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 Voorbeeldsamenvatting  Toetsende Statistiek - 2022/2023 

 Voorwoord 

 Beste student, 

 Leuk dat je dit jaar Psychologie studeert! Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak 
 Toetsende Statistiek. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun 
 jij zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het 
 behalen van jouw eerste studiepunten! 

 Nu 15% korting op onze producten! 
 Wil jij de Slim Academy samenvattingen van jouw vakken  in huis hebben zodat jij op tijd kan 
 beginnen met studeren? Gebruik dan de kortingscode SLIMPSYCHOLOGIE2023 bij het bestellen 
 en krijg 15% korting op jouw samenvattingen! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en kies je jaar. Deze code is geldig t/m 15 februari 2023. 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt  werken vanuit huis  , krijgt een  riante vergoeding  en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die  goed op je cv  staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Auteursrechten voorbehouden 
 Houd er rekening mee dat onze samenvattingen beschermd zijn door de auteurswet. Dat 
 betekent dat het doorverkopen of delen van onze fysieke en/of digitale samenvattingen illegaal 
 is. Als je wilt dat wij samenvattingen kunnen blijven aanbieden, verzoeken wij je jouw eigen 
 exemplaar te kopen. Als je vragen hebt of schendingen van het auteursrecht wilt melden, kun je 
 contact met ons opnemen via klantenservice@slimacademy.nl. 

 Stay in touch 
 Wil je verder op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl 
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en bij het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
 P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting, 
 die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte 
 lesstof. 
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 Informatie over het vak 

 Je staat op het punt de voorbeeldsamenvatting van het vak Toetsende Statistiek te lezen. Hierin 
 hebben we de eerste drie casussen opgenomen. De overige casussen vind je in de volledige 
 samenvatting. 

 Studenten die starten met de studie Psychologie in Leiden vinden het vaak uitdagend om de 
 diepgang te bepalen van de stof die je zult moeten leren voor het tentamen. Maar maak je geen 
 zorgen, we hebben deze samenvatting geschreven met als doel je door dit vak heen te helpen. 
 Meerdere topstudenten, die recentelijk dit vak hebben gevolgd, hebben hun expertise gedeeld 
 en aan deze samenvatting gewerkt, om je te helpen met de dingen waar de meeste studenten 
 mee worstelen bij het studeren van Psychologie. 

 We hebben gewerkt aan de volgende punten om je de beste hulp te bieden: 
 ●  Analyseren van oude examens om inzicht te geven in wat er wordt gevraagd; 
 ●  Eerstejaars studenten betrokken bij het maken van deze samenvatting, om ervoor te 

 zorgen dat het is geschreven op een manier die het beste is voor jou om mee te 
 studeren; 

 ●  Gebruiken van oefen- en voorbeeldoefeningen op examenniveau, zodat je de beste 
 werkwijze krijgt. 

 Hoe kan je het beste studeren? 
 Tijdens het studeren voor dit vak, is het aanbevolen dat je ook delen uit het boek bestudeert voor 
 een beter begrip, omdat het extra informatie biedt. Oefenen is ook de sleutel tot een goed cijfer 
 voor dit examen. Om je goed voor te bereiden op het tentamen zou je veel oefenvragen kunnen 
 maken. Zo kun je jezelf testen op je verworven kennis van de afgelopen periode. Op deze manier 
 kun je beter de vragen van het examen beantwoorden. Je vindt een paar van zulke oefeningen in 
 dit boekje. 

 Succes met studeren! 
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 Hoofdstuk 1. Steekproevenverdeling en hypothesetoetsen 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoofdstuk 4 van de 
 verplichte literatuur.  Verplichte literatuur: Howell  (2013), hoofdstuk 4. 

 De term  sampling error  geeft aan dat de waarde van  een steekproef statistiek waarschijnlijk niet 
 exact gelijk is aan die van de bijbehorende populatieparameter, als gevolg van de specifieke 
 waarnemingen in de steekproef. ‘Error’ verwijst hierbij dus niet per definitie naar fouten, maar 
 naar toevallige variatie. 

 Een verschil tussen de gemiddelden van steekproeven uit twee verschillende groepen kan op 
 twee manieren verklaard worden. Er zou sprake kunnen zijn van sampling error, of van een 
 daadwerkelijk verschil tussen beide groepen. Je zou kunnen redeneren dat er bij een groot 
 verschil tussen beide steekproefgemiddelden waarschijnlijk sprake is van een daadwerkelijk 
 verschil en dat er bij een klein verschil waarschijnlijk sprake is van sampling error. Met behulp 
 van  hypothesetoetsing  kan bepaald worden of het verschil  tussen de steekproefgemiddelden 
 toe te schrijven is aan kans. 

