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MiOO HC1 – Multipele regressie
Padmodel:

= het model voor
Y
Y: afhankelijk
X: predictoren (onafhankelijk)
E: error (andere invloeden die spreiding in Y verklaren -> restspreiding die niet verklaard
wordt door de predictoren)

Een multipele regressie-analyse omdat wordt gekeken naar de voorspellende waarde van alle
predictoren op de afhankelijke variabele.
Padmodel is uniek in wat voor soort onafhankelijke variabelen er gebruikt worden. In dit
geval: variabelen van minimaal interval meetniveau. Te zien aan dat er geen dwarse streepjes
in staan,
als deze er wel instaan betekent dit dat er binnen een variabele categorieën te
onderscheiden zijn.
Onderwerpen college
●
Regressiemodel
●

Predictoren en afhankelijke variabele

●
(Gestandaardiseerde)
regressiecoëfficiënten
●

Kleinste kwadraten criterium

●

Goodness-of-fit

●

Toetsen van R²

●

Toetsen B’s (en β’s)

●
Vergelijking van modellen (ΔR²)
--------------------------------------------------------●
Categorische kenmerken in
regressiemodel
●
Assumpties toepassing (multipele)
lineaire regressie

Voorbeeld
Onderzoeksvraag
Kunnen we kennis van literatuur van jong volwassenen voorspellen met persoons-, gezins- en
schoolkenmerken?
Populatie
Jong volwassenen
Variabelen
Afhankelijke variabele Y
●
Kennis van literatuur bij jong
volwassenen Onafhankelijke variabelen X
(predictoren)
●
Persoonlijke kenmerken
●

Kenmerken ouderlijk huis

●

Kenmerken school

Doel
Op basis van steekproefinformatie iets zeggen over de populatie (onderzoeksresultaten
generaliseren).
→ Voor de populatie beschrijven en (statistisch) toetsen van de relaties tussen Y en X.
Toetsen of het resultaat een toevallig of significant resultaat is.
Gegeven de situatie zoals beschreven onder H0, wat is dan de kans op het vinden van die
situatie in de steekproef. Als deze heel groot is, hoeven we niks met de H0. Is dit heel klein,
moet H0 mogelijk verworpen worden. Resultaten zorgen ervoor dat je kan achterhalen of de
verwachting al dan niet ondersteuning vindt in het onderzoek.
Multipele regressie algemeen
Onderzoeksvraag
Kunnen we iemands waarde op een kenmerk voorspellen met kennis over andere kenmerken?
Doelen analyse
●
Beschrijven van relaties tussen
variabelen (regressiemodel)
●
Toetsen hypothesen over relaties
(significantie)
●
Kwantificeren van relaties
(effectgrootte)
●
Kwalificeren van relaties (klein,
middelmatig, groot)
●
Beoordelen relevantie relaties
(subjectief)
●
Voorspellen van iemands waarde met
regressiemodel (punt- en intervalschatting).

→ Gegeven het toetsresultaat, wat is dan het belang ervan? Groot of klein effect? Hebben we
iets aan het resultaat, wat kunnen we erover zeggen?
Waarschuwing
Doe op basis van statistische samenhang geen uitspraken over causaliteit . Het vinden van de
relaties zou wel een ondersteuning kunnen zijn voor een eventuele causale relatie.
Variabelen in voorbeeld
Read:
Kennis literatuur respondent (Y)
Fath_rd:

Kennis literatuur vader (X1)

Moth_rd:

Kennis literatuur moeder (X2)

Par_book:

Aantal boeken in ouderlijk huis (X3)

Sch_rd:

Aandacht voor literatuur school (X4)

Hist_rd:

Lezen verleden (X5)

Educ:

Opleidingsniveau (X6)

Variabelen zijn de kenmerken die zo geoperationaliseerd zijn dat zij tussen en binnen elkaar
verschillen (variatie ).
SPSS Datamatrix

Kolommen: variabelen
Rijen: respondenten
Cellen: observaties
Databestand dient als basis voor het uitvoeren van de analyses.

Meetniveau variabelen
Voor het uitvoeren van een multipele regressieanalyse moet de afhankelijke variabele Y van
minimaal interval meetniveau zijn. Voor de onafhankelijke variabele geldt dit ook in sterke
mate (op uitzonderingen na, komt later). Belangrijk om verschillende meetniveaus te kennen
en toe te kunnen wijzen aan variabelen!
Afhankelijke variabele Y
● Continu (kan van heel weinig tot heel veel lopen, met alles wat ertussen zit) kenmerk
gemeten op minimaal interval meetniveau. Operationalisatie leidt tot een
meetniveau (nominaal, ordinaal, interval, ratio).
Meetniveau onafhankelijke variabelen Xk
● Continu of discreet kenmerk gemeten op interval meetniveau, maar (uitzonderingen)...
○ Categorisch kenmerk met twee categorieën : nominaal meetniveau met twee
categorieën noemen we dichotoom .
■ Voorbeeld: sekse (man / vrouw)
■ Soort student bij MiOO (bachelor / premaster)
○ Categorisch kenmerk met meer dan twee categorieën (nominaal meetniveau
wordt omgezet in dummyvariabelen ) . Dus: variabelen waarbij meer dan twee
categorieën zijn te onderscheiden die niet geordend kunnen worden, maar
waarbij elke respondent wel in één van die categorieën valt.
■ Etnische achtergrond
■ Opleiding
Variabelen in voorbeeld (zie eerder)
→ Allemaal minimaal interval meetniveau.
Analysetechniek = multipele lineaire regressieanalyse
Toevoeging:
Sekse

Jongen, meisje (X7)

Dichotoom

Cultuur
Noord, west oost, zuid (X8)
Nominaal
→ Kunnen beide in multipele regressie. Echter: cultuur niet zonder meer opnemen, deze moet
eerst omgezet worden in dummyvariabelen.
Regressiemodel (1)
Modelvergelijking
Voor geobserveerde variabele Y

model → lineair regressiemodel (we veronderstellen dat de relatie tussen de predictoren
en Y rechtlijnig is)

voorspellingsfout → residual of the error (E = niet verklaarde spreiding in Y door andere
variabelen die niet zijn opgenomen in het model)

Regressievergelijking
Voor voorspellen van waarde op Y, op basis van het model.

Dakje op de Y staat symbool voor dat het een schatting op de uitkomst betreft. De
voorspellingsfout blijft hier achterwege; voorspelling van regressielijn: voorspelde waarde
van de relatie tussen X en Y.
Regressiemodel (2)

Y

Afhankelijke variabele (dependent, criterium)

X

Onafhankelijke variabelen (predictors)

B0
B1

Intercept (constant)
Regressiecoëfficiënt (slope)

E

Voorspellingsfout (error of residual)

B = Slope = steilheid van de lijn en de relatie tussen X en Y. Het effect van de betreffende
predictor op de onafhankelijke variabelen.
Doel: met behulp van multipele regressieanalyse voor mijn steekproef een uitspraak doen over
hoe goed mijn variabelen in staat zijn om spreiding in de afhankelijke variabele te verklaren
(en uiteindelijk generaliseren naar de populatie).

Histogram ‘read’

Op X-as: mogelijke waarden van een variabele
Op Y-as: frequenties van de waarden
Proportie verklaarde variantie = hoeveel van deze verschillen kunnen we met behulp van de
predictoren verklaren?
Spreidingsdiagram

Kleinste kwadraten criterium = procedure die ertoe leidt dat de getrokken lijn de best
passende

regressielijn weergeeft (en dus de minste error/voorspellingsfout). De

afstanden van de observaties ten opzichte van de lijn zijn gemiddeld genomen zo klein
mogelijk.

Vergelijking van de lijn (regressievergelijking)
Intercept of constante = beginnetje van de lijn, daar waar X 0 is (in regressievergelijking B0).
Regressiecoëfficiënt = de relatie tussen de X en de Y. De verandering in Y per eenheid van X.
Grootte en richting kunnen variëren.

Enkelvoudige regressie, want: maar 1 predictor.
Regressiecoëfficiënten

1
Hoe groot is het intercept?
1: B0 = 5
2: B0 =5
3: B0 = 5

2

3

Welke richting heeft het verband?
1: B1 = 0.5 → positief. ‘Per eenheid van X gaat Y een half punt omlaag’.
2: B1 = -0.5 → negatief
3: B1 = 0 → geen
Interpretatie
De verandering in de voorspelde ^Y per één eenheid van X.
Kleinste kwadraten criterium
Best passende rechte lijn = de lijn waarbij voorspellingsfout (error/residu) zo klein mogelijk
is.

Blauwe lijnen geven de fouten in de schatting aan voor sommige respondenten (verschil
tussen de voorspelling en observatie = voorspellingsfout).
Voor elke respondent j:
Geobserveerde Y (punten)
-

Geschatte ^Y

-

Voorspellingsfout E

Positief residu
Boven de lijn; onderschatting door model
Negatief
Onder de lijn; overschatting door model
Som van gekwadrateerde is het kleinst (minimaal) bij deze lijn (kleinste kwadraten criterium).
Residuen E
Regressielijn voor beide situaties hetzelfde, namelijk:

← goed voorspellingsmodel: deze voorspelling is nauwkeuriger, dus de E is kleiner. Bijna
alle geobserveerde waarden liggen op de lijn.
→ minder goed voorspellingsmodel
Hoewel de lijn precies hetzelfde is, is deze soms beter passend. In beide situaties is het de best
passende lijn.
Als meerdere predictoren nodig zijn voor een goede voorspelling doe je in plaats van een
enkelvoudige regressie een multipele regressie.

Spreidingsdiagram READ - EDUC

Hoe dikker de punten, hoe meer mensen op die positie zitten.

B0 = 0.25 = de constante
B1 = 0.46 = per eenheid van educ komt er ongeveer een half bij
De vergelijking voor regressie (regressievergelijking):
^Y = 0.25 + 0.46 * educ
De vergelijking voor observatie (modelvergelijking):
Y = 0.25 + 0.46 * educ + E
Goodness-of-fit (1)
Beste model?
Het model (regressielijn) met kleinste residuele kwadratensom. Hoe goed is dat dan? Dit
wordt bepaald door de statistische maat proportie verklaarde variantie, dit is de goodness of fit
. Bepalen Goodness-of-fit (R²)
Vergelijking van lineair model (regressielijn) met basismodel (basislijn). Hoe goed past mijn
model? Dit wordt uitgedrukt in R² : berekend door na te gaan hoe het zit tussen de relatie van
de voorspelde en de niet-voorspelde Y.

SS = sum of squares (som van gekwadrateerde deviaties)
R² is de verhouding tussen de modelvariatie en de totale variatie.
R² is een getal tussen 0 en 1. Hoe kleiner de spreiding, hoe groter de proportie verklaarde
variantie.
Opsplitsing waargenomen variatie

Y met streep erboven: gemiddeld
Yi = observatie
In dit geval maak je een fout als je het gemiddelde gebruikt in plaats van de observatie, deze
fout wordt t genoemd (totale deviatie ) . Het gemiddelde van Y is de beste mogelijkheid om
een voorspelling te doen als je verder niets weet van een respondent (in dit geval niet zo!).
m = verklaarde deel van de t = het verschil tussen de best passende lijn en de gemiddelde
observatie (Y-). De r is dan wat er dan nog overblijft tussen Yi en de best passende lijn (= het
onverklaarde deel → residu).
Elke t, m en r kwadrateren en dan optellen → kwadratensom t, m en r (= SSt, SSm, SSr)
Goodness-of-fit (2)
Goodness of fit (R²)
●
Kwadratensom van model gedeeld door
totale kwadratensom
●
Y

Proportie voor X verklaarde variatie in

●
Hoe goed is een model in staat om
variantie in een model te verklaren?

Interpretatie R en R²
● Multipele correlatiecoëfficiënt R:
○ Correlatie tussen geobserveerde Y en ^Y
● Determinatiecoëfficiënt R²:
○ Proportie in Y verklaarde variantie door het model
Waardering model
1.
Significantie (= toetsen)
2.
Als significant, dan relevantie
beoordelen (= subjectief)
Toetsen R² en B ’s
Beschrijven en toetsen → dit is een mogelijkheid tot toetsen. Je vindt iets in je steekproef, is
dit toevallig of moeten we dit serieus nemen?
Populatie
● Hypothesen
Steekproef
●
Steekproefresultaten → al dan niet een
ondersteuning van wat je verwacht in de populatie
(H0 = er is geen verband, een constante. Als alle
predictoren constant zijn, verklaart het model
niets) Beschrijven
●
Verklaring van Y door alle X’en (R2)
●
Invloed afzonderlijke X’en op Y (B’s)
Toetsen
1.
R² > 0 Het regressiemodel verklaart
variatie in Y.
H0: R² = 0, ofwel; het regressiemodel verklaart onder H0 niets.
2.

B > 0 of B < 0 Er is effect van X op Y

H0: B = 0
Na toetsing → welke predictoren zijn het dan die bijdragen aan de variantie?
Toetsen R²
Voorbeeld
Kan literatuurkennis verklaard worden met aantal boeken in ouderlijk huis en literatuurkennis
vader en literatuurkennis moeder?
Model
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3 X3 + E

Hypothesen
H0: R² = 0
Ha: R² > 0
Toets voor R²
Met F–toets beoordeel je statistische significantie ( α = .05). Voorafgaand aan het onderzoek
vaststellen van alfa → weergeeft de nog voor jou aanvaardbare fout in de conclusie.
Relevantie R²
Met grootte van R² beoordeel je relevantie (= praktische significantie )
F-toets
F-toets voor toetsing R²
●
Is verklaarde variantie (R²) significant?
●
Hoeveel verklaart het model ten opzichte van het deel dat het model niet kan
verklaren?
○ Relatie tussen verklaard en onverklaard deel komt terug in toetsingsgrootheid.
Toetsingsgrootheid F

MS = Mean Sum of Squares (de gemiddelde kwadratensom) = SS / df
M → model
R → residuele
F = F-ratio (Field). Hoe groter de F, des te eerder we spreken van een significant resultaat.
SPSS uitvoer

●

Wat betekent R en R²?

○
R = 0.37. Geeft relatie tussen
voorspelde Y en geobserveerde Y.
○ R² = 0.137. Proportie verklaarde variantie.
●

Hoe kom je aan R2 en hoe aan F?
○

F = 31.288

○ Sig. = p = .000 (de kans op onderzoeksresultaat 0.137 gegeven het uitgangspunt
er is geen sprake van een verklaringsmodel is heel klein, we hebben dus te
maken met een significant verklaringsmodel)
Toetsen B ’s
Voorbeeld
Kan literatuurkennis verklaard worden met aantal boeken in ouderlijk huis en/of
literatuurkennis vader en/of literatuurkennis moeder?
→ Het gaat om de afzonderlijke invloeden van de drie predictoren.
Model
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + E
Hypothesen
●

H01: B1 = 0

Ha1: B1 > 0

●

H02: B2 = 0

Ha2: B2 > 0

●

H03: B3 = 0

Ha3: B3 > 0

Nulhypothese: geen invloed. Alternatieve hypothese: positieve invloed.
Toets voor invloed afzonderlijke X ’en
Toetsen van B ’s met t-toetsen (α = .05)
Relevantie invloed X’en
Beoordeeld met grootte van beta’s (gestandaardiseerde B )
SPSS uitvoer

Constant

= intercept, b0 (begin van de regressielijn, wat is Y als X 0 is)

B
= regressiegewicht/coëfficiënt/helling (de verandering in Y per eenheid van X,
schaalafhankelijk)
Beta = gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt (schaal eruit halen, verandering in een
standaardafwijking van Y per standaardafwijking van X. Hierdoor wordt onderlinge
vergelijking mogelijk)
t
Sig.

