zuiver (unbiased) is, i.e., de verwachting van de schatter is gelijk aan
de te schatten parameter:

E(Q) = ✓.

Met andere woorden, we weten dat de schatter zelden een perfecte schat-
ting zal geven. Soms zal de schatting te groot zijn. Soms te klein. Maar
in doorsnee willen we dat de schatter gelijk is aan de parameter.

• de variantie van de schatter, V (Q), kleiner wordt naarmate de steekproef-
grootte toeneemt. Dit drukt uit dat de schatter nauwkeuriger zal zijn
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wanneer de steekproef groter wordt. Als we verschillende schatters heb-
ben voor een bepaalde populatieparameter, dan zeggen we dat de schatter
met de kleinste variantie het e�ciëntst is.

Met andere woorden, we weten dat de schatter zelden een perfecte schat-
ting zal geven. Soms zal de schatting te groot zijn. Soms te klein. Maar
we willen dat de afwijkingen zo klein mogelijk zijn.

De twee bekendste methoden om een parameter te schatten zijn de grootste
aannemelijkheid (maximum likelihood) en de kleinste kwadraten (least squares).
Geen van die twee methoden is perfect. De grootste aannemelijkheid methode
levert altijd e�ciënte schatters maar ze zijn niet altijd zuiver.

4.2 Standaardfout

De standaarddeviatie van een schatter wordt de standaardfout genoemd (Engels:
standard error, SE). Dit is een maat voor de precisie van de schatter. Hoe
kleiner de standaardfout van een schatter, hoe beter zijn precisie.

4.3 Enkele schatters

Hieronder vind je enkele belangrijke schatters.

4.3.1 De verwachting

De grootste aannemelijkheid schatter van de verwachting van een variabele X is
de steekproefgrootheid X. Hij is zuiver en e�ciënt. We zullen dus geen andere
schatter bespreken. De corresponderende schatting (realisatie van de schatter)
is µ̂X = x.50. Gebruik de gegevens van

het data frame sportData om
de verwachting van de
toevalsvariabelevariabele
leeftijd te schatten, m.b.v.
R.

De standaardfout van de schatter X is �X/
p

n (zie Rubr. 3.4). Dit noteren
we ook SEX = �X/

p
n. Dus hoe groter de steekproef, hoe kleiner de standaard-

fout en hoe beter de precisie van de schatter.

4.3.2 De variantie

De grootste aannemelijkheid schatter van de variantie van een variabele X is de
steekproefgrootheid

1

n

nX

i=1

(Xi � X)2 =
SSX

n
.

Deze schatter is niet zuiver en wordt niet gebruikt. Een goede schatter van de
variantie �2

X van een variabele X is de steekproefgrootheid

S2
X =

1

n � 1

nX

i=1

(Xi � X)2 =
SSX

n � 1
.
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Hij is zuiver en we zullen dus altijd deze schatter gebruiken. De realisatie van
deze schatter in een steekproef is

s2X =
1

n � 1

nX

i=1

(xi � x)2

en wordt gebruikt als schatting van �2
X . Dus s2X = �̂2

X .
Voorbeeld. Je wil de gegevens van het data frame myData gebruiken om de

populatievariantie van de variabele iq te schatten.

> var( myData$iq )
[1] 246.5471

Dus �̂2
iq = 246.6. 51. Gebruik de gegevens van

het data frame sportData om
de populatievariantie van de
toevalsvariabelevariabele sport
te schatten, m.b.v. R.

4.3.3 De covariantie

Een goede schatter van de covariantie COVXY is de steekproefgrootheid

1

n � 1

nX

i=1

(Xi � X)(Yi � Y ).

Hij is zuiver. Zijn realisatie in een steekproef wordt als schatting van COVXY

gebruikt:

\COV XY =
1

n � 1

nX

i=1

(xi � x)(yi � y).

Voorbeeld. Je wil de gegevens van het data frame myData gebruiken om de
populatiecovariantie tussen de variabelen gewicht en lengte te schatten.

