1. Waarom hebben we statistiek nodig?
Statistiek is de wetenschap van gegevens en omvat het verzamelen, classificeren, samenvatten,
organiseren, analyseren en interpreteren van numerieke informatie, we hebben 2 vormen:
Beschrijvende statistiek
Verklarende statistiek
= Inferentiële statistiek

Verzamelde informatie zo nauwkeurig en bondig mogelijk op een
methodische manier weergeven
Deze tak gaat over het efficiënt onderzoek doen:
-

Bij een volkstelling eerder een steekproef dan iedereen apart
tellen.

Het gaat dus over de mate van betrouwbaarheid waarmee we iets naar
de hele populatie kunnen generaliseren

Begrippen
Variabele
“Een variabele kan alles zijn wat varieert en wat gemeten kan worden.”
Dit kan dus zijn het geslacht, de oogkleur en de temperatuur.
Soorten meetschalen
Er zijn twee verschillende soorten metingen in de statistiek:
Numerieke meting (kwantitatief)

Dit is het toekennen van een numerieke waarde of
getalwaarde aan een meting: scores.

Ordinale meeting
-

IQ van een persoon
Depressiviteitsschaal

In deze meting duid je een rangorde aan, waarbij iemand met
een IQ 80 een lagere intelligentie heeft dan iemand met een
IQ 150. De getallen die aan de variabele toegediend worden,
kwantificeren hem, ze vertellen op welke plaats hij behoort.
Variabele is hier intelligentie en score is 80 en 150).
Categoriemeting (kwalitatief)

Hier stellen we vast tot welke categorie we een variabele
kunnen plaatsen

Nominale meting
-

Het beroep van een persoon
Het geslacht van een persoon

Als we een onderzoek doen naar hoeveel vrouwen en
mannen er in het IPSOC zijn kunnen we iets dergelijks
uitkomen:
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-

Vrouwen: 500
Mannen: 2

Hou daarbij rekening dat 500 en 2 hier geen scores meer zijn,
maar dus de frequentie van hoeveel keer het voorkomt.

We hebben dan ook twee verschillende soorten numerieke kenmerken (scores:
1. Discreet: Het aantal mogelijke waarden die kunnen voorkomen is beperkt
- Aantal kinderen in een gezin
- Hoeveel boeken je hebt

2. Continu: het aantal mogelijke waarden dat kan voorkomen is ‘onbeperkt’
- Temperatuur
- Ideeën
Hieronder zien we nog vier meetschalen die vaak voorkomen:
Nominale categorisering

Er bestaat geen rangorde tussen de categorieën
- Geslacht

Ordinale meting

Scores zijn te ordenen
- Opleidingsniveau

Intervalmeting

Hier wordt de ordening en afstand tussen twee metingen bepaald
- Temperatuur
- De afstand tussen 1 en 2 centimeter

Ratiometing

Net hetzelfde als een intervalmeting met één belangrijke voorwaarde:
er is een absoluut nulpunt.
- Iets meten, een afstand: 0 – 20 km
- Een gebouw van 15 meter hoog (nulpunt grond)
- Intelligentie

De p-waarde of overschrijdingskans is een statistische waarde die aangeeft hoe waarschijnlijk het is
dat een gemeten verschil (van een gegeven steekproefuitkomst) een toevalligheid betreft.[1] Het geeft
aan wat de kans is dat in de verdeling (gegeven door de nulhypothese) de waarde van de
toetsingsgrootheid wordt behaald of overschreden (links, rechts dan wel tweezijdig). De p-waarde is
dus gebaseerd op de specifieke steekproefwaarde.
De p-waarde geeft aan hoe extreem de gevonden waarde voor de toetsingsgrootheid in de verdeling
onder de nulhypothese is. Hoe kleiner de p-waarde, hoe extremer de uitkomst. In de praktijk worden
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waarden van 5% en 1% aangehouden als grens; is de p-waarde kleiner, dan spreekt men van een
significante, resp. sterk significante uitkomst.
🡺 Drie stappen voor de P-waarde= veronderstel H0 geldt, bereken t, p-waarde is de kans iets
extremer te berekenen dan t
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2. Statistiek met 1 variabele
Variabelen beschrijven
Ruwe gegevens kunnen we naar tabellen en grafieken omzetten om nominale of numerieke gegevens
efficiënt uit te beelden, vaak met een cirkeldiagram.
Bij nominale of categoriegegevens
Deze tabellen zullen dus de frequenties moeten tonen van bepaalde vastgelegde categorieën.
-

Een onderzoeksvraag over het opleidingsniveau van startende BaTP’ers zal dus de frequentie
vragen, dus hoeveel mensen een BSO, TSO, ASO- opleiding hebben gehad.

Het meetniveau is dan nominaal, discreet en categorisch.
Bij ordinale of numerieke gegevens
Hier zullen we dus de ruwe gegevens ordenen en daarbij kunnen we het best van een histogram
gebruik maken.
-

Het IQ van startende BaTP’ers wordt onderzocht en we zullen de gegevens dus van laag naar
hoog ordenen en de frequentie van wie in welke ‘klasse’ (91-101) behoort.

Praktisch uitgelegd

f

f’

F

F’

De frequentie is hier dus het aantal keer dat deze
score voorkomt. Dit zijn absolute frequenties, de
‘echte’ aantallen zoals die in de steekproef
voorkomen
Dit zijn de relatieve frequenties, vaak in procenten
uitgedrukt (hier nu niet). Dit zijn de aantallen in
vergelijking met het totaal
f’ berekent men door de frequentie (f) te delen
door het N
Dit is dan de cumulatieve frequentie, de som van
de frequenties.
Berekend door van laag naar hoog alles op te
tellen.
De relatieve cumulatieve frequentie is dan
opnieuw de procentuele uitdrukking van deze keer
de cumulatieve frequentie.
F’ berekent men dan door de cumulatieve
frequentie(F) te delen door het N
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Daarnaast kunnen we ook nog gebruik maken van klassen om alle informatie zo duidelijk mogelijk te
maken. Zoals je hiernaast ziet is de opsomming van alle IQ’s apart niet zo overzichtelijk. Daarom
werken we soms met klassen:
f

f’

F

F’

95-99

4

.4

4

40

100-104

3

.3

7

70

105-109

3

.3

10

100

N = 10

Centrummaten
We kunnen maten van centrale tendentie gebruiken, deze geven aan rond welke centrale waarde (op
de X-as) de verdeling gelegen/ geconcentreerd is. De centrale tendentie van een reeks scores is dus
wat de meest waarschijnlijke scores in de verdeling van meetuitslagen zijn.
Daar hebben we drie centrummaten voor:
Modus (Mo)
De waarde met de hoogste frequentie, kan afgeleid worden vanuit een frequentietabel of grafiek. Kan
op nominaal en ordinaal niveau bepaald worden.
Bij een eentoppige verdeling (als er maar 1 frequentie het hoogst is), dan spreken we van een modus.
Als er twee punten zijn die allebei het hoogst zijn, spreken we van een bi-modale verdeling.
Als men gebruik maakt van klassen spreekt men van de modale klasse.
-

In ons vorig praktisch voorbeeld (zonder klassen) heeft 105 een frequentie van 3 en is de
modus dus 105.