 Steekproevenverdelingen 
 De  steekproevenverdeling  van een statistiek ligt ten  grondslag aan alle statistische toetsen die 
 je zou kunnen doen. Het is de verdeling van de waarden van een statistiek, verkregen door een 
 oneindig aantal steekproeven van een bepaalde grootte uit de populatie. Een 
 steekproevenverdeling zegt dus iets over welke waarden van een statistiek we onder specifieke 
 omstandigheden op basis van kans kunnen verwachten. Grafisch representeert elk puntje in de 
 steekproevenverdeling als het ware het gemiddelde van een mogelijke steekproef. 

 De  steekproevenverdeling van verschil in gemiddelden  is de verdeling van de verschillen 
 tussen de gemiddelden van een oneindig aantal willekeurige paren steekproeven. Deze 
 steekproeven worden onder specifieke omstandigheden getrokken, zoals de voorwaarde dat de 
 gemiddelden van beide populaties gelijk zijn. De standaarddeviatie van deze 
 steekproevenverdeling van verschil in gemiddelden wordt ook wel de  standaardfout  van de 
 verdeling genoemd. De standaardfout geeft weer welke variabiliteit in verschil van gemiddelden 
 zouden worden gevonden bij herhaald steekproeftrekken. Met behulp van deze verdelingen 
 kunnen we de vraag beantwoorden of een bepaald verschil in gemiddelden bewijs vormt voor de 
 hypothese dat de steekproeven uit identieke populaties afkomstig zijn, oftewel populaties met 
 hetzelfde gemiddelde. 

 Hypothesetoetsing 
 Het toetsen van hypothesen geeft informatie over de betrouwbaarheid van een relatie of over de 
 waarschijnlijkheid dat een verschil tussen groepen door toeval wordt veroorzaakt. Een hypothese 
 kan getoetst worden door het gevonden verschil in gemiddelden te vergelijken met de 
 steekproevenverdeling van het verschil in gemiddelden. De steekproevenverdeling geeft voor een 
 bepaald verschil de kans dat dat verschil gevonden wordt wanneer beide populaties hetzelfde 
 gemiddelde hebben. Wanneer deze kans heel klein is, kan geconcludeerd worden dat de 
 steekproeven waarschijnlijk uit populaties met een verschillend gemiddelde komen. 

 Om een hypothese op de traditionele wijze te toetsen moeten een aantal stappen doorlopen 
 worden: 
 Je begint met het opstellen van de nulhypothese en alternatieve hypothese. Daarna bepaal je de 
 steekproevenverdeling van de desbetreffende statistiek, onder de aanname dat de gemiddelden 
 van beide populaties gelijk zijn (en dus onder de aanname dat de nulhypothese waar is). Hierna 
 verzamel je data en vergelijk je de verkregen steekproef statistiek met de steekproevenverdeling. 
 Ten slotte verwerp je of behoud je op basis van de gevonden kans de nulhypothese. 
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 Let op: de vraag die met hypothesetoetsing beantwoord wordt is: ‘Wat is de kans dat ik deze data 
 verkrijg, gegeven dat de nulhypothese waar is?’, en niet ‘Wat is de kans dat de nulhypothese waar 
 is, gegeven de data die ik verkregen heb?’. Deze conditionele kansen worden in hoofdstuk twee 
 verder besproken. 

 Hypothesen 
 Bij hypothesetoetsing stel je twee verschillende hypothesen op: de  nulhypothese (  )  en de  𝐻 

 0 
 alternatieve hypothese (  )  . De nulhypothese  stelt dat de steekproeven afkomstig zijn uit  𝐻 

 𝑎 
 populaties met hetzelfde gemiddelde en dat er dus geen verschil is tussen beide groepen. De 
 alternatieve hypothese (ook wel  onderzoekshypothese  genoemd) is de hypothese die wordt 
 getest. Deze hypothese stelt dat er juist wel een verschil is tussen beide groepen. Beide 
 hypothesen worden verwoord in termen van populatieparameters. 

 Er zijn verschillende redenen voor het gebruik van een nulhypothese. Ten eerste kan men 
 volgens Fisher niet bewijzen dat iets waar is, maar wel bewijzen dat iets niet waar is. Ten tweede 
 geeft het een beginpunt voor het uitvoeren van een statistische toets. Dit is een voordeel, omdat 
 men in de gedragswetenschappen vrijwel nooit één specifieke alternatieve hypothese heeft om 
 te testen. Deze is wel nodig om een steekproevenverdeling te kiezen. Als we echter eerst een 
 nulhypothese opstellen, kunnen we op basis daarvan de steekproevenverdeling kiezen en is een 
 specifieke alternatieve hypothese niet meer nodig. 

