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Statistiek I
Hoofdstuk 1:
Over statistiek, statistieken en mathemafobia
1.1. Statistiek is… wel/niet
Paradoxen:
1. Statistici zijn wereldvreemde en saaie ‘number crunchers’ versus de populariteit van statistische
gegevens
2. Statistiek is een ‘harde’ wetenschap versus met statistiek kan je alles bewijzen
3. Statistiek en wiskundige angst versus het relatief hoge niveau van de wiskundige kennis van onze
studenten

1.2. Over statistiek, statistieken en de technologische (r)evolutie
 statistiek = verzameling en organisatie van data.  gedateerd en onvolledig!
De verzamelde gegevens krijgen pas betekenis als ze zorgvuldig en inzichtelijk beschreven,
geanalyseerd en geïnterpreteerd worden.
- statistiek = historische context:
machthebbers macht behouden en leger mobiliseren vroeg inzicht op volk (volkstellingen)
bv. volkstelling v. keizer augustus
‘statista’ = staatsman  tot 17e E werd statistiek gezien als sub-discipline v. pol wet.
 Volgens William Petty (17e E) : statistiek = niet meer dan politieke aritmetica
- descriptieve versus analytische statistiek:
gegevens verzamelen = nog steeds bel. onderdeel vd geünificeerde (binnen wetg. EU)
statistische discipline.
 gebruiksdomein is uitgediept en verruimd.
Descriptieve statistiek: nadruk op gebruikte technieken en instrumenten (beschrijvende)
 sluit meer aan bij klassieke proto-wetensch. conceptie: wet. discipline die zich bezighoudt
met ontwikkeling en gebruik v. geschikte presentatievormen  grote # ruwe gegevens
overzichtelijk te presenteren.
 gebruik kengetallen en tabellen, nu vaker grafische technieken (software…)
 baseert zich vooral op alle waarnemingen voor bep. variabele gegevens (populatie)
Inferentiële/analytische statistiek nadruk ook op de verklaring en de toetsing van gegevens.
 bloei 20e eeuw.
onderscheid tussen steekproef en populatie = centraal.
 gaat vooral in op heuristische mogelijkheden van een (toevallig gekozen) deel vd gehele
populatie (steekproef)
statistiek= wetenschap van het verzamelen, organiseren, presenteren, analyseren en
interpreteren van gegevens/data volgens een numerieke logica
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Rekenkundige soft-, web- en hardware = steeds goedkoper en gebruiksvriendelijker
 vervallen van rekenwerk.
brengen ook interessante grafieken  minder werk aan cijfers, meer tijd voor analyse
- Verzamelen v. gegevens = geëvolueerd  secundaire analyse en data-archieven
secundaire analyse = gegevens die door anderen werden verzameld, w mogelijk
herbruikt voor andere doeleinden.
Data-archieven van binnen- en buitenlandse aard beschikken over steeds meer gegevens
+ online ter beschikking  bestaande gegevensverzamelingen steeds relevanter en
toegankelijker.
 ook overheid steunen financieel voor betrouwbare dataveramelingen.
technologische (r)evolutie = ook interessant voor verwerven v. inzicht in statistische processen.
bv. interactief beeldmateriaal op websites en cd’s dat men niet ziet in statische boeken. 
deze inzichten tonen visualisatie van de tot stand gekomen verdeling v. variabele steekproeven.

‘Met statistiek kan je alles bewijzen’
 maatschappelijke relevantie , democratisering verwierf ook foutieve statistische gegevens die
men zomaar voor waarheid interpreteert.
 problematiek = vaak bij gegevensverameling.  biased respons ( vertekening van antwoorden)

1.3. Mathemafobia
statistiek bouwt vaak voort op wiskundige inzichten. Statistiek = wiskundige wetenschap  aparte
discipline die gebruikt maakt van wiskundige redeneringen.
hedendaagse wiskunde = deductieve wetenschap die uitgaande v. een # axioma’s de werkelijkh.
tracht te bevatten in formele en symbolische modellen.
 weinig interesse door sociale wetenschappers omdat wiskundedocenten zich vooral richten tot de
exacte wiskundige wetenschap en niet tot de toepassing ervan in andere vakgebieden.
 gebruikmaken van toepassingsgerichte aanpak (relevant voor soc. wet.)
 gebruikmaken van inductieve logica (concrete situaties nemen en tot een algemeen statistische
wetmatigheid)
 deductieve logica leidt af van kern van zaak = statistische inzichten verwerven.
