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DEEL 1: Herhaling statistiek en data-analyse 1 
1. Herhaling hoofdonderdelen 

1.1 Multivariate regressie 
Y = onafhankelijke variabele 

X (X1, X2, X3) = onafhankelijke variabele die effect heeft op Y 

 
 

1.2 Mediatie 

mediatie: hoe effect van X op Y verklaren?  

 
→ effect X op Y verloopt via M 

bv. invloed van gender op homofobie verloopt via visie op traditionele genderrollen: mannen 

vaker traditionele genderopvattingen dus meer homofobie 

 

1.3 Moderatie 

onder welke conditie, wanneer verloopt het effect 

 
met W is moderator: die bepaalt hoe effect X op Y eruitziet en vormgeeft 

bv. gender effect op homofobie, maar bij meer contact met seksuele minderheden gaat de 

kloof tussen mannen en vrouwen verkleinen 

→ mannen over het algemeen homofober dan vrouwen, maar bij contact met homo’s gaat 

die kloof tussen mannen en vrouwen op vlak van homofobie verkleinen 

 
bv. partijvoorkeur ouders kleurt partijvoorkeur van het kind 

→ in gezinnen met veel discussie over politiek: veel transmissie van politieke voorkeur van 

ouders op kinderen, dus mate van discussie in gezin bepaalt hoeveel transmissie er is tussen 

ouders en kinderen 
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1.4 Moderatie en mediatie: conditional process model 

 
 

bv. zelfstandigen: economische stress effect op intenties om te stoppen met zaak 

met mediatie van depressieve gevoelens 

en met moderatie van sociaal netwerk: soort buffer dat stress minder tot depressieve 

gevoelens leidt 

 
 

1.5 Panel data 

 
→ meerdere metingen op verschillende tijdstippen bij zelfde mensen, en zo causale orde 

ontwarren 

 

1.6 Datareductie: factor analyse  

 
meerdere items om bepaald abstract concept te meten, proberen op basis daarvan een factor 

te formuleren 

verdieping: CFA, confirmatorische factor analyse (itt. exploratieve factoranalyse) 

aantal voordelen: model meer op theorie afstemmen 

→ kijken welke items onderling extra samenhangen 
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bv. opvattingen over vooroordelen hangen vaak samen: die achterliggende samenhang 

zoeken 

hier is generalized prejudice achterliggende algemene opvatting 

opvattingen tov immigranten en andere regionale groep (Walen) hangt sterk samen, extra 

sterk aan mekaar gelinkt 

 
 

CFA en SEM (structured equation modelling): factormodellen en regressiemodellen worden 

in mekaar gepast 

 
seksisme is verklaarder voor homofobie, maar is zelf ook bepaald door die 3 items 

 

2. Herhaling basisconcepten 

2.1 Meetniveau 
- nominaal: geen orde 

bv. landen, geslacht, politieke participatie 

- ordinaal: wel bepaalde orde (meer-minder) 

bv. uren tv kijken, politieke interesse 

- metrisch/continu: vaste afstand tussen meetresultaten 

bv. leeftijd, politiek vertrouwen, racisme 

→ vaak niet strikt metrisch maar wel zo gebruiken voor het gemak 

invloed van meetniveau op statistieken 

 

2.2 Univariate statistieken 
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2.3 Bivariate statistieken: samenhang  

 
correlatie: hoe variabelen samen variëren 

→ [−1; 1] waarbij 0 duidt op geen correlatie, -1 is perfect negatief lineair verband en 1 is 

perfect positief lineair verband 

hypothesetoets daarbij: 

𝐻0: er is geen verband tussen de twee metrische variabelen 

𝐻𝑎: er is wel een verband tussen de twee metrische variabelen 

t-test: t-verdeling meestal tussen de -2 en 2 als normale waarden 

p-waarde < 0,05: 𝐻0 verwerpen en 𝐻𝑎 aanvaarden→ significant verband 

 

ofwel gemiddelde vergelijken (bij metrisch*categorisch) 

𝐻0: er is geen significant verschil in X tussen groep 1 en groep 2 

→ 𝜇1 = 𝜇2 of 𝜇1−𝜇2 = 0 

𝐻𝑎: er is wel een significant verschil in X tussen groep 1 en groep 2 

→ 𝜇1 ≠ 𝜇2 of 𝜇1−𝜇2 ≠ 0 

t-test: 

 
p-waarde < 0,05: 𝐻0 verwerpen en 𝐻𝑎 aanvaarden → significant verband: er is wel een verschil 

 

chi-kwadraat: bij 2 categorische variabelen 

𝐻0: er is geen verband tussen de twee categorische variabelen 

𝐻𝑎: er is wel een verband tussen de twee categorische variabelen 
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teststatistiek: chi-kwadraat 

p-waarde < 0,05: 𝐻0 verwerpen en 𝐻𝑎 aanvaarden → significant verband 

 

2.4 Analyse van afhankelijkheid 

 
 

voorbeeld: intergenerationele transmissie van politiek vertrouwen 

respondenten: kind-moeder-vader triades 

- OV1: Hoe is het gesteld met het politiek vertrouwen van jongeren vergeleken met hun 

ouders? 

→ gemiddeldes vergelijken 

paired samples t-test: kind-moeder en kind-vader vergelijken  

 

 
𝐻0: er is geen verschil, 𝐻𝑎: er is wel een verschil  

bv. vergelijking politiek vertrouwen moeder en kind:  

𝑡 = 5,29 en 𝑝 = 0,000  

dus 𝐻𝑎 accepteren: kind en moeder niet evenveel vertrouwen in politiekn, kinderen namelijk 

meer vertrouwen in politiek dan moeder 

 

- OV2: Wat is de samenhang tussen het politiek vertrouwen van ouders en kinderen? 

samenhang: correlatie per paar in triade berekenen 
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correlatie kind-moeder = 0,201 → positief verband (groter vertrouwen bij moeder gaat samen 

met groter vertrouwen bij kind) 

correlatie kind-vader = 0,209 dus idem 

correlatie moeder-vader = 0,41 → sterkere samenhang, wat logisch is want homogamie 

 

- OV3: Wat verklaart het politiek vertrouwen van jongeren? Wat is de sterkste 

voorspeller? 

→ regressie! 

 

2.5 Herhaling meervoudige regressie 

 

 

 
antwoord op OV3: 

- aard van het verband tussen Y en X: regressierechte 

voor jongeren met een moeder die helemaal geen vertrouwen heeft in de politieke 

instellingen (X = 0), bedraagt het politiek vertrouwen 4,32 op een schaal van 0-10; 

voor jongeren met een moeder die heel erg veel vertrouwen heeft in de politieke 

instellingen (X = 10), bedraagt het politiek vertrouwen 4,32 + 10*0,193 = 6,25 

- sterkte en richting van het verband zoeken:  

𝛽 = 0,193 → positieve lineaire relatie: voor elke eenheidsstijging in politiek 

vertrouwen van de moeder, stijgt het politiek vertrouwen van het kind met 0,193 

sterkte van het verband: gestandaardiseerde 𝛽 = 0,201 → niet super sterk 

en 𝑅2 = 0,040 dus 4,0% van de variantie in politiek vertrouwen van het kind wordt 

verklaard door politiek vertrouwen vd moeder 

- in welke mate kunnen veralgemenen tot de populatie: 

p-waarde=0,000 dus significant verband, 𝐻0 verwerpen 
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verband is positief en significant: hogere/lagere waarden op politiek vertrouwen 

moeder gaan systematisch gepaard met hogere/lagere waarden op politiek 

vertrouwen bij het kind 

 

- Beïnvloeden ouders het politiek vertrouwen van hun kinderen of wordt politiek 

vertrouwen vooral verklaard door socio-demografische achtergrondkenmerken? 

→ moeders beïnvloeden het politiek vertrouwen van hun kinderen wel, al is het verband niet 

sterk  

 

 

voorbeeld: politiek vertrouwen → wat verklaart politiek vertrouwen bij jongeren?  

meervoudig regressiemodel: 

 
→ X1 en X2 predictoren: politiek vertrouwen van vader en moeder 

intercept alfa: politiek vertrouwen van een kind als alle predictoren 0 zijn (ouders met 0 

politiek vertrouwen) 

residu capteert de fout die daarop zit 

X1 en X2: zien hoe zij samen veranderen/stijgen/dalen 

belangrijk want zij overlappen grotendeels, politiek vertrouwen vader en moeder zijn vaak 

homogaam zogezegd → we mogen die overlap niet dubbel tellen 

daarom meervoudige regressie met partiële regressie berekenen 

Y afhankelijke variabele: we veronderstellen dat die metrisch is 

de predictoren ook metrische variabelen (zou ook nominaal kunnen zijn, dan zou je dummy 

moeten gebruiken) 

 

doelstellingen regressie: 

- aard van het verband 

- sterkte en de richting van het verband 

- in welke mate steekproef veralgemenen tot de populatie 

- inhoudelijke interpretatie van het verband: welke conclusies 

 

sterkte van het verband: hoe effect regressiecoëfficiënt interpreteren? 