-

In ons vorig praktisch voorbeeld met klassen heeft de klasse 95-99 een frequentie van 4 en is
((94,5+99,5/2)) 97 dan de modus en 95-99 de modale klasse.

Men kan wel stellen dat het een instabiele maat is die snel verandert, vaak al kleine wijzigingen in de
scores.
Mediaan (Md)
“De waarde waaronder en waarboven er evenveel (50%) uitslagen gelegen zijn, dus het midden van
de verdeling.”
Dit kan enkel bepaald worden vanaf ordinaal niveau.
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-

Bij oneven ruwe score: middelste uitslag nemen
Bij even ruwe score: het gemiddelde van de twee middelste uitslagen nemen

Rekenkundig gemiddelde ( )
Dit kan men vanaf het intervalniveau gebruiken en bestaat uit het optellen van alle ruwe scores en de
som dan te delen door het totaal aantal uitslagen:

-

Als we de ruwe scores 105, 95, 105, 101, 103, 95, 105, 97, 97, 104 hebben zullen we als volgt
te werk gaan:

Overzicht
Het gebruik van centrale tendentiematen is dus afhankelijk van:
1. Meetniveau
Nominaal
Ordinaal
Metrisch

Modus
Modus en mediaan
Modus, mediaan en rekenkundig gemiddelde

2. Beoogde nauwkeurigheid
Het rekenkundig gemiddelde is het meest nauwkeurig omdat het alle uitslagen gebruikt. De mediaan
is ook nauwkeuriger dan de modus.
3. Vorm van de verdeling
Modus

Nadelen:
- Benut weinig informatie uit de gegevens
- Zeer instabiele maatstaf, kleine veranderingen in frequenties
kan modus sterk veranderen

Voordelen:
- Weinig rekenwerk
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Mediaan

-

Handig bij tweetoppige verdeling (bimodaal)

-

Beter dan modus, maar slechter dan gemiddelde omdat het
enkel op basis van de volgorde werkt, en niet op de verschillen
tussen de uitkomsten
Voordeel tegenover gemiddelde is dat het minder gevoelig is
voor extreme waarden dan het gemiddelde

-

Rekenkundig gemiddelde

Over het algemeen de beste centrummaat met deze nadelen:
- Als de frequentieverdeling meer dan 1 top heeft, door de
ongelijksoortigheid (heterogeniteit) van de waarnemingen,
waar is het geheel dan?
-

Bij een zeer asymmetrische verdeling kan het gemiddelde sterk
door extreme waarden beïnvloed worden. Er kan dus snel een
scheefheid ontstaan.

Enkel als een verdeling perfect symmetrisch is en het hoogste punt in het midden valt, kunnen de
modus, mediaan en het gemiddelde samenvallen.

Spreidingsmaten
Deze maten geven een idee van de afwijking van de uitslagen tegenover de ‘gemiddelden’. Door de
centrum- en spreidingsmaat te bepalen kunnen we ons een goed idee vormen van de
frequentieverdeling.
Interkwartielafstand (Q3-Q1)
Om de interkwartielafstand te berekenen delen we de verdeling in 4 en bekijken het bereik van de
twee middelste delen. Dit kunnen we vanaf ordinaal niveau.
Interkwartiele deviatie is de afstand waarover de middelste 50% uitslagen gespreid liggen.
We kunnen dit op een gelijkaardige manier als bij de mediaan
bepalen. Bij discrete variabelen kunnen we dit direct afleiden vanuit
de tabel afleiden.
Q1= 25% vd uitkomsten is kleinder dan het eerste kwartiel
Q2= Mediaan 50% vd uitkomsten is kleiner dan het tweede kwartiel
Q3= 75% vd uitkomsten is kleiner dan het derde kwartiel
🡺Boxplot: Maximum-Q1-Q2(mediaan)-Q3-Minimum
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Bereik (R)= Range
Het interval tussen de hoogste en laagste score wordt het bereik, range of variatiebreedte genoemd.
Het is een zeer oppervlakkige maat van spreiding omdat het enkel de meest extreme scores in acht
houdt. R = H - L
Variantie en standaarddeviatie (SD of σ)
De deviatie (d2) van een uitkomst is het kwadraat van het verschil tussen de uitkomst (x) en het
gemiddelde van alle uitkomsten (

)

Deviaties geven info over spreiding van uitkomsten, varianties van een serie uitkomsten is het
gemiddelde van de deviaties van die uitkomsten
De variantie is de gemiddelde kwadratische afwijking ten opzichte van het gemiddelde.

Voor steekproef=

(staat zo in de cursus)

De standaarddeviatie is de wortel hieruit, waardoor variantie dus het kwadraat van de
standaardafwijking is.

Bij ruwe scores
Het stappenplan hierbij is:
-

Bereken het gemiddelde van de variabele
Trek iedere waarde van het gemiddelde af
Kwadrateer deze verschillen
Tel de gekwadrateerde verschillen op

Om variantie te bekomen deel je dan de som door N, om de standaardafwijking te bekomen trekken
we er daarna nog eens de wortel uit.
Voorbeeld voor populatie!

