Samenvatting Hoorcollege kwantitatief
VOCUS heeft deze samenvatting te danken aan Caitlín de Boer.
Dit is een samenvatting van de hoorcolleges van het kwantitatieve deel van MiOO 20202021. Voor aanvullende uitleg zie de andere samenvattingen.
Het gebruik van deze samenvatting is bedoeld als studeerhulp na het lezen van de
verplichte literatuur. Gebruik van deze samenvatting is geheel voor eigen risico.
Soms wordt er verwezen naar bladzijden of tabellen in het originele boek.
Succes met studeren!
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Hoorcollege 1: Multipele Regressie
Bij iedere theorie past een model

Y = afhankelijke variabele
X = onafhankelijke variabele (predictoren) → we proberen dus te
voorspellen adhv kenmerken
E = error, overige verzameling van invloeden op de y
Dit bevat variabelen van minimaal interval

Bij het uitvoeren van de analyse, om de invloed van predictoren te bepalen op de afhankelijke variabele,
wordt gecontroleerd op de invloed van de andere predictoren. Om zo rekening te houden met relaties
tussen deze predictoren. In plaats van de afzonderlijke predictoren, moet dit dus in samenhang bekeken
worden. → dit maakt het een multipele regressie analyse.

Voorbeeld wat in heel het college gebruikt wordt:
Onderzoeksvraag: Kunnen we kennis van literatuur bij jong volwassenen voorspellen met persoons-,
gezins- en schoolkenmerken?
Afhankelijke variabele: literatuur (kennis literatuur respondent)
Onafhankelijke variabele:
- Fath_rd (kennis literatuur vader)
- Moth_rd (kennis literatuur moeder)
- Par_book (aantal boeken in ouderlijk huis)
- Sch_rd (aandacht voor literatuur school)
- Hist_r (lezen verleden)
- Educ (opleidingsniveau)
Deze moeten geoperationaliseerd worden, gaat het later pas over)
Populatie: jong volwassenen

→ voor de populatie beschrijven en toetsen (toevallig of systematisch?) van de relaties tussen
afhankelijke variabele Y en de predictoren X

Algemeen
Doelen analyse:
-

Beschrijven van relaties tussen variabelen (regressiemodel)
Toetsen hypothesen over relaties (significantie)
Kwantificeren van relaties (effectgrootte)
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-

Beoordelen relevantie relaties (subjectief)
Voorspellen van iemands waarde met regressiemodel (puntschatting en intervalschatting)
- Een goed verklaringsmodel stelt je in staat iets te kunnen zeggen over iemand buiten de
steekproef, in de populatie

Waarschuwing:
-

Doe geen uitspraken over causaliteit, omdat dit correlationeel onderzoek is.
Het vinden van statistische relaties is wel een ondersteuning voor causatie, maar kan dit niet
uitsluiten/bevestigen.

Meetniveau variabelen:
Of datgene eruit komt wat juist is, ligt aan de tests die je hebt gedaan.
De variabelen zijn van een bepaald meetniveau (nominaal, ordinaal, interval en ratio (NOIR)).
Afhankelijke variabele moet minimaal interval zijn (Y)
Onafhankelijke variabele ook (X), met enige uitzonderingen
-

Een dichotome variabele (vb. sekse): een categorisch kenmerk met twee categorieën, nominaal
Dummyvariabelen (vb. opleiding): categorisch kenmerk met meer dan twee categorieën,
nominaal (die niet op een vaste volgorde staan, maar waar wel iedere participant in valt)

Regressiemodel
Formeel leidt de analyse tot een verklaringsmodel. Dat kan weergegeven worden in de modelvergelijking
(vergelijking voor uitkomst Y):
Voor geobserveerde variabele Y geldt model (lineair regressiemodel)X + voorspellingsfout (residual of
error):
Y= B0 + Bn Xn + E
B reflecteert de relatie tussen de predictor en de afhankelijke relatie
Y= afhankelijke variabele (dependent)
X = onafhankelijke variabele (predictors) → variabele
B0 = intercept (constant), ook wel a
Bn = regressiecoëfficiënt (slope) → effect
E = voorspellingsfout (error/residual)
Bij deze techniek wordt verondersteld dat de relatie rechtlijnig is, dat is een aanname. Die
aanname kan gecontroleerd worden, dat volgt later in de cursus.

Regressievergelijking (voor voorspellen van waarde op Y):
Geschatte uitkomst (^Y) = Model (X)
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Met hulp van de multipele regressiemodel allereerst uitzoeken hoe de spreiding op de variabele wordt
beïnvloed binnen de steekproef. → hoe goed zijn mijn predictoren in staat om de spreiding van de
afhankelijke variabele te voorspellen? → proportie verklaarbare variantie

(gestandaardiseerde) regressiecoëfficiënten
Spreidingsdiagram
Best passende regressielijn volgens kleinste kwadraten criterium. Dat is een procedure die ertoe leidt dat
de getrokken lijn de minste error geeft

Vergelijking van een lijn (regressievergelijking)
- Intercept of constante (B0), het begin van de lijn, waar x=0
- Regressiecoëfficiënt (B1) → grootte en richting kunnen variëren
→ Y = b0 + b1X1
Wat verandert er in Y, per eenheid van X?

Wijkt dat wat we vinden dusdanig af van een constante (nulhypothese), dat dit significant is? → dat wil je
ontdekken uit de regressievergelijking

Kleinste kwadraten criterium
De lijn waarbij de voorspellingsfout (error) zo klein mogelijk is.

Het kwadrateren en optellen van al deze verschillen, zal een uitkomst geven (kwadratensom). Deze zal
minimaal zijn, iedere andere lijn levert een grotere lijn op.

Residuen E
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Er zijn verschillende voorspellingsmodellen, bij de een is de E erg klein, bij de ander is de E wat groter. De
lijnen kunnen dan ook goed of beter passen, daar gaat het niet om, het gaat om de best passende lijn bij
het model.