regressiecoëfficiënt: bv. hoe verandert pol vertrouwen vh kind als opleidingsniveau/pol 

vertrouwen vd ouders met 1 eenheid toeneemt en al de rest gelijk blijft 

→ afhankelijk van hoe we schaal gebruiken 
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(bv. inkomens: 1 eenheid kan een inkomensdeciel zijn maar kan ook 1 euro zijn, dus heel 

verschillend) 

meer inzicht in sterkte vh verband door gestandaardiseerde regressieparameter 

adhv z-scores: 

 
hoe dichter bij -1 en 1, hoe sterker het verband 

 

significantietoetsen: veralgemeenbaarheid testen 

t-test voor individuele regressieparameters 

→ vertrekpunt voor intercept: 

𝐻0: 𝛼 = 0, intercept in populatie is 0 

𝐻𝑎: 𝛼 ≠ 0 

dan alfa schatten obv steekproef: �̂� 

alfa is dan zogezegd 0, gedeeld door standaardfout 

  
→ hoeveel standaardfouten de schatter afwijkt van de populatiewaarde zoals in H0 

zo kom je teststatistiek uit, met (N-2) vrijheidsgraden  

→ kijken of t-waarde binnen normale waarden valt: normale t-waarden tussen -2 en 2 

en kijken of p-waarde significant is 

idem voor richtingscoëfficiënt: 

𝐻0: 𝛽 = 0, er is geen verband in de populatie, onder controle van … 

𝐻𝑎: 𝛽 ≠ 0 

 

alternatief: betrouwbaarheidsinterval waarbinnen populatieparameter waarschijnlijk valt 

 
→ naar onder en naar boven corrigeren  

interpretatie: de kans dat het betrouwbaarheidsinterval de reële waarde van 𝛼/𝛽 in de 

populatie omvat, bedraagt (1 − 𝜆) procent. 

als 0 in B.I. valt, is het niet significant, als 0 eruit valt, is het wel significant 

 

modelvergelijking: via F-test (ook nog 3de doelstelling dus veralgemenen naar populatie) 

→ uitgebreid model vergelijken met beperkt model met andere/minder onafh variabelen 

𝐻0: uitgebreide model is niet beter dan beperkte model, geen significante meerwaarde 

→ partiële regressiecoëfficiënten voor alle onafhankelijke variabelen in de populatie zijn 0 

𝐻𝑎: er zijn wel predictoren met meerwaarde, minstens een daarvan die effect heeft 

adhv F-test: gaat na of de toename in verklaarde varia(n)tie in het volledige model ten 

opzichte van het beperkte model voldoende groot is om de nulhypothese te verwerpen 
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r=reduced model, f=full model 

dat verschil van 𝑆𝑆𝐸𝑟 – 𝑆𝑆𝐸𝑓 kan nooit positief zijn, full model gaat nooit minder verklaren 

delen door vrijheidsgraden: hoeveel extra parameters in full model 

 

wat zijn die vrijheidsgraden juist? 

stel 2 respondenten bij steekproef, en je meet X en Y variabele daarbij 

→ rechte door die 2 punten gaan trekken: die punten gaan er sowieso opliggen want maar 2 

observaties, die rechte ligt volledig perfect vast dus géén vrijheidsgraden, geen vrijheid 

stel 3 observaties in data: 3 punten, geen garantie dat die allemaal op een rechte liggen 

→ 1 vrijheidsgraad 

hoe meer cases je toevoegt, hoe meer vrijheidsgraden 

zie voorbeeldje slide 14: 

steekproef 1639 cases, 3 parameters (de constante, pol vertr moeder, pol vertr vader) 

vgl’en met model zonder predictoren: maar 1 parameter (intercept) 

dus ons model: 2 parameters komen erbij → SSR: 281,710 dus 281 eenheden vd 

kwadratensom verklaard, met 2 extra vrijheidsgraden  

→ is teller van de F-test: (281)/(2) 

noemer: residual SS met 1636 vrijheidsgraden in de noemer (ANOVA tabel) 

F=58,277 → heel uitzonderlijke waarde, heel groot, nulhypothese verwerpen dus minstens 

een vd bijkomende predictoren in uitgebreid model heeft meerwaarde 

 

interpretatie parameters:  
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intercept=4 → pol vertrouwen kind als pol vertrouwen van moeder en vader nul is 

pol vertr moeder=0,141 → als pol vertr vd moeder met 1 eenheid stijgt, en als pol vertr vd 

vader constant blijft, zal vertr vh kind met 0,141 stijgen (idem pol vertr vader met 0,134) 

→ positief en significant verband 

best kijken naar gestandaardiseerde effecten: 0,151 en 0,158 

→ als pol vertr moeder met 1 standaardafwijking toeneemt en vader constant, stijgt pol 

vertr vh kind met 0,151 standaardafwijking 

betrouwbaarheidsinterval: 0 niet inbegrepen dus regressieconstante verschilt significant van 

0 

effect vader wordt sterker na standaardisatie, ongestandaardiseerd is effect moeder sterker 

hoe komt dat? door een verschillende standaarddeviatie (moeder grotere spreiding op pol 

vertr dan vader, 0,024>0,022) 

standaardfout: hoeveelheid ruis op parameter als je model gaat schatten 

𝑅2 = 0,067 is proportie verklaarde variantie → 6,7% van pol vertr kind kan het model 

verklaren 

slide 16: zelf eens doen! oefeningetje 

 

dummy-regressie: als X nominaal/categorisch/ordinaal is 

in dat geval: predictor omzetten in dummy’s 

aantal dummy’s: aantal categorieën – 1 met inhoudelijk zinvolle referentiegroep 

en de resultaten zijn dus altijd in verhouding tot referentiegroep 
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DEEL 2: Mediatie 
1. Doelstelling mediatie 

mediatie: hoe voltrekt bepaald model zich 

 
mediatoren: variabelen ertussen om beter te begrijpen hoe model zich voltrekt 

onderscheid direct en indirect effect 

 

voorbeeld 1: kinderen met anti-migratie vooroordelen 

 
beïnvloed door cross-group vriendschappen van ouders: ouders zelf minder prejudice 

daardoor en zo minder prejudice bij kinderen 

anderzijds zou mechanisme kunnen zijn: als ouders veel cross-group vriendschappen 

hebben, gaan kinderen ook veel cross-group vriendschappen hebben, dus minder prejudice 

 

mediatie ≠ causaliteit: maar veronderstelt toch wel causaliteit 

3 voorwaarden voor causale relatie: 

- covariatie 

- tijdsordening tussen variabelen 

- uitsluiten van alternatieve verklaringen 

→ gaan wij niet vaak aan kunnen voldoen, dus geen causaliteit zeker vast te stellen, geen 

bewijs voor dus voorzichtig met conclusies 

correlatie≠causaliteit → kan toeval zijn 

 

2. Enkelvoudig mediatiemodel 

2.1 Inhoud enkelvoudig mediatiemodel 
i is hier intercept 

c’ is effect van X op Y onder controle van M 

a is effect X op M  
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b is effect van M op Y onder controle van X 

die twee regressies geven mediatie volledig weer: 

 
directe effect: effect van X op Y, gecontroleerd voor M 

 

stel X met 1 eenheid toeneemt en M constant, wat verandert er dan aan Y?  

dus �̂� is voorspelde waarde van Y, als:  

 
dus 1 eenheid verschillen in X terwijl M constant blijft 

 

voor parameters a en b: zelfde logica maar indirecte effecten 

 
b is voorspelde waarde waarbij M 1 eenheid verschilt, maar zelfde waarde voor X  

 
a: hoe verandert voorspelde waarde van M als X met 1 eenheid wijzigt 

dus iets simpeler, slechts met 1 variabele rekening houden 

indirecte effect X op Y: a en b allebei nodig 

→ indirecte effect X op Y via M is product van a en b: a*b 

 

totaal effect: effect X op Y → indirecte + directe effect: a*b + c’ = totaal effect c 

 

 
die effecten kan je berekenen, geen nieuwe technieken nodig 

dit geldt enkel voor OLS of maximum likelihood schattingen met continue afh variabelen 

→ ervan uitgaan dat onze variabelen continu en metrisch zijn, want dan kan je gewoon OLS 

gebruiken (zoals we altijd doen) 

als logistische regressie nodig zou zijn wanneer afh variabele niet continu en metrisch is, 

gelden deze methoden niet!!! 