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DEEL 1 VAN BESCHRIJVING NAAR INZICHT
2. Hoofdstuk 2: Data statistisch onder de loep genomen
2.1. Datamatrix
= tabel = basis voor groot # statistische analyses.
‘matrix’ = coherent geheel van rijen en kolommen,
die een reeks systematisch geordende numerieke geg. bevat.
In statistiek = deze data op specifieke wijze gestructureerd.

rijen = meetwaarden &observaties
voor specifiek onderzoekselement
kolommen = meetwaarden voor
specifieke variabelen.

 variabelen moeten variëren,
anders kan men geen onderzoek uitvoeren

2.2. Onderzoekselementen
2.2.1. Onderzoekselementen als (deel van een groter) geheel
onderzoekselementen = die eenheden waarbij je een aantal karakteristieken gaat onderzoeken en
registreren. (linkermarge dmv rangnrs)
 in soc. wet. : o.e. = vaak individuen. (soms pol. partijen, bedrijven, landen…)
bv. data Jozef knecht  onderzoekse. = bekende Vlamingen.
1. Steekproef
= onderzoekselementen zijn slechts een deel v/e groter geheel. (sample)
Symbool: (n)
2. Populatie
# onderzoekselementen = totaal aantal mogelijke onderzoekbare/registreerbare elementen
Symbool: (N)
bv. data Jozef Knecht: N = 7 (men heeft gegevens van alle bv’s die deelnamen)
Populatie-onderzoek > steekproefonderzoek?
- Populatie-onderzoek = vaak niet haalbaar
 Volkstelling = onderzoek waarbij men streeft naar het in kaart brengen v/e #
karakteristieken van een totale bevolking.
bv. socio-economische enquête 2001  96% respons  bepaalde groepen nt geantw.
 daklozen, thuislozen, schippers, illegalen… tellen niet mee
Volkstelling = vaak valse verwachtingen, nu niet meer gebruikt.
- Dinosaurus vd statistiek
= volkstellingen afgeschaft  weg vrijgemaakt voor betere technieken
 virtuele volkstellingen = koppeling v. bestaande bestanden en enquêteresultaten dmv
steekproeven  = dus wel nuttige aanvulling op populatie-onderzoeken.
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 = ook goedkoper en nemen minder tijd in!
 soms ook geen andere keuze (vernietiging v. onderzoekselementen tijdens onderz.)
Niet alle steekproeven = evenveel waarde
- call-in polls/ websurveys
= waardeloos bij veralgemening v. populatie!
1. Geen controle over aard v. individuen dat antwoord.  Representatief???
2. representativiteit is niet te verifiëren!
- Vrijwillige respons =probleem
Literary Digest-schandaal (1936):
 voorspelling uitkomst presidentiële verkiezingen.
gebruikte Straw Poll: procedure  stemmenproportie proberen schatten die president zal
halen  zoveel mogelijk kiesgerechtigden vragen naar stemintentie.
 10 miljoen vragenlijsten verspreid, 2,4 terug  ALF LANDON zou winnen.
 Franklin Roosevelt won.