Y = ^Y + E en ^Y = B0 + BnXn maakt Y = B0 +BnXn + E

Goodness-of-fit
Het model met het kleinste residuele kwadratensom, maar hoe goed is dat dan? Dat wordt bepaald door
de Goodness of fit. Dat wordt uitgedrukt is R2 door na te gaan hoe het zitten tussen de voorspelde Y en de
SS = Sum of squares
SST = Totale kwadratensom
SSM = Kwadratensom van rechte lijn (model)
SSR = Kwadratensom van voorspellingsfout (residual)

Toetsen van R2
R2 = SSM /SST als dat model perfect in staat is dit te verklaren is R2 1, maar het model zal nooit perfect in
staat zijn, dus zal R2 altijd een getal zijn tussen 0 en 1.
.15 of .20 is al een goede score.
Dit is de proportie door X verklaarde variantie in Y

Interpretatie R en R2
Multipele correlatiecoëfficiënt = Correlatie tussen geobserveerde Y en ^Y
Determinatiecoëfficiënt R2 = Proportie in Y verklaarde variantie door het model

Waardering model
1. Significantie (=toetsen, objectief)
2. Als significant, dan relevantie beoordelen (=subjectief)

Opsplitsing waargenomen variatie
Totale variatie opsplitsen in een model deel en in een niet-modeldeel.

Rechte blauwe lijn = gemiddelde van de Y → als je verder niets weet voorspel je aan de hand hiervan, dit
is het basismodel
Lineaire blauwe lijn = lineair model, relatie tussen x en y
Ster = Predictoren kennis → (x,y), de observatie
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Gebruik je hiervoor de gemiddelde Y, dan maak je een error, dat is t (variatie rondom het
gemiddelde)
t = totale deviatie, die kun je opdelen in twee dingen:
-

m = verklaarde deel (model), het deel tussen de gemiddelde Y en de voorspelde Y
r = onverklaarde deel (residu), wat overblijft van het model tot aan het punt

Gemiddeld genomen, met de informatie over X en de lineaire lijn, kom je dichterbij de echte waarde. Als
je elke t, m en r kwadrateert en dan optelt, krijg je de kwadratensom.

Toetsen B’s (en beta’s) en R2
Introductie:
Je hebt een hypothese met betrekking tot een populatie, daarom kies je een steekproef.
Uit deze steekproef komen verschillende steekproefresultaten, om te weten of deze toevallig zijn, of
serieus kun je verschillende toetsen doen.

Het model verklaart iets van de variatie in Y (door alle X’en) (R2)
Invloed afzonderlijke X’en op Y (B’s)

Toetsen:
1. R2 > 0: Het regressiemodel verklaart variatie in Y (nulhypothese is R2 = 0)
2. B > 0 of B < 0: Er is een effect van X op Y (nulhypothese is B = 0)
Het is niet zo dat alle predictoren bijdragen als R2 passend is.

Toets voor R2:
Met een F-toets beoordeel je statistische significantie (ɑ = .05 → correspondeert met de aanvaardbare
fout in de conclusie, bij sociaal wetenschappelijk onderzoek dus .05)
-

Je beantwoord hiermee de vraag of de gevonden R2 statistisch significant is
Hoeveel verklaart het model ten opzichte van het deel dat het model niet kan verklaren?
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-

-

Formule voor F:
- F= MSM / MSR
- MS = mean sum of squares = SS/ df
Naarmate de F groter wordt, spreken we eerder van een statistisch significant model. Een waarde
(veel) groter dan 1, dit is de F-ratio

Toetsen B’s
Je kunt van te voren een verwachting hebben over de richting van B, namelijk een positief (>0) of negatief
verband (<0).
Constant = intercept, b0
B = regressiegewicht/
coëfficiënt/helling
Beta = gestandaardiseerde
regressiecoëfficiënt
t = toetsingsgrootheid t
sig. = overschrijdingskans p van
steekproefresultaat

In dit voorbeeld zijn allemaal positieve B-coëfficiënten te zien, maar er zijn ook bèta-coëfficiënten te zien.
Deze kun je met elkaar gaan vergelijken.
Met behulp hiervan kunnen de sterkste variabele bepalen, dit doe je met de Beta. Hierbij hoort
toetsingsgrootheid t, met behulp van die overschrijdingskans kun je een uitspraak doen over of er
daadwerkelijk sprake is van een statistisch significante invloed van de predictor, gegeven de significantie.
In dit model doet de kennis van de vader er niet/minder toe. Kennis van de ouders zijn ook sterk
verbonden, het afzonderlijk bekijken laat mogelijk wel iets zien voor vader. Maar gecombineerd valt dit
weg.

Regressiecoëfficiënt B
-

Gebruik je voor het opstellen van de regressievergelijking
Is schaalafhankelijk

Gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt Beta
-

Gebruik je om de predictoren te vergelijken
Om de invloed van predictoren te beoordelen
Is schaalonafhankelijk

Vergelijking van modellen
Wanneer je extra predictoren toevoegt wordt de modelvergelijking langer (er komen dan meer BnXn’s bij).
De vraag is echter of dit nuttig is:
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- Ja, als de verklaarde variantie significant (en relevant) toeneemt
- Nee, als de verklaarde variantie niet significant toeneemt
Dit is te zien in de SPSS output bij R2 en R square Change in de Model Summary → als die hoger is + nog
steeds significant is dat beter
→ je bouwt het model steeds uit, en blijft kijken wat beter past.
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Hoorcollege 2: Meerweg ANOVA
Een techniek die veel wordt gebruikt, en ook veel gebruikt kan worden. Ook hierbij een padmodel:

Voorbeeld:
Onderzoeksvraag:
Verschillen groepen gebaseerd op leeftijd en sekse in hun kennis van getallen?

Variabelen:
-

Afhankelijke variabele Y:
- Kennis van getallen (prenumb)
- Onafhankelijke variabelen X:
- Leeftijd in drie categorieën (1=jong, 2=midden, 3=oud)
- Sekse (1=jongen, 2=meisje)
Dit is een 3x2 factorieel ontwerp, aantal levels/niveaus van de ene variabele x het aantal levels/niveaus
van de andere variabele (volgorde maakt niet uit)

Het gaat dus om de vraag of twee of meer groepen verschillen op het gemiddelde van een variabele Y? →
als dat zo is verschillen groepten dus in Y.

Algemeen
Doelen analyse
-

Beschrijven van verschillen tussen en binnen groepen → gemiddelden model
Toetsen hypothesen over verschillen tussen groepen → significantie
Kwantificeren van verschillen → effectgrootte
Kwalificeren van verschillen → klein, middelmatig, groot
Relevantie verschillen beoordelen → subjectief
Voorspellen van iemands waarde met gemiddelden model → puntschatting en intervalschatting
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Meetniveaus
-

Meetniveau afhankelijke variabele Y
- Minimaal interval
Meetniveau onafhankelijke variabelen X
- Minimaal meetniveau: nominaal met x-aantal categorieën

Welk aspect van verdeling?
De gemiddelden in kennis van getallen van groepen beschrijven en toetsen → gemiddeldenmodel

Passende analysetechniek?
Variantieanalyse

Eenweg ANOVA
-

Een afhankelijke variabele (Y)
Een factor (onafhankelijke variabele) → eenweg ANOVA

Er moet altijd een groepsvariabele zijn, alleen het nominale karakter wordt gebruikt.