 

voorbeeld Israël: dichotome X 

frontpage of interior page artikel te zien krijgen over suikervoorraad door economische crisis 

onafh var: frontpage of interior page 
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afh var: intentie om suiker te gaan kopen 

mediator: presumed media influence (PMI), geschatte media invloed bij mensen  

hypothese: als media invloed groot is, gaan mensen de neiging hebben om suiker te gaan 

kopen want dan denken ze dat media veel invloed heeft bij andere mensen  

 
parameters te weten komen door 2 regressies te schatten: een van direct effect en een van 

indirect 

→ aflezen uit tabel: a, b en c’ al 

 
 

 
 

dan interpreteren: wat betekenen die parameters?  

directe effect van COND op REACTION: c’=0,254  

→ impact X op Y: als X met 1 eenheid stijgt, en M constant, zal REACTION met 0,254 

toenemen 

indirecte effect COND op REACTION: a*b = 0,477*0,506 = ongeveer 0,241 ofzo 

dus product van X op M en M op Y 

als X met 1 eenheid toeneemt, zal Y met 0,241 toenemen via mediator van media invloed 

totaal effect COND op REACTION: c = ab + c’ = 0,495 

totaal effect is bivariate effect: mensen die artikel zien als frontpage, scoren 0,495 hoger op 

suiker kopen dan groep die artikel zien als interior page, doet er niet toe via welk pad 

 

rapporteren:  
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dus M is zowel predictor als afhankelijke variabele 

 

hoe kunnen we weten of we die effecten kunnen veralgemenen naar de populatie? 

starten vanaf nulhypothese voor totale en directe effecten 

 
dan betrouwbaarheidsinterval:  

 
kijken naar t-waarde en p-waarde om significantie te concluderen 

in dit geval:  

 
niet significant voor siginificantieniveau van 95%, zowel direct als totaal effect 

(zie p-waarde en 0 zit in betrouwbaarheidsinterval) dus t-test en B.I. gebruiken hier 

experimentele conditie dus geen effect 

 

2.2 Veralgemeenbaarheid indirecte effecten 
voor veralgemeenbaarheid van indirecte effecten (a*b): wel iets nieuws 

a*b vinden we nergens samen terug in regressietabel 

 

optie 1: Sobel Test, Normal Theory Approach 

ervan uitgaan dat er normale verdeling achter indirect effect a*b zit 

 
die cijfertjes kan je normaal gezien gewoon uit tabel halen 

Z-waarde:  

 
en dan kijken of p-waarde significant is 

ook via B.I.: 
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maar deze aanpak heeft enkele problemen: 

- assumptie van normaliteit is onhoudbaar voor indirect effect 

- niet zo nauwkeurig en weinig statistische power: kans dat je een werkelijk effect uit 

populatie kan detecteren is redelijk klein hier, kans dat je effect niet opmerkt is 

redelijk groot (type 2-fout) 

dus wij gaan die Sobel Test niet gebruiken 

 

optie 2: Bootstrap betrouwbaarheidsintervallen 

voor a*b geen normaalverdeling verondersteld 

resampling methode: steekproef aantal keer opnieuw trekken, en voor die nieuwe 

steekproefjes analyse maken en dat gaat ons zeggen hoeveel ruis er zit op 

parameterschatting 

stappen:  

1. random steekproef van n cases uit originele sample (met teruglegging dus cases 

kunnen meerdere keren terugkomen): °bootstrap sample 

2. ab schatten 

3. k keer herhalen: minstens 5000 keer 

4. indirecte effecten sorteren van laag naar hoog 

5. B.I. construeren waar 95% van de bootstraps binnenvallen en dan kijken of 0 erin valt 

bv. 10 cases selecteren, kunnen meerdere keren terugkomen in bootstrap samples 

→ in die bootstrap kijken wat a en b en a*b zijn 

resultaat: B.I. voor indirect effect tussen 0,007 en 0,526 (dat haal je uit de output) 

indirect effect is statistisch significant als 0 niet in B.I. zit  

dus bootstrap aanpak levert andere uitkomst op dan Sobel Test, iets nauwkeuriger en meer 

statistische power 

bootstrap heeft ook wel enkele limieten: 

- originele steekproef moet goede afspiegeling zijn van de populatie, want als daar al 

een fout zit dan loopt het in die resampling zeker fout 

- gevoelig voor outliers in kleine samples 

- eindpunten van B.I. niet gefixeerd 

ondanks deze limieten blijven we bootstrap gebruiken want beste methode, gewoon zien 

dat er altijd genoeg resampled wordt (5000 keer)  

of: seeding the random number generator via de computer  

→ soort algoritme met bepaald vertrekpunt (seed) dus seed variëren gaat voor andere 

resampling zorgen en dus voor andere B.I.  

dus factor van onzekerheid 

 

2.3 Situatie met continue X 
X is hier continue, logica voor de rest helemaal hetzelfde 

voorbeeld: 
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effect van economische stress/onzekerheid op stoppen met de zaak, mediator depressieve 

gevoelens 

 

 
 

 
effect van affect op withdraw: als depressie met 1 eenheid toeneemt en ecstress constant, 

zal withdrawal intenties met 0,7691 toenemen  

wat betekent die -0,0768? wanneer affect gelijk blijft en stress met 1 stijgt, zal withdraw met 

-0,0768 dalen (direct effect van X op Y) 

beetje gek dat dat negatief is: t-test gebruiken  

t=-1,466 en p=0,14 dus H0 helemaal niet verwerpen 

→ geen significant direct effect 

indirect effect:  

effect stress op depressieve gevoelens * effect depressieve gevoelens op withdrawal  

= 0,1729*0,7691 = 0,13  

→ als ecstress met 1 eenheid toeneemt zal via depressieve gevoelens de withdrawal 

intenties met 0,13 toenemen 

→ kijken of indirect effect significant is: 

hier is indirect effect 0,13 → is dat toevallig of genoeg bewijs om uitspraak te doen over 

populatie? 
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daarom bootstrap want t-test kunnen we niet gebruiken 

bootstrap: B.I. (0,0707;0,2013) dus 0 ligt er niet in!  

dus beetje rare situatie: enkel indirect effect is significant, totaal effect en direct effect niet 

reden: positief en negatieve effecten balanceren mekaar uit 

totaal effect: a*b + c’ = 0,0561 

 

intermezzo:  

 
- totaal effect X op Y: a+b 

- direct effect X op Y: a (dus effect X op Y nadat M is weggecontroleerd) 

- indirect effect van X via M op Y: b 

- effect X op M: b+e dus overlap tussen X en M 

 

2.4 Specificaties van het mediatiemodel 
vroeger mediatieanalyse: casual steps approach, structurele stapsgewijze regressie 

1) eerst X en Y bivariaat bekijken: significant effect X op Y? 

als er een effect is kunnen we verder gaan 

2) X significant effect op M? 

3) M significant effect op Y? 

4) na deze stappen kan directe effect van X vergeleken worden met het totale effect 

van X 

als directe effect dichter bij nul dan totale effect EN directe effect niet significant dan 

medieert M volledig het effect van X op Y 

als directe effect dichter bij nul dan totale effect EN directe effect wel significant dan 

medieert M gedeeltelijk het effect van X op Y 

→ problematisch:  

- geen schatting van indirecte effect ab + geen test veralgemeenbaarheid van indirecte 

effect ab 

- veel hypothesetesten om tot conclusie te komen: hoe meer testen, hoe groter de 

kans op een fout 

- geen gegevens over onzekerheid van schatting indirecte effect, bv. via B.I. 

- vereiste dat X een significant effect moet hebben op Y vooraleer er gemedieerd kan 

worden  
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dus deze approach niet gebruiken, liever process macro 

 

uitbreiding van de situatie rond causale claims: 

- epiphenomenale associatie 

 
M is niet de echte mediator, Z wel 

als je Z weglaat uit model gaat het toch lijken dat M mediator is 

dus altijd goed kijken of er misschien nog andere mediatoren zijn die gerelateerd zijn aan 

mediator, anders kom je tot verkeerde conclusies 

 

- onechte relatie 

 
Z veroorzaakt M en Y, maar als je die weglaat uit analyse lijkt het een mediatie van M op Z te 

zijn terwijl er geen mediatie is 

bv. tv kijken → overgewicht, met ‘mediator’ niet voldoende bewegen 

maar zowel overgewicht als niet voldoende bewegen beïnvloed door een Z 

bv. gezondheidstoestand/opvoedingsstijl ouders: zowel bepalend effect op overgewicht en 

op bewegen 

dus meerdere mediatoren toevoegen: meervoudig mediatiemodel 

 

→ controleren voor andere potentiële mechanismen 

 
vgl nodig voor Y en voor M: die bevatten a, c’ en b en dan kan je dat herwerken om totaal 

effect te schatten 

→ controleren voor andere potentiële mechanismen om schijnrelaties tegen te gaan 

bv. vertekende relatie door externe factor C die effect heeft op M en Y 
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daarom controlevariabelen toevoegen aan vergelijkingen en effect schatten 

in die vgl’en komen controlevariabelen er dus bij: som van q controlevariabelen (q aantal 

termen toevoegen die je optelt) 

hetzelfde voor regressievgl van Y: q controlevariabelen toevoegen in sommatie 

verandert iets aan de interpretatie: bij alle parameters rekening houden dat alle 

controlevariabelen constant blijven 

 

voorbeeld: 

 

 

 
3 controlevariabelen opgenomen in model: gender kan rol spelen, tenure (hoe lang 

personen al bezig zijn als ondernemer), ESE (vergeten wat het is lol) 

→ leidt tot die regressievergelijkingen: C1, C2 en C3 erbij + intercept + residu + effect aX  

vooral geïnteresseerd in a, b, c’ uit die vgl’en  

dus M zowel predictor als afhankelijke variabele, dus tussenpositie 
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1,786 → de voorspelde waarde op affect voor mensen die 0 scoren op alle predictoren  

bij 1 eenheidstoename van affect, zal effect op ESTRESS toenemen met 0,159 (a) enzovoort 