> cov( myData$gewicht, myData$lengte )
[1] 76.85057

Dus \COV gewicht,lengte = 76.9. 52. Gebruik de gegevens van
het data frame sportData om
de populatiecovariantie tussen
de toevalsvariabelen sport en
tijd te schatten, m.b.v. R.

4.3.4 De correlatiecoë�ciënt

De grootste aannemelijkheid schatter van de correlatiecoë�ciënt ⇢XY is de over-
eenkomende correlatiecoë�ciënt in de steekproef. Deze correlatiecoë�ciënt in
een bepaalde steekproef is rXY . Laat RXY de toevalsvariabele zijn die in elke
steekproef gelijk is aan de correlatiecoë�ciënt rXY . RXY is de grootste aanne-
melijkheid schatter van ⇢XY . Hij is zuiver en e�ciënt. 53. Gebruik de gegevens van

het data frame sportData om
de correlatiecoë�ciënt ⇢
tussen de toevalsvariabelen
sport en tijd te schatten,
m.b.v. R.
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4.4 Oplossingen

50) Gebruik de gegevens van het data frame sportData om de verwachting van
de toevalsvariabelevariabele leeftijd te schatten, m.b.v. R.

Oplossing : De schatting µ̂ is gewoon x. Laten we dus het gemiddelde van
leeftijd berekenen.

> mean( sportData$leeftijd )
[1] 29.29

De schatting is dus µ̂leeftijd = 29.3.

51) Gebruik de gegevens van het data frame sportData om de populatievariantie
van de toevalsvariabelevariabele sport te schatten, m.b.v. R.

Oplossing :

> var( sportData$sport )
[1] 1.13316

De schatting is dus �̂2
sport = 1.13.

52) Gebruik de gegevens van het data frame sportData om de populatiecovari-
antie tussen de toevalsvariabelen sport en tijd te schatten, m.b.v. R.

Oplossing :

> cov( sportData$tijd, sportData$sport )
[1] 2.039384

De schatting is dus \COV tijd,sport = 2.04.

53) Gebruik de gegevens van het data frame sportData om de correlatiecoë�ciënt
⇢ tussen de toevalsvariabelen sport en tijd te schatten, m.b.v. R.

Oplossing :

> cor( sportData$tijd, sportData$sport )
[1] 0.4080658

De schatting is dus ⇢̂tijd,sport = 0.41.
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Hoofdstuk 5

Intervalschatting -
betrouwbaarheidsintervallen

Omwille van het toeval, omwille van de variabiliteit die inherent is aan de trek-
king van elke aselecte steekproef is een puntschatting bijna altijd fout. Hopelijk
niet erg fout, maar toch fout. We gebruiken dus vaak intervalschattingen i.p.v.
puntschattingen: we trekken een steekproef, op basis daarvan berekenen we
een betrouwbaarheidsinterval en we beschouwen (of we beweren) dan dat de
te schatten parameter binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt. Dat kan ook
fout zijn, maar, indien we het betrouwbaarheidsinterval goed kiezen en indien
we deze techniek regelmatig gebruiken, dan zal de te schatten parameter wel
meestal binnen het betrouwbaarheidsinterval liggen.

De technieken om een betrouwbaarheidsinterval te berekenen variëren naar-
gelang de parameter die je wil schatten en naar gelang eventuele bijkomende
assumpties. Hieronder zien we in detail hoe je een betrouwbaarheidsinterval
voor de verwachting van een toevalsvariabele X kunt berekenen.

5.1 Betrouwbaarheidsinterval voor µX

We veronderstellen dat �X onbekend is, zoals in bijna elke realistische situatie.
Er bestaat een andere techniek voor het geval dat �X wel bekend is. We zien
die techniek niet.