= toetsingsgrootheid t
= overschrijdingskans p van steekproefresultaat (stelt ons in staat om een uitspraak te

doen over of er daadwerkelijk sprake is van een significant eindresultaat.
Vraag
Welke predictoren (gegeven de overige predictoren) leveren een significante (α = .05)
bijdrage aan de verklaring van Read ?
→ Kennis van de moeder en het aantal boeken in huis.
Regressiecoëfficiënt B en Beta
Regressiecoëfficiënt B
●
Gebruik je voor het opstellen van de
regressievergelijking voor ^Y en dus ook om
een voorspelling te doen
●
Regressiecoëfficiënt B is
schaalafhankelijk Beta
●
Gebruik voor vergelijken van de
predictoren (X’en)
●

Beoordelen van invloed predictoren

●
Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt
Beta is schaalonafhankelijk
SPSS uitvoer

Opstellen regressievergelijking

Welke predictor heeft de grootste invloed?
→ kijken naar de beta’s, zijn er om onderlinge vergelijking mogelijk te maken.

Welke predictoren hebben een relevante invloed?
→ is de invloed significant → dan kunnen we een uitspraak doen over hoe goed een factor
een invloed uitoefent op Y
Vergelijking modellen
Model 1
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + E
Hiërarchische regressieanalyse: je begint met een aantal predictoren waarvan je denkt dat ze
zeker invloed hebben en je gaat na wat de toegevoegde waarde is van het uitbreiden van je
model
Model 2 → wat is de toegevoegde waarde van het uitbreiden van mijn model?
Y = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 + B6X6 + E
Vraag
Is toevoeging van drie variabelen aan het model statistisch zinvol? Is de verandering in
proportie verklaarde variantie statistisch significant?
Antwoord
Ja, als verklaarde variantie significant (en relevant) toeneemt
Nee, als verklaarde variantie niet significant toeneemt
Hypothese
H0: ΔR² = 0
Toetsing
F-toets voor ΔR² (α = .05)
SPSS uitvoer

→ informatie die de twee modellen met elkaar vergelijkt
Model 1
R² = .11

0.14 (eerder in de uitvoer) → 0.11 (deze uitvoer) omdat: door de toevoeging van een aantal
predictoren zijn er minder respondenten.

Model 2
R² = .28
Dus ΔR² = .28 - .11 = .17

Conclusie: de toename van R² door uitbreiding van model 1 is significant. Hiërarchisch: je
bouwt het model steeds uit en je gaat na of het zinvolle toevoegingen zijn.

MiOO HC2 - Meerweg ANOVA

Onderwerpen college
●
Eenweg ANOVA (Field, H12)
●
●

Meerweg ANOVA (Field, H14) ● Beschrijvende statistiek
Toetsing effecten (significantie)

●

Kwantificeren effecten (effectgrootte)

●

Hoofdeffect

●

Interactie-effect

●

F-ratio of F-toetsingsgrootheid

●
ANOVA als regressieanalyse ● Dummyvariabelen
---------------------------------------------------●
Voorspellen
●

Assumpties

Multipele regressiemodel
Multipele regressieanalyse
●
Eén afhankelijke variabele (Y)
○ Meetniveau: minimaal interval
● Meer dan één predictor (X1, X2, …)
○ Meetniveau: minimaal interval (X1) of dichotoom (X2)
○ Soms dus nominaal/ordinaal: denk aan opleidingsniveau/functie in een bedrijf.
In zo’n situatie (waarbij je variabelen hebt met meerdere categorieën), moeten
deze omgezet worden naar dummyvariabelen.
●

Multipele regressie -> correlationele onderzoeksopzetten (gelijktijdig veel info

verzameld

bij mensen, analyse met als doel om variantie in afhankelijke

variabelen te verklaren en uiteindelijk een voorspelling te kunnen doen).
Variantieanalyse -> experimentele onderzoeksopzetten (vergelijken van groepen).

Model voor (meerweg) ANOVA
Eenweg ANOVA
●
Eén afhankelijke variabele (Y) → bijvoorbeeld: werkdruk

●
Eén factor (X) → de onafhankelijke variabele
●
Bij een variantieanalyse heet de onafhankelijke variabele een factor, bij
multipele regressieanalyse een predictor.

Meerweg ANOVA (factorial ANOVA)
●
Eén afhankelijke variabele (Y)
●
Meer dan één factor (X1, X2, …) → zie figuur, bijvoorbeeld: opleidingsniveau
en sekse
○ (Two-way, three-way, … ANOVA)
●
Altijd een groepsvariabele gebruiken: gebruik maken van het
nominale
meetniveau .
Bijvoorbeeld: leeftijd (jong, midden, oud - in plaats van alle leeftijden gebruiken)

Figuur: ook een gecombineerde pijl = het interactie-effect . Gecombineerd effect van de twee
(of

meer) factoren, in dit geval een tweeweg interactie.

Voorbeeld: kennis van getallen
Onderzoeksvraag
Verschillen groepen gebaseerd op leeftijd en sekse in hun kennis van getallen?
→ Het gaat uiteindelijk om het beoordelen van de verschillen in gemiddelden tussen de
groepen op de afhankelijke variabele.
Variabelen
Afhankelijke variabele Y:
●
Kennis van getallen
Voorspellen met onafhankelijke variabelen/factoren (X):
●
Sekse
●
Leeftijd in drie categorieën (--> variabele gecategoriseerd, gezien groepen
nodig zijn)
Meerweg ANOVA
Onderzoeksvraag
Verschillen twee of meer groepen op het gemiddelde van een variabele Y?

Doelen analyse
●
●
●
●
●
●

Beschrijven van verschillen tussen en binnen groepen (gemiddeldenmodel);
Toetsen hypothesen over verschillen tussen groepen (significantie);
Kwantificeren van verschillen (effectgrootte);
Kwalificeren van verschillen (klein, middelmatig, groot);
Beoordelen relevantie verschillen (subjectief);
Voorspellen van iemands waarde op basis van het gemiddeldenmodel

(puntschatting en intervalschatting).
○ Multipele → Lineaire model
○ ANOVA → Gemiddeldenmodel = voorspelling aan de hand van
groepsgemiddelden. Op basis hiervan kan een voorspelling worden gedaan.
Meerweg ANOVA (2)
Meetniveau afhankelijke variabele Y?
Minimale meetniveau: interval
Meetniveau onafhankelijke variabelen X?
Minimale meetniveau: nominaal met a categorieën (andere meetniveaus gebruiken
kan, maar deze worden teruggebracht naar nominaal meetniveau = categoriseren. Zie eerder
voorbeeld leeftijd). Passende model = gemiddeldenmodel.
Welk aspect van verdeling?
De gemiddelden in kennis van getallen van groepen beschrijven en toetsen.
Passende analysetechniek?
Variantieanalyse = (meerweg) ANOVA
Voorbeeld Sesamstraat
Onderzoek: het effect van Sesamstraat in de voorschoolse leeftijd. Mate waarin kinderen
Sesamstraat keken zou ervoor moeten zorgen dat cognitieve kennis verbeterde (meer dan bij
kinderen die geen Sesamstraat keken).
Afhankelijke variabele
● Prenumb (voorkennis van getallen)
Factoren
●
Age3 (leeftijd)
1 = jong
= jonger dan 47 maanden
2 = midden

= tussen 47 en 58 maanden

3 = oud

= ouder dan 58 maanden

●
Sexe (sekse)
1 = jongen
2 = meisje

Hoe noteren we een dergelijk (factorieel) onderzoeksdesign?
3 x 2 factorieel ontwerp
Aantal levels/niveaus van de ene factor x aantal levels van de andere factor.
Model en hypothesen

Nulhypothesen
H0: model verklaart niets van Y
H0: geen hoofdeffect van sekse (ongeacht leeftijd)
H0: geen hoofdeffect van leeftijd (ongeacht sekse)
H0: geen interactie-effect van sekse x leeftijd
Beschrijvende statistiek

Effect van sekse binnen de drie leeftijdsgroepen varieert. Dit wijst op een interactie-effect. Of
het ook statistisch significant is, zal de toetsing uitwijzen.

Kijken naar mean total voor vergelijking van gemiddelden. Als je in dit geval de drie
gemiddeldengroepen van de meisjes samenneemt, heb je het gemiddelde van alleen de
meisjes (zie onderste kolom).
Hoofd- en interactie-effecten (1)

X-as: onderscheid drie leeftijdsgroepen
Strepen: gemiddelden (bij A aan elkaar gelijk)
Driehoeken: subgroepen (sekse) → ingekleurd = meisje, leeg = jongen
Hoofdeffect leeftijd? A: nee

B: ja

Hoofdeffect sekse?

A: ja

B: ja

Interactie-effect?

A: nee

B: nee

Hoofd- en interactie-effecten (2)

Hoofdeffect leeftijd? C: ja
Hoofdeffect sekse? C: nee

D: nee
D: ja

Interactie-effect?

D: ja

C: ja

! Voor een afwezigheid van een interactie-effect lopen de lijnen parallel , bij aanwezigheid is
het afwijkend van parallelle- of evenwijdige lijnen.
Toetsing
H0: model verklaart niets van Y
●
Corrected model: p < .001. Dus significantie. H0 verworpen.
H0: geen hoofdeffect van sekse

●
SEX: p = .476 → niet significant, H0 niet verworpen.
H0: geen hoofdeffect van leeftijd
●
AGE3: p < .001 → significant, H0 verworpen.
H0: geen interactie-effect van sekse x leeftijd
●

Conclusies
●

AGE3 x SEX: p = .374 → niet significant, H0 niet verworpen.

Het gemiddeldenmodel verklaart variantie in kennis van getallen;

●

Er is een effect van leeftijd op kennis van getallen;

●

Er is geen effect van sekse op kennis van getallen.

F-ratio
Doel F-toets: kijken welk deel van de variantie verklaard wordt door het gemiddeldenmodel
(en kijken of het significant is)
F-ratio bij multipele regressieanalyse
Toetsingsgrootheid voor verklaarde variantie in Y door het lineair regressiemodel (R2) →
Als rechte lijn (= lineair regressiemodel) een betere weergave is van geobserveerde gegevens
dan het algemeen gemiddelde (basismodel) is er sprake van een significant
verklaringsmodel.
F-ratio bij ANOVA
Toetsingsgrootheid voor verklaarde variantie in Y door het gemiddeldenmodel (η2) →
uitspreken als eta, zelfde als R2, namelijk: verklaarde variantie.
→ Als groepsgemiddelden (significant) verschillen dan zijn groepsgemiddelden (=
gemiddelden model) een betere weergave van geobserveerde gegevens dan het algemeen
gemiddelde (basismodel).
F-ratio bij eenweg ANOVA
F toetsingsgrootheid bij eenweg ANOVA

MSm = mean sum of squares = variantie van het model = spreiding in groepsgemiddelden
MSr = residuele variantie = spreiding

rondom de groepsgemiddelden, wordt gezien

als iets toevalligs. Dus: je deelt iets systematisch door iets toevalligs.
Hoe groter F, hoe groter de relatie tussen de spreiding in groepsgemiddelden en de toevallige
spreiding rondom de groepsgemiddelden hoe groter de kans op een significant resultaat.
De kansverdeling van F is:
F(dfm , df r) met:
dfm = k - 1
dfr = n - k
n=
steekproefgrootte k
= aantal groepen
Toetsingsgrootheid F
●
Quotiënt van de systematische variantie (MSm) en de niet-systematische
variantie (MSr)
●
Vergelijkt de door het model verklaarde variantie (MSm) met de niet door het
model verklaarde variantie (MSr)
F-toetsingsgrootheid bij tweeweg ANOVA
De verklaarde variantie (MSm) bepaald door:
●
Effect eerste onafhankelijke variabele
A (MSa)
●
Effect tweede onafhankelijke variabele
B (MSb) ● Interactie-effect A en B (MSaxb)

De kansverdeling van F is nu:
F (dfm, dfr) met:
Dfm = dfa + dfb + dfaxb
Dfr = n- k

Toetsing vier hypothesen

Conclusies
1. Het gemiddeldenmodel verklaart variantie in kennis van getallen;
2. Er is een effect van leeftijd op kennis van getallen;
3. Er is geen effect van sekse op kennis van getallen;
4. Er is geen interactie-effect van sekse en leeftijd op kennis van getallen.
Effectgrootte
Bij multipele regressie:
R2 = verklaarde variantie door lineair model
Bij ANOVA:
η 2 = verklaarde variantie door gemiddeldenmodel

SSmodel = modelvariatie , we veronderstellen dat deze wordt veroorzaakt door groep 1, groep
2, ..

en het interactie-effect.

Beoordelen effect - volgorde
1. Significantie toetsen
2. Effectgrootte bepalen (en waarderen) -> uitgedrukt in R2 of η 2. Vuistregel (komt
later) stelt je in staat om te zeggen dat er sprake is van een klein, middel of groot
effect.
3. Kwalificeren en relevantie beoordelen -> klein effect kan bijvoorbeeld ook relevant
zijn. Effectgrootte zegt niet genoeg over of het onderzoeksresultaat er één is waar we
iets mee kunnen.