C3 tenure: aantal jaar dat je in die job zit  = -0,011 → effect van tenure op depressieve 

gevoelens, onder controle van ESTRESS, ESE en SEX, dus per extra jaar dat je ondernemer 

bent zal affect met -0,011 afnemen 

→ p-waarde 0,086 dus groter dan 0,05  

→ H0 niet verwerpen (dat tenure geen effect heeft op depressed effect), we kunnen niet 

concluderen dat tenure verklaring is voor depressieve gevoelens 

zelfde redenering voor effecten op withdraw 

𝑖𝑌: voorspelde waarde op withdraw voor personen die 0 scoren op alle predictoren in model 

b: als affect toeneemt met 1 eenheid en al de rest constant, gaat withdraw met 0,707 

toenemen → sterk significant 

totale effect X op Y: c = -0,0935 

indirect effect: via de mediator en onder controle van de controlevariabelen 

0,1127 is dus a*b: als ecstress met 1 eenheid toeneemt en C1,C2, C3 constant blijven, loopt 

effect via mediator depressieve gevoelens en zal withdraw met 0,1127 toenemen 

 

effect size: interpreteren hoe groot effect is 

→ standaardiseren: onderscheid fully and partially standardized 

bij dichotome variabele X niet standaardiseren want ligt al tussen -1 en 1 → partieel 

standaardiseren = partially standardized effect 

→ transformatie van effect uitgedrukt relatief tov de standaarddeviatie van Y 

interpretatie: 

indirect: één unit verschil in X leidt tot ab SD verschil in Y, via M 

direct: één unit verschil in X leidt tot c’ SD verschil in Y, gecontroleerd voor M  

totaal: één unit verschil in X leidt tot c SD verschil in Y 

 

voor continue X wel volledig standaardiseren: completely standardized effect 

→ drukken effecten uit als X met 1 stdev verandert, wat er dan met Y gebeurt 

interpretatie: 

indirect: één SD verschil in X leidt tot ab SD verschil in Y, via M 

direct: één SD verschil in X leidt tot c’ SD verschil in Y, gecontroleerd voor M  

totaal: één SD verschil in X leidt tot c SD verschil in Y 

 

concreet toegepast op ons voorbeeld: 

in output partially standardized effect en completely standardized effect! 

-0,0877: directe effect van ecstress op withdraw maar completely standardized 

interpretatie? wanneer X met 1 standaarddeviatie toeneemt, neemt Y af met 0,0877 

standaarddeviaties, onder controle van mediator en controlevariabelen 

dus interpreteren in termen van standaarddeviatie 
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partially standardized: Y zal afnemen met -0,0616 standaarddeviaties als X met 1 eenheid 

afneemt 

praktisch nut? 

 
mediatie met meerdere X’en en Y’s kan ook 
 

3. Meervoudig mediatiemodel 

→ meerdere mediatoren M 
 

a) parallel meervoudig mediatiemodel 
meervoudige mediatie waarbij die verschillende M’s parallel naast mekaar staan en mekaar 

niet beïnvloeden 

statistisch gezien: 

M1, M2 en M3 → 3 a’s en 3 b’s  

indirect effect: eenheidsstijging in X zorgt voor a1b1 stijging in Y, via M1, onder controle van 

alle andere mediatoren 

totaal indirect effect: alle indirecte effecten tesamen genomen 

→ effect op Y als X met 1 eenheid toeneemt via alle mediatoren 

direct effect: eenheidsstijging in X zorgt voor c’ stijging in Y, onder controle van alle 

mediatoren 

totaal effect: som alle indirecte effecten en direct effect 

 

voorbeeld frontpage suiker: 
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M2: perseived issue importance IMPORT 

direct effect: c’ = 0,103 

indirect effect via importance: a1*b1=0,203 

→ neiging om meer suiker te kopen toenemen met 0,203 via importance 

indirect effect via PMI: zelfde logica 

totale indirecte effect: a2 * b2 + a1 * b1  

totale effect: totale indirecte effect + directe effect = a2 * b2 + a1 * b1 + c’ 

 
= partiële meervoudige mediatie 

 

significantie en veralgemeenbaarheid: idem als bij enkelvoudig mediatiemodel 

voor totaal en direct effect: p-waarde 

voor indirecte effecten: bootstrap en kijken of 0 erin valt 

 

vergelijken van indirecte effecten: nieuwe statistische test om te zien of het ene mediatie-

effect sterker is dan andere 

→ nieuwe parameter berekenen: contrast c, contrasteert ene effect met andere 

in process macro: dat geeft dat contrast (pairwise contrasts of indirect effects) 

 
→ contrast = -0,0144 dus contrast tussen twee mechanismen 

dan kijken of dat contrast significant is: bootstrap B.I. (-0,3;0,26) dus 0 zit in B.I. dus H0 niet 

verwerpen: indirecte effecten verschillen niet van mekaar 

 

b) opeenvolgende meervoudig mediatiemodel 
→ M2 bepaalde causale logica, consequent van M1 

bv. X→M1→M2→M3→Y 

dus maakt het iets complexer, a’s en b’s iets andere rol 

ook nog d’s erbij: effect op mediator van mediator 
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interpretatie van opeenvolgend model iets anders doordat er zoveel mogelijkheden zijn van 

(indirecte) effecten:  

indirect effect: eenheidsstijging in X zorgt voor ab stijging in Y via causaal pad van X naar y, 

onder controle van alle andere mediatoren 

direct effect: eenheidsstijging in X zorgt voor effect in Y onder controle van alle mediatoren 

totaal effect c: 

 
dus direct effect + alle mogelijke indirecte effecten 

en bevat alle wegen om van X naar Y te geraken 

 

voorbeeld:  

 
PMI is hier zogezegd een gevolg van importance: extra pijl van M1 naar M2 

die extra pijl zorgt wel dat het beetje complexer wordt 

→ °indirect effect via M1 en M2: 0,048 = eerst onderwerp meer importance geven en 

daardoor opvatting over influence van de media veranderen (dus causaal) 

 

4. Mediatiemodel met multicategorische onafhankelijke variabelen 

X kan verschillende meetniveaus aannemen, dus ook als het nominaal is met verschillende 

categorieën die je niet kan ordenen 

→ dan moet je er dummies van maken! 

meerdere dummies toevoegen aan model: g-1 dummies (1 minder dan aantal categorieën) 

en telkens ook referentiegroep 

effecten van de dummies schatten op M en Y: a’s en c’s opgesplitst over dummies 
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dus meerdere indirecte effecten per categorie van X: °relatief indirecte effecten 

relatief want altijd in vgl met referentiegroep 

voor de rest blijft het hetzelfde om significantie af te lezen en zo 

 
 

voorbeeld: gender discriminatie op de werkvloer

 
reactie van de gediscrimineerde vrouw: variabele X 

- geen protest (=referentie) (0) 

- individueel protest (1) 

- collectief protest (2) 

X: die reacties vallen niet te ordenen dus dummy van maken (geen protest=referentiegroep) 

effect 1,216 van individueel protest op gepaste reactie → 1,216 wijst op kloof tussen geen 

protest en individueel protest, wilt zeggen dat groep in individuele protest 1,216 hoger 

scoort op gepaste reactie dan bij geen protest 

dus toename op gepaste reactie van individueel protest tov referentiegroep 

1,610 idem: 1,61 hoger scoren bij collectief protest op gepaste reactie dan bij 

referentiegroep 

indirecte effect: 1,216*0,413 en 1,61*0,413 dus voor elke conditie relatief indirect effect  
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DEEL 3: Moderatie 
1. Doelstelling moderatiemodel 

wanneer moderatie? als er in OV staat: onder welke conditie/wanneer treedt een effect op?  

conceptueel en statistisch diagram:

 
effect van X op Y gemodereerd door W als sterkte van effect afhangt van W 

statistisch diagram: 3de variabele toevoegen van product X*W 

→ effect van X op Y is gemodereerd door W indien de grootte, richting, of sterkte van het 

verband tussen X en Y afhangt van de waarde van W 

 

voorbeeld 1: steun voor activeringsbeleid  

 
of je voor of tegen activeringsbeleid bent hangt af van ideologie 

moderatie door of je zelf werkloos bent: effect van ideologie zal verschillen naargelang of je 

zelf werkloos bent 

zie grafiek: gesplitst over employed en unemployed 

interpretatie: employed toont sterke stijging qua steun over politieke ideologie (rechtse 

ideologie meer voorstander van activeringsbeleid) 

unemployed veel zwakker effect: die zijn allemaal tegen activering, ook bij rechtse ideologie 

→ effect van ideologie veel zwakker bij werklozen 

 

voorbeeld 2: vooroordelen tov minderheidsgroepen 

 

Voorbeeld 1: Steun voor activeringsbeleid 

Ideologie
Steun 

activering

Werkloosheid

11
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invloed van vooroordelen van de ouders (=X) op vooroordelen kind (=Y) 

moderator steun van de ouders: is overgang van vooroordelen even groot in alle condities? 