Meerweg ANOVA
-

Een afhankelijke variabele
Meer dan één factor (onafhankelijke variabele) → tweeweg, drieweg enzovoort

Er moet altijd een groepsvariabele zijn, alleen het nominale karakter wordt gebruikt.

Behalve de pijl van de variabele naar Y, gaat er ook een pijl samen met de andere factor naar Y. Dit heet
de interactie tussen die factoren. In dit college wordt slechts een tweeweg interactie gebruikt, met één
interactie, maar bij meer factoren gaat dit dus omhoog.
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Beschrijvende statistieken
De variantieanalyse stelt ons in staat om van de groepen en de combinatie van de groepen gemiddelden
te berekenen, waarmee de situatie uit de steekproef omschreven wordt. Er zijn verschillende
gemiddelden, deze worden dan weer getoetst om een uitspraak te kunnen doen over de effecten, maar
ook over het model. Dit komt neer op 4 hypothesen:

1. H0: model verklaart niets van Y
2. H0: geen hoofdeffect van sekse
3. H0 geen hoofdeffect van leeftijd
4. H0: geen interactie-effect van sekse x leeftijd
Dan zijn er dus geen verschillen, maar er zullen vrijwel altijd verschillen zijn. Om te ontdekken of dit geen
toevallige verschillen te zijn is het nodig dit te testen.

De tabel descriptive statistics geeft dit allemaal aan. Per factor-onderdeel wordt ook aangegeven wat het
gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. deviation) en de groepsgrootte (N) is. Groepsgrootte
mag verschillen, de ANOVA houdt hier rekening mee. Het is wel goed dit te noteren in een rapportage van
je onderzoek.

Hoe minder groepen overlappen, hoe meer de groepen verschillen en hoe groter de kans op een
significant resultaat.

De resultaten zijn ook te zien in een tabel als deze,
het gemiddelde ligt dan altijd tussen de
gemiddelden in. Waar dit ligt, ligt ook aan de
groepsgrootte. In deze afbeelding is het
gemiddelde van de totale groep met een paars
lijntje.

Het effect van sekse in bovenstaande figuur varieert, dat wijst op een interactie-effect. Of dit ook
significant is wijst de toetsing uit.
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Hoofdeffect en interactie-effect
Verbindingslijnen, deze lijnen betekenen verder niets; laten alleen zien dat ze verbonden zijn.

Er is in dit figuur geen hoofdeffect van leeftijd, want de gemiddelden
zijn over de 3 punten gelijk. Er is wel een verschil in hoofdeffect van
sekse, want meisjes scoren overal hoger dan jongens. Er is geen
interactie-effect, want het verschil is steeds hetzelfde.

Er is in dit figuur wel een hoofdeffect van leeftijd, want de
gemiddelden zijn over de drie punten niet gelijk. Er is ook hoofdeffect
van sekse, want meisjes scoren overal hoger dan jongens. Er is geen
interactie-effect, want het effect van sekse uitgedrukt in het verschil
in leeftijd is steeds hetzelfde.

Er is in dit figuur wel een hoofdeffect van leeftijd, want de
gemiddelde zijn over de drie punten niet gelijk. Er is geen hoofdeffect
van sekse, want meisjes scoren niet overal hoger dan jongens. Er is
wel een interactie-effect, want het effect van sekse uitgedrukt in het
verschil in leeftijd is niet steeds hetzelfde.

Er is in dit figuur geen hoofdeffect van leeftijd, want de gemiddelden
zijn gelijk. Er is wel een hoofdeffect van sekse, want meisjes scoren
gemiddeld beter dan jongens. Er is wel een interactie-effect, want er
is variatie van sekse op het gemiddelde bij leeftijd.

Bij afwezigheid van het interactie-effect lopen de lijnen parallel of evenwijdig, bij een interactie-effect is
dat niet zo.

Toetsing effecten (significantie)
Tests of between-subjects effects is de belangrijke tabel hiervoor. Voor het model (corrected model), staat
een sig. → deze geeft de significantie aan. Dit geeft aan dat de (eerste) nulhypothese wel/niet verworpen
kan worden.
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Daarna kijk je naar de afzonderlijke effecten (als het model significant is). Uit de sig. score hierop, kun je
daarna kijken of de andere nulhypotheses wel of niet verworpen kunnen worden. Over het algemeen
wordt getoetst op significantieniveau 𝜶=5% (.05).

De figuur die past bij je data, geeft ook al voor een deel weer welke hypotheses wel/niet kloppen. Echter
is het wel belangrijk ook nog te toetsen. Op een figuur kan staan dat er een interactie-effect is, maar dit
effect hoeft niet significant te zijn.

Geef in je eigen paper, altijd van te voren aan welk significantieniveau je hanteert.

F-ratio of F-toetsingsgrootheid
Toetsingsgrootheid voor verklaarde variantie in Y door gemiddelden model (η2).
Als groepsgemiddelden significant verschillen zijn groepsgemiddelden (=gemiddelden model) een betere
weergave van geobserveerde gegevens dan het algemeen gemiddelde (basismodel)

Bij de eenweg ANOVA
F= (MSM) / (MSr)
MSM = modelvariantie = SSM / dfM
MSr = residuen = SSR / dfR

De kansverdeling van F is: dfM (vrijheidsgraden) = k (groepen) -1
dfR= n (steekproefgrootte) - k (groepen)

Je probeert hiermee spreiding terug te brengen naar de groepen → spreiding verklaren door te kijken in
welke groep dit zit.
-

Quotiënt van de systematische variantie en de onsystematische variantie (1 = niet significant,
grotere F-waarde → grotere kans significant)
Vergelijkt de door het model verklaarde variantie met de niet door het model verklaarde
variantie (verschil gemiddelde en de std. deviatie = MSR)

Bij de meerweg ANOVA
-

Effect eerste onafhankelijke variabele A
Effect tweede onafhankelijke variabele B
Interactie-effect A en B

Deze drie leveren dan weer het hele model op:
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De kansverdeling is dan:

Met meer dan één factor, wordt het dus opgebouwd uit hoofdeffecten en interactie-effecten. Je moet bij
een meerweg ANOVA, behalve het model, ook de factoren bekijken.