Partial Eta Squared = de eta kwadraat. Wordt gegeven over het model en de afzonderlijke
effecten. Voor het model gelijk aan R2 welke onderin de tabel genoemd wordt.
Conclusie effecten:
1. Model
2. Hoofdeffect sekse
3. Hoofdeffect leeftijd
4. Interactie-effect

Effectgrootte η 2 = .14 (matig)
Effectgrootte η 2 = .13 (matig)
Effectgrootte η 2 < .01 (geen)
Effectgrootte η 2 =.01 (geen)

Categorische kenmerken
Voorbeeld
Sekse en leeftijd zijn factoren in de tweeweg ANOVA
Vraag
Kunnen we deze categorische kenmerken (nominale variabelen) meenemen als predictoren in
een regressieanalyse? → NEE. Sekse wel (dichotoom), leeftijd niet (nominaal met meerdere
categorieën)
Meetniveau sekse en leeftijd
Sekse: nominaal meetniveau, twee categorieën (dichotoom)
Leeftijd: ordinaal meetniveau, drie categorieën
Antwoord
Sekse: Ja, dat kan, want het is een dichotome variabele.
Leeftijd: Nee, tenzij we de variabele representeren door dummyvariabelen ( D ’s).
Dummyvariabelen
● Representeren nominale of ordinale variabele met twee of meer categorieën;
● Dummyvariabele heeft slechts twee waarden (bijv. 0 en 1);
● Door representatie nominale of ordinale variabelen met dummy’s
→ lineaire regressieanalyse mogelijk

Representatie in D’s nodig om een analyse met multipele regressie mogelijk te maken.
Dummy 2 representeert categorie 1. Dummy 3 representeert de tweede groep (als je in groep 2
zit krijg je een 1, bij de overige een 0). Als je (voorbeeld) 2x een 0 hebt zit je in groep 3.
Dus: bij een X met 3 categorieën, zijn er twee D’s
nodig.
X2 = leeftijd met drie categorieën
D2 = dummy voor jongste groep
D3 = dummy voor middelste groep
(oudste groep = referentiegroep )
Omzetten nominale variabele naar dummyvariabelen
Voor variabele sekse:

Meisje: 0, dus: referentiegroep
Voor variabele leeftijd:

Omzetten van nominale variabele in dummyvariabelen is nodig om de variabelen te kunnen
gebruiken in multipele regressieanalyse.
ANOVA als regressiemodel

1: Situatie voordat deze omgezet werd in dummy’s → geen multipele regressie mogelijk, wel
ANOVA

2: Situatie nadat de variabelen X omgezet zijn in dummy’s → 3 dichotome variabelen →
geschikt om op te nemen in een multipele regressieanalyse. Dummyvariabelen zijn in dit
geval de predictoren.
Modelvergelijking voor tweeweg ANOVA (2 x 3)
Regressievergelijking voor tweeweg ANOVA (2 x 3)

Dummyvariabelen
Modelvergelijking met alleen sekse

Modelvergelijking met alleen leeftijd

Modelvergelijking met sekse en leeftijd

Beschrijvende statistieken

Tussen de groepen variatie en binnen de groepen variatie (gegeven als standaarddeviatie). De
groepsgemiddelden met daaromheen de spreiding kunnen weergegeven worden in:

Error bar

Geeft een maat van spreiding rondom de gemiddelden binnen de drie groepen.
Oudste groep = referentiegroep. Verschil middelste groep: waarde tussen 27.5 en 21.2.
Verschil jongste groep: waarde tussen 27.5 en 14.7
Regressiecoëfficiënten

Dus B-coëfficiënt geeft verschillen tussen groepen weer (groep die door dummy wordt
gerepresenteerd en de dummygroep)
B0 is in deze situatie altijd de referentiegroep.

Toetsresultaat B ’s

Conclusie effect leeftijd
1. Het verschil tussen jong en oud in kennis van getallen is significant
2. Het verschil tussen midden en oud in kennis van getallen is significant
3. Over significantie van verschil in kennis van getallen tussen jong en midden kunnen
we niets zeggen.
Wel of niet significant?
Aannames ANOVA-model
1. Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten (independence )
;
2. Minimaal interval meetniveau Y en X’en nominaal;
3. Spreiding (variantie) van residuen per X-categorie gelijk (homoscedastisch /
homogenity of variance);
4. Residuen per X-categorie normaalverdeeld (normally distributed errors);
5. Geen uitbijters (outliers) en ‘te’ invloedrijke respondenten (influential cases).

MiOO HC3 - ANCOVA

Combinatie van variabele met nominaal meetniveau (met dwarse streepjes) en een variabele
van minimaal interval meetniveau.
Onderzoeksvraag
Verschilt de angst voor sinterklaas tussen jongens en meisjes?
Populatie
Kinderen van 8-12 jaar
Variabelen
Afhankelijk: angst
Groepsvariabele: sekse
Leeftijd
Resultaat ANOVA (t-test)
Angst van jongens minder dan angst van meisjes
Kanttekening
De jongens waren gemiddeld ouder dan de meisjes
→ Leeftijd is belangrijke invloed op angst dus ook leeftijd betrekken bij analyse van de
gegevens.
Het betrekken van deze extra variabele noemen we het betrekken van een covariaat in de
analyse
→ ANCOVA.
Onderwerpen college
●
Variantieanalysetechnieken;
●

Covariaat;

●

Beschrijven resultaten steekproef;

●

Toetsen hypothesen over populatie;

●
●

Effectgrootte;
Verschil ANOVA en ANCOVA;

●

Voorwaarden en assumpties;

●

ANCOVA als regressiemodel;

●

Controle aanname van homogene regressie; ● Interpretatie B-coëfficiënten.

(Meerweg) AN(C)OVA
Enkelvoudige ANOVA
●
Eén afhankelijke variabele (Y)
●

Eén factor (X)

Meerweg ANOVA
●
Eén afhankelijke variabele (Y)
●

ANCOVA
●

Meer dan één factor (X1, …)

Eén afhankelijke variabele (Y)

●

Eén (of meer) factoren (X1, …)

●

Eén (of meer) covariaten (X2, …)

→ Voorwaarde dat er geen sprake is van interactie.
ANOVA
Model ANOVA zonder interactie:

→ Effect van X2 op Y voor categorieën X1 gelijk.
Model ANOVA met interactie:

→ Effect van X2 op Y voor categorieën X1 verschillend.
ANCOVA
Model met homogene regressie (ANCOVA). Dit is wenselijk (noodzakelijk) om de
ANCOVA

uit te voeren.

→ Effect van X3 op Y voor categorieën X2 gelijk
Homogene regressie = afwezigheid van interactie.
Model zonder homogene regressie (geen ANCOVA)

→ Effect van X3 op Y voor categorieën X2 verschillend.
Zonder homogene regressie = met interactie.
Voorbeeld rekenvaardigheid 1
Onderzoeksvraag
Is er een verschil tussen jongens en meisjes (X1) in gemiddelde rekenvaardigheid
(Y), gecorrigeerd voor voorbereiding op toets (X3) → In dit geval zinvol voor een
eerlijke vergelijking.
Variabelen
Meetniveau
Afhankelijke variabele Y:
Rekenvaardigheid
interval
Onafhankelijke variabelen X:
Factor X1
Sekse

nominaal/dichotoom

-

Covariaat X3

Voorbereiding (tijd in uren)

ratio

Covariaat is altijd een variabele van minimaal interval meetniveau.
ANCOVA algemeen
Kern van de onderzoeksvraag
Verschillen twee of meer groepen in gecorrigeerde gemiddelden ( adjusted means ) van een
kenmerk?
Gecorrigeerde gemiddelden
●
Gecorrigeerd voor (verschillen in) de covariaat
●
De gemiddelden van Y van de groepen (F), gecontroleerd (of gecorrigeerd)
voor verschillen van de groepen in de covariaat X.
●
Het vergelijken van de groepsgemiddelden, waarbij we er vanuit gaan dat de
groepen hetzelfde gemiddelde hebben op de covariaat (bijvoorbeeld dezelfde
gemiddelde leeftijd, dezelfde gemiddelde voorbereidingstijd).
Doel ANCOVA
Een covariaat neem je op in model, als je wil corrigeren voor groepsverschillen op de
covariaat en/of als de covariaat samenhangt met afhankelijke variabele.
Toepassingen
●

Bias-correctie ( elimination of confounds )
○
Door covariaat op te nemen in model wordt effect van groep (bijv.
sekse) gecorrigeerd voor groepsverschillen in covariaat. (Gecorrigeerd voor
de groepsverschillen)
→ Zorgt voor een eerlijke vergelijking van groepen.

●

Error-reductie ( reduce within-group error variance )
○
Verkleining van voorspellingsfout (e), vergroot kans op significant
resultaat. → Toename power (onderscheidingsvermogen).

ANCOVA Voorbeeld 1
Afhankelijke variabele
= Rekenvaardigheid
Factor
Sekse (gender)
1.
Jongen

2.

Meisje

Covariaat
= X (voorbereiding in uren)
Datamatrix

Yi = rekenvaardigheid
X1 = factor sekse
X3 = covariaat voorbereiding
Beschrijvende statistieken

Bjongens = 0.44
Bmeisjes = 0.47
→ Er is hier sprake van homogene regressie: de verandering per eenheid van X is voor
jongens en meisjes ongeveer 0.50
Horizontale strepen: gemiddelden rekenvaardigheid jongens en meisjes, de meisjes doen het
dus iets beter dan de jongens.
Diagonale strepen: gemiddelden tijd aan voorbereiding. Meisjes besteden dus meer tijd
hieraan dan jongens.
Dus: bij corrigeren wordt ervan uitgegaan dat zowel de jongens als de meisjes evenveel
voorbereidingstijd hebben gehad (Report voorbereiding → mean → total). Hoe zit het dan
met de score op rekenvaardigheid als zowel de jongens als de meisjes 4.35 uur aan
voorbereiding hebben gehad?

→ Het gemiddelde dat je dan vindt, is het zogenaamde gecorrigeerde gemiddelde .

Voorspelde waarde op Y als beide groepen dezelfde voorbereiding hebben genoten (--> in dit
geval bij 4.35 een lijn naar boven trekken tot de regressielijnen en kijken welke score op
rekenvaardigheidsscore daarbij hoort). De waarden 6.68 en 7.13 zijn in dit geval dus de
gecorrigeerde gemiddelden. Interpretatie: Deze waarde is de voorspelde waarde op Y, als de
beide groepen dezelfde voorbereiding hebben genoten (namelijk 4.35 uur).
Verschil in rekenvaardigheid voor opname covariaat (zie klein rondje rechts in figuur):
meisjes - M jongens = 6.95 - 6.86 = 0.09
Verschil in rekenvaardigheid na opname covariaat (zie groter rondje links in figuur):
Madj,meisjes - M adj,jongens = 6.68 - 7.13 = -0.45
→ Verschil is groter geworden (effect van sekse is duidelijker) en het is omgekeerd.
Het effect van sekse in ACOVA op vergeleken met effect sekse in ANOVA:
●
groter
●
omgekeerd
Dus: in dit geval zorgt het opnemen van de covariaat voor een ander (en eerlijker) beeld.
Toetsen ANOVA
Hypothesen ANOVA
Er is een verschil in gemiddelde rekenvaardigheid van jongens en meisjes
H0: μj = μm
H1: μj ≠ μm

M

Conclusie
Verschil in gemiddelde rekenvaardigheid tussen jongens en meisjes (Δm = 0.09) is niet
significant, F (1,48) = 0.31, p = .58.
(--> in dit geval vind je dus wel een verschil, maar dit is toevallig).
Effectgrootte ANOVA

Conclusie effecten
1. Model:
2. Hoofdeffect sekse:

Criteria kwalificatie van Cohen
R = 0.10
(R2 / η2 = .01)
R = 0.30
(R2 / η2 = .10)
R = 0.50
(R2 / η2 = .25)

Effectgrootte η2 = .01 (klein)
Effectgrootte η2 = .01 (klein)
= proportie verklaarde variantie in afhankelijke variabele

klein
middelmatig
groot

Toetsen ANCOVA
Hypothese 1
Voorbereiding (X3) heeft invloed op rekenvaardigheid
H0: BX = 0
H1: BX ≠ 0
Wat doe je hier: beoordelen of de covariaat doet wat je veronderstelt wat deze moet doen
(namelijk samenhangen met de afhankelijke variabele)

Conclusie
Invloed van voorbereiding op rekenvaardigheid is significant, F (1,47) = 55.72, p < .001.
Hypothese 2
De gecorrigeerde gemiddelden van jongens en meisjes verschillen
H0: μadj.j = μadj.m
H1: μadj.j ≠ μadj.m
Adj = adjusted means.

Conclusie
Verschil in gemiddelde rekenvaardigheid tussen jongens en meisjes, gecorrigeerd voor
voorbereiding Δmadj= -0.45 is significant, F(1,47) = 11.95, p = .001.
Effectgrootte ANCOVA

Conclusie effecten
1.
Model: Effectgrootte η2 = .55 (groot)
2.

Effect voorbereiding: Effectgrootte η2 = .54 (groot)

3.

Hoofdeffect sekse:

Effectgrootte η2 = .20 (middelmatig)

Van ANOVA naar ANCOVA (1)

Voorwaarde ANCOVA om een algemene uitspraak te kunnen doen: er is sprake van
homogene regressie.
Hoe groot is het verschil in gemiddelden? Is het significant?
Hoe groot is het verschil in gecorrigeerde gemiddelden? Is het significant?
ANOVA: Verschil Δm = 0.09 = niet significant
ANCOVA: Verschil Δmadj = -0.45 = significant

Van ANOVA naar ANCOVA (2)

Error-reductie (leidt ertoe dat MSr kleiner wordt, dit levert een grotere F op, dit zorgt voor
eerder een significant resultaat)

→ Toename power (onderscheidingsvermogen)
Wat heeft error-reductie voor gevolg voor de kans op verwerpen H0 (power)?
→ Hoe groter de F, des te eerder je een significant resultaat zult vinden. De kans op het
verwerpen van H0 wordt dan vergroot.
Conclusies
●
Klein niet significant verschil in gemiddelden voor rekenvaardigheid: meisjes
hoger dan jongens (ANOVA);
●
Significante lineaire samenhang tussen voorbereiding en rekenvaardigheid
(ANCOVA);
●
Significant verschil in gecorrigeerde gemiddelden rekenvaardigheid: jongens
hoger dan meisjes (ANCOVA).
AN(C)OVA als regressiemodel
Modelvergelijking ANOVA

Modelvergelijking ANCOVA

D: sekse
X: voorbereidingstijd
Interpretatie
Y = afhankelijke variabele
B0 = intercept
B1 = verschil tussen twee niveaus van factor
D1 = dummy
E = voorspellingsfout / residu (beiden hetzelfde)
X2 = covariaat
B2 = regressiecoëfficiënt voor X2
Toetsresultaat B ’s

Regressievergelijking
^Y = 4.72 + 0.45 D1 + 0.45 X2

Interpretatie B -coëfficiënten
●
Invloed sekse gecorrigeerd voor voorbereiding: b1 = 0.45
→ Er is een halve punt verschil tussen jongens en
meisjes. ● Invloed voorbereiding gecorrigeerd voor sekse b2
= 0.45
→ Als voorbereiding 1 uur stijgt dan is de prestatie rekenvaardigheid een halve punt
hoger.
●
B0 = intercept = 4.72. Begin regressielijn: de waarde (rekenvaardigheidsscore)
van meisjes die geen voorbereidingstijd hebben.
Aannames ANOVA-model
1. Meetniveau Y minimaal interval en X’en (factoren) nominaal;
2. Spreiding (variantie) van residuen per X-categorie gelijk (homoscedastisch /
homogeneity of variance);
3. Residuen per X-categorie normaalverdeeld (normally distributed errors );
4. Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten (
independence );
5. Geen uitbijters (outliers ) en ‘te’ invloedrijke respondenten (influential cases ). Nodig
om na te gaan of het niet het gevolg is van iemand die de data heeft ‘gesaboteerd’.
Inhoudelijke argumenten nodig om de persoon uit de data te halen.
Extra bij ANCOVA
● Meetniveau covariaat X’ minimaal interval;
● Covariaat niet van invloed op experimenteel effect; ● Lineaire regressie;
○ Lineaire relatie tussen covariaat en afhankelijke variabele(n)
● Homogene regressie;
○ De relatie tussen covariaat en afhankelijke variabele is hetzelfde (even
sterk).
Aannames AN(C)OVA-model
Steekproef voorwaarde
Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten door:
● Aselecte steekproeftrekking, of;
● Bij selecte steekproef randomiseren (aselecte toewijzing).
Meetniveau
Afhankelijke variabele Y:

interval

Factor Xa :
Covariaat Xb :

nominaal
interval

Aannames AN(C)OVA
Spreiding residuen
Spreiding van residuen voor elke categorie van F en voor elke waarde van covariaat X:
● Gelijk (homoscedastisch)
● Normaalverdeeld (normally distributed errors )
● Geen uitschieters
Model
● Lineaire regressie voor Y en covariaat X
● Homogene regressie → geen interactie-effect factor Xa en covariaat Xb op Y.
Homogene regressie