,

105, 95, 105, 101, 103, 95, 105, 97, 97, 104
Het gemiddelde bedraagt hier dan 100,7. Nu gaan we dit van elke waarde aftrekken:
s² = ((105-100.7)² + (95-100.7)² + (105-100.7)² + (101-100.7)² + (103-100.7)² + (95-100.7)² +
(105-100.7)² + (97-100.7)² + (97-100.7)² + (104-100.7)² / (GEDEELD DOOR) 10 (N)
variantie s²= 16,41
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standaarddeviatie s= vierkantswortel van 16,41= 4.05
Variantiecoëfficient is de standaardafwijking (s²) gedeeld door (de absolute waarde van) het
gemiddelde ( ). Wordt vaak gebruikt om de spreiding van variabelen te vergelijken die op
verschillende schalen zijn gemeten. (vaak in procenten uitgedrukt)

Scheefheid
Een verdeling kan scheef zijn in vergelijking met een perfect symmetrisch verdeling met een hoogste
punt die in het midden valt. Het ideaal ziet u hieronder, in dit geval is het gemiddelde gelijk aan de
mediaan en modus:

Positieve scheefheid=rechtsscheef

In dit geval is de modus groter dan de mediaan en de mediaan groter dan het gemiddelde
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Negatieve scheefheid= linksscheef

In dit geval is het gemiddelde groter dan de mediaan en de mediaan groter dan de modus
🡺 Frequentiedichtheid= frequentie/klassenbreedte
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Normaalverdeling
Een normaalverdeling geeft aan hoeveel keer standaarddeviatie een meetwaarde van het gemiddelde
ligt. Dit is net zoals bij psychometrische
technieken.
-

-

Als de meetwaarde groter is dan het
gemiddelde spreken we van een
positieve standaardwaarde
Als de meetwaarde kleiner is dan het
gemiddelde van een negatieve
standaardwaarde.

We spreken van een standaardnormaal
verdeling is het gemiddelde 0 is en de standaarddeviatie 1.
Dit kunnen we via deze formule berekenen.

1. Statistiek met twee variabelen
Verbanden
Veel onderzoek in de psychologie onderzoekt de verbanden tussen twee of meer variabelen.
Kruistabel
Als we een hypothese zoals deze hebben:
“Vrouwen worden meer opgenomen in ziekenhuizen dan mannen”
Analyse-eenheid
Geslacht
Ziekenhuis
A
Man
Ja
B
Vrouw
Ja
C
Vrouw
Nee
D
Man
Nee
E
Vrouw
Ja
In deze hypothese wordt dus een samenhang of associatie verondersteld tussen twee variabelen
(geslacht en ziekenhuis). We kunnen deze informatie het best weergeven met een kruistabel:
Man
11

Vrouw

Ja
Nee
Spreidingsdiagram

1
1

2
1

Een spreidingsdiagram, ook wel scatterplot genoemd, is zeer geschikt om de relatie tussen twee
metrische variabelen weer te geven. Hier zetten we de waarden van de ene variabele uit tegen de
waarden van de andere variabele om ze zo goed te kunnen vergelijken.
Dit gaat vaak gepaard met een assenstelsel:
-

X-as bevat hierbij de waarden van de ene variabele, die mogelijk de oorzaak is
Y-as bevat dan de waarden van de andere variabele die mogelijk het gevolg is.

Elk punt verwijst daarbij naar een waarde en is dus één onderzoekselement. Al deze waarden samen
hebben vaak als resultaat een puntenwolk (zoals je ziet op de foto).
Soms kun je in een scatterplot zien dat de punten min of meer op een rechte lijn liggen. Als we daar
een lijn door trekken, kunnen we dit de regressielijn noemen.

In het bovenstaande voorbeeld zien we een neiging tot concentratie in het gebied van:
-

Hoge waarden van x en Y
Lage waarden van X en Y

In dit geval kunnen we van een positieve samenhang spreken.
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Correlatiecoëfficiënten
Het spreidingsdiagram is interessant maar neemt ruimte in beslag, het is gemakkelijker om de
correlatiecoëfficient te gebruiken. Deze vat de belangrijkste kenmerken van het spreidingsdiagram
samen in één numerieke index.
Eerst kunnen we stellen dat de correlatie tussen x en y altijd tussen -1 en +1 ligt waarbij:
0.90 – 1.00
0.89 – 0.80
0.65 – 0.79
0.64 – 0.45
-0.90 tot -1

Zeer hoge positieve correlatie
Hoge positieve correlatie
Tamelijk hoge positieve correlatie
Lage positieve correlatie
Zeer hoge positieve negatieve correlatie

De covariantie is een maat die de spreiding van twee gekoppelde variabelen meet. Het geeft dus aan
of de waarden van de ene variabele toe of afnemen bij toenemende waarden van de andere
variabele. Het probleem met de covariantie is dat ze pas vanaf interval niveau kan berekend worden,
dus met een soort schaal.

Een grote positieve waarde betekent dat er een sterk positief verband staat tussen de variabelen
Een grote negatieve waarde betekent dan dat er een sterk negatief verband is.
De grootte van de covariantie wordt bepaald door de grootte van de varianties van de twee
afzonderlijke variabelen. Varianties zijn dus de gemiddelde kwadratische afwijking van de waarden
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van het gemiddelde. Dit heeft als gevolg dat hoe groter de varianties zijn, hoe groter de covarianties
zijn. En hoe groter de covariantie, hoe moeilijker we de beide variabelen kunnen vergelijken.
Nog even ter duidelijkheid, de covariantie is dus afhankelijk van N, waardoor we een cijfer bekomen
die ons enkel vertelt of er een positieve of negatieve samenhang is. Maar de correlatiecoëfficiënt
toont dan de:
-

Mate van lineaire samenhang (covariantie doet enkel dit!)
De sterkte van de samenhang
Nemen waarden aan tussen -1 en 1, waarde rond 0 geeft dat er geen lineaire samenhang is
Verandert niet bij lineaire transformatie

Pearsons corrolatiecoëfficiënt

Determinatiecoëfficiënt
Wanneer de correlatiecoëfficiënt aangeeft hoeveel variantie twee variabelen gelijkaardig hebben,
geeft de gekwadrateerde versie van
de correlatiecoëfficiënt
(determinatiecoëfficiënt) aan
hoeveel variantie er precies gedeeld
wordt.
Als we de correlatiecoëfficiënt (r)
berekend hebben, verkrijgen we
een getal tussen -1 en +1 die geldt
voor beide variabelen. Door dit nog
eens te kwadrateren vermeng je de beide coëfficiënten tot een getal die aantoont hoeveel variantie
er gedeeld wordt.
🡺getalx100 geeft procent aan dat door het lineair regressiemodel wordt verklaard
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Varia van Sven
- Correlatie betekent geen causaliteit
Een hoge correlatie tussen variabele A en B betekent niet direct dat A oorzaak is van B of omgekeerd,
er kan nog altijd een derde variabele in het spel zitten!
-

Schijncorrelaties of pseudo-correlaties

Correlatie tussen twee variabelen die ontstaan is door een gemeenschappelijke factor of groep van
factoren die de onderzoeker over het hoofd ziet.