Kwantificeren effecten (effectgrootte)
Effectgrootte: η2 = verklaarde variantie door gemiddelden model.

De modelvariatie wordt veroorzaakt door de groepvariatie → variatie van het gemiddelden binnen
groepen.
Hoe groter de η2 hoe groter het effect (0 ≤ η2≤ 1)

Beoordelen effect
1. Significantie toetsen
2. Effectgrootte bepalen (en waarderen a.d.h.v. vuistregels)
3. Kwalificeren en relevantie beoordelen (ja, het is significant, maar is het ook zinvol?)
Effectgrootte wordt gerapporteerd door SPSS als je dit aanvraagt (Partial Eta Squared). Deze wordt
gegeven van het hele model, en per effect.
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ANOVA als regressieanalyse
Als je een variabele met meer dan twee categorieën (in dit voorbeeld bij leeftijd) in een regressieanalyse
wilt gebruiken, moet je hier een dummy van maken.

Dummyvariabelen
-

Representeren nominale of ordinale variabele met twee of meer categorieën
Dummyvariabele heeft slechts twee waarden (bijv. 0 en 1)
Door de representatie nominale of ordinale variabelen met dummy’s is een regressieanalyse
nodig
Het aantal dummyvariabelen die je nodig hebt is k (aantal categorieën)- 1
- Voorbeeld met drie leeftijdcategorieën, aantal dummy’s is dan dus 2:
- De eerste dummy categoriseert de jongste categorie, degene die hier in zitten
krijgen een 1, de andere een 0
- De tweede dummy categoriseert de middelste categorie, degene die hier in
zitten krijgen een 1, de andere een 0
- Deze combinatie maakt het mogelijk precies te weten in welke groep iemand zit,
door de combinatie aan nullen en enen. De groep met twee nullen heet de
referentiegroep.
- De referentiegroep kun je zelf kiezen, maar het is verstandiger dit door
SPSS te laten doen

-

Visueel:

Padmodel van ANOVA naar regressieanalyse

X1 wordt ook omgezet in een dummy, omdat dit makkelijker is bij het interpreteren van de data.

Modelvergelijking voor tweeweg ANOVA (2x3)
Y = B0 + B1D1 + B2D2 + B3D3 + E
Regressievergelijking is hetzelfde als hierboven, maar dan met Y^
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Verschillende modelvergelijkingen aan de hand van het voorbeeld:

De referentiegroep heeft dus altijd B0+ E. In dit geval zijn de referentiegroepen:
-

Meisjes
Oud
Oudste meisjes

Beschrijvende statistieken
Error bar
Een mate van spreiding, rondom het gemiddelde, binnen de groepen:

De waarden die je hieruit af leest (verschil gemiddelden tussen groepen), kun je ook terugvinden bij
Parameter Estimates in de SPSS output.
-

De B in deze output wordt oa bepaald door welke dummy wel en niet “geteld wordt” → de
referentiegroep heeft een B van 0
Toetsresultaat B’s is te vinden bij Sig. als dit significant is, dan kun je een uitspraak doen over het
verschil tussen de groepen. Van boven naar onder:
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-

Intercept sig. → niet heel interessant
Verschil dummy 1 en referentiegroep
Verschil dummy 2 en referentiegroep
Je kunt geen uitspraak doen over het verschil tussen dummy 1 en 2
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Hoorcollege 3: ANCOVA

Paddiagram, hierbij is de X2 echt belangrijk.
Hierbij heb je groepsvariabelen en intervalvariabelen gecombineerd

Voorbeeld:
Verschilt de angst voor Sinterklaas tussen jongens en meisjes

Populatie: Kinderen van 2-8 jaar
Kenmerken: Angst en sekse

Variabelen:
Afhankelijk: Angst
Onafhankelijk: Sekse (groepsvariabele) en leeftijd

Resultaat ANOVA (t-test)
Angst van jongens is minder dan angst van meisjes
→ Maar de leeftijd is hier niet bij betrokken, terwijl de meisjes gemiddeld jonger waren dan de jongens in
het onderzoek. Dan heb je een tweede verklaring voor de angst. Hierom is het interessant om een derde
variabele erbij te betrekken.
Zo’n extra variabele is een controle variabele of covariabele.
Je bent geïnteresseerd in het verschil tussen groepen, inclusief een soort correctie variabele.

Algemeen
-

Een afhankelijke variabele
Een of meer factoren
Een of meer covariaten
Géén interactie
- Afwezigheid van interactie: homogene regressie
- Effect van de twee categorieën is gelijk (blijkt uit regressielijn)
- Aanwezigheid van interactie: geen homogene regressie (geen ANCOVA)
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-

Effect van de twee categorieën verschillen

De kern van de onderzoeksvraag is altijd het verschil in groepen. Dus: Verschillen twee of meer
groepen in gecorrigeerde gemiddelden (adjusted means) van kenmerk?

Gecorrigeerde gemiddelden
-

De gemiddelden van Y van de groepen (F), gecontroleerd (of gecorrigeerd) voor verschillen van
de groepen in covariaat X
Het vergelijken van de groepsgemiddelden, waarbij we ervan uit gaan dat de groepen hetzelfde
gemiddelde hebben op de covariaat

Doel ANCOVA
Een covariaat neem je op in model, als je wilt corrigeren voor groepsverschillen op de covariaat en/of als
de covariaat samenhangt met afhankelijke variabele.

Gevolgen:
-

-

Bias-correctie (Elimination of confounds)
- Door covariaat op te nemen in model wordt effectgroep gecorrigeerd door
groepsverschillen in de covariaat
- Als je de controlevariaat vergeet kun je fouten maken in je beoordeling. Een
covariaat is dus noodzakelijk.
Error-reductie (reduce within-group error variance)
- Verkleining van voorspellingsfout (e), vergroot kans op significant resultaat
- Toename power

Datamatrix - Beschrijvende statistieken
Begin met het beschrijven van wat je gevonden hebt in je steekproef, in statistieken of in een plaatje.
Elke deelnemer staat in een grafiek met een stipje. Daarnaast worden de gemiddelden op Y weergegeven
door een horizontale streep. Met een verticale streep wordt het gemiddelde van de X weergegeven.
Regressielijnen geven de lineaire vergelijking aan voor de groep.
Als 1 groep bijvoorbeeld meer tijd oefent dan groep 2, kun je dat weg berekenen door de gemiddelde
oefeningstijd te pakken en die in te vullen bij de beide groepen. De voorspelde waarde op Y, als de
groepen dezelfde voorspelde tijd gebruiken.