Groep A scoort hoger dan groep B (zie de blauwe pijltjes).
ANCOVA voorbeeld 2
Onderzoeksvraag
Is er verschil in prestatie (rekenvaardigheid) tussen dyslectische en ‘normale’ kinderen, als we
rekening houden met verschil in voorbereiding?
Variabelen
Afhankelijke variabele Y:
Prestatie (rekenvaardigheid)
Onafhankelijke variabele X:
Factor X1
Children: normaal / dyslectisch
Covariaat X2
Voorbereiding (tijd in uren)

Meetniveau
interval

nominaal/dichotoom
ratio

Datamatrix

Yi = rekenvaardigheid
X1 = factor
1 = normaal
2 = dyslectisch
Di = dummy dyslectisch
0 = normaal
1 = dyslectisch
X2 = covariaat voorbereiding
Hypothese homogene regressie
In de twee populaties (normaal en dyslectisch) is regressie van voorbereiding op prestatie
gelijk (homogeen).
Beschrijven homogene regressie
In de twee groepen is de richting van de regressielijnen (voorbereiding op prestatie)
evenwijdig.
Toetsing homogene regressie
Homogene regressie toetsen door toevoeging van interactieterm covariaat en factor aan
regressievergelijking.
Modelvergelijking
Modelvergelijking ANOVA

Modelvergelijking ANCOVA

Modelvergelijking als aanname homogene regressie bij ANCOVA geschonden
Y = B0 + B1D1 + B2X2 + B3D1X2 + E

→ Model dat lijkt op ANCOVA maar waaraan interactie is toegevoegd. Door dit model te
analyseren en te beoordelen of dit al dan niet een significante bijdrage levert, stelt je in staat
om de aanname van homogene regressie te beoordelen. Als dit geen significant resultaat geeft,
ga je terug naar de situatie zoals hiervoor bij de ANCOVA. Als dit wel een significant
resultaat geeft, is er sprake van een schending van homogene regressie.
Controle homogene regressie (1)

Voorlopige conclusie
Lijnen lopen niet evenwijdig, er is een verschil in regressielijnen.
Dus: we kunnen geen algemene uitspraak doen over het verschil tussen de twee groepen.
ANCOVA is niet toegestaan.
Controle homogene regressie (2)

Toelichting
Voorbereiding heeft bij groep ‘normale’ kinderen sterker effect dan bij groep dyslectische
kinderen.
→ Verschil tussen gecorrigeerde gemiddelden afhankelijk van voorbereiding = interactie .

Geen homogene regressie

Geef het verschil in gecorrigeerde gemiddelden aan in de figuur. Dit is wat je ziet, maar soms
zie je toch een verschil in regressielijnen terwijl dit verschil niet systematisch is (dus niet
significant). Toetsing nodig om met overtuiging te kunnen zeggen dat er sprake is van
schending van de aanname van homogene regressie.
Toets homogene regressie

Conclusie
Verschil in regressie in de twee groepen is significant, F (1,46) = 4.75, p = .03. →
ANCOVA niet toegestaan, er is geen algemene uitspraak mogelijk over verschil
in gemiddelden tussen dyslectische en normale groep.
Regressievergelijking

Voorspellen
Welke prestatie voorspel je voor:
- Een normale leerling met 2.5 uur voorbereidingstijd?

-

Een dyslectische leerling met 5 uur voorbereidingstijd?

MiOO HC4 - Herhaalde metingen & Mixed design
Stelt ons in staat om een reeks van herhaalde metingen te analyseren, welke plaats vinden bij
dezelfde persoon en waarbij het gaat om hetzelfde kenmerk. Doel: ontwikkeling
vaststellen.Op een bepaald moment wordt het aantal metingen zo groot, dat we gaan spreken
van een longitudinaal onderzoek.
De ontwikkeling kan verschillen tussen groepen (zie pijltjes → afhankelijke metingen; bij
dezelfde groep meerdere keren gemeten). De ontwikkeling zou je kunnen verklaren met
behulp van andere kenmerken (sekse, IQ, achtergrond). Als hier sprake is van groeps- en/of
interval variabelen spreken we van een mixed design . De onderzoeksvraag wordt dan
uitgebreid
(onderzoek naar verschillen in ontwikkeling tegenover onderzoek naar
ontwikkeling an sich).

Onderwerpen college
●
Overzicht analysetechnieken;
●

Herhaalde metingen ANOVA;

●

Sfericiteit;

●

Herhaalde metingen met één binnensubject factor;

●

F-ratio herhaalde metingen ANOVA;

●

(Herhaalde metingen met twee binnensubject factoren)

●
Mixed design ANOVA: met één binnensubject factor en één tussensubject
factor.
(Meerweg) AN(C)OVA
Enkelvoudige ANOVA
●
1 afhankelijke variabele (Y)
●

1 factor (X)

Meerweg ANOVA
●
1 afhankelijke variabele (Y)
●

Meer dan 1 factor (X1, X2, …)

ANCOVA
●

1 afhankelijke variabele (Y)

●

1 (of meer) factoren (X1, …)

●

1 (of meer) covariaten (X2, …)

Factoren
Onderscheid tussen groepen, in die groepen zitten nooit dezelfde personen: tussensubject
factor .
Voorbeeld ontwikkeling motoriek
Onderzoeksvraag
Hoe ontwikkelt zich de motoriek van kinderen met neurologische aandoening?
Variabelen
Aantal metingen van motoriek (Y)
1. Score op motoriek test 1 jaar
2. Score op motoriek test 2 jaar
3. Score op motoriek test 3 jaar

= Y1
= Y2
= Y3

Analysetechniek
Herhaalde metingen ANOVA ( Repeated measures )
Herhaalde metingen
→ Leent zich voor het beoordelen van een ontwikkeling.
Voorbeelden
●
Hoe ziet ontwikkeling eruit in longitudinaal onderzoek?
●

Effect van interventie op gedrag of vaardigheid?

●

Zijn condities (omgeving) bepalend voor vaardigheid?

○ Hierbij geldt: niet noodzakelijk om een groep in de tijd te volgen, maar dat je
een groep onder verschillende condities iets laat doen/beoordelen. Je
beoordeelt dan niet of de tijd van invloed is op het kenmerk waarnaar je
onderzoek doet, maar of de conditie bepalend is voor iemands
gedrag/kennis/houding.
Twee soorten metingen waarin herhaalde metingen kunnen worden onderscheiden: daar waar
in de tijd gevolgd wordt en daar waarbij de condities variëren (los van tijd) om na te gaan of
er verschillen zijn die je kunt toeschrijven aan ofwel tijd ofwel aan de verschillende condities.
Herhaalde metingen
Zelfde kenmerk meerdere keren gemeten bij één groep.

1.
Veranderen scores over tijd ?
→ Metingen bij één groep op twee of meer tijdstippen.
2.
Verschillen scores over condities ?
→ Metingen bij één groep onder twee of meer condities.
Binnensubject factor
Bij analyses tot nu toe ging het nadrukkelijk om het verschil tussen groepen, nu gaat het om
of er binnen een groep sprake is van variaties.
Situatie 1
Verschillen scores voor kenmerk (measure ) , herhaald gemeten over tijd, voor één groep
respondenten (subjects ) ?
Binnensubject factor: Tijd
Situatie 2
Verschillen scores voor kenmerk (measure), herhaald gemeten onder verschillende
condities, voor één groep respondenten (subjects)? Binnensubject factor: Conditie
Herhaalde metingen motoriek
Betrof drie metingen. Omdat het dezelfde groep betreft, kun je ervan uitgaan dat er tussen de
metingen hoe dan ook een relatie is.

Factor
Binnensubject factor met drie niveaus (levels ) = het aantal metingen dat je doet of het aantal
condities waarop je meet.
Onderozeksvraag
●
Is er een hoofdeffect van de binnensubject factor?
●
Zijn de gemiddelden op verschillende metingen verschillend?
We beoordelen verschillen tussen gemiddelden. Bij meerdere metingen zijn er meerdere
verschillen tussen gemiddelden = contrasten .
Mixed design (Gemengd model)
Binnensubject en tussensubject factoren
Tussensubject factoren stellen ons in staat om na te gaan of er voor bepaalde groepen een
andere ontwikkeling is dan voor andere groepen.

Contrast(en)
Vergelijken twee gekoppelde waarnemingen
●
Effectonderzoek naar invloed van aanmoediging op prestatie. Meting voor
aanmoediging → aanmoediging → meting na aanmoediging.
●

Bepaal verschilscores tussen waarnemingen (m1, m2): d = m2 - m1 (= 1

contrast ) . Bij twee metingen hebben we te maken met één contrast.
→ t-toets voor gemiddelde verschilscore d (paired t-test). Eenvoudigste vorm
van

een herhaalde meting, vanaf drie metingen zul je een andere techniek

moeten gebruiken om te toetsen.
Vergelijken van meer dan twee gekoppelde waarnemingen
●
Longitudinaal onderzoek naar ontwikkeling van
de motoriek van kinderen met een neurologische
aandoening.
●
Bepaal verschilscores tussen waarnemingen
(m1, m2, m3): d2-1 = m2 - m1 d3-2 = m3 - m2 d3-1 = m3 m1
Dus: hoe meer metingen, hoe meer contrasten. Als je in één keer wil beoordelen hoe
het zit bij de verandering in de tijd of de verandering in condities, wil je in één keer
een aantal contrasten beoordelen.
→ F-toets voor alle contrasten (d’s) tegelijkertijd uitvoeren. Deze toets zal een
uitspraak

doen over of er een verschil is in de verschilscores. Waar de

verschillen zitten, toets je met een vervolganalyse (Post Hoc test).
→ Herhaalde metingen ANOVA.
Aannames variantieanalyse
1.
Meetniveau Y minimaal interval en X’en (factoren) nominaal;
2.
Spreiding (variantie) van residuen per X-categorie gelijk (homoscedastisch )
3.
Residuen per X-categorie normaalverdeeld (normally distributed errors );
4.
Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten (
independence );

5.
Geen uitbijters (outliers ) en ‘te’ invloedrijke respondenten (influential cases ).
--------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Homogene regressie (specifiek voor ANCOVA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------7. Sfericiteit (specifiek voor herhaalde metingen)
Sfericiteit
●
Spreiding tussen metingen zijn gelijk. Je hebt verschilscores tussen metingen
en voor alle individuen geldt dat die verschilscore varieert. Er is dus een variatie in
verschilscores = variantie. Het gaat dus om variantie in verschilscores.
●
Varianties van verschilscores zijn aan elkaar gelijk:
MS2-1 = MS3-2 = MS3-1
→ Meerdere verschilscores. Het idee is dat de spreiding in de verschilscores (van de
contrasten) allemaal aan elkaar gelijk zijn.
●
Beoordelen of aan de assumptie van sfericiteit wordt voldaan. Zo niet, dan is er
optie die SPSS biedt om toch de analyse uit te voeren, waarbij er een correctie is voor
het feit dat er geen aanname is van sfericiteit.
Toetsing aanname sfericiteit
●
●

Mauchly’s W toets voor sfericiteit
H0: sfericiteit aanwezig

●

Als p < α, dan schending van aanname sfericiteit (verwerp H0)

Schending aanname sfericiteit
Te vaak of niet vaak genoeg verwerpen van H0 bij gebruik van F-ratios.
Sfericiteit

Verschillen tussen de personen hetzelfde, dus de variantie in verschilscores is hier aan elkaar
gelijk: MS2-1 = MS3-2 = MS3-1.
Conclusie
Aanname sfericiteit niet geschonden ( Sphericity Assumed ):
→ Herhaalde metingen ANOVA met aanname sfericiteit.

Sfericiteit

Er is sprake van verschillende variatie in verschilscores.
MS2-1 = 2.00, MS3-2 = 0.89, MS3-1 = 0.22.
Verschil is zodanig overtuigend, dat je niet kunt zeggen dat de verschilscores gelijk zijn.
Er volgt dan toetsing om te kijken of de aanname van sfericiteit al dan niet is geschonden
→ verschillende opties om uiteindelijk een conclusie te trekken over of er verschil is
tussen de metingen in de groepen die gemeten zijn op verschillende tijden.
Conclusie
Aanname sfericiteit wel geschonden
→ Herhaalde metingen ANOVA met aanpassing vrijheidsgraden in F (dfM, dfR).
Schending sfericiteit
Bij sfericiteit
Als Mauchly’s toets niet significant (p > .05), is aanname sfericiteit niet geschonden:
→ Toets voor effect binnensubject factor (Test of Within Subject Effects ) met aanname
sfericiteit (Sphericity Assumed ).
Bij schending sfericiteit
Als Mauchly’s toets wel significant (p < .05), is aanname sfericiteit

wel

geschonden: → Toets voor effect binnensubject factor met aanpassing
vrijheidsgraden:
● Greenhouse-Geisser → deze gebruiken wij.
● Huynh-Feldt
● Multivariate toetsing
Voorbeeld coöperatief leren (1)
Experiment
Effect van lesmethode ‘coöperatief leren’ op ontwikkeling van spellingvaardigheid in het
basisonderwijs, met een experimentele en controlegroep.
Onderzoeksvraag 1
Verandert spellingvaardigheid (ongeacht groep)?
= effect van tijd op spelling

Binnensubject factor (bs )
Spellingvaardigheid met vier herhaalde metingen:
1. Spelling midden eerste jaar onderzoek
2. Spelling einde eerste jaar onderzoek
3. Spelling midden tweede jaar onderzoek
4. Spelling einde tweede jaar onderzoek
Datamatrix

N = 483
SCHOOL (zeven scholen)
GROEP (experimenteel, controle)
JAARG (3 t/m 7)
LLGEWICHT
NONVERB

MSCHAAL = spelling midden jaar 1
ESCHAAL = spelling eind jaar 1
MSCHAALJ2 = spelling midden jaar 2
ESCHAALJ2 = spelling eind jaar 2

Beschrijvende statistieken

Nog geen onderscheid in groep.
Controle aanname sfericiteit
Hypothese sfericiteit
H0: sfericiteit = varianties van de verschilscores zijn aan elkaar gelijk
H1: geen sfericiteit

Conclusie
Varianties van verschilscores zijn gelijk; aanname sfericiteit is niet geschonden, Mauchly’s W
= .03, p = .09.
→ Herhaalde metingen ANOVA met aanname sfericiteit.
Toetsing effect binnensubject
factor
Hypothesen
H0: geen verschillen in gemiddelden spelling
H1: gemiddelden spelling verschillen

Conclusie
Verschil in gemiddelden van spellingtoetsen is significant, F(3,1446) = 623.31, p < .001.
Hoe groter F, hoe kleiner overschrijdingskans.
F-ratio bij herhaalde metingen

MSm = door model verklaarde variantie in testscores; hier is dat de toe- of afname van vier
individuele scores op spelling verklaard door effect binnensubject factor tijd.