 Statistische conclusies trekken 
 We spreken van het verwerpen van de nulhypothese wanneer de gevonden data significant 
 afwijken van de data die we op basis van de steekproevenverdeling zouden verwachten wanneer 
 de nulhypothese waar is. Het is echter moeilijker om een niet-verworpen nulhypothese te 
 interpreteren. Statistici zijn het erover eens dat nooit beweerd kan worden dat een nulhypothese 
 bewezen is. Het zou namelijk zo kunnen zijn dat de nulhypothese niet klopt, maar dat er niet 
 genoeg data is verzameld om dat te bewijzen. We kunnen op basis van een niet-significant 
 verschil dus niet concluderen dat we bewezen hebben dat er geen verschil is tussen beide 
 groepen. 

 Volgens Fisher betekent het niet kunnen verwerpen van de nulhypothese dat de verzamelde data 
 niet voldoende zijn om te kunnen zeggen of er slechts een klein verschil of helemaal geen 
 verschil is tussen beide groepen. Hij vond dat in het geval van een niet-significant resultaat deze 
 beslissing uitgesteld moest worden. Volgens Neyman en Pearson kan men wel spreken van het 
 verwerpen of accepteren van de nulhypothese. Het accepteren van de nulhypothese houdt 
 hierbij echter niet in dat we deze voor waar aannemen, maar alleen dat we handelen alsof de 
 nulhypothese waar is (eventueel tot meer adequate data beschikbaar is). De meeste statistici 
 kiezen ervoor om formuleringen als ‘het niet verwerpen van de nulhypothese’ te gebruiken. 

 Toetsstatistieken 
 Tot nu toe hebben we het alleen over  steekproef statistieken  gehad. Dit zijn statistieken die de 
 kenmerken van een steekproef beschrijven, zoals het gemiddelde, de variantie en de mediaan. 
 Daarnaast is er nog een andere groep statistieken, de  toetsstatistieken  , die bij een bepaalde 
 statistische toets horen en een eigen verdeling hebben. Op deze toetsstatistieken, zoals  t  en  F  , 
 wordt later ingegaan. Het is belangrijk om te weten dat de steekproevenverdelingen van deze 
 toetsstatistieken op ongeveer dezelfde manier worden verkregen als de andere 
 steekproevenverdelingen. Een steekproevenverdeling voor  t  onder aanname dat de 
 nulhypothese waar is, kan bijvoorbeeld worden verkregen door een oneindig aantal paren 
 steekproeven te trekken uit twee identieke populaties. Vervolgens wordt voor ieder paar de 
 toetsstatistiek  t  berekend. De verdeling die hierdoor  ontstaat, is de steekproevenverdeling van  t  . 
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 Besluitvorming bij hypothesetoetsing 
 Wanneer we met behulp van de steekproevenverdeling te weten zijn gekomen wat de kans is op 
 een bepaalde statistiek, gegeven dat de nulhypothese waar is, moeten we besluiten of de 
 gevonden kans zo klein is dat we de nulhypothese verwerpen. Hierbij gebruiken we (arbitraire) 
 regels die voorschrijven vanaf welke kans de nulhypothese verworpen wordt. Een veelgebruikte 
 regel stelt dat de nulhypothese verworpen moet worden wanneer de gevonden kans kleiner of 
 gelijk is aan .05 (p  .05). Een andere, meer conservatieve  regel stelt dat de nulhypothese  ≤ 
 verworpen moet worden bij een kans van .01 of kleiner (p  .01).  ≤ 

 Volgens deze regels moet de kans op een gebeurtenis, gegeven dat de nulhypothese waar is, dus 
 kleiner of gelijk zijn aan 5% (bij de eerste regel) of 1% (bij de tweede regel) om de nulhypothese te 
 verwerpen. Deze vastgestelde p-waarden van .05 en .01 worden ook wel de  verwerpingsgrens 
 of het  significantieniveau  van een toets genoemd.  Je kunt ook zeggen dat een resultaat in het 
 verwerpingsgebied  valt wanneer de kans op dat resultaat,  gegeven dat de nulhypothese waar is, 
 kleiner is of gelijk is aan het significantieniveau.  Kritieke waarden  zijn de waarden van de 
 variabele die de grens of grenzen van het verwerpingsgebied aangeven. 