Door naar de B-coëfficiënten te kijken, kun je bepalen of er homogene regressie is (hoeft niet exact
hetzelfde te zijn, maar wel ongeveer).

Covariaat
Altijd minimaal interval meetniveau. Nominaal of ordinaal, is het geen covariaat.
Het effect staat niet van te voren vast, maar er is wel een effect, wat dus een eerlijker en beter beeld
weergeeft.
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Toetsen ANOVA en ANCOVA
Hypothese ANOVA
Kijken of er een verschil is in gemiddelden van groepen. Hierover kan dan een conclusie getrokken
worden (wel/niet significant).

Effectgrootte ANOVA
Hiermee wordt een uitspraak gedaan over het hele model, en daarna over het effect per factor. Dit gaat
met de (partial) eta kwadraat, proportie verklaarde variantie in de y.

Criteria kwalificatie van Cohen:
R = 0.10 (R2 = 0.01) → klein
R = 0.30 (R2 = 0.10) → gemiddeld
R = 0.50 (R2 = 0.25) → groot
Soms is dit niet zo eenvoudig toe te passen.

Hypothese ANCOVA
Hypothese 1: X3 heeft invloed op y
H0: BX = 0; H1 = BX ≠ 0
Een conclusie hierover trek je door te kijken naar: F(dfX3, dferror) = Fx3 en p=sig.

Hypothese 2: De gecorrigeerde gemiddelden van de verschillen
H0 : μadj.x1 = μadj.x2 ; H1 : μadj.x1 ≠ μadj.x2
Een conclusie hierover trek je door te kijken naar: F(dfX1, dferror) = Fx1 en p=sig.

Effectgrootte ANCOVA
Weer in de laatste kolom (Partial Eta Squared), voor heel het model en voor de variabelen. Deze
beoordeel je ook weer aan de hand van Cohen.

Van ANOVA naar ANCOVA
Er is een verschil tussen de gemiddelden van a en b, maar ook een verschil tussen de regressielijnen van a
en b. Het verschil tussen die regressielijnen is het verschil tussen de groepen a en b ongeacht de
covariaat. Als de regressielijnen niet gelijk lopen, kan deze uitspraak niet gedaan worden. Daarom moet er
homogene regressie zijn (regressielijnen lopen gelijk).

De variantie van de voorspellingsfout, geeft een groot getal in de noemer. De voorspellingsfout wordt
door een covariaat gereduceerd. De noemer is dus kleiner geworden, wat tot een grotere F-waarde leidt.
Dit is error reductie, het verkleinen van de errorvariantie, het is daarmee een toename van de power.
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AN(C)OVA als regressiemodel
Een multipele regressieanalyse kan ook gebruikt worden bij sommige waarden van de ANCOVA, dat zal
dezelfde resultaten opleveren, maar eraan vooraf gaat iets anders. Bij een verschil in groepen is het een
AN(C)OVA, als je denkt aan het verklaren van variantie is het een multipele regressie.

Modelvergelijking
ANOVA: Y = B0 + B1D1 + E
Y= afhankelijke variabele
B0 = intercept
B1 = verschil tussen twee niveaus van factor
D1 = dummy
E = voorspellingsfout/residu

ANCOVA: Y = B0 + B1D1 + B2X2+ E
Het verschil in groepen, gegeven de overige variabelen in het model
Aanvullend dus:
X2 = covariaat
B2 = regressiecoëfficiënt voor X2

Interpretatie B-coëfficiënten
Coëfficiënten schattingen: Dummy1 en Dummy2 en de referentiegroep (staat er niet in, want is 0).
-

Met b1 kun je een uitspraak doen over de groepen (gecorrigeerd voor de covariaat), het verschil
tussen dummy1 en de referentiegroep staat daar
Met x kun je een uitspraak doen over de covariaat gecorrigeerd door de groepen (b2)

Aannames AN(C)OVA-model
1. Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten → independence. Multilevel
Analyse kan erbij helpen wanneer dit geschonden wordt.
2. Meetniveau Y minimaal interval en X’en (factoren) nominaal
3. Spreiding (variantie) van residuen per X-categorie gelijk → homoscedastisch/homogeneity of
variance voor elk individu een zelfde onnauwkeurigheid uit kunnen schrijven
4. Residuen per X-categorie normaalverdeeld → normally distributed errors
5. Geen uitbijters (outliers) en ‘te’ invloedrijke respondenten → influential cases

Bij ANCOVA extra:
-

Meetniveau van covariaat minimaal interval
Covariaat niet van invloed op experimenteel effect (bij bestaande groepen speelt die invloed niet)
Lineaire regressie

23

-

Homogene regressie

Steekproef voorwaarde
Onafhankelijkheid van waarnemingen (observaties) bij respondenten door:
-

aselecte steekproeftrekking, of
bij selecte steekproef randomiseren (aselecte toewijzing)

Spreiding residuen
Spreiding van residuen wordt voorafgaande aan de AN(C)OVA gedaan. Maar dit kan wel pas nadat je data
hebt

Model
Nadat de data er is, kunnen we dit bekijken, dit doe je wel voorafgaande aan de AN(C)OVA

Homogene regressie beoordelen
Bij dit eerste voorbeeld is Groep A overal heel duidelijk
boven Groep B, dan kun je dus een uitspraak doen omtrent
de scores van Groep A en B.

Voorbeeld 2:
Is er een verschil in prestatie (rekenvaardigheid) tussen dyslectische en ‘normale’ kinderen, als we
rekening houden met het verschil in voorbereiding?

Variabelen:
-

Afhankelijke variabele Y:
- Prestatie (rekenvaardigheid)
- Onafhankelijke variabele X:
- Factor X1: Children (kind) normaal (0)/dyslectisch (1)→ nominaal/dichotoom
- Covariaat X3: Voorbereiding (tijd in uren) → ratio
Dit komt in een datamatrix

Hypothese en toetsing homogene regressie:
In de twee populaties is regressie van voorbereiding gelijk (homogeen). Dus: In de twee groepen is de
richting van de regressielijnen evenwijdig.
Dit wordt getoetst door toevoeging van de interactieterm covariaat en factor aan de regressievergelijking.
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Modelvergelijking bij schending aanname homogene regressie bij ANCOVA geschonden. Dit is de dummy
keer voorbereidingstijd (interactieterm):
Y = B0 + B1D1 + B1X2 + B3D1X2 + E
Door hierbij te kijken of het wel/niet significant is, kan de aanname beoordeeld worden. Als het niet
significant is, kan “B3D1X2” uit de analyse en kan de ANCOVA dus uitgevoerd worden. Als het wel
significant is wordt de aanname geschonden, dan is er namelijk geen algemene uitspraak mogelijk. Als het
significant is, kun je het bovengenoemde model alsnog gebruiken om een schatting voor Y te maken.