MSr = onverklaarde variantie (residual); dat zijn alle individuele afwijkingen van het effect
van

de binnensubject factor tijd. ‘Toevallige afwijking van de groep’.

Kwadratensom totaal (SSt)

SSt: spreiding testscores rondom algemeen gemiddelde (= totale spreiding)

Kwadratensom tussen (SSb)

SSb: spreiding van persoonsgemiddelden rondom algemeen gemiddelde
Kwadratensom binnen (SSw)

SSw: spreiding individuele scores rondom persoonsgemiddelden:
● SSm: deels het effect van de binnensubject factor, modelmatige systematische invloed
van tijd
● SSr: deels residual (error), als voor alle personen de ontwikkeling op precies dezelfde
manier zou verlopen, was deze waarde 0

Kwadratensommen (SS)

→ Variantieanalyse is een poging die we doen om verschillen tussen individuen (spreiding)
toe te schrijven aan, in dit geval, tijd.
Voorbeeld coöperatief leren (2)
Onderzoeksvraag 2
Verschilt ontwikkeling in spellingvaardigheid tussen experimentele en controlegroep?
Deelvragen
1. Worden leerlingen beter in spelling?
2. Is er een verschil in spelling tussen de experimentele en controlegroep?
3. Is er een verschil in ontwikkeling tussen de experimentele en controlegroep?
Variabelen
Binnensubject factor:
● Tijd (bs1) met vier niveaus
Tussensubject factor:
● Groep (ts1) met twee niveaus
Mixed model (mixed design)

Effecten
● Hoofdeffect binnensubject factor tijd (bs1)
● Hoofdeffect tussensubject factor groep (ts1)
● Interactie-effect tijd*groep (bs1*ts1)

Vragen en hypothesen
Deelvragen
1. Worden leerlingen beter in spelling?
2. Is er een verschil in spelling tussen de experimentele en controlegroep?
3. Is er een verschil in ontwikkeling tussen de experimentele en controlegroep?
Hypothesen
1. H0: Geen verschillen in gemiddelden spelling (geen hoofdeffect tijd)
2. H0: Gemiddelden spelling zijn gelijk (geen hoofdeffect groep)
3. H0: Het verschil in gemiddelden spelling tussen beide groepen zijn bij de
verschillende afnames aan elkaar gelijk (geen interactie-effect tijd*groep).
Gemiddeldendiagram

Controle aanname sfericiteit

Conclusie
Varianties van verschilscores zijn gelijk; aanname sfericiteit is niet geschonden, want
Mauchly’s W = .02, p = .09.
→ Mixed model ANOVA met aanname sfericiteit
Toetsen hoofdeffect tijd
Binnensubject factor: tijd

Conclusie
Gemiddelden op spellingtoetsen (ongeacht groep) verschillen significant, F(3, 1443) =
612.18, p < .001.
Toetsen hoofdeffect groep
Tussensubject factor: groep (experimenteel, controle)

Het verschil in spelling (gemeten over vier tijdstippen) tussen de experimentele groep en de
controlegroep is niet significant, F(1,481) = 1.49, p = .22. Dus: geen hoofdeffect groep.
Toetsen interactie-effect
→ groep*tijd, ontwikkeling voor groepen verschillend

Conclusie
Interactie-effect niet significant, F(3,1443) = 2.01, p = .11.
→ Het experiment heeft geen effect op de ontwikkeling van de spelling bij leerlingen.

Overzicht analysetechnieken

MiOO HC5 - Moderatie en mediatie

Hoe beoordeel je de rol van een derde variabele binnen een relatie van X en Y? Dit kan een
modererende of een mediërende rol zijn.
Voorbeeld moderatie
Is er een verband tussen conflict in de broer/zus-relatie en agressie bij kleuters, en zijn hierin
sekseverschillen?
A.
Verband conflict broer/zus-relatie en agressie.
B.
Modererende rol van sekse van het verband conflict in de broer/zus-relatie en
agressie.

Voorbeeld mediatie
Normbesef en pro-sociaal gedrag onder adolescenten: de mediërende functie van
empathie. A. Verband tussen normbesef en pro-sociaal gedrag.
B. Mediërende rol van empathie in de relatie normbesef en pro-sociaal gedrag.

Onderwerpen college
●
Voorbeelde moderatie en
mediatie ● Moderatie
○ Categorisch (X) - categorisch (M)
○ Categorisch - interval
○ Interval - interval
●
Mediatie
○ Direct model
○ Indirect model
○ Stappen Baron & Kenny
○ Volledige en partiële mediatie

Moderator en mediator
Onderzoeksvragen
●
Hoe ziet de relatie tussen variabelen X en Y eruit?
●

●

Is er een variabele M die van invloed is op relatie tussen X en Y?
→ Zo ja, dan variabele M opnemen in verklaringsmodel, want M..
… geeft een beter begrip van en inzicht in de relatie tussen X en Y.
Is er een variabele M die een verklaring geeft voor de relatie tussen X en Y?
→ Zo ja, dan variabele M opnemen in verklaringsmodel, want M..
… geeft een beter begrip van en inzicht in de relatie tussen X en Y.

Rollen voor M
Voor M onderscheiden twee rollen in de relatie tussen X en Y:
●
●

M als moderator van de relatie tussen X en Y
M als mediator binnen de relatie tussen X en Y

Voorbeeld 1 - Sesamstraat
Onderzoeksvraag
Wordt de relatie tussen leeftijd en kennis van getallen gemodereerd door sekse?
Concepten
●
●
●

Leeftijd
Kennis van getallen
Sekse

Conceptueel model

Variabelen
Afhankelijke variabele
● Kennis van getallen: prenumb (= kennistoets voormeting)

Onafhankelijke
variabele ● Leeftijd:
age3
1 = jong (= jonger dan 47 maanden)
2 = midden (= tussen 47 en 58 maanden)

3 = oud (= ouder dan 58 maanden)
Moderator
● Sekse: sexe
1 = jongen
2 = meisje
Padmodel
Variabelen
Afhankelijke variabele (Y1)
Onafhankelijke variabele (X1)
Moderator (M1)

Meetniveau
interval
categorisch (drie categorieën)
categorisch (twee categorieën)

Analysetechniek
●
Meerweg ANOVA (General Lineair Model = GLM)
●
Multipele regressie met dummy’s en interactie-effect
Beschrijvende statistieken en gemiddeldenmodel
●
Modereert sekse het effect van leeftijd op kennis van getallen?
●
Verschilt het effect van leeftijd bij jongens van het effect van leeftijd bij
meisjes?

Is het moderatie-effect van sekse statistisch significant (α = .05)?
Toets moderatie
Resultaten toetsing

Interactie-effect (en mogelijk de significantie ervan) stelt in staat om antwoord te geven op de
vraag of sekse een modererend effect heeft op de relatie tussen sekse en kennis van getallen.
Conclusie
Geen significant moderatie-effect: F(2,234) = 0.99, p = .374.
Meerweg ANOVA wordt gebruikt om antwoord te geven op een moderatie-vraag, waarbij
twee groepsvariabelen gebruiken, waarbij één van de twee als moderator wordt gezien. Welke
van de twee de moderator is, maakt geen verschil.

Voorbeeld 2 - rekenvaardigheid
Onderzoeksvraag
Is de relatie tussen voorbereiding en rekenvaardigheid voor dyslectische en niet-dyslectische
leerlingen hetzelfde?

Concepten
●
●
●

Voorbereiding
Rekenvaardigheid
Dyslectie

Conceptueel model

Variabelen
Afhankelijke variabele
Rekenvaardigheid: prestatie op rekenvaardigheidstoets
Onafhankelijke variabele
Voorbereiding: voorbereiding in uren per week
Moderator
Dyslectie
1 = niet dyslectisch
2 = dyslectisch
Padmodel
Variabelen
Afhankelijke variabele (Y2)
Onafhankelijke variabele (X3)
Moderator (M2)

Meetniveau
interval
minimaal interval (ratio)
categorisch (twee categorieën)

Analysetechniek
●
Interactie bij ANCOVA (GLM) → om te kijken of assumptie van homogene
regressie al dan niet geschonden is.
●
Multipele regressie-analyse met interactie-effect

ANCOVA met interactie

1. Effect van X3 op Y voor
2. Effect van X3 op Y voor
categorieën M2 gelijk categorieën M2 verschillend
1 Stelt ons in staat om een algemene uitspraak te doen over de groepen. Als er sprake is van
interactie en dus van moderatie, dan is het effect van voorbereidingstijd op rekenvaardigheid
voor de categorieën van de groepsvariabele verschillend (blijkt uit verschillende
regressielijnen).
Toetsen moderatie
Hypothese moderatie
In de twee populaties (niet dyslectisch en dyslectisch) is regressie van voorbereiding op
rekenvaardigheid gelijk.
Toetsing
● Hoofdeffect van X op Y
● Hoofdeffect M op Y
● Interactie-effect (X*M) op Y
Model vergelijking voor moderatie

Toetsing moderatie
Toets de B-coëfficiënt voor het interactie-effect om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen
over de modererende rol van groep op de relatie tussen X en Y.

Scatterplot met regressielijnen

Voorlopige conclusie
Dyslectie modereert de relatie tussen voorbereidingstijd en prestatie (want: interactie-effect).
Om een uitspraak te kunnen doen is het noodzakelijk dat je toetst en de B-coëfficiënt van de
interactie bestudeert.
Toets moderatie GLM (ANCOVA)

Conclusie
De moderatie door dyslectie (D1) van de relatie tussen voorbereidingstijd (X) en prestatie op
de rekentoets (Y) is significant, F(1,46) = 4.75, p = .034.
Toets moderatie multipele regressie

Voorbeeld 3 - studieresultaat
Onderzoeksvraag
Is intelligentie een moderator voor de relatie tussen voorbereiding en studieresultaten?

Concepten
● Voorbereiding
● Studieresultaat
● Intelligentie
Conceptueel model

Variabelen
Afhankelijk
Studieresultaat: cijfer op proefwerk
Onafhankelijk
Voorbereiding: huiswerk in uren per week
Moderator
Intelligentie: IQ-score op intelligentietest
Variabelen
Afhankelijke variabele (Y3)
Onafhankelijke variabele (X5)
Moderator (M3)

Meetniveau
interval
interval
interval

Padmodel

Analysetechniek
● Multipele regressieanalyse met interactie-effect
● Géén ANCOVA! Omdat: hierbij gaat het altijd om het vergelijken van groepen in
combinatie met covariaten, in dit geval niet mogelijk gezien de meetniveaus.
Regressievergelijkingen

Model 1
Onderzoeksvraag
Wat is de relatie tussen CIJFER en HUISWERK?

● Intercept van de regressielijn voor HUISWERK is -11.8.
● Regressiecoëfficiënt van de regressielijn voor HUISWERK is 0.3.
Model 2
Onderzoeksvraag
Wat is de relatie tussen CIJFER en HUISWERK na controle voor IQ?

● Intercept is -14.2.
● Regressiecoëfficiënt van HUISWERK verandert door opname IQ van 0.26 in model 1
naar 0.18 in model 2.
○ Dus: het opnemen van de tweede variabele IQ betekent dat alle getallen gaan
variëren (intercept en regressiecoëfficiënt zijn anders geworden). De invloed
van HUISWERK op het cijfer wordt gecontroleerd voor IQ en dat betekent dat
er ook een aanpassing is die te maken heeft met de relatie tussen IQ en
HUISWERK.
● Conclusie: HUISWERK is een betere voorspeller dan IQ (beta = .34 versus beta =
.17).
Model 3 (poging 1)
Onderzoeksvraag
Is IQ een moderator van de relatie tussen HUISWERK en CIJFER?
→ opnemen van interactie in het regressiemodel.

Ineens een negatieve relatie tussen IQ en CIJFER en tussen HUISWERK en
CIJFER ● Hoe hoger IQ en hoe meer HUISWERK, hoe slechter het
CIJFER… ● Wat kan een reden zijn voor dit resultaat?
○ Zoeken in de collineariteit statistieken → rechter twee kolommen. Deze
betreffen

het beoordelen van de multicollineariteit . ■ Vuistregels:

VIF
> 10 → mag niet
Tolerance
< .2 → mag niet
Hier worden de vuistregels van multicollineariteit overschreden. Dit los je op door te
standaardiseren.
Standaardiseren X en M
Standaardiseren
Door het standaardiseren van de predictoren voorkomen we het probleem van
multicollineariteit.
Procedure
● Standaardisatie X en M naar Z-scores.
● In SPSS via Descriptives (vink aan: Save standardized values as variables
) ● Maak in SPSS de interactievariabele van gestandaardiseerde
variabele:
○ z(XM) = z(X) * z(M) → (met Compute Variable ..)

→ Formule voor standaardisatie. Wat gebeurt er bij standaardiseren? Elke individuele
behaalde score op een variabele, daar trek je het gemiddelde van de steekproef vanaf (X Xgemiddeld ) . Dit levert voor elke persoon een nieuwe waarde op. Deze deel je door de SD van
scores.
De Z-score voor elk individu geeft aan hoeveel standaardafwijkingen je afligt van 0.
Model 3 (poging 2)
Onderzoeksvraag
Is IQ een moderator van de relatie tussen HUISWERK en CIJFER?

● Hoe hoger ZIQ, hoe hoger CIJFER
● Hoe hoger HUISWERK, hoe hoger CIJFER
● Voor mensen met een hoog ZIQ, is de relatie tussen Z HUISWERK en CIJFER zwakker.
● Bij interactie een B van -0.04. Dit betekent dat als je IQ toeneemt, de
regressievergelijking die je opstelt voor de relatie tussen voorbereiding en prestatie per
IQ punt steeds 0.04 daalt. Dus afhankelijk van het aantal IQ scores in je groep, zou je
ook voor al die verschillende IQ scores een regressielijn kunnen tekenen. De
regressielijn wordt in dit geval steeds een beetje minder steil.