 Type I en type II fouten 
 Bij de besluitvorming kunnen twee soorten fouten ontstaan: 

 ●  Type I fout (  )  : de nulhypothese wordt verworpen  terwijl die wel waar is. De kans op een α
 type I fout is gelijk aan  (alfa), de grootte van  het verwerpingsgebied. Deze fout is het α   
 gevolg van een van de kenmerken van de hypothesetoetsing. Bij een verwerpingsgebied 
 van 5% is er namelijk een kans van 5% dat een verschil in gemiddelden in het 
 verwerpingsgebied valt. Wanneer de nulhypothese waar is, is er dus een kans van 5% dat 
 deze onterecht verworpen zal worden; 

 ●  Type II fout (  )  : de nulhypothese wordt niet verworpen  terwijl die niet waar is. De kans β
 op een type II fout wordt aangegeven met  (bèta).  Het grootste probleem bij type II β   
 fouten is dat de verdeling van de data onder de alternatieve hypothese vrijwel nooit 
 bekend is als de nulhypothese verworpen wordt. Het is hierdoor moeilijk om  in te β   
 schatten. 

 De kansen op type I en type II fouten zijn van elkaar afhankelijk. Het verkleinen van het 
 verwerpingsgebied om de kans op een type I fout kleiner te maken, zorgt ervoor dat de kans op 
 een type II fout juist groter wordt. 

 Er zijn dus vier mogelijke uitkomsten van de besluitvorming: 
 1.  Correct besluit waarbij een onjuiste nulhypothese wordt verworpen (de kans hierop 

 wordt ook wel  power  genoemd), hiervoor geldt p = 1  -  ; β
 2.  Type I fout, hiervoor geldt p =  ; α
 3.  Correct besluit waarbij een juiste nulhypothese niet wordt verworpen, hiervoor geldt 

 p = 1 -  ; α
 4.  Type II fout, hiervoor geldt p =  . β

 Een- en tweezijdige toetsen 
 Bij een  eenzijdige (directionele) toets  wordt van  tevoren voorspeld in welke richting het 
 resultaat van het gemiddelde zal verschillen. Het verwerpingsgebied ligt dan alleen in die staart 
 van de verdeling. De nulhypothese wordt hier dus alleen bij een extreem resultaat in de vooraf 
 voorspelde richting verworpen. In het geval dat er onverwacht een extreem resultaat in de 
 andere richting gevonden wordt, kan een eenzijdige toets de nulhypothese dus niet verwerpen. 
 Om dit te voorkomen kan een  tweezijdige  (non-directional)  toets  uitgevoerd worden, hierbij 
 wordt van tevoren vastgesteld dat het verwerpingsgebied in beide staarten van de verdeling ligt. 
 De nulhypothese wordt dus bij extreme resultaten in beide richtingen verworpen. Om ervoor te 
 zorgen dat het totale verwerpingsgebied nog steeds 5% is, wordt de nulhypothese verworpen bij 
 een resultaat in de onderste en bovenste 2,5% van de scores. 
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 Hoewel het gebruik van een tweezijdige toets als voordeel heeft dat de nulhypothese bij extreme 
 scores in beide richtingen kan worden verworpen, is een nadeel van de tweezijdige toets dat 
 hierdoor het verwerpingsgebied voor iedere zijde kleiner is. Het kan dus voorkomen dat een 
 resultaat dat bij een tweezijdige toets niet significant is, bij een eenzijdige toets wel significant zou 
 zijn geweest. 

 Tweezijdige toetsen worden meer gebruikt dan eenzijdige toetsen, vanwege verschillende 
 redenen. Zo kan het voorkomen dat de onderzoeker van tevoren geen idee heeft hoe de 
 verdeling van de data eruit zal zien. Daarnaast kan een onderzoeker wel een verwachting hebben 
 van de richting van het resultaat, maar zich willen indekken voor het geval dat het resultaat toch 
 in de andere richting blijkt te liggen. Het is namelijk niet mogelijk om na het uitvoeren van één 
 van beide testen de andere ook nog te doen. In het geval van een eenzijdige toets waarbij het 
 resultaat in de andere staart van de verdeling blijkt te liggen, zou men eigenlijk een 
 significantieniveau van .075 gebruiken wanneer na de eenzijdige toets toch nog een tweezijdige 
 toets uitgevoerd wordt. Het verwerpingsgebied zou dan namelijk 5% zijn in de staart waar het 
 resultaat verwacht werd, plus 2,5% in de staart waar het resultaat daadwerkelijk lag. Ten slotte is 
 een eenzijdige toets in sommige gevallen niet goed te definiëren of uit te voeren, bijvoorbeeld 
 wanneer er meer dan twee groepen zijn of wanneer je een Chi-kwadraattoets wilt uitvoeren. Er 
 zijn echter geen duidelijke regels met betrekking tot het kiezen van een eenzijdige of tweezijdige 
 toets. 