Regressie (Galton)
De afhankelijke variabele is de variabele die we onderzoeken, omdat hij afhangt van een
onafhankelijke variabele. Regressie geeft net als de correlatiecoëfficiënt enkele kenmerken weer van
twee variabelen, het heeft voornamelijk een voorspellende functie en is dus eigenlijk causaal.
Om het concept regressie beter te kunnen uitleggen moeten we even terugdenken aan de
regressielijn. Deze lijn tracht te zorgen dat de afstand van alle punten zo minimaal mogelijk tegenover
de lijn is, dat ze allemaal zo dicht mogelijk zijn bij hem.
Maar om te weten hoe we deze regressielijn kunnen trekken moeten we rekening houden met:
1. Het punt waar de regressielijn de Y-as snijdt wanneer X = 0 is.
Dus je kijkt naar de weg die hij aflegt en dus waar hij de Y-as aanraakt wanneer X = 0 is. Dit kan
positief zijn deze waarde maar ook negatief. Dit punt noemen we meestal intercept en geven we het
symbool
2. De helling van de regressielijn.
-

Deze helling kan positief zijn en dan zal de lijn van linksonder naar rechtsboven lopen
De helling kan ook negatief zijn en dan loopt de lijn van linksboven naar rechtsonder

Deze helling zullen we de regressiecoëfficiënt noemen of gewicht en krijgt het symbool b.
Om verder te gaan moet ik ook nog stellen dat regressie enkel vanaf interval niveau gemeten kan
worden. De formule om scores te voorspellen is als volgt:

Kleinste-kwadratenmethode: om de best passende lijn te vormen
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‘e’ is de error, hoeveel een punt verschilt van het gemiddelde
r=1🡺alle punten op de lijn
r=0🡺geen lijn

🡺opletten voor extraplotatie!
SStotal=SSregression+Sserror
SStotal=SSregression indien alle punten op het gemiddelde liggen

Significantietoetsen
Verklarende statistiek – Kansberekening
Dit is de verzameling van statistische toetsen die, via het toetsen van hypotheses en het onderzoek
van steekproeven, generaliserende uitspraken doen over populaties. Wordt ook wel toetsende
statistiek, inductieve of analytische statistiek genoemd en gaat dus een stap verder dan de
beschrijvende statistiek die geen generaliseringen doet.

Steekproeven en populatie
Een steekproef is een klein aantal scores die we halen uit een totaal aantal scores. De populatie is dan
het totaal aantal scores.
We hebben het hier niet over een populatie of steekproef van mensen, maar over scores voor een
variabele. Een statistische populatie bestaat uit alle scores voor een bepaalde variabele.
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De statistische populatie is eerder een theoretisch concept die heel moeilijk te bereiken valt. Vaak
beschikken we maar over een aantal scores, de steekproef. Soms kan de populatie de steekproef zijn
maar dit is heel zelden:
We moeten op basis van de steekproef trachten een schatting te maken van onze populatie. Als we
niets weten over onze populatie, kunnen we op basis van de steekproef trachten een schatting te
maken.
-

Onze beste schatting voor de modus van de
populatie is de modus van de steekproef

-

Onze beste schatting voor het gemiddelde van
de populatie is het gemiddelde van de
steekproef

Deze zijn niet altijd accuraat, maar kunnen een
hulpmiddel zijn. Maar om dit te kunnen doen hebben
we een voorwaarde: het gebruik van een aselecte of
randomsteekproeftrekking.
Dit betekent dat we scores op zo’n manier selecteren, dat elke score in de populatie een even grote
kans heeft gekozen te worden. Er is geen voorkeur om een bepaalde score uit de populatie te kiezen.
Het is belangrijk te beseffen dat hoe meer elementen of scores in de steekproef opgenomen worden,
hoe beter de schattingen voor het gemiddelde van de populatie. Want hoe meer elementen hoe
meer scores we verkrijgen die dicht rond het gemiddelde liggen van de populatie, en hoe accurater
de schatting dus zal zijn!
Dus op basis van een steekproef maken we een
schatting van de populatie. We maken daarbij
een steekproevengemiddelde en de variantie
geeft dan aan in hoeverre de getallen eraan
ongelijk zijn. Daarom trekken we ook de waarde
van het gemiddelde af, om een indruk te krijgen hoever ieder getal van het gemiddelde ligt.
Betrouwbaarheidsintervallen
Dit is ook en belangrijk concept, het betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde. Om je het
concept te kunnen uitleggen moet je eerst snappen wat een foutmarge is. De foutmarge is de
buitenste 5% van de steekproef, de extreme scores .
Het betrouwbaarheidsinterval is dan de resterende 95% scores die van de steekproefgemiddelden
uitmaken. Het binnenste waar het meerderendeel van de scores zich bevinden en de extreme 5%
uitsluit.

-Populatieverdeling is normaal of de de steekproefomvang is groot n>25
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-Waarnemingen zijn onafhankelijk
Standaardfout
Een steekproefgemiddelde berekenen is nog maar het begin, maar om de spreiding, de variantie te
meten, gebruiken we de standaardfout! De standaardfout is gewoon een andere term voor de
standaarddeviatie van steekproefgemiddelden. Een definitie is deze:
“De gemiddelde afwijking van de individuele steekproefgemiddelden van het gemiddelde van de
steekproefgemiddelden.”
Maar om dit te berekenen kunnen we niet dezelfde formule gebruiken als bij de standaarddeviatie.

Dit is eerder een theoretische formule die we hoogstwaarschijnlijk niet gebruiken, de formule
onderaan dan weer wel.
Vrijheidsgraden
Zoals je ziet delen we hier door “N-1” en niet meer door N zoals we bij de normale standaarddeviatie
doen. Een uitleg hiervoor is moeilijk maar ik zal proberen. “N-1” betekent het aantal vrijheidsgraden
van de variantie of van de standaardafwijking. Slechts n-1 van de gekwadrateerde afwijkingen kunnen
zich vrij bewegen.
“Het aantal vrijheidsgraden is het aantal onafhankelijke waarnemingen waarmee een
steekproefgrootheid is bepaald, of het aantal waarden dat vrij kan variëren wanneer de waarde van
de steekproefgrootheid bekend is.”
Als we drie cijfers hebben: 2, 6 en 7 waarbij het gemiddelde altijd 5 moet blijven. Hoeveel getallen
mogen we dan variëren? Enkel 3, door het feit dat we een gemiddelde vastleggen (afhankelijk maken)
verliezen we één vrijheidsgraad bij de variantieschatting (=n-1).