2 redenen:
1. Selectiebias: bij versturing lijsten  via beschikbare databanken waar rijkere burgers
talrijker in voorkwamen (selectie is dus niet representatief voor populatie)
2. Responsbias: aanzienlijke non-respons en opnieuw enkel rijkere zullen post-verstuurde
enquêtes sneller invullen (populatie die antwoordde was ≠ representatief voor populatie)
George Gallup
= wel correcte voorspelling adhv steekproef v. 50 000 kiesgerechtigden.
 wel opnieuw websurveys met vrijwillige respons… dus:
Aard van de steekproefselectie = cruciale impact op kwaliteit v. schattingen v/e groter geheel
 toevalssteekproeven (random samples) = adequate predicties van een groter geheel
EAS = enkelvoudige aselecte steekproef (=vb) simple random sample
 Men moet beschikken over een lijst van de elementen in de populatie.
 systematiek vermijden in selectie van onderzoekselementen in de steekproef.
‘onschuldige kinderhand’ / ‘toevalscijfers’ (random numbers)
 via pc of rekenmachines  geen enkel systematisch verband tss opeenvolgende cijfers.
Hoewel in statistiek EAS  iedereen even grote kans  soms voorkennis verwerven.
1. gestratificeerde toevalssteekproef:
bij weet dat populatie onderverdeeld = in subgroepen/strata.
 steekproef nemen uit elke strata in populatie
Omvang v. steekproeven = afstemmen op omvang v. elk stratum/ belang v. onderzoek.
bv. Presidentsverkiezingen = steekproef adhv # kiesmannen/ staat.
2. Quotasteekproef:
 voorkennis gebruiken bij selectie van de onderzoekselementen
 op beschikbare info over populatieverdeling steunen voor # socio-demografische
variabelen.
bv. leeftijd en geslacht
a priori vastleggen: # individuen dat men binnen de subcategorie nodig heeft
bv. 25 mannen tss de 20 en 25 jaar
 interviewer moet discreet deze onderzoekselementen selecteren adhv de variabelen.
Als hij terugvalt op kennissenkrijg  selectiebias.
Quotasteekproef = goedkoper, maar generaliseerbaarheid = vaak problematisch.
3. Clustersteekproef:
eenheden onderscheiden op verschillende geneste niveaus.
individuen= genest in gemeentes, die zijn genest in provincies, die in landen…
 binnen elk niveau toevallige eenheden kiezen.
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Beginnen bij hoogste niveau  binnen # primaire eenheden vervolgens # secundaire
eenheden kiezen.
= tweetrapssteekproef
meerdere niveaus = wel mogelijk. (blijft wel selectie ad random)
Voordeel: temporele of geografische spreiding vd onderzoekselementen indijken.
 kostprijs = substantieel gedaald. (ten koste v. precisie vd schattingen)
Verschil tussen cluster en gestratificeerde steekproef:
cluster is op ~niveaus
gestratificeerd = gebruiken van info voor de trekking.
Quotasteekproef  convenience sample (willekeurige keuze van individuen)
 men kiest binnen het quota # individuen.
 specifiek type mensen aanspreken (bv mensen die makkelijk meedoen op straat)
 = ook interpersoonlijke aanspreking / aantrekkingskracht
≠ goed element!!! DEUGEN NIET  VEEL commerciële onderzoeken wel zo onderbouwd!
respons bias  gratis weggeven = sowieso positieve feedback (durven niet anders)

2.2.2. Onderzoekselementen en hun aggregatieniveau
onderzoekseenheden indelen obv aggregatieniveau = ‘niveau van optelling’
1. microniveau: onderzoekselementen zijn individuen. Extremen tellen ook mee!
bv. Data Jozef Knecht: individuele BV’s.
2. mesoniveau: onderzoekselementen zijn gegroepeerd op een iets lager niveau.
bv. gemeentelijk / onderzoekselementen functioneel gegroepeerde Belgische BV’s:
topsporters, mediamensen…
3. macroniveau: betrekking op hoogste niveau = alle groepen
bv. onderzoekse. betrekking op Alle bekende personaliteiten v. ~ landen. / landelijk!
 micro&macro = sluit extremen uit en gaat af op grote groepen en gem.
Doordat de scores ‘op hoog niveau zijn opgeteld’ laten ze niet meer toe om iets te zeggen over ~
‘lagere niveaus’  gebeurt echter nog vaak = gegevens op meso-/macroniveau uitspraken doen
over microniveau.