MEDIATIE
Padmodel voor mediatie
Wordt de relatie tussen X en Y gemedieerd door M?
Voorbeeld overgewicht
Voedingsvoorlichting (X) is gericht op verandering (eet)gedrag (M) en (eet)gedrag (M) heeft
op zijn beurt een effect op afname van lichaamsgewicht (Y).
● Voedingsvoorlichting → (eet)gedrag → afname lichaamsgewicht
● VOORLICHTING → EETGEDRAG → GEWICHT
Voorbeeld mediatie
Onderzoeksvraag
Heeft eetgedrag een mediërend effect voor de relatie tussen voorlichting en afname
lichaamsgewicht?
Afhankelijke variabele
Gewicht: Afname lichaamsgewicht bepaald door verschil in kg tussen voor- en nameting.
Onafhankelijke variabele
Voorlichting:
0 = geen
1 = groepsvoorlichting
2 = individueel

Mediator
Eetgedrag: kennistoets gezond voedingsgedrag
Variabelen
Afhankelijke variabele (Y4)
Onafhankelijke variabele (X6)
Mediator

Meetniveaus
Interval
Categorisch (drie categorieën)
Interval

Padmodel

Onderste pijl geeft het directe effect van voorlichting op lichaamsgewicht weer, wat niet
verloopt via verandering van eetgedrag. Als alle kennis (invloed van voorlichting) via de
verandering van eetgedrag verloopt, is de directe relatie afwezig.
Analysetechniek
Multipele regressies volgens de drie stappen methode van Baron & Kenny voor beoordeling
mediatie-effect. Volgende stap is pas zinvol als de daaraan voorafgaande aanwezig blijkt te
zijn.

1. Directe relatie tussen groepsvariabele en de afhankelijke variabele
2. Relatie tussen groepsvariabele en mediator
3. Groepsvariabele en mediator samen opnemen in regressie-analyse om te kijken hoe
het zit met de toe- of afname van de afhankelijke variabele

Direct model
X heeft direct effect op Y.

Regressievergelijking

Let op: X was een groepsvariabele, dus we kunnen ‘m niet zomaar opnemen in de
regressieanalyse. We moeten er dummy’s van maken.

In het voorbeeld
De VOORLICHTING heeft direct b1 effect op GEWICHT.
Mediatie model
● X heeft direct effect op Y
● X heeft direct effect op M
● M heeft direct effect op Y
● X heeft via M indirect effect op Y

Regressievergelijkingen (stap 2 ^M en 3 ^Y)

M heeft een mediërende rol: het is de afhankelijke variabele van X en de onafhankelijke
variabele van Y. Dus: M is van invloed op Y en wordt beïnvloed door X.
Voorbeeld
● Indirect effect van VOORLICHTING via EETGEDRAG op GEWICHT
● De VOORLICHTING heeft gecorrigeerd effect b’1 op EETGEDRAG.

Stappen analyse
1. Direct model X op Y

● Is regressiecoëfficiënt b1 statistisch significant?
2. Direct model X op M
● Is regressiecoëfficiënt b3
significant? 3.
Direct model X op Y,
gecontroleerd voor M
● Zijn de
regressiecoëfficiënten b’1 en b’2
significant?
→ Als b’1 niet significant dan is er sprake van volledige mediatie .

→ Als b’1 wel significant, maar kleiner dan b1, dan partiële mediatie .
Stap 1
Betreft regressieanalyse waarbij we alleen voorlichting en afname van lichaamsgewicht
opnemen in de analyse.

Heeft voorlichting in model 1 een direct effect op gewicht?
=
→ Het directe effect b1 is significant, BVOORLICHTING,GEWICHT -0.22, p = .001.
Stap 2
Verschil in drie voorlichtingsgroepen met betrekking tot het eetgedrag.
Voorlichting ---------------> Eetgedrag
b3

Heeft voorlichting in model 2 een direct effect op eetgedrag?
=
→ Het directe effect b3 is significant, BVOORLICHTING,GEDRAG -0.39, p < .001.
Stap 3

Heeft voorlichting in model 3 een significant effect op gewicht?
→ Het effect is niet significant, B

VOORLICHTING,GEWICHT

= -0.14, p = .053

Conclusie

Dus: door opname van variabele eetgedrag in het model, wordt de b coëfficiënt die we vinden
voor voorlichting niet meer significant. Conclusie: in de populatie is er geen sprake van een
relatie van voorlichting op afname van lichaamsgewicht (daar waar dat in stap 1 wel het geval
was). We kunnen voor deze situatie constateren dat voorlichting via verandering van het
eetgedrag invloed heeft op afname van het lichaamsgewicht, er is dus sprake van volledige
mediatie.
Indirect effect
Het indirecte effect van voorlichting op gewicht = -0.388 * 0.220 = -0.09

MiOO HC6 - Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek: open karakter → het eindresultaat ligt niet vast. Je weet niet waar je
naar op zoek bent. Je zoekt naar aanwijzingen (in de data) die je helpen te begrijpen wat er
gebeurt.
Kwalitatieve onderzoeksvragen
1.
Welke praktijkkennis en -ervaringen gebruiken LIO’s tijdens het lesgeven? En
hoe ontwikkelen deze zich?
○
Schepens et al., 2007
2.
Hoe draagt het maken van een portfolio bij aan de professionele ontwikkeling
van LIO’s? ○ Wray, 2007
3.
Hoe kunnen docenten voor honoursstudenten de leeromgeving zo uitdagend
maken dat zij zich extra inspannen?
○
Scager et al., 2013
4.
Welke problemen ervaren docenten tijdens het begeleiden van samenwerking
aan het profielwerkstuk?
○
Van Kampen, 2008
→ Allemaal open vragen.
Definitie omvat drie elementen
1.

Looking for meaning: op welke manier geven mensen betekenis aan hun

omgeving (percepties achterhalen);
2.

Flexible methods enabling contact: fenomeen onderzoeken vanuit perspectief

respondenten;
3.

Providing qualitative findings: beschrijven en verklaren fenomeen.

Manieren van kwalitatieve dataverzameling
1.
Semigestructureerd of open interview;
2.
Groepsinterview;
3.
Stimulated recall interview (bijv. als je een observatie doet bij een leerkracht
om vervolgens delen van die observatie aan hem/haar voor te leggen om erachter te
komen wat diens gedachteprocessen waren tijdens de les die je geobserveerd hebt.
Manier om gedachtegangen van iemand boven tafel te krijgen);
4.
Hardop-denk protocol (vergelijkbaar met 3: bijv. een proefpersoon een
opdracht geven en je stelt de persoon daarbij telkens de vraag wat hij/zij precies aan
het doen is);
5.
Observaties;
6.
Delphi-studie;
7.
Analyse van logboeken, documenten, etc.;
8.
Analyse van sociale interactie, verbale data (bestuderen van
interactieprocessen om erachter te komen wat daar gebeurt en om te begrijpen waarom
bepaalde interactieprocessen leerzamer zijn dan anderen);
9.
…
Kenmerken
●
●
●
●
●
●

Intensief, langdurig, ‘in het veld’;
Brede, algemene onderzoeksvragen;
Weinig gestandaardiseerde meetinstrumenten;
Analyse van ‘woorden’;
Terugkerende thema’s;
Meerdere interpretaties.

Voordelen kwalitatief onderzoek
1.
‘Real life’;
2.
‘Rijk’ (door bijv. interviews af te nemen/observatie kun je veel relevante
informatie naar boven krijgen);
3.
Processen inzichtelijk (gezien langdurig contact met participanten →
ontwikkeling door de tijd zichtbaar);
4.
Theorie en hypothesen ontwikkelen (tegenover kwantitatief: hypothesen
‘toetsend’);
5.
Aanvullen, valideren en verklaren kwantitatieve data.
Kwalitatief onderzoek bij OWW
●
43 bachelortheses
●
11 kwantitatief
●
8 kwalitatief

●

24 combinaties kwalitatief/kwantitatief

Gebruikte onderzoeksmethoden:
●
Interview (22x)
●
Observatie (8x)
●
Document- of inhoudsanalyse (4x)
●
Analyse verbale data (4x)
●
Think aloud protocol (3x)
Opvattingen kwalitatief onderzoek

1 = helemaal mee oneens,
5 = helemaal mee eens
Analyse kwalitatieve data
●
(Case study;
●
Etnografie;)
●
Grounded theory (college 6); ● Systematische analyse (college 7);
●
Mixed method onderzoek (college 8).
Grounded theory
●
Ontwikkeld door Glaser en
Strauss; ● ‘The discovery of
grounded theory ’; ● Reactie op:
○ Experimenteel onderzoek; ○
‘Grand theories’ zonder data/bewijs.
●
Uitgangspunt:
○ Theorie ontwikkeld tijdens dataanalyse; ○ Systematische aanpak.

Terugkerende vragen grounded theory
●
Welke patronen keren telkens terug?
●
Helpen deze patronen mijn onderzoeksvraag te beantwoorden?
●
Zijn er deviaties van deze patronen?
●
Hoe zijn deze deviaties te verklaren?
●
Welke interessante ‘verhalen’ komen naar voren?
●
Helpen deze verhalen mijn onderzoeksvraag te beantwoorden?
●
Is er aanvullende data nodig?
●
Bevestigen mijn bevindingen ander onderzoek? Hoe kunnen verschillen
verklaard worden?
Stappenplan
1.

2.

Uiteenrafelen (segmenting )
○
Open coderen → hetgeen je als allereerste doet
○ Axiaal coderen
Structureren (reassembling )
○
Selectief coderen → fase waarin je erachter komt wat nu de
belangrijkste

categorie (kerncategorie) in je data is (die de theorie oplevert

waar je naar op zoek bent).
Kenmerkend voor de grounded theory: er is telkens een wisselwerking tussen data
verzamelen, interpreteren en weer nieuwe data verzamelen.

Voorbeelden (Van Kampen, 2008)
●
Ervaringen van docenten bij begeleiding samenwerking aan profielwerkstuk;
●
18 docenten geïnterviewd;
●
Interviews geanalyseerd volgens grounded theory method.
Open coderen
1.
Begin analyse (je hebt een aantal interviews afgenomen en uitgeschreven);

2.
3.

Opdelen in fragmenten;
Labelen met een (voorlopige) code;

4.
5.

Resultaat: codeboom (= lijst van de gebruikte codes);
Soorten codes:
○ In-vivo: afkomstig uit data;
○ Constructed: afkomstig uit literatuur (concepten/begrippen die je al ontleend
hebt aan de literatuur).

6.

Einde: saturatie (= wanneer je een aantal interviews hebt geanalyseerd en je

codeboom

vrij substantieel is geworden en er, wanneer je aan een nieuw interview

begint, geen codes meer toegevoegd hoeven te worden aan de codeboom → codeboom
toereikend om nieuwe data goed te coderen).

Voorbeeld open coderen

In-Vivo codes → codes afkomstig uit de data.

Voorbeeld codeboom

Axiaal coderen
● Aan de slag met het reduceren van de codeboom die het open coderen heeft
opgeleverd.
● Doelen:
○ Relaties tussen codes bepalen;
○ Belangrijke elementen bepalen;
○ Reduceren codeboom; ○
Codes clusteren (belangrijk!);
○ Betekenis codes
omschrijven.
● Nieuwe data verzamelen om ideeën te toetsen;
● Codes ordenen t.o.v. elkaar; ● Bepalen hoofd- en subcodes;
● Levert nieuwe codeboom op.

→ Dataverzameling nog niet per definitie afgesloten. Hier ook nog sprake van het verzamelen
van nieuwe data, gezien er nieuwe ideeën ontstaan over hoe codes samen te voegen zijn tot
hoger liggende categorieën. Deze nieuwe ideeën worden vervolgens getoetst met nieuwe
dataverzameling.

Codeboom na axiaal coderen

→ Codes gegroepeerd in hoofd- en subcategorieën.
Afwisseling dataverzameling en -analyse

Selectief coderen
● Lastig te zeggen hoe je dit precies aan moet pakken;
● In deze fase ben je bezig met het construeren van de grounded theory;
● Integratie;
● Leggen van verbanden tussen de categorieën in je codeboom;
● Kerncategorie (categorie die alle andere categorieën met elkaar verbindt);
● Ordenen t.o.v. kerncategorie; ● Leidt tot theorie.

Voorbeeld selectief coderen

Kerncategorie vormt de logische en consistente verklaring voor alle andere categorieën in je
codeboom.
Kenmerken grounded theory
1. Theoretische selectie;
2. Constante vergelijking;
3. Kerncategorie;
4. Ontwikkeling van theorie;
5. Gebruik van memo’s.
1. Theoretische selectie
● Strategisch nadenken over: wie zijn de mensen die ik zou moeten
observeren/interviewen?
● Data-analyse beïnvloedt selectie nieuwe deelnemers;
● Zoeken naar ‘aanwijzingen’; ● Einddoel: saturatie.
2. Constante vergelijking

→ Gedurende het analyseren constant bezig met vergelijken. Hoe is code 2 anders dan vorige
code 1? Is er een nieuwe code nodig of kan de eerder geformuleerde code hergebruikt
worden?
3. Kerncategorie
● Basis voor theorie die de grounded theory oplevert.

● Lastig om een duidelijk stappenplan te weergeven voor hoe je aan de kerncategorie
komt, maar kenmerken zijn:
○ Verbonden;
○ Komt vaak voor;
○ Logische en consistente verklaring voor de andere categorieën;
○ Verklaart ook wanneer omstandigheden veranderen (bijv. bij naast vwodocenten ook havo-docenten toevoegen aan onderzoek).
4. Ontwikkeling van theorie
● Einddoel: theorie ontwikkelen gebaseerd op data;
● Niet breed toepasbaar;
● ‘Middle range’ (je kunt het gebruiken om het fenomeen dat je bestudeert, bijv. door
docenten te interviewen, te verklaren); ● Wordt o.a. overgebracht door:
○ Visuele weergave (snel aan lezer duidelijk maken wat de theorie inhoudt);
○ Narratief.
5. Memo’s
● Geschreven tijdens onderzoek;
● Ideeën (over de selectie van volgende proefpersoon, over hoe codes met elkaar
samenhangen, etc.);
● Verslaglegging: welke beslissingen zijn genomen en waarom?
● Reflectie (op je onderzoek).
→ Belangrijk tijdens de fase van dataverzameling en data-analyse (legitimeren waarom je iets
doet (bijv. wie je selecteert voor volgende interview, wanneer saturatie is bereikt, etc.), wat
zijn de beweegredenen). Bijhouden van een soort onderzoekslogboek.
Voordelen grounded theory
● Aantrekkelijk voor ‘beginners’ (snel aan de slag met open coderen, goed te doen);
● Gedetailleerde analyse mogelijk;
● Analyse begint snel;
● Systematisch (belangrijk bij verantwoorden van resultaten); ● Afwisseling
dataverzameling en -analyse.
Nadelen grounded theory
● ‘Verdrinken’ in data;
● Grote geheel moeilijk te zien;
● Tijdrovend;
● Grote stap van codes naar kerncategorie.
Zorgen om kwalitatief onderzoek
● Kwalitatief onderzoek: ‘fiction, not science’.

● Gelden voor kwalitatief onderzoek dezelfde kwaliteitseisen als voor kwantitatief
onderzoek?
Kwaliteitseisen
Kwantitatieve term Kwalitatieve term
Interne validiteit

Geloofwaardigheid (credibility)
Is het onderzoek geloofwaardig in de ogen
van de participant?