Dus: Als het niet significant is, kan de ANCOVA wel uitgevoerd worden (en vice versa).

Of het significant is, kun je zien in de tabel Tests of Between-Subjects Effects, wanneer de dummy en het
interactie-effect zijn opgenomen. Bij het effect van de interactie kun je een significantie zien (D1 x X) en
een F-waarde.
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Hoorcollege 4: Herhaalde metingen en Mixed design
Algemeen
Op verschillende momenten wordt hetzelfde kenmerk gemeten bij dezelfde groep. Na een aantal
metingen hebben we het niet meer over herhaalde metingen, maar over een longitudinaal onderzoek.
Herhaalde metingen gaat tot ongeveer 10 metingen. Om dus te zien of er op ontwikkeling een verschil is.

Paddiagram herhaalde metingen:

De ontwikkeling kan verschillen voor groepen, als je die dan wilt verklaren adhv andere kenmerken, gaan
er pijlen van de variabelen naar de ontwikkeling. Dan wordt het een mixed design, dit kun je zo ver
uitbreiden als je wilt:

Overzicht analysetechnieken
Bij AN(C)OVA staan aan de ene kant groepsvariabelen. Deze groepsvariabelen maken onderscheid tussen
groepen, het gaat hier om een tussensubject factor (between subject factor). In deze groepen zitten niet
dezelfde mensen.
Bij een binnensubject factor worden meerdere metingen gedaan bij dezelfde personen.

Herhaalde metingen ANOVA
Leent zich voor het beoordelen van ontwikkeling. Dit vind je vaak bij experimenteel onderzoek
(voormeting, nameting, follow-upmeting enzovoort), maar ook bij het volgen van groepen in de tijd.
Ook voor het beoordelen van condities. Als condities (omgeving) bepalend is voor een vaardigheid meet
je dat, en niet de tijd.

Binnensubject factor
Situatie 1: Verschillen scores voor kenmerk (measure), herhaald gemeten over tijd (binnensubject factor:
tijd), voor één groep respondenten (subjects)?
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Situatie 2: Verschillen scores voor kenmerk (measure), herhaald gemeten onder verschillende condities
(binnensubject factor: conditie), voor één groep respondenten (subjects)?

De samenhang tussen groepen wordt aangegeven door de
pijltjes die van het ene moment naar de andere gaan. De groep
is namelijk hetzelfde, dus is er een relatie tussen de metingen.

Het plaatje hierboven laat een binnensubject factor met drie niveaus (levels) zien.
Het aantal levels/niveaus is bij een binnensubject factor het aantal metingen.
Variatie tussen gemiddelden wijst op een invloed van de factor. Er wordt dus gekeken naar
gemiddelden verschillen. De verschilscores noemen we contrast.
Het aantal levels/niveaus bij een tussensubject factor is het aantal groepen.

Mixed design
Hierbij heb je binnensubject en tussensubject factoren. Dat stelt ons in staat of er voor bepaalde groepen
een andere ontwikkeling is, dan voor andere groepen.

Contrast(en)
Verschillen in gemiddelden bij herhaalde metingen.

Vergelijken twee gekoppelde waarnemingen
-

-

Effectonderzoek naar invloed van aanmoediging op prestatie
- Meting voor aanmoediging
- Meting na aanmoediging
Bepaal verschilscore tussen waarnemingen (m1, m2):
- d= m2 - m1 (= 1 contrast)
t-toets voor gemiddelde verschilscore d (paired t-test)
- Hiervoor moet je dus dezelfde groep hebben, anders kun je de groepen niet vergelijken
- Het kan ook door andere gepaarde groepen (vader en moeder van hetzelfde kind, oid)
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-

-

Bij een derde meting kan de t-toets niet meer (of je moet veel t-toetsen doen, maar dat is niet
handig)
- Dan moet je een herhaalde metingen analyse doen
- Anders maak je een te grote Type I fout; kanskapitalisatie
Als je de t-toetsingsgrootheid kwadrateert krijg je de F-toets, je kunt dus ook een herhaalde
meting ANOVA doen

Vergelijken van meer dan twee gekoppelde waarnemingen
-

-

Longitudinaal onderzoek naar ontwikkeling
Bepaal verschilscores tussen waarnemingen (m1, m2, m3)
- d2-1 = m2 - m1
- d3-2 = m3 - m2
- d3-1 = m3 - m1
Hierbij wil je dus meerdere contrasten toetsen
- Hiervoor is een F-toets voor alle contrasten tegelijkertijd nodig
- Deze F-toets doet een uitspraak over of er verschil is tussen de verschilscores
- Waar de verschillen zitten komt pas in de post hoc analyse aan bod. Die voer je
uit als de F-toets significant is
- Dit doe je met een herhaalde metingen ANOVA

Aannames en voorwaarden
Voor alle technieken gelden gemeenschappelijke aannames en voorwaarden. Standaard aannames staan
eerder in deze samenvatting.
Voor herhaalde metingen komt sfericiteit hierbij.

Sfericiteit
-

Spreiding van de verschillen tussen metingen zijn gelijk
Varianties van verschilscores zijn gelijk aan elkaar
- MS2-1 = MS3-2 = MS3-1
Dat is een aanname die ons in staat stelt om voor de verschilscores eenzelfde toetsprocedure uit te
voeren en er geen aanpassingen voor hoeven doen. Bij schending van de aanname biedt SPSS alsnog wel
een optie hiervoor, dat komt later aan bod.

Toetsing aanname sfericiteit
-

Mauchly’s W toets, test of de aanname wel of niet geschonden wordt
- Hiervoor heb je als H0: sfericiteit is aanwezig
- Als je dan p < α, dan is er een schending van de aanname van sfericiteit en verwerp je H0
- Je moet dus geen significante score hebben, om gewoon door te kunnen met de analyse
- Groter = sfericiteit is aanwezig
- p ≤ α = sfericiteit is afwezig
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Schending aanname sfericiteit
Dan is de procedure bij uitgaan van schending niet zo zuiver, de ontwikkeling wordt vastgesteld terwijl
deze er niet is (of andersom), het vertrouwen op de conclusies kan dan niet zo goed. Hierom is het
belangrijk dat de sfericiteit aanwezig is.