→ effect van overgang vooroordelen ouders op vooroordelen kinderen is groot als 

ouderlijke steun groot is: bij lage ouderlijke vooroordelen ook lage vooroordelen bij kinderen 

en bij hoge ouderlijke vooroordelen ook hoge vooroordelen bij kinderen  

als ouderlijke steun laag is: kleiner effect van ouderlijke vooroordelen op vooroordelen 

kinderen dus die moderatie over de condities zichtbaar 

 

2. Fundamenten moderatie 

2.1 Conditionele effecten 
niet-conditionele effecten: lineaire regressie 

 
dus hier zijn effecten gewoon additief 

 

conditionele effecten: enkelvoudig lineair moderatie model 

→ als effecten niet additief zijn, niet evenwijdig voor alle waarden 

dan krijg je moderatie 

 
dus XW is productvariabele van X en W 

waarom XW nodig?  f(W)=b1+b3*W als functie bij X 

dus dat zien als soort aparte regressievergelijking 

b1 is hoofdeffect van X op Y 

naarmate dat W verandert zal effect van X op Y ook toenemen!  

regressie uitwerken met die f(W): 

 
conditioneel effect = f(W): 

 
lezen als: effect X op Y varieert in functie van W 

 

zie grafiek: model met W en XW (in vgl met lineaire regressie van daarnet) 
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verschillende waarden van X en W invullen en gaan plotten in grafiek 

als W=0 → effect bij X wordt b1 dus 1 enzovoort verder rekenen met W=1, W=2  

→ effect van X is niet langer constant 

als lijnen evenwijdig zijn, is het dus niet-conditioneel, maar hier wel conditioneel 

 

symmetrie in moderatie model: 

 
kan dus ook op zijn kop worden gezet en statistisch gezien komt dat op zelfde neer 

→ wat de mediator is en wat de onafhankelijke variabele doet er niet toe want zal tot zelfde 

model leiden 

 

in eenvoudig moderatie model: 3 parameters 

b1 en b2 verwijzen naar effect van 1 variabele op zich 

- b1 

b1 is conditioneel effect van X op Y conditioneel voor gevallen waar W=0 

→ is hoofdeffect: hoeveel Y verschilt tussen twee cases die eenheid verschillen op X, 

wanneer W=0 

 
- b2 

b2 is conditioneel effect van W op Y voor cases waarbij X=0 

dus hoofdeffect van W: hoeveel Y verschilt tussen twee cases met eenheidsverschil 

 

 

- b3 

b3: interactie-effect van W op de relatie tussen X en Y, hoe verandert effect van X op Y als W 

met een eenheid toeneemt 
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bovenste lijn formule: wat is conditionele effect X op Y als X verandert met een eenheid en 

W=w  

onderste lijn: conditionele effect van X op Y als W=w-1 

combinatie van die twee: hoe verandert conditionele effect van X als W met een eenheid 

verandert 

 
b1: hellingsgraad van lijn W=0 

b2: afstand tussen lijnen bij X=0 want daar is W met eenheid toegenomen 

b3: toename in hellingsgraden van de lijnen want W daar met eenheid toegenomen  

 

voorbeeld: nieuwsbericht over hongersnood in Afrika  

 
Y: JUSTIFY, mate waarin respondenten hulp voor slachtoffers nodig vinden (hogere waarde is 

hier niet-helpen!!) 

manipulatie FRAME: ene groep ‘droogte door klimaatverandering’, andere groep geen 

informatie over hongersnood 

moderatie SKEPTIC: scepticisme over klimaatverandering 

eerst univariatie exploratie en lineaire regressie laten lopen 

dan interactieterm toevoegen: regressiemodel met die 3 variabelen  

 
wat betekenen die parameters? 

intercept 2,452: voorspelde waarde van Y als alle predictoren 0 zijn  

b1=-0,562: effect van frame (als ze droogte als reden kregen) op justify als scepticisme 0 is 

dus helemaal niet sceptisch over klimaatscepticisme, dan zouden ze -0,562 scoren op niet-

toekennen van hulp  
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is puur hypothetische groep want W dus scepticisme heeft geen waarde 0 ma bon 

b2=0,105: per eenheid dat je meer sceptisch wordt, zal justify om niet te helpen met 0,105 

toenemen voor groep die geen info kreeg over droogte 

b3=0,201: als mensen 1 eenheid hoger scoren op scepticisme, zal effect van frame op justify 

om niet te helpen met 0,201 toenemen 

dus hoe klimaatsceptischer hoe groter effect van frame op niet helpen 

 

niet zo makkelijk om in woorden te interpreteren, dus daarom vaak visualiseren 

→  minder sceptisch zorgt ervoor dat controlegroep lager scoort op justify, en hoe 

sceptischer hoe hoger op justify 

in groep die droogte als frame krijgt: effect sterker  

maar scepticisme=0 komt niet voor, daarom beter om variabelen te centreren rond 

gemiddelde 

→ W-gem.W en dan nieuwe variabele aanmaken 

dan krijg je 0=gemiddelde score op de andere variabele 

interpretatie bv. voor b1: bij respondenten met gemiddelde score op skepticisme, zullen 

degene met frame van droogte 0,117 hoger scoren op niet toekennen hulp dan degenen die 

geen informatie kregen 

 

voorbeeld 1: effect van gender op pol vertrouwen kind afhankelijk van politiek vertrouwen 

ouders 

 
W=pol vertrouwen ouders 

regressievgl: pol vertr kind = 4,2 + 0,55gender + 0,23polvertrvader - 0,11 interactie  
interpretatie: 

intercept 4,20: jongens scoren 4,20 op politiek vertrouwen, wanneer politiek vertrouwen 

ouders gelijk is aan 0, dus voorspelde waarde voor cases die 0 scoren op alle predictoren 

0,55: kloof tussen jongens en meisjes in pol vertr, meisjes scoren 0,55 hoger in de conditie 

van groep waar vader 0 scoort op pol vertr (dus interactie erbij vermelden) 

0,23 is hoofdeffect pol vertr vader dus van W: per eenheid dat pol vertrouwen vader stijgt, 

neemt het pol vertrouwen van het kind toe met 0,23, onder conditie dat gender=0 dus de 

groep jongens  
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moderatie effect -0,1080: voor elke eenheid dat het pol vertrouwen van de vader stijgt, 

verlaagt effect van gender op pol vertr kind met 0,11 

dus genderkloof verkleint met 0,11, effect van gender daalt met 0,11 per eenheid dat vader 

stijgt in pol vertr 

visueel:  

 
dus genderkloof ziet er voor elke waarde anders uit 

 

symmetrie van moderatiemodel: 

effect omdraaien: effect pol vertr vader afhankelijk van gender kind 

pol vertr kind blijft afhankelijke variabele Y 

→ parameters zijn exact hetzelfde! nuanceverschil in interpretatie 

-0,11: als pol vertr vader toeneemt, wordt voorsprong meisjes kleiner, effect van pol vertr 

van vader is 0,11 sterker voor jongens dan voor meisjes 

bij meisjes is effect van pol vertr vader kleiner dan bij jongens 

dus in moderatie oefeningen kan je kiezen welk moderatie effect het interessantst is want 

komt op zelfde neer 

 

voorbeeld 2: score op taak data-analyse 2  

 

  
referentiecategorie: jongens, niet aanwezig op oefensessie, niet samengewerkt 
intercept 38: mannelijke studenten die niet aanwezig waren op oefensessies en niet hebben 
samengewerkt scoren 38 
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score als mannen wel hebben samengewerkt: 10 punten hoger 

 
moderatiemodel: interactieterm van gender*aanwezigheid 

interactieterm -45: effect van ene variabele verandert als andere variabele met eenheid 

toeneemt 

voor meisjes is effect deelname oefensessie 45 lager dan voor jongens 

hoofdeffect deelname oefensessies 42 voor jongens 

voor meisjes is dat anders: effect is 45 lager → dus -3 dus 0 eigenlijk 

meisjes hebben dus geen effect van deel te nemen aan oefensessie, minder voordeel daaruit 

reden hoe dit komt valt te speculeren, bv. meer plichtsbewustzijn om te komen zonder 

actief deel te nemen, terwijl jongens gewoon niet komen als ze niet actief willen deelnemen 

→ nut/effect deelnemen aan oefensessie is dus niet voor alle genders gelijk 

in groep die wel deelnam aan oefensessie is genderkloof kleiner: 57-45 dus 12 nog 

vrouw die wel naar oefensessie is geweest: waarden invullen 

dus Y=20+57+42-45 = 74 punten op de taak 

interactieterm drukt uit hoe kloof tussen meisjes en jongens verandert bij groep die naar 

oefensessie gaat 

 

3. Verdieping moderatie analyse 

a) Probing the interaction 
voor welke waarden van W is er significant effect van X op Y? voor welke condities? 

bijkomende testen voor doen: interactie proben, verder onderzoeken 

voorbeeld politiek vertrouwen: vanaf waar is effect significant?  

twee aanpakken:  

- pick-a-point approach 

waarden voor W selecteren en invullen, effect X op Y voor berekenen 

dan B.I. voor maken en kijken of het significant is 

welke waarden van W dan selecteren in deze approach: 

stel W is dummy: per waarde van W eens conditioneel effect berekenen 

stel W is metrisch: waarden op 16de, 50ste en 84ste percentiel dus goeie verdeling 