Externe validiteit

Overdraagbaarheid (transferability)
Mate waarin de resultaten van het
onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden
naar een andere context/situatie

Betrouwbaarheid

Verantwoordelijkheid
(dependability)

Strategie
● Langdurig contact met
‘het veld’;
● Peer debriefing;
● Member checks.
● ‘Thick description’;
● Doelgerichte selectie.
○
Strategisch
denken over wie
selecteren.
● Audit trail;
● Code-recode.

Onderzoeker is verantwoordelijk voor het
kunnen aantonen dat de bevindingen van
het onderzoek consistent zijn en herhaald
kunnen worden.

Objectiviteit

Bevestigbaarheid (confirmability)
In welke mate de resultaten van het
kwalitatief onderzoek
bevestigd/ondersteund kan worden door
andere onderzoekers

● Triangulatie.
○ Verschillende manieren
van dataverzameling
combineren

MiOO HC7 - Systematische analyse van verbale data
Overzicht
● Verbale data (geluids- of video-opnames) in onderwijswetenschappelijk onderzoek.
● Systematische analyse;
○ Uitgewerkt voorbeeld;
○ Aandachtspunt: interrater reliability.
! Verschil tussen Chi manier van analyseren en Boeije (grounded theory) manier: de rol van
theorie. Bij Chi neemt theorie a priori (voordat) de data-analyse begint al een prominente plek
in. Je hebt van te voren al een manier van kijken naar de data geanalyseerd/bedacht op basis
van theoretische inzichten. Bij grounded theory is het idee dat je meer blanco de data-analyse
ingaat.
Voorbeeld 1: Simon/Ericsson/Newell
●
Voorbeeld van protocolanalyse;
●
Probleem oplossen, strategiegebruik;
●
Hardop denken tijdens werken aan een taak; ● Stap 1: Taakanalyse ;
○ = afgebakende problemen waarvoor je zou kunnen analyseren hoe je deze op de
beste manier zou kunnen oplossen. Je geeft mensen een probleem dat een
eenduidige oplossing heeft, waarbij je een aantal stappen moet zetten om tot
die oplossing te komen. Probleem analyseren om erachter te komen welke
stappen allemaal nodig zijn. Als je participanten vervolgens laat verbaliseren,
wordt gekeken naar of zij ook daadwerkelijk die stappen volgen die uit de
taakanalyse naar voren komen.
● Stap 2: Analyse van protocol .
○ Overeenkomsten tussen protocolanalyse en manier van analyseren die Chi
beschrijft vele malen groter dan de verschillen.
Missionarissen en kannibalen ● 3
missionarissen, 3 kannibalen.
●
Per boot naar andere oever.
●
2 personen in boot.
●
Beperkingen:
○ Kannibalen ≤ missionarissen op een oever.
○ Boot mag niet leeg varen.
●
Proefpersonen denken hardop.

Voorbeeld 2: Coöperatief leren
●
Wat men vaak wil weten in onderzoek: er is interactie, hoe draagt dit bij
aan het leerproces?

●
Jaren ‘70-’80: Effectonderzoek (geeft geen antwoord op de ‘waarom’
vraag);
●
Black box;
●
Oplossing: Analyse van interactie;
●
Opname en transcriptie van interactie;
●
Welke interactieprocessen dragen bij aan leerprestaties?

Als er om hulp wordt gevraagd, wordt er dan meer geleerd?
Systematische analyse (Chi, 1997)
1.
Protocollen reduceren (optioneel);
2.
Protocollen segmenteren;
3.
Codeerschema ontwikkelen;
4.
Codes operationaliseren;
5.
Gecodeerde data visueel weergeven (optioneel);
6.
Zoeken naar patronen in de data; 7. Patronen en validiteit interpreteren;
8. (Proces herhalen).
Uitgewerkt voorbeeld (komt steeds
terug)
●
Vraag: als je leerkrachten traint in het inzetten van samenwerken leren in
de klas, zie je dan dat die leerkrachten daar beter in worden en zie je dan ook dat
leerlingen beter gaan samenwerken?
●
Coöperatief leren;
●
Effecten schoolverbeteringsprogramma;
●
Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden;
●
Leerlingen in duo’s;
●
Vergelijking experimentele (12) met getrainde leerkracht en controle duo’s
met een leerkracht die niet getraind was (8);
●

Combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse.

Samenwerkingstaken - coöperatief
leren ● Reken- en taaltaak.
●
Duur: 2x 30 minuten.
●
Video-opnames.
●
Analyse non-verbaal gedrag.
●
Leerkrachten: focus op uitleg vragen en geven.

1. Protocollen reduceren
●
Als je opnames hebt, heb je nog geen protocollen. Protocollen zijn de
letterlijke weerslag van hetgeen gezegd en gedaan wordt.
●
Nadeel: verwerking, transcriptie analyse tijdrovend.
●
Mogelijkheid: gedeeltelijk analyseren.
●
Drie manieren om met tijdrovende analyse om te gaan (Chi):
a. Random sampling;
■ = Een willekeurig stuk uit elke opname halen.
b. ‘Willekeurig’ criterium;
■ = Je neemt een criterium dat geen invloed kan hebben op de
onderzoeksvraag/dataverzameling en je laat dat bepalen welk stuk je
gaat analyseren. Bijvoorbeeld: alleen de uitspraken van één leerling of
alleen minuut 4 t/m 8.
c. Geheel ‘oppervlakkig’, gedeelte gedetailleerd.
■ Van elk protocol een klein stukje heel gedetailleerd analyseren
(bijvoorbeeld alleen de eerste opdracht) en de rest wat meer
oppervlakkig. → Kritiek: wat is dan je criterium om te zeggen wat je
gedetailleerd en wat oppervlakkig doet en wat houdt het oppervlakkige
in? Wat heb je aan een oppervlakkige analyse?
●
Heeft niet de voorkeur! ‘Weggooien van data’ → je weet niet wat je
verliest, dit beperkt

de representativiteit van je analyse.

Voorbeeld - Transcriptie bij onderzoek naar coöperatief
leren ● Ongeveer 4 uur per half uur video-opname.
●
Lengte: 2 - 8 A4.
●

Alle protocollen in geheel gecodeerd.

Over het algemeen voer je het transcript vervolgens in in een computerprogramma.
2. Segmenteren (I)
●
= De manier van analyseren waarbij je kwalitatieve data verzamelt en
omzet naar kwantitatieve gegevens. Vaak geïnteresseerd in hoe vaak iets gebeurt
(bijvoorbeeld hulp geven en hulp vragen).
●
Wat is de analyse-eenheid?
= Het nadenken over als je alle uitspraken ziet, wat zijn dan de segmenten die
je gaat coderen? Bij deze manier van analyseren moet elk segment een code
krijgen, er mag geen stukje protocol ongecodeerd blijven.
●
Afwegingen:
a.

●

Grootte van de segmenten (granulariteit )
■ Bijvoorbeeld: de volledige uitspraak die een leerling gedaan heeft, of zijn
er situaties waarbij je het beter kan opdelen?
b.
Granulariteit moet passen bij onderzoeksvragen (correspondentie )
;
c.
Wanneer segmenteren?
Opties analyse-eenheid:
a.
Gehele boodschap (kan bv. ook een gehele e-mail
zijn)/beurtwisseling; b.
Alinea, sectie;
c.
Betekenisvolle eenheid/thematische eenheid;
d.
Zin.

Mogelijkheid I (voor opdelen segmenten): Beurtwisseling
= Elke keer als er een wisseling van spreker is, eindigt het ene segment en begint een nieuw
segment. Ingewikkeld bij grote groepen als participanten door elkaar heen praten.
Past het bij de onderzoeksvraag?

Mogelijkheid II: Zin
= Elke zin is een fragment (bij een punt of lange pauze). Lastig, want mensen praten niet met
interpunctie (‘kunstmatige punten’).

Mogelijkheid III: Betekenisvolle eenheid
= Meest gebruikt: wat is betekenisvol in jouw onderzoek, in hetgeen jij wil bestuderen? In
voorbeeldonderzoek waren onderzoekers geïnteresseerd in het hulp geven en vragen.
Segmenten die volgens onderzoekers niet betekenisvol zijn worden er dan afgehaald.

3. Codeerschema ontwikkelen
●
Op basis van onderzoeksvraag en literatuur;
●
Top-down → codeerschema ontwikkelen voordat je data gaat
analyseren/verzamelen. Vanuit eerder onderzoek m.b.t. jouw onderwerp ontleen je
bepaalde elementen die je opneemt in je codeerschema;
●
Maar soms ook aanpassing aan data (bottom-up);
●
Daarom vaak een afwisseling tussen top-down en bottom-up;
●
Aantal codes is onbeperkt, maar het is niet werkbaar om codeerschema’s te
hebben met meer dan 20 codes. Nuance verschillen tussen codes te klein om
analyses te doen.
Voorbeeld
●
Literatuur: met name uitleg geven en ontvangen belangrijk;
●
Veel vs. weinig elaboratie (uitgebreide uitleg);
●
Bij voorlopig codeerschema a.d.h.v. literatuur bleek 10% data niet
codeerbaar;
●
Extra codes toegevoegd (bv. affectief);
●
Totaal 14 codes (waarvan één ‘anders’).

Deel codeerschema

4. Codes operationaliseren
●
Wanneer code toekennen? Wanneer geef je een bepaald segment een
bepaalde code?
●
Naast lijst van codes voeg je aan je codeerschema definities en
omschrijvingen toe en verduidelijk je deze;
●
Uitbreiding codeerschema met:
○
Regels en afspraken (als je iets op twee manieren kan opvatten, op
welke manier codeer je het dan → consistentie);
○ Voorbeelden (bijv: wat is een voorbeeld van een verificatievraag?).
●

Ambiguïteit? → Uitspraken op meerdere manieren te interpreteren, hoe ga

je om met

segmenten die zich in een grijs gebied bevinden. Er zijn regels

nodig om consistentie te bevorderen.
●

Context? → Hoeveel context neem je mee tijdens het coderen?
○
Context = als je een protocol ziet, je hebt een aantal regels gelezen
en je wil uitspraak nummer 10 coderen, dan wordt je interpretatie van die
tiende uitspraak beïnvloed door alles wat daarvoor is gebeurd. Neem je dan
de context mee of neem je deze niet mee en kijk je alleen naar wat er staat?
In veel gevallen is het verstandig om de context mee te nemen (om
erachter te komen wat de bedoeling is geweest van een bepaalde
uitspraak). Advies is om dit niet te ver op te rekken (2 pagina’s terugkijken
om erachter te komen wat iemand zou kunnen bedoelen).

Mag je dan al gaan coderen? Nee . Je mag pas gaan coderen als je weet dat de resultaten die je
verkrijgt met je codeerschema voldoende overeenstemmen met de resultaten die een
ander verkrijgt als hij/zij werkt met hetzelfde codeerschema.
Interrater reliability
● = Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid ;
● Mate van overeenstemming;
● Veel gebruikt:
○ Percentage overeenstemming (≥ 80%) → aantal overeenstemmingen : totaal
gecodeerde uitspraken. Houdt geen rekening met toevallige overeenstemming.

○ Cohen’s Kappa (≥ 60%).
● Cohen’s Kappa:
○ Waarden 0-1, hoe dichter bij 1 hoe beter (schappelijker);
○ Houdt rekening met toevallige overeenstemming.
Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekenen

● Bereken percentage overeenstemming
○ Overeenstemming: 38 segmenten
○ Totaal: 90 segmenten
○ 83 / 90 x 100% = 92%
● Wat is je schatting voor Cohen’s kappa?

● Bereken voor elke code toevallige overeenstemming;
● Bereken verschil werkelijke overeenstemming en toevallige overeenstemming
= 83 - (0.1+5.+8.4+15.6) = 83 - 29.5 = 53.5;
● Deel door verschil totaal aantal codes en toevallige overeenstemming. = 53.5 / (9029.5) = K = .88
! Hoef je niet te kunnen berekenen op het tentamen.
Voorbeeld
● Elke code beschreven en gedefinieerd;
● Voorbeelden ter verduidelijking;
● Overleg en afspraken;
● Vergelijking tussen codeurs leidde tot verfijning;
● Leercurve: 40 uur;

● 3 protocollen afzonderlijk gecodeerd;
● 94% overeenstemming, Cohen’s Kappa: .92.
Je mag pas beginnen met coderen als je weet dat het percentage overeenstemming en/of de
Cohen’s Kappa hoog genoeg is.
5. Data visueel weergeven
● Stap 5 en 6: het omzetten van kwalitatieve gegevens naar kwantitatieve gegevens.
● Optionele stap;
● Zijn er patronen te vinden in de data?
○ Kan op eenvoudige wijze:
■ Tabellen met frequenties;
■ Grafieken met
frequenties.
○ Of op geavanceerde wijze:
■ Netwerk;
■ Concept map.
● Keuze hangt af van de onderzoeksvraag.
Voorbeeld
● Alle protocollen gecodeerd;
● Frequenties berekend (hoe vaak komt elke code voor → omzetten naar
percentage); ● Tabellen;
● Opvallend: experimentele conditie meer uitgebreide uitleg?

Manieren zoals deze noem je coding and counting. Nadeel: je gaat coderen en tellen, je
verliest zicht op het samenwerkingsproces (je weet hoe vaak iets gebeurt, maar niet waarom).
6. Patronen in data zoeken
● Kwantificeren data (bv. Frequenties berekenen);
● Eventueel verbanden (correlatie) of verschillen (ANOVA) toetsen;
● Sequentiële analyse = kijken naar welke code volgt op een andere code, komt
volgende week aan bod.
Voorbeeld

7. Patronen en validiteit interpreteren
● Beantwoording onderzoeksvraag. In voorbeeld: er lijkt een verschil te zijn tussen
de experimentele en de controlegroep wanneer je kijkt naar high level elaboration;

● Hypothesen bevestigd? In voorbeeld: voor een deel wel, maar er werd een groter
verschil verwacht.
● Validiteit:
○ Verschillen patronen tussen groepen deelnemers (bv. man-vrouw) volgens
verwachting?
○ Protocollen opnieuw coderen: zelfde patronen?
■ Gebeurt in de praktijk (bijna) nooit.
Opdracht
● Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen deze methode van data-analyse en
de grounded theory methode (college 6) wat betreft:
○ Gebruik van theorie?
○ Manier van coderen?
○ Analyse van resultaten?