= ecologische meetfout/ecological fallacy
 correlatie = altijd veel hoger op gemiddeld en algemeen niveau  bij individuen = groot ~
 meest typische score en dus veel uitzonderlijke gevallen vermijden.  moeilijker correlatie vinden
 hoe groter hoe minder gedetailleerd.
bv. rivier die gem. 1m diep is  gem. diepte = geaggregeerde statistiek die uitzonderingen niet
uitsluit. Dus niet blind op vertrouwen.
Robinson paradox
1950: adhv ~data van staten v. Amerika  verband tussen graad van ongeletterdheid en proportie
inwoners geboren buiten VS die in de verschillende staten wonen = negatief.
correlatiecoëfficiënt (50-tal wngn) = -0,53.
 geeft aan: graad ongeletterdheid = lager in staten met veel immigranten.
Ecologische meetfout: wanneer men gaat verkondigen dat immigranten meer geletterd zijn dan
oorspronkelijke Amerikanen
Op microniveau mat men een correlatie van +12  immigranten zijn dus vaker ongeletterd.
Amerikaanse immigranten settelden zich gewoon vaker in staten met meer geletterde bevolking.
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Simpsons paradox
bij medische ingrepen  meer mensen sterven in
ziekenhuis A (17%) dan in ziekenhuis B. (28%)
Conclusie = A = beter!
 Ziekenhuis B bevat meer ernstige patiënten
(A= 23%, B= 75%)
 zowel voor ernstige (A= 31%, B= 27%)
als minder ernstige klachten (A= 13%, B= 7%)
scoort ziekenhuis B beter dan A.
 in een groot beeld analyseren ≠ accuraat.
 micro, meso en macro kan ~resultaten bekomen!
 door aggregeren miskent men een belangrijke onderliggende variabele (de ernst)
ecologische meetfout hangt nauw samen met vertekening (bias)  het negeren ervan
(omitted variable bias).
 onderzoeker moet dus altijd aandacht schenken aan relevante variabelen.
Multilevelanalyse
gegevens van op een lager niveau (micro) die ook op hogere niveaus gegeneraliseerd kunnen worden
 doen door het gemiddelde van de individuele gegevens te nemen en samen te voegen. (=meso)
 veel gebruikte techniek, gelden dus zowel op micro,meso en macro niveau.

2.3. Variabelen
2.3.1. Variabelen en hun meting
Variabele = kenmerk van een onderzoekselement dat kan variëren.
meting = correct (adequaat) registreren v de mate van aanwezigheid v. variabelen bij de
onderzoekselementen ≠ makkelijk.
 onderzoek steunt vaak op correcte meting v. variabelen. A.v. gebruikte meetprocedure =
~meetwaarden toegewezen aan zelfde onderzoekselementen  andere onderz-conclusies.
Duidelijk definiëren van wat men wil meten:
bv. meting individualisme van individuen.
 correcte/eenvoudige definitie bestaat niet!
Variabele concept = wat men wil meten  zo goed mogelijk omschrijven!
Conceptualisering: iets in duidelijke begrippen of beelden vastleggen. (Wat wil je meten)
 bv. toespitsen op ‘utilitair individualisme’ = houding, zich in gedrag vooral laten leiden door
eigenbelang en streven naar persoonlijke materiële voordelen en macht.
Vaak moeilijk en niet wenselijk om conceptualiseringsfase te scheiden van de meetfase.
op grond v individuele ambivalentie ≠ wenselijk om mensen te vragen naar mate v. individualisme.
Zoektocht naar adequate meetinstrumenten:
voor heel wat begrippen in SW geen algemeen aanvaarde maatstaven.
 verplicht theoretische distincties (onderscheiden) waarneembaar maken.
Dus geschikte empirische representant(en) vinden voor het theoretische concept.
Indicering = identificatie van een bepaald waarneembaar verschijnsel als representant voor het
theoretisch concept.