Illustratie sfericiteit
Er zijn drie personen, met drie verschillen op de
gemeten momenten. Deze verschillen zijn gelijk, de
variantie is dan dus ook gelijk. Dan is er sprake van
sfericiteit, de variatie is gelijk. Een herhaalde
metingen ANOVA met aanname sfericiteit kan
worden uitgevoerd, dit heet Sphericity Assumed in
SPSS.

Je zult in het echt altijd wel verschillen vinden, maar je moet toetsen of deze statistisch significant zijn, met
Mauchly’s W toets.

Hier zijn er weer drie personen, maar de verschillen zijn heel
verschillend. De verschillen zijn niet gelijk, er is variatie in de
verschilscores. Dan is er geen sprake van sfericiteit, de aanname is
geschonden. Een herhaalde metingen ANOVA met een aanpassing
aan de vrijheidsgraden in F (dfM , dfR) kan dan uitgevoerd worden.

Samengevat sfericiteit
Bij sfericiteit:
Als Mauchly’s toets niet significant is, is de aanname van sfericiteit niet geschonden:
→ Toets voor effect binnensubject factor met aanname van sfericiteit (Sphericity Assumed)

Schending sfericiteit:
Als Mauchly’s toets wel significant is, is de aanname van sfericiteit wel geschonden:
→ Toets voor effect binnensubject factor met aanpassing vrijheidsgraden:
-

Greenhouse-Geisser
Huyn-Feldt
Multivariate toetsing (Multivariate Tests)
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In de meeste gevallen wordt gekozen voor Greenhouse-Geisser, dit kan echter afhangen van Epsilon (zie
SPSS samenvatting)

Bij grote steekproeven, met veel power, kun je een kleinere p-waarde kiezen. Omdat kleine verschillen in die grote
steekproef eerder een kleine p-waarde geven. Dit wordt niet verder uitgelegd/getoetst in deze cursus.

F-ratio herhaalde metingen ANOVA
Variantie van het model (tijd) gedeeld door de residuele variantie (spreiding in verschilscores bij de
verschillende metingen)
F= MSM / MSR als deze rond de 1 is, dan is de toevalsvariantie gelijk aan de modelvariantie, dan kun je niet
zeggen dat de invloed van tijd iets systematisch is. Deze moet dus zo hoog mogelijk zijn, om goed te zijn.

MSM = door model verklaarde variantie in testscores; afname of toename op individuele scores verklaard
door het effect van de binnensubject factor
MSR = onverklaarde variantie (residual); alle individuele afwijkingen van het effect van de binnensubject
factor

Kwadratensommen (SS)
Kwadratensom totaal (SST): Spreiding testscores rondom algemeen gemiddelde (= totale spreiding)

Kwadratensom tussen (SSB): Spreiding van persoons gemiddelden rondom algemeen gemiddelde. Voor
alle deelnemers, heb je een eigen gemiddelde, wat verschilt van het totale gemiddelde. Dat is de sum of
squares van de tussenpersonen factor.

Kwadratensom binnen (SSW): Spreiding testscores individu rondom persoonlijk gemiddelde.
SSM: Modelmatige en systematische invloed van de binnensubject factor. Een deel van de within
spreiding van een persoon, wordt verklaard door de binnensubject factor
SSR: Het andere deel is residueel/error
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Verband tussen kwadratensommen (SS)

Mixed design ANOVA
Wordt als volgt weergegeven:

Effecten hierbij:
-

Hoofdeffect binnensubject factor tijd/conditie (bs1)

-

Hoofdeffect tussensubject factor groep (ts1)

-

Interactie-effect tijdxgroep (bs1xts1)

-
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Je hebt dan dus ook drie H0’s: er is geen hoofdeffect van tijd, er is geen hoofdeffect van groep en er is
geen interactie effect.

Stappenplan beoordelen H0
1. Controleer of de aanname van sfericiteit geschonden wordt
2. Controleer H01: Er is geen hoofdeffect van tijd
a. Kijk in de tabel “Tests of Within-Subjects Effects”, naar de scores bij tijd → sphericity
assumed (als sfericiteit niet geschonden is)
3. Controleer H02: Er is geen hoofdeffect van groep
a. Kijk in tabel “Tests of Between-Subjects Effects”, naar de scores bij groep → sphericity
assumed (als sfericiteit niet geschonden is)
4. Controleer H03: Er is geen interactie effect
a. Kijk in tabel “Tests of Within-Subjects Effects” naar de scores bij tijd x groep → sphericity
assumed (als sfericiteit niet geschonden is)

Overzicht analysetechnieken
> 1 onafhankelijke
variabele x/F
(interval en/of
dichotoom)
1 afhankelijke
variabele Y
(interval)

Multipele lineaire
regressie

> 1 afhankelijke
variabele Y
(interval)

≥ 1 onafhankelijke variabele ≥ 1 onafhankelijke variabele
x/F (nominaal en/of
x/F (combinatie van
categorisch)
categorisch en interval)

(meerweg) ANOVA

(meerweg) ANCOVA

Multipele lineaire regressie
met dummy’s

Multipele lineaire regressie
met dummy’s

MANOVA

MANCOVA

Herhaalde metingen
Mixed model

1 afhankelijke
variabele Y
(dichotoom)

Logistische regressie

Logistische regressie met
dummy’s
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Hoorcollege 5: Mediatie - Moderatie
Algemeen
Paddiagram moderatie

Heeft M een invloed op de relatie tussen X en Y?

Paddiagram mediatie

De relatie tussen X en Y, verloopt via een verandering in M.

-

-

Je start met de relatie tussen variabelen X en Y
Is er een variabele M die van invloed is op de relatie tussen X en Y?
- Zo ja, dan moet die opgenomen worden in het verklaringsmodel, want M geeft een beter
begrip van en inzicht in de relatie tussen X en Y
- Moderator
Is er een variabele M die een verklaring geeft voor de relatie tussen X en Y?
- Zo ja, dan moet die opgenomen worden in het verklaringsmodel, want M geeft een beter
begrip van en inzicht in de relatie tussen X en Y
- Mediator

Rollen voor M
Voor M worden twee rollen onderscheiden tussen X en Y
-

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

Moderatie
De X en de Moderator kunnen allebei van een bepaald niveau zijn. Groepsvariabele (categorisch) of
interval. Deze drie situaties worden doorgesproken.