Hypothese-toetsing
Een hypothese-toetsing tracht te bewijzen dat een bepaald onderzoeksresultaat niet op toeval berust.
-

Als we een munt 50 maal gooien, verwachten we dat het gemiddelde rond de 50% kop en
munt ligt.

Maar vanaf wanneer wijkt een resultaat significant af? Wanneer we 30 keer kop gooien? 35, 40 keer?
Gebruikelijk noemen we uitkomsten enkel betekenisvol of significant wanneer er een kleine kans (1 –
5% kans) is dat die bij toeval gebeuren. Dus we spreken van significantie als dit buiten het 95%
betrouwbaarheidsinterval valt.
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Statistische significantie van de correlatiecoëfficiënt
Stel je een situatie voor waarbij onderzoekers een correlatiecoëfficiënt van 0,56 hebben bij een
steekproef en dit willen generaliseren naar de populatie. Het kan zijn dat hun steekproef te klein is en
dat over het geheel genomen de correlatie van de gemeten variabelen in de populatie 0 is.
Maar bij de onderzoekers hun resultaten zijn er inderdaad aselecte steekproeven (dus een persoon
of enkele) waarbij de correlatie 0 is, maar er zijn ook steekproeven die wel een correlatie vertonen.
Daarom moeten we de waarschijnlijke correlaties zien te vindend, en de onwaarschijnlijke (correlatie
voor populatie = 0). De onwaarschijnlijke correlaties bevinden zich meestal in de buitenste 5%, 2,5%
in beide buitenste richtingen.
Deze correlaties worden dan ook niet gegeneraliseerd omdat er maar 1 kans op 20 is dat ze
voorkomt, ze representeert dus heel onwaarschijnlijk de populatiewaarde. Wanneer een
correlatiecoëfficiënt in de buitenste 5% ligt, noemen we deze statistisch significant (=ongewoon,
onwaarschijnlijk).
Het is belangrijk te weten dat een steekproef met een andere omvang, grootte uit dezelfde populatie
zal resulteren in een andere spreiding van correlaties.
Er bestaan hierover twee belangrijke hypotheses
Nulhypothese H0
Deze hypothese stelt dat er geen verband bestaat tussen twee variabelen:
-

Er is geen verband tussen geslacht en inkomen

•

De alternatieve hypothese

H1 of Ha stelt daarentegen dat er wel een verband tussen twee

variabelen:
-

Er is een verband tussen de mensen hun opleiding en hun inkomen

Het is duidelijk dat de een wel een verband veronderstelt en de ander niet. Als we de nulhypothese
aanvaarden verwerpen we de alternatieve hypothese en omgekeerd. Om een populatie te schrijven
dat geen verband heeft tussen twee variabelen gebruiken we dus de nulhypothese.
Back to correlation
De nulhypothese neemt dus aan de correlatiecoëfficiënt tussen de twee variabelen in de populatie
gelijk aan 0 is. Maar hoe weten we welke hypothese we moeten aanvaarden of verwerpen, aan de
hand van volgend voorbeeld tracht ik je dit uit te leggen:
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Bij onderstaand voorbeeld moeten we de correlatiecoëfficiënt gebruiken. Ik zal niet terug de hele
oefening vermelden omdat we al een soortgelijk oefening gedaan hebben, ik raad wel aan dat je ze
maakt. Hieronder geef ik de oplossingen:
(X -

)² + Vierkantswortel

(Y -

)² + Vierkantswortel

8
9.36

70,4
R

0,94

We hebben de correlatiecoëfficiënt nu berekend die voorkomt in de steekproef, maar komt deze ook
in de populatie voor? Is het waarschijnlijk? Statistici hebben ervoor gezorgd dat er tabellen zijn die
ons voor elke steekproefomvang vertellen wat de minimumgrootte van een correlatiecoëfficiënt moet
zijn die de middelste 95% van de correlaties van de buitenste 5% scheidt! Deze grenswaarden (tussen
95% en 5%) worden de kritieke waarden genoemd want ze betekenen het volgende:
-

Als de correlatie van de steekproef in de middelste 95% van de correlaties valt wordt de
nulhypothese aanvaard en is er dus naar het schijnt geen verband tussen beide variabelen.

-

Als de correlatie in de steekproef echter in de buitenste 5% van de correlaties valt dan wordt
de alternatieve hypothese aanvaard.

Volgens deze tabel moet, bij een steekproefomvang van 10, de correlatie liggen tussen -0,63 tot -1,00
of tussen 0,63 tot 1,00 liggen om in de buitenste 5% te zijn en zo de alternatieve hypothese te
ondersteunen. De rest daartussen, dus dichter bij 0, ondersteunen allemaal de nulhypothese.
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We spreken hierbij ook van twee fouten die mogelijks gemaakt kunnen worden:
Type 1-fout
Type 2-fout

Concluderen dat de nulhypothese onjuist is, terwijl deze in werkelijkheid juist is
Concluderen dat de nulhypothese juist is, terwijl deze in werkelijkheid onjuist is

Als we onze bevindingen hebben gevonden moeten we die ook kunnen uitschrijven, hieronder een
voorbeeld hoe we gegevens kunnen omschrijven:
-

Er is een negatieve correlatie van -0,90 tussen *bla* en *bli*, die (of niet) significant is op het
5%-niveau bij een steekproefomvang van 10.

Voorbeeld

Hiervan moeten we bepalen wat H0 en Ha is, de r bepalen en de significantie ervan. En hoe we dit
zouden uitschrijven in een rapport.

H0
Ha

Er is geen verband tussen het IQ en de mate van xenofobie

R
Rapport

- 0,98 (we hebben al twee voorbeelden gehad, nu kan je het zelf!)
We weten dat de steekproefomvang 5 bedraagt en we een correlatie van -0,98
hebben. We kijken naar de tabel en zien dat de correlatie zich in de buitenste 5%
bevindt waardoor we kunnen stellen:

Er is een verband tussen het IQ en de mate van xenofobie

-

Er is een negatieve correlatie van -0,98 tussen IQ en xenofobie, die
significant is op het 5%-niveau bij een steekproefomvang van 5.