5.1.1 De verdeling van X is normaal

Indien de toevalsvariabele X normaal verdeeld is, met verwachting µX en stan-
daarddeviatie �X , dan is het mogelijk te bewijzen dat de steekproefgrootheid

T =
X � µX

SX/
p

n

Studentverdeeld is; in het bijzonder, T ⇠ tn�1.
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We duiden met tn�1;↵ de waarde aan van de tn�1-variabele zodat de opper-
vlakte rechts gelijk is aan ↵. Dit wordt vaak een kritieke waarde genoemd. De
waarde van de tn�1-variabele zodat de oppervlakte rechts gelijk is aan ↵/2 is
dus tn�1;↵/2 (Fig. 5.1). Dus

 

f(x
)

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

α 2

0 tn−1;α 2

x

Figuur 5.1: De kritieke waarde tn�1;↵/2

P (T > tn�1;↵/2) = ↵/2.

Omwille van de symmetrie van de dichtheidsfunctie van de Student verdeling,54. Bereken t10;0.05 m.b.v. R.

P (T < �tn�1;↵/2) = ↵/2.

Bijgevolg (Fig. 5.2),

P (�tn�1;↵/2 < T < tn�1;↵/2) = 1 � ↵.

We kunnen dit herschrijven als
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Figuur 5.2: De kritieke waarden �tn�1;↵/2 en tn�1;↵/2

P

✓
�tn�1;↵/2 <

X � µX

SX/
p

n
< tn�1;↵/2

◆
= 1 � ↵

of

P

✓
X � tn�1;↵/2

SXp
n

< µX < X + tn�1;↵/2
SXp

n

◆
= 1 � ↵.
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We gebruiken dus onderstaande formule voor het betrouwbaarheidsinterval voor
µX 

x � tn�1;↵/2
sXp

n
, x + tn�1;↵/2

sXp
n

�
.

Bij een bepaald onderzoek en een bepaalde steekproef kunnen we niet weten
of het betrouwbaarheidsinterval de verwachting µX bevat, maar indien je deze
formule gebruikt telkens als je een betrouwbaarheidsinterval nodig hebt, dan
zal je intervalschatting meestal juist zijn; de proportie van onderzoeken waar je
intervalschatting correct zal zijn, zal 1 � ↵ zijn.

We wensen natuurlijk dat onze betrouwbaarheidsintervallen zo vaak mogelijk
correct zijn. Onderzoekers gebruiken dus meestal een kleine waarde voor ↵. In
de sociale wetenschappen is ↵ = 0.05 de norm.

Voorwaarde: X moet tenminste van intervalniveau zijn en X moet nor-
maal verdeeld zijn.

5.1.2 De verdeling van X is niet normaal of onbekend

Als X niet normaalverdeeld is, dan is de verdeling van de statistiek T van vorige
rubriek niet Student en we mogen de formule van vorige rubriek niet gebruiken.
Maar, indien de steekproefgrootte groter dan 30 is en indien de verdeling van
X niet te scheef is, dan wordt de verdeling van

T =
X � µX

SX/
p

n

goed benaderd door de Student-verdeling met n�1 vrijheidsgraden. De formule
voor het betrouwbaarheidsinterval voor de verwachting is dus, zoals hierboven,


x � tn�1;↵/2

sXp
n

, x + tn�1;↵/2
sXp

n

�
.

Dit wordt ook als volgt genoteerd:

x ± tn�1;↵/2

sXp
n

�

of (zie Rubr. 4.2) ⇥
x ± tn�1;↵/2 SEX

⇤
. (5.1)

In woorden, het betrouwbaarheidsinterval voor de verwachting is gelijk aan de
schatting van de verwachting plus of minus een kritieke waarde maal de stan-
daardfout van de schatter van de verwachting.

Voorwaarde: X moet tenminste van intervalniveau zijn. De steekproef
moet groot zijn (n � 30).

85



Voorbeeld. Op basis van de gegevens in myData willen we een betrouwbaar-
heidsinterval berekenen voor de verwachting van iq, met een betrouwbaarheid
van 95%. We weten niet of de verdeling van iq normaal is, maar we mogen
bovenstaande benadering gebruiken omdat n = 30.