(een bepaald verschijnsel vertegenwoordigt het gedefinieerde theoretische concept)
bv. ‘utilitair individualisme’: solidariteit… is allemaal onzin, eigen belang eerst! (onzin-indicator)
Valide indicator = onderzoekt/ peilt wat men wil peilen.
Validiteit = sterke overlapping tss conceptuele definitie en betekenisinhoud vd indicator.
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1. Operationalisering: Hoe ga je het registreren?
preciseren/verduidelijken hoe men met een bepaalde indicator moet omgaan.
bv. Onzin-indicator (valide,maar ≠ volwaaridg meetinstrument)
 5 antwoordcategorieën: volledig eens, eens, noch eens noch oneens, oneens, volledig oneens.
= Likert.
 iemand: volledig eens = ultilitaire individualist.
# antwoordcategorieën & formulering kan bel impact hebben op resultaten.
 best zo éénvormig mogelijk antwoordformaat kiezen.(Likert)
toespitsing op bepaalde antwoordcategorie levert slechts partieel beeld v globale verdeling.
 23% Vl = utilitair individualist, 21,5% Wallonië.
 niet utilitair individualisten  59,8% en 69,8%
Conclusie: Vl = meer utlitair individualist dan W.
 ≠ volledig complementair  nog neutrale middencategorie bij Likert.
2. Betrouwbaarheid:
 ≠ acceptabel om een complex concept adequaat te meten dmv 1 geïsoleerde factor.
 best meerdere indicatoren behelzen.  bundeling van meerdere factoren!
= meetschaal
Meetschalen peilen meestal naar hetzelfde concept  samenhang tss antwoorden!
 = betrouwbaarheid (reliability)
 interpersoon betrouwbaarheid = personen die op een gelijke manier zijn ingesteld (bv.
individualistisch), op een gelijkaardige manier horen te reageren op de indicatoren. 
intertemporele of test-retest betrouwbaarheid = betrouwbaarheid peiling in tijd.
Zelfde indicatoren gebruiken op verschillende momenten in de tijd (ceteris paribus) zou er een
grote samenhang in de antwoorden moeten zijn.
3. Voorzichtig zijn met subjectieve indicatoren
 deze steunen op persoonlijke inschattingen van een aantal ondervraagden of respondenten.
 vertekening antwoorden door onwetendheid, luiheid of sociale wenselijkheid.
 individuen zijn soms niet in staat om uitspraken adequaat te beoordelen.
Voorzichtig zijn bij formulering v. survey-items! (geen moeillijke woorden/constructies)
ook neutrale antwoord-categorie = nodig! (beter weinig dan valse antwoorden krijgen)
= non-attitudes.
 respondenten neigen soms te antwoorden, wat men verwacht dat je zal antwoorden.
 maatschappelijk meer aanvaard worden op deze manier! (komt van onderwijs)
 sommige puristen vinden dat zo’n subjectieve indicatoren beter niet w gebruikt maar
beperken tot ‘afstandelijk waarnemen van feitelijk gedrag’
 ontzegt bestaansrecht aan hoop sociaal- psychologische meetinstrumenten waarvan waarde
ruimschoots = bewezen
Problematiek: meten ‘abstracte’ attitudes of latente constructen
meetproblemen = vaak sociaal- en menswetensch. concepten  vergelijkbare problematiek bij
variabelen die op eerste zicht perfect eenduidig zijn!
bv. geslacht.
geslacht bepalen op eenduidige manier = hormonenmeting en geslachtselement (23e
chromosomenpaar)
OLYMPISCHE SPELEN: vrouwen onderzoeken  nu bewust van vele uitzonderingen en mag nt
behandelen als een apart geval.  dus mogelijk beide elementen bezitten maar als bep. geslacht
opgevoed.
 chromosoomtest was geen valide meting van de relevante geslachtsverschillen bij de sport.
 Sprak meer over gender ipv geslacht.
 achter ogenschijnlijke variabele ‘geslacht’ gaat kluwen van intergerelateerde en eigenstandige
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