De t-toets: twee steekproeven van afhankelijke scores
vergelijken
Z-scores
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Het gemiddelde van z is altijd 0 en de variantie is altijd 1
Een negatieve waarde bekent kleinder dan het gemiddelde, positieve waarde is bovengemiddeld.
Dit is een manier om onze scores om te vormen naar een aantal standaarddeviaties, zo kunnen we
weten waar die ligt tegenover het gemiddelde.
-

Als de grootte van een standaarddeviatie 7 (voorbeeld) is, dan weten we dat de score die 21
boven de gemiddelde scores ligt, 21/7 = 3 standaarddeviaties boven het gemiddelde ligt.
Een score die 14 onder het gemiddelde ligt, 14/7 = 2 standaarddeviaties onder het
gemiddelde

Het voordeel hierbij is dat de maat (meter, kilo, IQ) buiten rekening gehouden wordt waardoor het
een universele meetschaal is (het aantal standaarddeviaties). De z-score betekent dus simpelweg het
aantal standaarddeviaties dat een bepaalde score boven of onder het gemiddelde van de scores ligt.
t-toets
Veel onderzoeksprojecten maken een vergelijking tussen twee groepen scores. Elk van beide groepen
scores is dan een steekproef uit een populatie van scores. De afhankelijke t-toets vergelijkt de
gemiddelden van twee afhankelijke steekproeven van scores en gaat na of de gemiddelden significant
verschillen.
-

Men vraagt zich of gedragstherapie helpt om PTSS te verbeteren en we meten dit door een
herhaalde meting uit te voeren waarbij men op twee verschillende meetmomenten meet

We zien hier dus de twee verschillende meetmomenten en hun gemiddelden (M). De vraag is dus of
het verschil van de gemiddelde scores zoveel van elkaar verschillen dat ze bij de buitenste 5% valt. Als
de verschilscores veel verschillen en dus significant zijn dan kunnen de onderzoeksresultaten
gegeneraliseerd worden.
Men spreekt van herhaalde metingen als deelnemers meer dan eens op dezelfde variabele gemeten
wordt, deze leveren dan afhankelijke scores op.
We hebben twee versies van de t-toets, eentje voor afhankelijke en eentje voor onafhankelijke

steekproeven.
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Theorie
We kunnen terug vertrekken vanuit de nulhypothese die stelt dat er geen verband bestaat tussen de
twee variabelen in het onderzoek. In dit geval houdt dit in dat de beide steekproeven die uit de
populatie genomen werden allebei hetzelfde gemiddelde hebben.
We hebben dan ook een t-verdeling, dit is gewoon dat we net zoals we een z-score hebben, ook een
t-score hebben. Het grootste verschil tussen beide scores is dat de standaardfout wordt gebruikt in
plaats van de standaarddeviatie. De standaardfout is de standaarddeviatie van het
steekproefgemiddelde.
Op deze manier kunnen we het relatieve verschil tussen een bepaald steekproefgemiddelde met het
gemiddelde steekproefgemiddelde berekenen.

De z- en t-verdeling zijn beiden van toepassing op een standaardnormale verdeling. Volgende tabel
geeft de waarde van de t-score aan die nodig is om te kunnen stellen dat een steekproefgemiddelde
in de buitenste 5% ligt van de steekproefgemiddelden. Als dat zo is spreken we van een statistisch
significant steekproefgemiddelde.
De tabel is ook opgezet naar het aantal vrijheidsgraden. Gewoonlijk is dit de steekproefomvang – 1
(N-1) als er één steekproef wordt gebruikt om de standaardfout te schatten.
Een klein oefeningetje waarbij we t berekenen:
Stel dat het populatiegemiddelde 1 is, de standaardfout 2,5 en een steekproef een gemiddelde van 8
heeft (N = 10):

Is deze score nu statistisch significant? We kijken in de tabel, het aantal vrijheidsgraden (N-1) is 9. De
hypothese wordt vanaf 2,26 of meer aanvaard dus in dit geval wordt de hypothese aanvaard.
De betekenis van 2,8 is dat ons steekproefgemiddelde 2,8 standaardfouten boven het gemiddelde
steekproefgemiddelde (populatiegemiddelde) ligt van 1,0.
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De t-toets:
Twee steekproeven van afhankelijke scores vergelijken
We brengen de twee steekproeven terug tot 1 door
d= meting voor- meting na

twee steekproeven van
onafhankelijke scores vergelijken
Bij de afhankelijke variabelen maken we gebruik van een herhaalde meting maar bij onafhankelijke
variabelen is er sprake van een meting op twee verschillende groepen.
-

Depressieve groepen ten opzichte van een normale groep
Experimentele groepen ten opzichte van een controlegroep
Dit is simpelweg gezien de formule om de t-toets te berekenen, er is wel
veel veranderd om de standaardfout te berekenen omdat we nu met twee
steekproeven werken die onafhankelijke scores bevatten.

XA en XB zijn onafhankelijk

Probleem: indien standaardeviaties niet
bekend zijn
Vormen de standaardeviaties van de steekproef een alternatief

🡺

Varia van sven
De t-toets gebruiken we enkel bij een normaalverdeling. Als de steekproeven duidelijk scheef
verdeeld zijn overwegen we om eerder de Mann-Whitney U-toets te gebruiken.
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Kansrekening
Significantieniveaus beknopt presenteren
Hieronder geef ik wat zeker vermeld moet worden bij het presenteren van statistische significantie:
1.
2.
3.
4.