> n <- dim( myData )[1]
> kr.waarde <- qt( p = 0.025, df = n-1, lower.tail = FALSE )
> mean(myData$iq) - kr.waarde * sd( myData$iq ) / sqrt(n)
[1] 111.4035
> mean(myData$iq) + kr.waarde * sd( myData$iq ) / sqrt(n)
[1] 123.1298

Het betrouwbaarheidsinterval is dus [111.4, 123.1]. We beschouwen nu dat µiq

binnen dit interval ligt. We noemen dit een betrouwbaarheidsinterval met be-
trouwbaarheid 95%, maar eigenlijk is dit misleidend. De kans 95% heeft niets
te maken met dit specifieke interval; wel met de techniek om dit interval op te
stellen. Deze techniek levert correcte intervallen in 95% van de gevallen. Maar
in dit precieze geval, zegt de techniek niets. Je mag dus niet zeggen dat µiq

binnen het interval [111.4, 123.1] ligt met 95% kans. Je hebt de steekproef al ge-
trokken en het toeval speelt dus geen rol meer. Van kansen spreken is bijgevolg
irrelevant.55. Bereken een

betrouwbaarheidsinterval voor
µtijd op basis van sportData,
met een betrouwbaarheid van
95% en ook met een
betrouwbaarheid van 90%.

5.2 Andere betrouwbaarheidsintervallen

Dit hoofdstuk heeft als doel de essentie van betrouwbaarheidsintervallen te pre-
senteren, op basis van een specifiek geval: de schatting van de verwachting. Het
is helemaal niet uitputtend. Verder in deze cursus gaan we nog veel andere
betrouwbaarheidsintervallen zien: voor het verschil tussen twee verwachtingen,
voor de correlatiecoë�ciënt, voor de regressiecoë�ciënt, voor proporties, enz.

Voor veel (maar niet alle) betrouwbaarheidsintervallen is de formule analoog
aan (5.1): het is de schatting van de onbekende parameter ✓ plus of minus een
kritieke waarde van de t-verdeling maal de standaardfout van de schatter. Met
andere woorden is het betrouwbaarheidsinterval voor parameter ✓ gelijk aan

h
✓̂ ± tl;↵/2 SEQ

i
, (5.2)

waar l het aantal vrijheidsgraden van de t-verdeelde schatter Q.
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5.3 Oplossingen

54) Bereken t10;0.05 m.b.v. R.

Oplossing :

> qt( p = 0.05, df = 10, lower.tail = FALSE )
[1] 1.812461

55) Bereken een betrouwbaarheidsinterval voor µtijd op basis van sportData,
met een betrouwbaarheid van 95%.

Oplossing : We weten niet of de verdeling van tijd normaal is, maar we mogen
de benadering gebruiken omdat n > 30. We beginnen met het betrouwbaar-
heidsinterval met een betrouwbaarheid van 95%.

> n <- dim( sportData )[1]
> mean( sportData$tijd ) - qt( p = 0.025, df = n - 1, lower.tail = FALSE )
* sd(sportData$tijd)/sqrt(n)
[1] 22.27036
> mean( sportData$tijd ) + qt( p = 0.025, df = n - 1, lower.tail = FALSE)
* sd( sportData$tijd ) / sqrt( n )
[1] 23.57964

We besluiten dus dat µtijd 2 [22.3, 23.6]. We berekenen nu het betrouwbaar-
heidsinterval met een betrouwbaarheid van 90%.

> n <- dim( sportData )[1]
> mean( sportData$tijd ) - qt( p = 0.05, df = n - 1, lower.tail = FALSE )
* sd(sportData$tijd)/sqrt(n)
[1] 22.37639
> mean( sportData$tijd ) + qt( p = 0.05, df = n - 1, lower.tail = FALSE)
* sd( sportData$tijd ) / sqrt( n )
[1] 23.47361

We besluiten dus dat µtijd 2 [22.4, 23.5].
Dit betrouwbaarheidsinterval is smaller dan de vorige omdat de betrouw-

baarheid nu lager is (90% i.p.v. 95%). Het betrouwbaarheidsinterval is precie-
zer, maar de betrouwbaarheid is lager.
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