 

voorbeeld: hongersnood en helpen 

ander frame: andere mening → in welke condities significant? 
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zie grafiek: W in percentielen onderscheiden 

 
voor elk van die punten conditioneel effect van frame berekenen 

voor W=1,5: effect is -0,242 lager en p is niet significant 

voor 50ste percentiel idem, niet significant effect van frame op gemiddelde/lage visies van 

skepticisme 

84ste percentiel: wel significant, dus frame wel effect bij klimaat sceptici 

 

voorbeeld politiek vertrouwen:  

 
opnieuw op zelfde percentielen: 2,8 5,0 en 6,7 met daarnaast conditionele effecten en p-

waarden → geen significant effect als vader veel pol vertr heeft 

in gezinnen waar vaders veel pol vertr hebben: geen verschil tussen pol vertr jongens en 

meisjes 

als we gender moderator maken: impact op deze approach 

want gender maar 2 waarden: voor elke waarde eens effect berekenen 

 

limieten van deze approach: 

significante waarden voor W kunnen misschien toch nog buiten die percentielen vallen, we 

kiezen hier waarden, maar er kan net op percentiel 15 of 85 iets veranderen 

→ keuze voor die percentielen voor W-waarden is arbitrair en beïnvloedt resultaten 

 

- Johnson-Neyman techniek 

zoeken naar waarde voor W die precies op de grens van significantie ligt 

→ grens van p=0,05 

3 mogelijke uitkomsten:  

geen grenswaarde: alles significant of niks significant 

één grenswaarde: vanaf bepaalt punt wel/niet significant 
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twee grenswaarden: eerst wel significant, dan niet, dan weer wel of omgekeerd 

 

voorbeeld klimaatscepticisme:  

voor welke waarde(n) van W heb je die =0,05? 

 
dat zijn die grenswaarden, door te kijken in output process macro 

 

b) Moderatie met X en W als metrische variabelen 
niet echt iets nieuws: X en W metrisch 

 

voorbeeld: klimaatsverandering en steun voor overheid 

 
X: negatieve emoties over klimaatveranderingen  

met controlevariabelen positie emotie klimaatsverandering, ideologie en gender 

 
5,17: voorspelde waarde voor steun voor overheidsactie als de scoren op de andere 

variabelen gelijk zijn aan 0 

als negatieve emoties met 1 toeneemt, dan stijgt steun met 0,120 als leeftijd=0, onder 

controle voor de controlevariabelen 

het effect van negatieve emoties tov klimaatverandering op steun overheidsinterventie stijgt 

met 0,006 wanneer mensen een jaar ouder worden, onder controle van de 

controlevariabelen 
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→ hoe ouder men wordt, hoe groter de steun voor overheidsinterventie, onder controle van 

de controlevariabelen 

voor leeftijd -0,024: voor groep die 0 scoort op neg emoties en controlevariabelen constant, 

naarmate jaar ouder -0,024 minder geneigd om overheidsinterventie te steunen 

pick-a-point approach: 3 keer significant effect, dus gelijk welke leeftijd: significant effect 

van neg emoties op overheidsingrijpen 

Johnson-Neyman: geen enkel grenspaaltje terug te vinden waar p=0,05 

→ het is overal significant 

 

c) Hiërarchische regressie 
om te testen of model met moderatie beter is dan model zonder 

bv. starten met additief model, dan 2de stap waarbij je interactie tussen X en W toevoegt 

→ kijken of het iets bijdraagt, of model significant verbetert 

door te kijken naar 𝑅2 van verschillende modellen: of meer variantie wordt verklaard 

 
ook significantietest voor toevoegen via process macro 

 

oefening: homorechten (Y) en homofobie (X) met moderatie van leeftijd (W) 

variabelen gecentreerd rond gemiddelde! dus 0 is gemiddelde score 

 
3,88 is steun aan homorechten als homofobie gemiddelde score is en ook leeftijd van 

ondervraagde is gemiddeld (49 jaar) en interactieterm per definitie dus ook 0 

als leeftijd met 1 jaar stijgt zal steun op homorechten afnemen met -0,0127 als homofobie 

gemiddelde score is, maar interactieterm heeft ook leeftijd erin, dus op voorwaarde gelijk is 

aan 0 want dan wordt interactieterm 0 en die moet wegvallen 

-0,66 is hoofdeffect van homofobie op homorechten als leeftijd=0 dus is gem. score op 

leeftijd en interactieterm is 0 daardoor, dus per eenheid meer homofobie zal steun voor 

homorechten afnemen met -0,66 

interactieparameter 0,004 heel klein maar wel significant: voor elke eenheid dat leeftijd 

stijgt, verhoogt effect van homofobie op steun voor homorechten met 0,004 
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kan ook symmetrisch: voor elke eenheid dat homofobie stijgt, verhoogt effect van leeftijd op 

homorechten met 0,004 (dan is homofobie de W) 

verklaarde variantie: 0,4095 → 41% verklaard (is al heel veel) 

extra verklaarde variantie door interactieterm: 0,0045 (dus een half procent, niet veel extra 

verklaringskracht) met p=0,0008 is significant, dus beter model als moderatie-effect erbij zit 

die p=0,0008 komt ook terug in significantietest van interactieterm 

 

waar in de verdeling van leeftijd is er samenhang tussen homofobie en steun homorechten?  

pick-a-point approach en Johnson-Neyman approach te doen, zie output 

 

d) Dichotome X en W 
oefening: anti-immigranten houding (Y), met effect van gender (X) en moderatie van al dan 

niet hebben van betaald werk (W) 

referentie: man en wel betaald werk 

 
intercept 2,94: score op anti-imm houding voor mannen met betaald werk  

0,0015 (niet significant): bij vrouwen stijgt die houding met 0,0015 als ze betaald werk 

hebben, dus verschil tussen vrouwen en mannen bij de werkende groep 

0,32: niet-werkende mannen (X=0 en W=1) tov werkende mannen (X=0 en W=0) 0,32 hoger 

op houding anti-immigranten 

interactieterm 0,24: als het vrouw is, verhoogt effect van betaald werk met 0,24 op anti-

immigranten houding 

→ effect van betaald werk op anti-imm houding is 0,24 groter bij vrouwen, dus vrouwen 

zonder betaald werk hebben een bijkomend effect van 0,24 op deze houding 

dus gender kloof stijgt met 0,24 bij niet-werkenden 

voor de werkenden is er geen gender-effect, voor niet-werkende scoren vrouwen hoger op 

anti-imm houding 
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symmetrisch: effect van geen werk hebben op anti-imm houding is sterker bij vrouwen, 

namelijk 0,56 (0,32+0,24) 

dus 2 perspectieven altijd maar komt op zelfde neer, is wel moeilijk  

vaak grafische weergaven om interactie-effecten weer te geven 

links: wel werk daar scoren mannen en vrouwen gelijk 

rode lijn dus niet-werkenden niet parallel: mannen scoren lager dan vrouwen op anti-imm 

houding 

rechtse grafiek: voor beide groepen is effect, kloof bij niet-werken is groter tussen mannen 

en vrouwen  

dus 2 dichotome variabelen komt gewoon op zelfde neer 

 
 

 

e) Standaardisatie bij moderatie 
standaardiseren om sterkte van effect te bepalen (nooit uit spss zelf halen) 

→ zelf eerst variabele standaardiseren voor we het in model steken en die dan gebruiken als 

gestandaardiseerde variabelen in moderatie model 

z-scoren maken: 

 
interpretatie parameters: 
b1: voor cases met gemiddelde waarde op W zorgt één SD verschil in X voor b1 SD verschil in 
Y 
b2: voor cases met gemiddelde waarde op X zorgt één SD verschil in W voor b2 SD verschil in 
Y 
b3: geschatte stijging/daling in SDs van Y tussen twee cases die één SD verschillen in X, per 
SD stijging in W 
 

voorbeeld: negatieve emoties standaardiseren naar znegemot 

hoe standaardiseren? via descriptives naar save standardized values as variables 

dan interactieterm: als standaardafwijking leeftijd met 1 toeneemt, zal effect van negatieve 

emoties sterker worden 

waarom zelf op voorhand standaardiseren? de berekening van spss om te standaardiseren 

werkt niet, want die berekenen eerst ongestandaardiseerde effect en gaan dan 

standaardiseren 
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→ wij willen dat tweede, daarom zelf standaardiseren 

 

f) Multiple moderatie en gemodereerde moderatie 
→ complexe moderatiemodellen 

- multiple moderatie 

ook nog moderator Z: effect X op Y is afhankelijk van W en Z 

dus die parameters veranderen als de andere veranderen 

productvariabele XW en XZ 

 

 
b1 is conditioneel effect X op Y als W=0 en Z=0 

b2: effect W op Y als X=0 en Z constant 

→ hoofdeffect van W: W staat enkel in interactie met X en niet met Z, daarom Z gewoon 

onder controle 

b3: effect Z op Y als W constant en X=0 

b4: hoe verandert X op Y als W met 1 eenheid toeneemt en Z constant 

b5: hoe verandert X op Y als Z met 1 eenheid toeneemt en W constant 

 

voorbeeld: negatieve emoties van overheidsingrijpen tegen klimaatverandering 

met moderatoren leeftijd (Z) en gender (W) 

 



 40 

 

intercept 5,27: score op overheidsingrijpen als alle predictoren gelijk zijn aan 0 

neg emoties (X) 0,0931: als neg emoties met eenheid toeneemt, zal steun voor ingrijpen met 