Categorisch-categorisch
Voorbeeld leeftijd (gecategoriseerd in groepen) (X) en sekse (M)
De vraag is dan specifiek of sekse modererend is. Het paddiagram ziet er dan als volgt uit:
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Als het effect van leeftijd verschilt per sekse, dan is er een modererend effect.

Analysetechniek
-

Meerweg ANOVA
Multipele regressie met dummy’s en interactie-effect

Statistieken
De Tests of Between-Subjects Effects tabel in de SPSS output, laat bij de significantie van het interactieeffect zien of de moderatie wel of niet significant is.

Categorisch-interval
Voorbeeld voorbereiding (interval, X), dyslectie (categorisch, M), rekenvaardigheid (Y)
De vraag is dan of dyslectie modererend is voor de invloed van voorbereiding op rekenvaardigheid. Het
paddiagram ziet er dan als volgt uit:

Ook hier moet het interactie-effect weer beoordeeld worden.

Analysetechniek
-

-

Interactie bij ANCOVA
- Je doet dan dus geen zuivere ANCOVA, maar een ANCOVA met interactie. Het effect van
X op Y is voor de categorieën M verschillend. Dit blijkt uit verschillende regressielijnen
voor X op Y.
Multipele regressie analyse met dummy’s en interactie-effect
- Modelvergelijking: Y = B0 + B1D1 + B2X2 + B3D1X2 + E
- De B-coëfficiënt voor het interactie-effect wordt getoetst

Statistieken
Je beoordeelt of de regressielijnen voor voorbereidingstijd (X) en rekenvaardigheid (Y) voor elkaar
verschillen, je wilt dus het interactie-effect beoordelen.
A.d.h.v een scatterplot kun je al kijken of de regressielijnen wel of niet parallel zijn, om hier een conclusie
over te trekken moet je kijken in de Tests of Between-Subjects Effects tabel (ANCOVA), bij de significantie
score van het interactie-effect.
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Als je een multipele regressieanalyse doet kijk je in de Coefficients tabel naar het interactie-effect.

Interval-interval
Voorbereiding (interval, uren/week, X), intelligentie (interval, IQ-score, M), studieresultaat (interval, cijfer,
Y)
Je hebt dus veel meer regressielijnen, omdat je veel verschillende intelligentieniveaus hebt. Je
paddiagram wordt dan:

Analysetechniek
-

Multipele regressieanalyse met dummy’s en interactie-effect
- Regressievergelijkingen
- Model 1: Y^ = b0 + b1*X
- Model 2: Y^ = b0 + b1*X + b2*M
- Model 3: Y^ = b0 + b1*X + b2*M + b1b2*XM
- Er wordt dan gekeken of, door het toevoegen van een variabele, het model beter wordt.
Nu moet dus gekeken worden of model 3 een significant effect op levert.

Statistieken
-

-

Model 1: Intercept en regressiecoëfficiënt te zien in de tabel Coefficients
Model 2: De M wordt meegenomen, als voorspeller. Hier staat dus een intercept in en twee
regressiecoëfficiënten → als het goed is zijn de cijfers in dit model veranderd ten opzichte van
model 1
- Beste voorspeller, door te kijken naar de(standardized coefficients) beta
Model 3: Interactie bekijken
- Altijd kijken naar de collinearity statistics. Daarmee beoordeel je multicollineariteit
- Als er multicollineariteit is, is er samenhang tussen de moderator en x-variabele
- Los je op door te standaardiseren
- Negatieve interactie-effect score (unstandardized coefficients b)? → voor mensen met
meer van M, is de relatie tussen X en Y zwakker

Multicollineariteit oplossen
-

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 variabelen:
- z(XM) = z(X) * z(M) (met Compute Variable)
Voer de analyse opnieuw uit
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-

Formule voor standaardiseren:

-

- X - X-gemiddeld gedeeld door de standaardafwijking op X
- Z-waarde geeft aan hoeveel standaardafwijking je af ligt van 0
Bijzondere variatie van centreren (dan deel je niet door SD)
Centreren kan ook om multicollineariteit op te lossen

Mediatie
Er is een relatie tussen X en Y, die gemedieerd wordt door M. Er wordt een relatie verwacht tussen X en Y,
waarvan we vermoeden dat die loopt via M.

Bijvoorbeeld: voorlichting (categorisch) → eetgedrag (interval) → gewicht (interval)
Andere meetniveau variabelen zijn ook mogelijk, maar worden niet besproken.

Paddiagram:

Uitgebreider paddiagram:

Hierin is ook een lijn te zien, rechtstreeks van de X naar de Y variabele. Dit is het directe effect van X op Y,
het gedeelte wat niet verloopt via M. Als alles via M loopt, zal die directe relatie afwezig zijn. Er moet dus
beoordeeld worden of die pijl wel of niet aanwezig is. Om te bepalen of er volledige of partiële moderatie
is.

Stappen Baron en Kenny
Multipele regressies volgens de drie stappen methode van Baron en Kenny voor beoordeling mediatieeffect
1. Direct model: Directe relatie tussen X en Y
a.
b. Als deze er niet is, hebben de volgende stappen geen nut
2. Indirect model: Relatie X en M
a.
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b. Als er geen effect is van X op M, loopt het effect dus ook niet van X via M naar Y
3. X en M opnemen om te kijken naar hun effect op Y

a.

Direct model
X heeft direct effect op Y
-

Regressievergelijking:
Y^= b0 + b1X (let op: soms moet van X een dummy gemaakt worden, dan moeten de b’s dus apart
beoordeeld worden)
Moet significant zijn, voor een verschil

Mediatie model
-

-

-

X heeft direct effect op Y (b1)
- Direct model (zie hierboven)
X heeft direct effect op M (b3)
- Indirect model
- M^ = b0 + b3X
- Moet significant zijn voor een verschil
M heeft direct effect op Y (b2)
- Y^ = b0 + b’1X + b’2M
- M wordt dus beïnvloed door X en beïnvloedt zelf Y (hij zit ertussen in; hij medieert)
X heeft via M indirect effect op Y (b3 * b2)
- Betekenis significantie:
- b’1 niet significant, dan is er sprake van volledige mediatie
- b’1 wel significant, maar kleiner dan b1, dan partiële mediatie
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