 Alternatieve kijk op hypothesetoetsing 
 Volgens Jones en Tukey zijn er drie mogelijke conclusies bij hypothesetoetsen:  1  >  2  ,  1  <  2  en  1 µ µ µ µ µ
 =  2  . Het gemiddelde van twee groepen is echter  nooit exact gelijk, dus  1 =  2 is geen goede µ µ µ
 optie. Ze spreken dus niet van het ‘niet kunnen verwerpen van de nulhypothese’, maar 
 concluderen in dat geval dat ze niet kunnen besluiten welk van de twee groepen groter is. 
 Aangezien hierdoor maar twee mogelijke conclusies overblijven, is het concluderen van het 
 tegenovergestelde van wat waar is de enige fout die gemaakt kan worden. De kans hierop is bij 
 een traditionele tweezijdige toets .025. 
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 Oefenvragen Hoofdstuk 1 

 Beste student, Slim Academy heeft een aantal oefenvragen voor jou gemaakt! Dit zijn 
 oefenvragen enkel om te testen of je goed hebt gestudeerd. Ze zijn niet per definitie een 
 weerspiegeling van de tentamenvragen. 

 Oefenvraag 1 
 Welke stelling(en) over hypothesetoesting is/zijn juist? 
 I: De nulhypothese (  ) is één van de twee hypothesen  die je opstelt bij hypothesetoetsing en  𝐻 

 0 
 deze hypothese veronderstelt dat de twee groepen die worden vergeleken gelijk aan elkaar zijn. 
 II: De alternatieve hypothese (  ) is één van  de twee hypothesen die je opstelt bij  𝐻 

 𝑎 
 hypothesetoetsing en deze hypothese veronderstelt dat de twee groepen die worden vergeleken 
 niet gelijk aan elkaar zijn. 

 A.  Stelling I is juist, stelling II is onjuist 
 B.  Stelling II is juist, stelling I is onjuist 
 C.  Beide stellingen zijn juist 
 D.  Beide stellingen zijn onjuist 

 Oefenvraag 2 
 Welke omschrijving duidt een type I (alfa) fout aan? 

 A.  De nulhypothese wordt verworpen terwijl die kloppend is 
 B.  De nulhypothese wordt niet verworpen terwijl die kloppend is 
 C.  De nulhypothese wordt niet verworpen terwijl die niet kloppend is 
 D.  De nulhypothese wordt verworpen terwijl die niet kloppend is 

 Oefenvraag 3 
 Welke stelling(en) over tweezijdige toetsen is/zijn juist? 
 I: Bij een tweezijdige toets wordt van tevoren vastgesteld dat het verwerpingsgebied van de 
 nulhypothese in beide staarten van de verdeling ligt. 
 II: Het is niet mogelijk dat bij dezelfde hypothesetoetsing een eenzijdige toets significant blijkt te 
 zijn en een tweezijdige toets niet. 

 A.  Stelling I is juist, stelling II is onjuist 
 B.  Stelling II is juist, stelling I is onjuist 
 C.  Beide stellingen zijn juist 
 D.  Beide stellingen zijn onjuist 

 7 



 Voorbeeldsamenvatting  Toetsende Statistiek - 2022/2023 

 Antwoorden oefenvragen Hoofdstuk 1 

 Antwoord oefenvraag 1 
 Het juiste antwoord op oefenvraag 1 is: antwoord C. 

 Er worden bij een hypothesetoetsing standaard twee soorten hypothesen opgesteld: de 
 nulhypothese en de alternatieve hypothese. De nulhypothese veronderstelt dat de twee groepen 
 die worden vergeleken aan elkaar gelijk zijn, terwijl de alternatieve hypothese veronderstelt dat 
 de twee groepen die worden vergeleken niet gelijk zijn aan elkaar. 

 Antwoord oefenvraag 2 
 Het juiste antwoord op oefenvraag 2 is: antwoord A. 

 Een type I fout indiceert dat een niet kloppend besluit is voortgekomen uit de hypothesetoetsing. 
 Er kunnen twee niet kloppende besluiten voortkomen uit een hypothesetoesting: een type I fout 
 en een type II fout. Bij een type I fout wordt er besloten dat de nulhypothese verworpen kan 
 worden, terwijl in realiteit de nulhypothese wel kloppend is. Hierbij wordt er dus vanuit gegaan 
 dat er een verschil aanwezig is tussen twee groepen, terwijl er eigenlijk geen sprake is van een 
 verschil. 

 Antwoord oefenvraag 3 
 Het juiste antwoord op oefenvraag 3 is: antwoord A. 