0,0931 toenemen, voor groep waar moderatoren 0 zijn dus mannen en leeftijd 0, en 

controlevariabelen constant 

-0,74: als vrouwen ipv mannen, zal score op steun ingrijpen dalen met 0,74 eenheden, als 

negatieve emoties 0 zijn, en al de rest zijn controlevariabelen dus constant blijven, kloof 

tussen mannen en vrouwen is hier dan 0,74 

-0,018: steun ingrijpen daalt met 0,18 als leeftijd met jaar daalt en neg emoties 0 en 

controlevar constant 

int 2: als iemand jaar ouder wordt, wordt effect neg emotie 0,0047 hoger 

grafische voorstelling: zie ppt 

 

- gemodereerde moderatie 

= drievoudige moderatie 

! moeilijkste stuk van de leerstof ! 

primaire moderator W, die gemodereerd wordt door secundaire moderator Z 

Z beïnvloedt de wijze waarop W het effect tussen X en Y modereert 

  
effect X op Y beïnvloed door W, maar ook nog beïnvloed door interactie tussen W en Z 

→ 2 bijkomende parameters in model: W*Z en XWZ 

XWZ: als Z met eenheid toeneemt, hoe verandert W op X dan 

parameters interpreteren:  

conditionele effecten: b1, b2, b3 (zelfde als altijd) 

b4, b5, b6 zijn conditionele interacties: wijzen op interactie tussen 2 variabelen en 3de 

variabele is 0 

bv. b4 is conditionele interatie tussen X en W wanneer Z=0 

XWZ/b7 is drievoudige interactie  

 

heel moeilijk in woorden te brengen: voorbeeld 
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int1: als het vrouwen zijn en leeftijd 0, is steun 0,13 lager  

vaak grafische voorstelling om beter te interpreteren:  

effect negatieve emotie meer uit mekaar tussen mannen en vrouwen naarmate leeftijd 

toeneemt, bij oudere cohortes sterkere interactie tussen gender en emoties 

 

4. Moderatie model met multicategorische onafhankelijke variabele 

X is multi-categorisch dus opsplitsen in aantal dummies: meerdere dummies dan  
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DEEL 4: Confirmatorische factor analyse 
1. Herhaling PCA en PFA 

principale componenten analyse (PCA): 

aantal items reduceren tot aantal componenten die informatiever zijn 

→ componenten construeren en zien welke relevant zijn, exploratief 

principale factor analyse (PFA):  

idem behalve factoren ipv componenten en er rekening mee houden dat er meetfouten 

inzitten 

nu CFA: verschil dat er minder pijlen zijn, maar 1 pijl per item dus maar 1 factor per item 

 

herhaling PCA en PFA: 

PCA: aantal items en op zoek gaan naar componenten die items kunnen verklaren 

lineair gewogen combinatie: in elke component deeltje van elk item + door op te tellen 

daardoor °component die zoveel mogelijk variantie bevat, zo informatief mogelijk 

wat er dan nog overblijft kan verklaard worden in 2de component en in 3de component 

als je evenveel componenten hebt als items, heb je alle variantie verklaard 

maar data-reductie dus minder complex maken: enkel degenen behouden die voldoende 

informatief zijn 

→ mag geen causaliteit in zitten, dus kan ook bekeken worden vanuit X 

die manier gaan we vooral gebruiken:  

v is dan componentlading: hoe verandert X1 als C1 stijgt 

componentlading gebruiken om te zien of lading goede indicator is van een component, 

samenhang tussen item en component 

eigenvector=hoeveel informatie van een item wordt verklaard door component 

 
bv. 0,618: eerste component verklaart 62% variantie van eerste item 

eigenwaarde C1 = 2,12 → 71% van totale variantie verklaard 

lading allemaal hoger dan 0,4 dus die 3 X’en zijn goeie indicatoren van C1 

bij C2 ca va nog, maar C3 echt te laag 

eigenlijk enkel componenten behouden die meer dan 1 eigenwaarde hebben, dus hier C1  

roteren kan ook: orthogonaal of obliek  

→ obliek laat correlatie tussen de items toe maar komt weinig voor 

 

PFA: vorm van exploratieve factor analyse (EFA) 

niet alle variantie is goeie informatie, er zitten ook meetfouten in (= verschil met PCA) 

bv. component maken over 5 surveyvragen: maar daar zit ook meetfout in, toevalsfout 
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daarom die kleine pijltjes bij de items: factoren verklaren grotendeels de motieven achter de 

items, maar er zit kleine meetfout die niet verklaard kan worden 

maar qua statistiek komen PFA en PCA op zelfde neer 

items verklaard door factorladingen 

bij PFA: extra U die errortem is, meetfout → uniciteit: meetfout die niet verklaard kan 

worden door factoren 

communaliteit: hoeveelheid variantie die verklaard wordt door alle factoren samen 

 
hier: F2 behouden want hogere eigenwaarde dus meest informatief 

maar ook F1 behouden want nog steeds erg informatief 

hier heeft data-reductie al plaatsgevonden want 6 items en maar 2 factoren dus F1 en F2 

behouden 

liefst zouden we een set items hebben die sterk scoort op F1 en andere items die sterk 

scoren op F2 

→ zuivere indicatoren 

dat is hier niet echt: X1 hangt zowel met F1 als F2 samen, idem X6 (criterium is 0,40) 

inductief want we laten data voor zich spreken 

→ data zou patroon niet moeten vertellen want items zijn wel om een reden geconstrueerd 

we zouden dus liever bevestigd zien of ons theoretisch uitgangspunt klopt 

daarom CFA: confirmatorisch ipv exploratief 

 

2. Doelstellingen CFA 

net zoals EFA: data-reductie door onderliggende dimensies te onderscheiden 

maar ander uitgangspunt: CFA moet bevestigen (confirmeren) of verwachtingen kloppen → 

deductief 

EFA: per factor een pijl naar elk item, voor elk item een lading voor factoren 

→ dat maakt het exploratief: alles schatten en achteraf kijken wat patroon is 

CFA: niet alle factorladingen schatten 

→ op voorhand al nadenken welke dimensies achter items kunnen schuilgaan, obv theorie 

wel veel gelijkenissen: beide modellen gebruiken onderliggende factoren die items verklaren 

+ meetfouten in rekening genomen 

correlatie tussen beide factoren = oblieke rotatie 
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waarom dan toch CFA leren? voordelen CFA: 

- confirmatorisch: spaarzaam in factorladingen waardoor je ruimte hebt om 

bijkomende dingen in model te specifiëren 

bv. meetfouten tussen Y2 en Y3 gecorreleerd: delen voor een stuk hun unieke 

variantie 

dus meer vrijheid en flexibiliteit in CFA 

- construct validering: nagaan of instrument meet wat het moet meten 

- methode-effecten onderscheiden (samenhang tussen indicatoren door zelfde 

meetmethode) 

- meetinvariantie tussen groepen en over tijd evalueren 

- tweede-orde factoren schatten 

- mogelijkheid om te combineren met verklaringsmodellen (zie SEM) 

 

aantal voorbeelden die de voordelen demonstreren: 

rekening houden met methode effecten: methode zal impact hebben op wat je observeert 

methode effect eruit halen: 

vb1. 3 persoonlijkheidsstoornissen meten obv 3 ≠ methoden: 9 indicatoren dan die 

beïnvloed worden door methode en door stoornis (dus te vatten in 2 factoren obv methode 

en stoornis) 

vb2. meetinvariatie tussen groepen of over tijd: meting vergelijkbaar over groepen of over 

de tijd heen? meten adhv CFA: groepen vgl’en  

vb3. opvattingen van mensen over sociaal beleidsniveau van Europa  

→ eerste orde factoren: sociale richtlijnen en wetgeving van Europa → 6 dimensies/factoren 

gemeten adhv veel indicatoren 

die 6 factoren zijn ook onderling gerelateerd: opvattingen over sociaal Europa in het 

algemeen 

dus eerste orde factoren meten tweede orde factor: sociaal Europa 

 

voorbeeld: veralgemeende vooroordelen bij Vlamingen en Walen 

survey in België om andere sociale groepen te boordelen van negatief naar positief  

voor 2 groepen dus 4 items 

2 hypothesen/verwachtingen:  

- generalized prejudice over vooroordelen van andere sociale groepen 

- vooroordelen tov immigranten en andere regionale groep sterker in Vlaanderen 

multi-group CFA: duidelijk 2 groepen vgl’en  

+ al verwachtingen over hoe patronen gaan zijn 

4 items/indicatoren gesplitst over beide groepen 

volgens H1: 1 factor om alle vooroordelen te vatten 

  
H2: error correlatie invoegen 
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→ uniciteit van 2 indicatoren hangt onderling samen: dat gaan meten voor Vlaanderen en 

Wallonië 

die error correlatie toont dat er samenhang tussen vooroordelen tov andere regionale groep 

en immigranten 

en die correlatie is sterker in Vlaanderen  

 
 

3. CFA model en parameters 

werken met variantie-covariantie matrices  

→ geen ruwe data meer: rijen en kolommen met observaties erin 

in matrices: variantie en covarianties berekenen 

voordeel: bij veel observaties blijft matrix even groot qua vakjes 

 