De statistische verdeling die we gebruiken (F, chi, r, z, t)
Het aantal vrijheidsgraden (df)
Het resultaat van de berekening (de bekomen waarde)
Het significantieniveau (ns = niet significant, gaat met een p vooraf die voor probability,
waarschijnlijkheid staat)

Een voorbeeld hieronder
De hypothese dat dronken personen slecht articuleren
werd bevestigd

T(97 =vrijheidsgraden) = 2,88, p < 0,01

Eenzijdige en tweezijdige significantietoetsen
Onderzoekers kunnen soms zo zeker zijn in de waarschijnlijke uitkomst van hun onderzoek dat ze
voorspellingen doen over het verband tussen hun onafhankelijke en afhankelijke variabelen.
Een onderzoeker kan in de plaats van dat de onafhankelijke variabele leeftijd gecorreleerd is met de
afhankelijke variabele verbale vaardigheid stellen dat de onafhankelijke variabele positief of
negatief(dit is de voorspelling) correleert met de afhankelijke variabele verbale vaardigheid.
Dit is een voorbeeld van een gerichte voorspelling, die stelt dus dat twee variabelen positief OF
negatief zullen correleren. Ze worden ook eenzijdige geacht omdat ze maar altijd in maar één richting
kunnen correleren in de voorspelling
Een ongerichte voorspelling daarentegen stelt enkel dat twee variabelen zullen correleren en geeft
daarbij geen richting aan. Het wordt daarom ook als een tweezijdige toets aanzien.
Bij een gerichte voorspelling zullen de kritieke waarden van de significantietoets verschillen. Het heeft
een aantal strenge criteria.
Als we voor een gerichte alternatieve hypothese kiezen, moeten we ons begrip van de nulhypothese
herzien.
-

Intelligentie correleert positief met het opleidingsniveau

De nulhypothese zou in dit geval zijn dat intelligentie niet positief correleert met het
opleidingsniveau, we hebben twee situaties waarin de nulhypothese correct is:
-

Intelligentie correleert niet met het opleidingsniveau
Intelligentie correleert negatief met het opleidingsniveau
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We zien dus dat de kansen tegen de gerichte alternatieve hypothese gericht zijn. Hieronder toon ik
een afbeelding waaraan ik het theoretisch concept zal trachten uit te leggen:

Bij een eenzijdige, dus gerichte hypothese kunnen we maar op een significantie rekenen bij 2,5%, bij
een kant van de uiterste, niet beide zoals bij tweezijdig die ons normaal 5% kans geeft.
Als we een positief verband voorspellen, maar we hebben een resultaat die normaal een significant
negatief resultaat is dan negeren we dit resultaat, omdat het enkel de nulhypothese bevestigd. Dit is
ook een reden waarom deze gerichte hypothese minder vaak gebruikt wordt, men mag de
voorspelling niet herzien om zich te richten op het bekomen resultaat.
Daarnaast zijn er nog eisen die voldaan moeten worden:
1. De voorspelling is op een goed betrouwbare theorie gebaseerd en niet intuïtief
2. De voorspelling is op soortgelijk onderzoek gebaseerd dat ook consistente trends in de
voorspelde richting aangetoond heeft
3. De voorspellingen moeten gebeurd zijn voor we eigen informatie verzameld hebben
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Rangtoetsen
Parametrische toetsen
Voor veel statistische methoden hebben we
kenmerken (parameters) nodig van de populatie.
De numerieke scores die we bekomen moeten
ongeveer de normaalverdeling benaderen.

Niet-parametrische toetsen
Als we geen normaalverdeling bekomen kunnen
we gebruik maken van deze soort toetsen omdat
zij geen voorwaarden hebben over de verdeling
in de populatie.
Veel zo’n toetsen zijn op rangnummers
gebaseerd wat het berekenen eenvoudig maakt.
Enkele nadelen zijn:
- Moeilijker bij veel hoeveelheden
gegevens
-

Gegevens in de psychologie hebben vaak
beperkt bereik van scores waardoor
dezelfde waarden vaak verschillende
keren voorkomen wat de rangorders
minder nauwkeurig maakt

-

Niet-parametrische toetsen zijn niet zo
gevarieerd en flexibel als parametrische
toetsen

Rangordenen is simpelweg de reeks scores ordenen van klein naar groot. Waarom gebruiken
niet-parametrische toetsen deze technieken?
We verkrijgen daardoor een standaardverdeling van scores met standaardkenmerken. De
rangnummers voor een aantal scores zijn altijd hetzelfde, hoe variërend deze scores ook zijn.
De rangordelijke scores van IQ’s van de 10 grootste genieën zijn even groot als de rangordelijke scores
van introversie bij 10 leden van postzegelverzamelaars.
We moeten dus geen berekening uitoefenen op de scores zelf maar op de 10 rangnummers, alleen de
steekproefomvang is dan nog van invloed, niet de numerieke waarden.
We hebben reeds de Spearmans rho besproken en de chikwadraattoets, dit zijn allebei voorbeelden
van niet-parametrische toetsen. Hieronder een tabel met vergelijkbare toetsen
Parametrische
Afhankelijke t-toets
Onafhankelijke t-toets

Niet-parametrische equivalent
Wilcoxontoets
Tekentoets
Mann-Whitney U-toets
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Wilcoxon toets
Deze toets lijkt op de tekentoets, waarbij het verschil is dat we de verschillen rangschikken en het
teken van het verschil negeren. We hebben terug een tabel van significantie:
Aan de hand van een voorbeeld leg ik het stappenplan uit
Voorbeeld
Experimenteel

Controle

82
63
69
42
73
74
43
37
58
51
56
43
76
80
65
62
1. We berekenen de absolute verschilscores (waarbij het teken van het verschil weggelaten
wordt) en daarna voegen we er een rangnummer aan toe.
Bij gelijke verschilscores wordt er zo gewerkt: Twee verschilscores gelijk aan 1 krijgen rangnummer
1,5 dit omdat ze beide rangnummers 1 en 2 zouden gekregen hebben. Verschillen gelijken aan 0
worden genegeerd.
Experimenteel

Controle

82

63

Verschil ongeacht
teken
19

69

42

27

73

74

-1

43

37

6

58

51

7

56

43

13

76

80

-4

65

62

3

Rangnummer

7+
8+
14+
5+
6+
32+

2. Zoals je ziet voorzien we dan de rangnummers van het teken van hun verschil, in de tabel
hierboven zie je dat.
3. We bepalen de som van de positieve rangnummers en de som van de negatieve
rangnummers
-

Positieve rangnummers = 32
Negatieve rangnummers = 4

4. We nemen het kleinste van de twee sommen van rangnummers en kijken in de
significantietabel of deze waarde statistisch significant is.
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W (8) = 4, p < .05
Dit wil zeggen dat het aantal scoreparen 8 is, de waarde van de Wilcoxon test 4 is en dat het
significant is op 5%-niveau waardoor de alternatieve hypothese aanvaard wordt.
Mann-Whitney U- Toets = wilcoxon
Dit is de belangrijkste niet-parametrische toets voor verschillen tussen twee groepen onafhankelijke
scores. Ze wordt dus in soortgelijke onderzoeken gebruikt zoals de t-toets voor onafhankelijke scores.
Om dit te berekenen werken we met volgende formule:
Toegepast wanneer de verdeling van de verschillen sterk afwijkt met de normale verdeling en
wanneer n<25
Varia van sven
De Kruskal-Wallistoets is de uitbreiding van de Mann-Whitney toets(k > 2) en de Friedmantoets is dat
van de Wilcoxontoets (k > 2).