 Een tweezijdige toets kan gebruikt worden wanneer men het verwerpingsgebied in de uitersten 
 van beiden staarten van de verdeling wil vastleggen. Aangezien men het totale 
 verwerpingsgebied gelijk wil houden, bijvoorbeeld 5%, zal dit gebied door tweeën moeten 
 worden gedeeld. Hierdoor wordt de verwerpingsgrens (2.5%) hoger dan bij een eenzijdige toets 
 (5%), waardoor de grens eerder bereikt wordt bij het uitvoeren van een eenzijdige toets. Hierdoor 
 kan er een situatie ontstaan waarbij het toetsen van eenzelfde verdeling een significant resultaat 
 oplevert bij een eenzijdige toets en een niet-significant resultaat bij een tweezijdige toets. 
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 Hoofdstuk 2. De basisconcepten van waarschijnlijkheid 

 Introductie 
 Dit hoofdstuk komt overeen met de studiestof zoals deze is behandeld in hoofdstuk 5 van de 
 verplichte literatuur.  Verplichte literatuur: Howell  (2013), hoofdstuk 5, paragraaf 1-5. 

 Kans  kan op drie verschillende manieren bekeken en  gedefinieerd worden: 
 ●  Volgens de  analytische visie  wordt kans als volgt  beschreven: wanneer een gebeurtenis 

 op A manieren kan plaatsvinden en op B manieren niet kan plaatsvinden, dan is de kans 
 dat de gebeurtenis plaatsvindt  A / (A +B)  , de kans  dat de gebeurtenis niet plaatsvindt, is 
 B / (A +B)  . Wanneer bijvoorbeeld in een zak van 100  M&M’s 24 blauwe M&M’s zitten, kan 
 op 24 manieren een blauwe M&M getrokken worden en op 76 manieren een niet-blauwe 
 M&M. De kans dat je een blauwe M&M uit deze zak trekt, is dus 24 / (24 + 76) = .24; 

 ●  Volgens de  frequentistische visie  is kans te definiëren  als het limiet van de relatieve 
 frequentie van een gebeurtenis die benaderd wordt bij een groot aantal trekkingen 
 waarbij men  sampling  met teruglegging  gebruikt. In  het voorbeeld van de zak M&M’s 
 houdt dit in dat na iedere trekking de M&M terug in de zak wordt gedaan, vóór er een 
 nieuwe getrokken wordt. Na een heel groot aantal trekkingen is dan in (bijna) 24% van de 
 gevallen een blauwe M&M getrokken; 

 ●  Volgens het concept van  subjectieve waarschijnlijkheid  is kans het subjectieve geloof 
 van iemand in de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis. Hoewel ze vaak geen 
 wiskundige basis hebben, spelen deze subjectieve kansen een belangrijke rol in 
 besluitvorming en het gedrag van mensen. 

 Terminologie en regels 
 Wanneer we de kans op iets uitrekenen, wordt dat ‘iets’ een  gebeurtenis  genoemd. Bij het 
 trekken van M&M’s uit de zak, zijn de mogelijke kleuren van de M&M’s de mogelijke 
 gebeurtenissen. We spreken van  onafhankelijke gebeurtenissen  wanneer het plaatsvinden van 
 de ene gebeurtenis geen invloed heeft op het plaatsvinden van de andere gebeurtenis. Wanneer 
 het plaatsvinden van de ene gebeurtenis het plaatsvinden van de andere gebeurtenis uitsluit, zijn 
 deze gebeurtenissen  wederzijds uitsluitend  . Een groep  gebeurtenissen is  uitputtend  wanneer 
 die groep alle mogelijke uitkomsten bevat. Kansen kunnen variëren van 0.00 tot 1.00. Wanneer 
 de kans op een gebeurtenis 1.00 is, is het zeker dat de gebeurtenis plaatsvindt. Wanneer de kans 
 0.00 is, is het zeker dat de gebeurtenis niet plaatsvindt. 

 Somregel 
 De  somregel  geeft de kans dat gebeurtenis A óf gebeurtenis  B plaatsvindt. Volgens de  additieve 
 wet van waarschijnlijkheid  is bij twee wederzijds  uitsluitende gebeurtenissen de kans op het 
 plaatsvinden van de ene gebeurtenis óf de andere gebeurtenis gelijk aan de som van de kansen 
 op deze individuele gebeurtenissen. Dus:  P(A of B)  = P(A) + P(B)  . 

 Productregel 
 De  productregel  geeft de kans dat gebeurtenis A én  gebeurtenis B plaatsvinden. Volgens de 
 multiplicatieve wet van waarschijnlijkheid  is bij  twee of meer onafhankelijke gebeurtenissen 
 de kans op het plaatsvinden van de ene gebeurtenis én één of meer andere gebeurtenissen gelijk 
 aan het product van de kansen op de individuele gebeurtenissen. 
 Dus:  P(A en B) = P(A) × P(B)  . 