MiOO HC8 - Mixed methods onderzoek, sequentiële analyse
en onderzoeksethiek
Overzicht
●

Sequentiële analyse:
○

Doel;

○ Voorbeeld.
●

Mixed methods onderzoek:
○

Achtergrond;

○ Triangulatie;
○ Designs.
●
Onderzoeksethiek.
→ Losse onderwerpen.
Sequentiële analyse
●
Kritiek traditionele analyse verbale data;
○ Sequentiële analyse = ontstaan/bedacht bij systematische analyse (Chi) om iets
meer te doen met de data die je uit de systematische analyse verkrijgt dan alleen
maar ‘coding & counting’. Het doel is dat je met de data ook nog iets kan zeggen over
het verloop van het proces. ● Vooral coding and counting ;
○ = je hebt een codeerschema met een x aantal codes en je telt hoe vaak elke code
voorkomt, om hier vervolgens statistische analyses op los te laten.
○ Geeft wel inzicht in wat je onderzocht hebt, maar je verliest zicht op het verloop
van het proces (de hoe vraag)
●
Weinig voorspellen en verklaren;
●
Sequentiële analyse geeft meer inzicht op verloop proces; ● Totstandkoming
proces wordt inzichtelijk.
Vragen (bij sequentiële analyse)
●
Veelvoorkomende patronen?
○ Sommigen vaker dan anderen?
●

Volgt na een vraag ook een uitleg?

●

Hoe wordt op tegenargumenten gereageerd?

●

Welke oplossingsstrategieën worden gecombineerd?

→ Verder kijken dan alleen naar codes in je codeerschema. Kijken hoe bepaalde (meerdere)
codes met elkaar samenhangen en of ze elkaar opvolgen in de tijd.

Sequenties onderzoeken (Artikel Jeong)

Hoe te lezen: op een argument, is in 3 gevallen nog een argument gevolgd. In 101 gevallen, is
er op een argument een tegenargument gekomen. 73 keer op een argument een bewijs en 16
keer op een argument een uitleg.
●
Sequentie = een combinatie van twee codes die op elkaar volgen.
●
Komen sequenties vaker of minder vaak voor dan je op basis van toeval kan
verwachten? Om dit te bepalen moeten de sequenties omgezet worden naar z-scores
(standaardiseren om onderling met elkaar te kunnen vergelijken).

○ Z < -2.32: minder vaak
○ Z > 2.32: vaker
○ Duidelijk terugkerend patroon (kan niet bestempeld worden als toeval): op uitleg
volgt heel vaak een uitleg (Z = 5.61)
○ Sequenties die minder vaak voorkomen dan je op basis van toeval zou
verwachten: als op een argument een uitleg volgt.
Transitiematrix → transitiediagram

Gevisualiseerd hoe de interactie verloopt. Getallen tussen pijlen weergeven kansen,
bijvoorbeeld: na een argument is er een kans van 52% dat er een tegenargument volgt. De
kans dat er op dit tegenargument een uitleg volgt, is 34% en de kans dat er op het
tegenargument bewijs volgt is 33%.

Goed versus slecht presterende groepen

Links: meer interactie, vragen veel om uitleg en vervolgens volgt ook vaak uitleg
Rechts: als er om uitleg gevraagd wordt, wordt vaak een antwoord gegeven (en geen uitleg)
Socio-cognitive conflicten oplossen

Sequentiële analyse gebruiken om processen waarvan je uit de theorie weet dat ze kunnen
gebeuren, in kaart te brengen (alleen significante transities weergegeven).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mixed methods onderzoek
Paradigma’s
Kwantitatief & kwalitatief: verschillende
paradigma’s: ● Incomplementair (incompatibility
thesis);
○ Het idee heerste dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek zo verschillend
van elkaar zijn, dat je het bijna niet kon samenvoegen. ● Purisme;
○ Opgeleid in de zin van ‘er is één manier van onderzoek doen die goed is in onze
discipline, de andere manier van onderzoek doen hoort hier niet thuis’.
●

Laatste jaren (sinds ‘90): combinatie soms nodig;

●

Overeenkomsten;
○
Twee manieren verschillen van elkaar, maar er zijn ook
overeenkomsten. De overeenkomsten maken dat je een productieve
samenwerking kunt krijgen tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
○ Overeenkomsten zijn:

■ Er is een systematische, wetenschappelijke methode die gebaseerd is op
data. Je hebt een onderzoeksvraag en je gaat data verzamelen om die
onderzoeksvraag te beantwoorden;
■ De start van onderzoek is in beide gevallen hetzelfde: je hebt een
onderzoeksvraag en je wil hier een antwoord op krijgen.
■ ‘Kwaliteitscontrole’ in beide gevallen een belangrijk uitgangspunt →
betrouwbaarheid van de gegevens die je verkrijgt en validiteit van de
conclusies die je trekt.
●
●

Beter: continuüm (van allerlei soorten onderzoek);
Tussengebied: mixed methods; ● Pragmatisme;
○
Wat is de juiste manier van onderzoek doen, gegeven de
onderzoeksvraag die ik heb?
○ Niet kijkend naar voorkeuren en/of de manier waarop je opgeleid bent, maar
kijken naar wat je onderzoeksvraag vraagt.

●

Sterke kanten benutten, zwakke kanten minimaliseren.
○
Voorbeeld: met kwantitatief onderzoek kun je niet goed achter de
motieven van mensen komen (niet gedetailleerd), met kwalitatief kun je dit
beter en gedetailleerder meten.
○ Hoe kunnen we de voordelen van de ene manier van data verzamelen en
analyseren inzetten om een nadeel/probleem van de andere manier van data
verzamelen en analyseren op te heffen/te neutraliseren?

= Continuüm
Mixed methods: redenen
1.
Onderzoeksvragen beter beantwoorden;
2.

Sterke kanten benutten;

3.

Kwalitatief onderzoek niet altijd geaccepteerd.
○ Er zijn vakgebieden waarin het nog steeds zo is dat als je alleen kwalitatief
onderzoek doet, er negatief tegenaan wordt gekeken.

Vijf doelen mixed methods
1.
Trianguleren
○
= Als je mixed method onderzoek uitvoert en je gaat op twee manieren
je data verzamelen, je erop gericht bent om te kijken of je met die beide
manieren van data verzamelen ook dezelfde conclusies gaat trekken.
○ Als je respondenten op verschillende manieren bevraagt en je krijgt tóch
dezelfde conclusies, vergroot dit de validiteit van je onderzoek.
○ Gezien als belangrijkste reden om te kiezen voor mixed method onderzoek.
○ Bevestigen.

2.

Complementeren
○
Men probeert een fenomeen beter te begrijpen door zowel kwalitatieve
als kwantitatieve data te verzamelen.
○ Zelfde fenomeen bestuderen, maar een ander zicht erop geven (bij onderzoek
naar burn-outs vragenlijsten verspreiden en interviews houden) .

3.

○ Aanvullen, verduidelijken, illustreren.
Initiëren
○
Heeft te maken met volgorde waarin onderzoek gebeurt. Als er uit
kwantitatief onderzoek een vervolgvraag ontstaat. Dus: het ene type onderzoek
roept een vraag of tegenstrijdigheid op die je gaat proberen verder in kaart te
brengen met het andere type onderzoek.

○ Tegenstrijdigheden ontdekken: zorgen voor nieuwe, andere onderzoeksvragen.
4.
Ontwikkelen
○
Heeft ook te maken met een volgorde.
○ Bijvoorbeeld: wanneer je burn-out onder docenten goed wil meten, eerst een
aantal docenten interviewen om precies te weten wat de dingen zijn die zij zelf
noemen als oorzaken voor burn-out en de symptomen ervan. Je krijgt dan
aardig grip op het fenomeen ‘burn-out’ en het helpt bij het ontwikkelen van
een instrument waarmee je burn-out bij een grote groep docenten zou kunnen
meten.
5.

○ Resultaten uit methode A, helpen bij ontwikkeling B.
Uitbreiden
○
Kwantitatief en kwalitatief onderzoek niet gebruiken om hetzelfde
fenomeen vanuit meerdere perspectieven te bestuderen, maar om verschillende
zaken te bestuderen.
○ Bijvoorbeeld: je bent geïnteresseerd in professionalisering van docenten.
Kwantitatief instrument om effecten van professionalisering in kaart te
brengen, kwalitatief (interviews) om te kijken naar hoe het proces van
professionalisering is verlopen.
○ Reikwijdte vergroten.

Trianguleren
●
Beter onderzoek doen en beter begrip;
○ Doel: validiteit van je bevindingen sterker maken.
●
data;

Verzamelen van ene vorm van data, vermindert zwakte van andere vorm van

●
‘Attempt to … explain more fully, the richness and complexity of human
behavior by studying it from more than one standpoint’.
Soorten triangulatie
1.
Datatriangulatie

○
Verschillende informatiebronnen (deelnemers; leerlingen & docenten)
gebruiken die informatie kunnen geven over het fenomeen dat je wil
bestuderen.
2.
latie

Onderzoekerstriangu
○

Meerdere onderzoekers inzetten.

○ Interne kwaliteitscontrole, erop gericht om te kijken naar: als onderzoeker X
naar de data kijkt, trekt hij dan dezelfde conclusies als wanneer onderzoeker Y
naar de data kijkt.
3.
Theoretische
triangulatie
○
Meerdere theoretische perspectieven hanteren.
4.
Methodologische
triangulatie ○ Meest
gebruikt.
○
Meerdere onderzoeksmethoden gebruiken om een fenomeen te
bestuderen.
Notatiesysteem mixed methods designs (Johnson & Onwuegbuzie, 2004)

+ = gelijktijdig
→ = opeenvolgend
HOOFDLETTERS = hogere status
Kleine letters = lagere status.

Design 1: Triangulatie
●
Status gelijk (hoofdletters);
●

Gelijktijdig uitgevoerd (+);

●
Combinatie van resultaten: leiden beide soorten onderzoek tot hetzelfde
resultaat?

Design 2: Ingebouwd
●
Status niet gelijk (hoofd- en kleine letters);
●

Gelijktijdig;

●

Lagere status vult hogere aan;

●

Gericht op aanvullen en complementeren.

Design 3: Verklarend
●
Kwantitatief hoogste status;
●

Eerst kwantitatief, dan kwalitatief;

●

Kwalitatief verfijnt resultaten kwantitatief.

Design 4: Explorerend
●
Kwalitatief hoogste status;
●

Eerst kwalitatief, dan kwantitatief; ● Voortborduren of verklaren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderzoeksethiek
Ethische principes
Autonomie = als deelnemer aan onderzoek moet je ervan uit kunnen gaan dat je als gevolg
van je deelname geen schade kan/zal ondervinden en dat je te allen tijde je deelneming aan
het onderzoek moet kunnen beëindigen. Vastgelegd in twee principes:
1. Informed consent;
○ Je moet van te voren worden geïnformeerd over het doel van het onderzoek →
wat gaat er gebeuren? Waar geef ik me voor op? Hier moet je als deelnemer
mee instemmen (door te ondertekenen).

○ Lastig bij minderjarigen en bij mensen die wilsonbekwaam zijn. Kunnen zij zelf
wel beslissen wat de consequenties van hun deelname zijn? Nee.
2. Privacy:
○ Anonimiteit: als deelnemer moet je anonimiteit gegarandeerd zijn.
○ Vertrouwelijkheid van gegevens (inzage in data en data vernietigd als je dat als
deelnemer zou willen).
Onethisch gedrag
● Plagiaat;
● Data fabriceren of onjuist
representeren; ● Opzet moeilijk vast te
stellen.
Prevalentie

Aan onderzoekers gevraagd (over linkerrij); heb je dit wel eens gedaan? Rechts de resultaten
die daaruit voorgekomen zijn. Zal naar waarschijnlijkheid nog hoger liggen, gezien veel
onderzoekers hier niet voor uit durven komen (ook al wordt anonimiteit gewaarborgd).
Bovenstaande voorbeelden bevinden zich in het grijze gebied tussen fraude en integer
handelen. Onderzoekt wordt sneller gepubliceerd als resultaten significant zijn → verleidelijk
om de data zo te bewerken dat deze significant wordt.

Fraude vs. slodderwetenschap

Redenen
1. Competitie tussen onderzoekers;
2. Competitie voor subsidie;
3. Publish or perish.
○ = Als je een academische carrière wil, wordt dit voor 90% bepaald door hoeveel
je publiceert. Je bent altijd in competitie met anderen die ook publiceren.
Spanningsveld kwalitatief onderzoek
● Quotes, gedetailleerde beschrijvingen;
● Vertrouwen;
● Gevoelige onderwerpen.
Implementatie
● Facultaire ethische toetsingscommissie (FETC )
○ Beoordeelt voor aanvang onderzoek of deze voldoet aan ethische normen en
waarden.
● Standaarden van beroepsverenigingen (bv. AERA)
○ “Must not fabricate, falsify, or misrepresent authorship, evidence, data,
findings or conclusions.”
○ “Consider and minimize the use of experimental interventions that deprive
students of important parts of the curriculum.”

Voorbeeldvragen FETC
● Hoe beoogt dit onderzoek bij te dragen aan theorievorming? Welke nieuwe inzichten
kunnen met dit onderzoek verworven worden?
● Wat is het aantal participanten? Werd een power analyse uitgevoerd?

● Welke meetinstrumenten worden gebruikt? Vragenlijsten, interviews,
lichamelijk/psychologisch onderzoek, ontzegging, dieet, bloedafname, fMRI, TMS,
EEG, toediening van prikkels etc.
● Wordt er gebruik gemaakt van unobtrusieve methoden (dataverzameling van personen
zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn, bijv. observaties of video-opnames).
● Zijn er ethisch gevoelige aspecten aan het geplande onderzoek? Kunt u aangeven
onder welk niveau uw onderzoek valt?
○ Niveau 0: uw project is volledig “desk-based” en omvat dus geen participanten
○ Niveau 1: geldt voor 'eenvoudige' non-interventie, observationeel onderzoek
(bijvoorbeeld analyse van gearchiveerde gegevens, klaslokaal observatie,
gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten).
○ Niveau 2: omvat een nieuwe procedure of het gebruik van atypische deelnemer
groepen - doorgaans projecten waarbij ethische kwesties nadere beschouwing
zou kunnen vereisen, maar die waarschijnlijk niet problematisch zijn.
○ Niveau 3: toepassing op onderzoek dat potentieel problematisch is doordat het
een inherent fysiek en emotioneel risico voor deelnemers kan bevatten.
● Verkeren de participanten in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de
onderzoeker?
● Is er sprake van informed consent of mutual consent? Licht toe hoe deze procedure is
vormgegeven. Bij afwezigheid van informed consent, licht de reden toe.
● Waaruit bestaat de belasting van het onderzoek voor de participanten in tijd, opname
in laboratorium, methode?
● Indien er misleiding plaatsvindt, is er dan sprake van voldoende debriefing en heeft de
misleiding geen betrekking op risico’s?
● Wordt voldaan aan de standaard eisen i.v.m. anonimiteit en privacy zoals genoemd in
het Facultaire Protocol Dataopslag?
○ Anonieme verwerking van gegevens en vertrouwelijk opslaan: ja/nee
○ Inzagerecht voor proefpersoon van de eigen gegevens: ja/nee
○ Inzage van data voor alle onderzoekers die betrokken zijn bij het project: ja/nee
● Is het voor de participanten duidelijk bij wie ze met vragen en klachten terecht
kunnen?
● Zijn de participanten volledig vrij om deel te nemen en te stoppen met het onderzoek
wanneer ze dat willen?