Regressieanalyse
Op het examen bij een oefening van dit ga direct naar het voorbeeld en volg het stappenplan.
Denk terug aan de regressie die we hebben gezien, en voornamelijk aan dit dan:

In lineaire regressie bepalen we de regressielijn, omdat dit de beste relatie weergeeft tussen de
variabelen x en y. We gaan er in deze zin dan ook vanuit dat de waargenomen waarden van de
variabele y die we willen verklaren normaal verdeeld is met de variabele x. Nu komt er een hele reeks
formules die heel raar zullen overkomen, geen zorgen we maken nog een oefening!
Daarvoor gebruiken we deze formule:

Is in principe simpelweg:

Is in principe simpelweg:
Dit is de onafhankelijke voorspeller waarbij y de afhankelijke variabele is
Dit representeert de afstand tussen de regressielijn en de datapunten.
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We verwachten dat de afwijkingen van
onafhankelijk zijn en normaal verdeeld met een
verwachting (gemiddelde) 0 en een normale standaarddeviatie. In een steekproef ziet dit er als volgt
uit:

Variantie-analyse bij regressie-analyse
Ook wel ANOVA genoemd (Analyse of
variance) en verwijst naar de analyse van de totale variantie van de gemeten grootheid in twee delen,
de variantie binnen de groepen en de variantie tussen de groepen die met elkaar vergeleken worden.
Hierbij kunnen we SST, SSM en SSE berekenen:

Daarbij is SS = som van kwadraten
Om F te berekenen, wat we willen berekenen moeten we MSM delen door MSE. MSE is gelijk aan s².
MSM is dan gelijk aan SSM gedeeld door DFM.
Hieronder een tabel die een klein overzicht biedt:
Vrijheidsgraden
Model
Error
Total

1(=DFM)
N-2 (=DFE)
N-1 (=DFT)

Kwadratensom
SSM
SSE
SST

Gemiddelde
kwadratensom
SSM/DFM
SSE/DFE
SST/DFT

Voorbeeld!
Dit zijn lange oefeningen, hopelijk verklaart dit een beetje meer!
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F
MSM/MSE

Geheugenspan
28
24
23
48
35

IQ
110
105
104
120
115

1. We verkrijgen eerst r en trachten dan het snijpunt en de helling te berekenen (voor snijpunt
en helling geef ik geen berekening meer, enkel formules, kijk terug naar vroeger voor
berekening
X

M
Som
Vrktwrtl

Y

28
24
23
48
35
31,6

110
105
104
120
115
110,8

X-

Y-

-3,6
-7,6
-8,6
16,4
3,4

-0,8
-5,8
-6,8
9,2
4,2

(X-

). (Y-

)

(X-

)²

2,88
44,08
58,48
150,88
14.28

12,96
57,76
73,96
268.96
11,56

(y)²
0,64
33,64
46,24
84,64
17,64

270,6

425,2
20,62

182,8
13,52

= 270,6/(20,62*13,52) = 270,6/278,78 = 0,97

= 0,64

= 90,58

2. Nu kunnen we beginnen met de SST, SSM en SSE, de beste manier om deze te waarden te
vinden is aan de hand van volgende tabel:
We berekenen eerst
vermenigvuldigt!)

(daarvoor geldt de formule:

Geheugenspan

IQ

28
24
23

110
105
104
31

+ b*Xi let erop dat je eerst b met x

108.5
105,94
105,30

48
35

-

120
115

Nu berekenen we SSE

Geheugenspan

IQ

28
24
23
48
35

110
105
104
120
115

-

108,5
105,94
105,30
121,30
112,98

Y1,5
-0,94
-1,30
-1,30
2,02
Som =

108,5
105,94
105,30
121,30
112,98

-2,30
- 4,86
- 5,50
10,50
2,18
Som =

(Y )²
2,25
0,88
1,69
1,69
4,08
10,59

Nu berekenen we SSM

Geheugenspan
28
24
23
48
35
Gemiddelde=

-

139,22
112,98

IQ
110
105
104
120
115
110,8

Nu berekenen we SST

SST hebben we daarnet bij de correlatiecoëfficiënt berekend en is gelijk aan:

3. Nu berekenen we de vrijheidsgraden
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(

)²
5,29
23,62
30,25
110,25
4,75
174,16

N–1

(5 – 1) = 4

1

1

N-2

(5 – 2) = 3

4. Met deze informatie kunnen we nu het volgende berekenen:
MSM

174,16/1 = 174,16
SSM/

MSE

10,59/3 = 3,53
SSE/

MST

182,8/4 = 45,7
SST/

We hebben nu genoeg informatie om F te berekenen wat als volgt gebeurt:
F= MSM/MSE = 174,16/3,53 = 49,34
F(1,3) = 49,34, p < .05
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Aanpak van oefeningen
Het is belangrijk bij het oplossen van de oefening dat we het volgende bespreken :
1
2
3

Welke toets
Oplossing
Interpretatie

Motiveer waarom je een toets gekozen hebt
De oplossing genoteerd = t(15) = 15,04 ; pc 05
De nulhypothese is verworpen, er is geen correlatie

1. We lezen de oefening en kijken daarbij met wat voor scores we te maken hebben :
Gegevens
Nominaal, ordinaal
Ratio, interval

Soort test
Niet-parametrisch
Parametrisch

2. Bij niet-parametrische testen is het van belang te weten of er meer dan twee kolommen zijn
of gewoon 2. Als er bijvoorbeeld drie metingen zijn moeten we in k > 2.
3. Daarna is het van belang te kijken of we met binnensubjecten of tussensubjecten te maken
hebben :
Binnen-subjecten
Tussen-subjecten

Hier gaat het om twee of meer metingen die betrekking hebben op
dezelfde subjecten. Dus in het geval van een herhaalde meting
Hier gaat het om twee of meer metingen die twee verschillende
soorten subjecten met elkaar meten.
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Een controlegroep en een groep met conditie

Keuze analysetechniek

Variabelen
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