 De productregel kan gebruikt worden om te onderzoeken of twee gebeurtenissen onafhankelijk 
 van elkaar zijn. Hierbij vergelijk je de kans op de combinatie van bepaalde gebeurtenissen 
 wanneer deze onafhankelijk zouden zijn (zoals berekend met de productregel) met de gemeten 
 frequentie van de combinatie van deze gebeurtenissen. Een statistisch significant verschil 
 hiertussen zou erop kunnen wijzen dat de gebeurtenissen niet onafhankelijk van elkaar zijn. 
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 Sampling met teruglegging 
 Bij het bespreken van de frequentistische visie op kansen werd genoemd dat er sprake moet zijn 
 van sampling met teruglegging. In het voorbeeld met de M&M’s betekende dit dat de M&M na 
 iedere trekking teruggelegd moet worden, voordat er een nieuwe getrokken wordt. Dit vereiste 
 heeft te maken met de onafhankelijkheid van gebeurtenissen. Bij sampling met teruglegging blijft 
 de kans op de verschillende gebeurtenissen steeds gelijk. In het voorbeeld blijft de verhouding 
 van de verschillende kleuren in de zak gelijk, doordat de M&M steeds terug in de zak wordt 
 gedaan. Wanneer we echter sampling zonder teruglegging gebruiken, verandert de verhouding 
 van de kleuren in de zak met iedere M&M die we trekken. Hierdoor verandert de kans op de 
 afzonderlijke gebeurtenissen dus ook steeds. 

 Gezamenlijke, conditionele en marginale kansen 
 Een  gezamenlijke kans  is de kans op een combinatie  van twee of meer gebeurtenissen. De 
 gezamenlijke kans van de gebeurtenissen A en B wordt genoteerd als  P(A, B)  . Een gezamenlijke 
 kans van onafhankelijke gebeurtenissen kan berekend worden met de productregel. Een 
 gezamenlijke kans van gebeurtenissen die niet onafhankelijk zijn, moet op een andere manier 
 berekend worden. Dit wordt hier niet besproken. 

 Om met de gegevens in de onderstaande kruistabel een gezamenlijke kans uit te rekenen, deel je 
 de frequentie van de combinatie van de betreffende gebeurtenissen (a, b, d of e) door de totale 
 steekproefgrootte (i). De gezamenlijke kans op ‘Colleges bijgewoond’ en ‘Vak gehaald’ wordt 
 bijvoorbeeld berekend door a / i. 

 Een  conditionele kans  is de kans dat een gebeurtenis  plaatsvindt, gegeven dat een andere 
 gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De conditionele kans van de gebeurtenissen A en B, waarbij 
 we de kans op A gegeven B willen berekenen, wordt genoteerd als  P(A│B).  Deze notatie kan 
 vaak gelezen worden als: ‘Als … waar is, dan …’. 

 Om met de gegevens in onderstaande kruistabel een conditionele kans uit te rekenen, deel je de 
 frequentie van de combinatie van de betreffende gebeurtenissen (a, b, d of e) door de totale 
 frequentie van de gebeurtenis die ‘gegeven’ is (c, f, g of h). De kans op ‘Colleges niet bijgewoond’ 
 gegeven ‘Vak gehaald’ wordt bijvoorbeeld berekend door b / c. 

 Een  marginale kans  (  simple probability  ) is de kans  op een gebeurtenis ongeacht andere 
 gebeurtenissen. De marginale kans op gebeurtenis A wordt dus genoteerd als  P(A)  . 

 Om met de gegevens in onderstaande kruistabel een marginale kans uit te rekenen, deel je de 
 totale frequentie van een gebeurtenis (c, f, g of h) door de totale steekproefgrootte (i). De kans op 
 ‘Vak niet gehaald’ wordt bijvoorbeeld berekend door f / i. 
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 Voorbeeld-kruistabel voor het berekenen van kansen 

 Colleges 
 bijgewoond 

 Colleges niet 
 bijgewoond 

 Totaal 

 Vak 
 gehaald 

 a  b  c 

 Vak niet 
 gehaald 

 d  e  f 

 Totaal  g  h  i 

 Bron: Slim Academy 

 Discrete en continue variabelen 
 Een  discrete  variabele kan een bepaald (eindig) aantal  verschillende waarden hebben. Een 
 continue  variabele kan daarentegen een oneindig aantal  verschillende waarden hebben. In de 
 praktijk wordt met een discrete variabele vaak een variabele bedoeld die een relatief klein aantal 
 mogelijke waarden heeft, zoals een schaal met 5 mogelijke opties. Een variabele wordt als 
 continu gezien wanneer deze veel verschillende waarden kan aannemen en de waarden 
 minstens een ordinaal schaalniveau hebben. IQ-score wordt dus bijvoorbeeld ook als een 
 continue variabele gezien, ondanks dat we daarbij alleen gebruik maken van hele getallen. 

 Dit onderscheid tussen soorten variabelen is van belang, omdat bij discrete variabelen gesproken 
 wordt over de kans op een specifieke uitkomst, terwijl bij een continue variabele gesproken moet 
 worden over de kans op een uitkomst die in een bepaald interval ligt. 

 Kansverdelingen van continue en discrete variabelen 
 De kansverdeling van een discrete variabele kan weergegeven worden in een histogram, waarbij 
 de mogelijke waarden van de variabele op de X-as geplaatst worden en de relatieve frequentie 
 per waarde op de Y-as. 

 De kansverdeling van een continue variabele wordt weergegeven met een curve. Een voorbeeld 
 van de kansverdeling van een continue variabele is de normaalverdeling. Hier staat  ‘  density  ’  op 
 de Y-as, in tegenstelling tot ‘relatieve frequentie’ bij de kansverdeling van een discrete variabele. 
 Density  is niet hetzelfde als kans. Het is het beste  te omschrijven als de hoogte van de curve voor 
 een bepaalde waarde van X. De hoogte van de curve voor verschillende waarden van X zegt 
 echter wel iets over de kans op ongeveer die waarden. De kans op een  specifieke  uitkomst (tot op 
 meerdere decimalen nauwkeurig) is bij een continue verdeling namelijk heel klein. We kunnen 
 echter wel iets zeggen over de kans op een score die in een bepaald  interval  ligt. Wanneer we 
 vaststellen dat de totale oppervlakte onder een curve 1.00 is, kunnen we de kans op een score in 
 een bepaald interval berekenen door de oppervlakte onder de curve van dat interval te 
 berekenen. 
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 Oefenvragen Hoofdstuk 2 

 Oefenvraag 4 
 Welke stelling(en) over kansregels is/zijn juist? 
 I: De somregel geeft de kans dat gebeurtenis A én gebeurtenis B plaatsvinden 
 II: De productregel geeft de kans dat gebeurtenis A of gebeurtenis B plaatsvindt 

 A.  Stelling I is juist, stelling II is onjuist 
 B.  Stelling II is juist, stelling I is onjuist 
 C.  Beide stellingen zijn juist 
 D.  Beide stellingen zijn onjuist 

 Oefenvraag 5 
 Welke manier van kijken naar kans hoort bij de volgende omschrijving? ‘Kans het limiet van de 
 relatieve frequentie van een gebeurtenis die wordt benaderd bij een groot aantal trekkingen met 
 teruglegging.’ 

 A.  Analytische visie 
 B.  Concept van subjectieve waarschijnlijkheid 
 C.  De wet van waarschijnlijkheid 
 D.  Frequentistische visie 
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 Antwoorden oefenvragen Hoofdstuk 2 

 Antwoord oefenvraag 4 
 Het juiste antwoord op oefenvraag 4 is: antwoord D. 

 Bij de somregel wordt de kans gegeven dat gebeurtenis A of gebeurtenis B plaatsvindt en bij de 
 productregel wordt de kans gegeven dat gebeurtenis A én gebeurtenis B plaatsvinden. 

 Antwoord oefenvraag 5 
 Het juiste antwoord op oefenvraag 5 is: antwoord D. 

 De analytische visie en het concept van subjectieve waarschijnlijkheid zijn andere manieren om 
 naar kans te bekijken, de wet van waarschijnlijkheid is gerelateerd aan de som en productregel. 
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 Nawoord 

 Hèhè, het is je gelukt! Je hebt jouw samenvatting uitgelezen. 
   
 Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in 
 de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd 
 met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze 
 website! 

 Nu 15% korting op onze producten! 
 Wil jij de Slim Academy samenvattingen van jouw vakken  in huis hebben zodat jij op tijd kan 
 beginnen met studeren? Gebruik dan de kortingscode SLIMPSYCHOLOGIE2023 bij het bestellen 
 en krijg 15% korting op jouw samenvattingen! 
 Ga hiervoor naar  www.slimacademy.nl  en kies je jaar. Deze code is geldig t/m 15 februari 2023. 

 Werken bij 
 Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
 slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld 
 zeker iets voor jou. Je kunt  werken vanuit huis  , krijgt  een  riante vergoeding  en je hebt een 
 studiegerelateerde bijbaan die  goed op je cv  staat.  Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en 
 cv naar  klantenservice@slimacademy.nl  . 

 Kom in contact met Slim Academy 
 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via: 
 www.slimacademy.nl                    
 @SlimAcademy.nl 
 klantenservice@slimacademy.nl 
 010 214 32 45 

 We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens! 

 Team Slim Academy 
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