CFA parameters: 5 types 

- factor ladingen: idem als in EFA 

→ pijlen van factor naar item, in welke mate score op item wordt vormgegeven door 

onderliggende factor 

daarvoor lambda gebruiken als notatie 

- varianties van latente variabelen: spreiding respondenten rond gemiddelde construct 

notatie letter ksi om latente variabele te schrijven 

- error variantie: unieke variantie in indicator die niet verklaard wordt door latente 

construct 

notatie delta 

- error covariantie: covariantie tussen error termen delta 

→ twee indicatoren die samen correleren omwille van andere redenen dan invloed 

latente concept 

- factor covariantie: covariantie tussen de twee factoren, relatie tussen de latente 

factoren 

later samengevat in 3 matrices 
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X-notatie hier: als indicatoren exogene X-variabelen zijn 

als het endogene variabelen zijn: Y-notatie (zie ppt) maar is volledig arbitrair, maakt niet 

zoveel uit 

 

5 types parameters samenvatten in 3 matrices 

lambdamatrix: omvat factorladingen 

rijen: indicatoren, kolommen: latente variabelen 

confirmatorisch dus niet alle factorladingen schatten: een 0 in matrix 

bv. voor X4, X5, X6 enkel voor ksi2 lamda’s geschat 

dit geeft weer hoe model eruit ziet, meest relevante matrix 

 
 

phimatrix: vat samen wat variantie van latente factoren is en covariantie ertussen 

→ diagonaal is variantie 

ksi in rijen en kolommen: 

phi1,1: variantie van latente variabele  

phi2,2 ook op diagonaal dus variantie van 2de latente variabele 

phi2,1: covariantie tussen 2 latente variabelen 

enkel onder diagonaal noteren want boven diagonaal niet interessant (want phi2,1 = phi1,2) 

 
 

theta-delta matrix: variantie op niveau vd fouten 

diagonaal is error varianties → delta’s  

onder diagonaal: alle mogelijke error covarianties 
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bv. error covariantie tussen 5 en 6: delta6,5 

maar vooral error varianties schatten 

 
 

CFA reproduceert variantie-covariantie matrix via parameters in meetmodel  

→ covarianties tussen de X’en, niet tussen individuen 

bv. variantie X2: wat voorspelt model daarvoor? 

adhv formule: factorlading kwadrateren, vermenigvuldigen met phi/variantie vd factor en 

residuele variantie van X2 erbij optellen 

bv. wat voorspelt model voor covariantie tussen X5 en X6: via factor en via error  

 
 

oefening: burgerschap 

5 items over iemand als burger beschouwen → ofwel eerder etnisch burgerschap, ofwel 

civiel nationalisme 

zie figuur: 5 indicatoren en 2 latente variabelen die we proberen te meten 

 
pijlen van latente factoren naar items: zijn factorladingen, link tussen concept en manifeste 

indicator 

0,533 is gest. factorlading van etnisch naar christen, tussen haakjes staat standaardfout 

→ voorouder is betere voorspeller voor etnisch dan christen, want hogere factorlading 
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errorvariantie/residuele varianties rechts, bv. 0,716: hoeveel meetfout/ruis in indicatoren 

→ 71,6% vd variantie in het item is meetfout, overige 29% wordt gekapteerd door 

achterliggende factor 

dan nog links cijfertjes: 0,476 correlatie tussen 2 factoren want dubbele pijl 

die 1 is variantie van latente variabele, logisch want gestandaardiseerde variantie 

→ in variantie-covariantie matrix zetten: 

lambda matrix: 

 etnisch civiel 

christen 0,533 0 

voorouder 0,843 0 

burger 0 0,720 

spreken 0 0,549 

geleefd 0 0,699 

 

phi matrix: 

 etnisch civiel 

etnisch 1,00 / 

civiel 0,476 1,00 

 

theta-delta matrix: 

 christen voorouder burger spreken geleefd 

christen 0,716     

voorouder 0 0,289    

burger 0 0 0,482   

spreken 0 0 0 0,698  

geleefd 0 0 0 0 0,512 

 

variantie-covariantie matrix: 

 christen voorouder burger spreken geleefd 

christen 1,00     

voorouder 0,449 (0,843*0,533) 1,00    

burger 0,183 0,289 1,00   

spreken 0,139 0,220 0,395 1,00  

geleefd 0,177 0,280 0,503 0,384 1,00 

 

adhv formules: 

bv. voorouders variantie: (0,843)^2 *1 + 0,289 

covarianties: bv. christen en voorouder laden allebei op factor etnisch 

→ covariantie tussen 2 items willen voorspellen:  

bv.christen-burger covariantie = 0,533*1*0,476*1*0,72 

is ons model goed genoeg in voorspellen? of niet echt? 

→ kijken hoe groot residuen zijn 
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4. Model identificatie 

CFA model moet geïdentificeerd zijn: hebben we genoeg informatie om parameters te 

schatten? 

zo ja: geïdentificeerd, zo nee: kan niet geschat worden 

daarom 2 voorwaarden: 

1) ijking van latente variabelen 

maar probleem want variabelen hebben geen natuurlijke schaal 

→ op een of andere manier gaan ijken: 2 opties, maar komen op zelfde neer 

a) ijking latente variabelen koppelen aan schaal items 

door link latente variabele en item te fixeren op 1: lading van een indicator fixeren op 

1, al de rest vrij geschat (dit is wat Mplus doet) 

→ eenheidswijziging in latente = eenheidswijziging in manifeste 

b) variantie van latente variabele fixeren, bv. vastleggen op 1 en factorladingen 

gewoon vrij schatten 

 

2) statistische identificatie 

we willen geen negatief aantal vrijheidsgraden 

→ minstens evenveel informatie in var-covar matrix als dat we willen schatten 

vrijheidsgraden = aantal informatie – vrij te schatten parameters 

niet onderidentificeren want te veel complex voor data  

ofwel net geïdentificeerd: 0 vrijheidsgraden dus evenveel parameters als dat we posities 

hebben in var-covar matrix 

→ 1 perfecte oplossing 

ofwel overgeïdentificeerd: daarin willen we terecht komen!!  

→ meer stukken informatie dan vrije parameters, df > 0 

als het echt niet anders kan is net geïdentificeerd ook goed, maar nooit onderidentificeren 

 

beide voorwaarden voldaan: model geïdentificeerd 

 
oef: hoeveel vrijheidsgraden? 

input matrix: 3 stukjes informatie (sigma’s) → var-covar matrix is dus informatiebron 

hoeveel parameters te schatten in model? 2 lambda’s, 2 delta’s, 1 ksi dus 5 parameters 

maar eerste lambda gelijkstellen aan 1, dus nog 4 parameters te schatten 

3 informatie vs. 4 te schatten parameters → model is complexer dan data, -1 vrijheidsgraden 

trucje om aantal stukken informatie te weten: 𝒂 =  𝒑(𝒑 + 𝟏)/𝟐 
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5. Model evaluatie 

schattingsmethode: ML schatting 

waarden van parameters beetje aanpassen zodat het geoptimaliseerd wordt 

herhalen en herhalen (iteratie) tot convergentie wordt bereikt 

zo komen we tot best mogelijke parameters 

→ hoe goed is de model fit, de best mogelijke oplossing? model fit evalueren bij 

overgeïdentificeerde modellen 

 

verschillende aanpakken om model fit te testen: 

1. strikt confirmatorisch 

a) chi-square goodness of fit test 

H0: modelstructuur komt overeen met structuur in populatie, model heeft goede fit 

als die significant is: significante afwijking tussen model en populatie → model verwerpen 

dus beetje averechts dat we H0 willen aanvaarden, meestal is het andersom 

problemen mee: gevoelig voor grote steekproeven en eenvoudige modellen komen bijna 

nooit 100% overeen met werkelijkheid, dus chisquare gaat bijna elk model verwerpen 

 

b) root mean squared error of approximation (RMSEA) 

→ vertrekt vanaf chi kwadraat maar 2 correcties: 

chi kwadraat – aantal vrijheidsgraden in teller & delen door steekproefgrootte  

moet kleiner zijn dan 0,05 

 

c) comparative fit index (CFI) 

evalueert fit van het model in vgl met basismodel 

waarde tussen 0-1: 0 is dat het slechtste model is, 1 dat model perfect is 

→ model moet 0,90 zijn tov slechts denkbare model 

 

d) tucker-lewis index (TLI) 

idem als CFI maar compenseert voor complexiteit van het model 

moet ook minsten 0,90 zijn 

 

2. alternatieve modellen 

als model fit niet goed is: wat doen?  

globale fit tussen verschillende modellen berekenen, maar moeten we niet kennen 

 

3. genereren van model: hoe fit nog verbeteren door model aan te pakken 

wat aanpassen aan model om toch tot meer aanvaardbare oplossing te komen 

→ locale (mis)fit zoeken: waar zit het nu precies verkeerd? waar parameter toevoegen?  

via modification indices: voor elke parameter die niet vrij geschat wordt geeft het 

modificatie-index 

→ geeft verwachte daling in chi kwadraat wanneer parameter wel vrij geschat zou worden 
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voorbeeld: veralgemeende vooroordelen 

 
model schatten: 

hoeveel vrijheidsgraden? → hier 10 stukken informatie/observaties: 4 manifeste 

indicatoren, via trucje dus 10 stukken informatie 

hoeveel parameters te schatten? variantie van prejudice op 1 fixeren dus 4 factorladingen, 4 

errorvariantie, error covariantie, en latente factor → dus 9 in totaal 

10 observaties en 8 parameters schatten → 2 vrijheidsgraden, overgeïdentificeerd 

 
chi kwadraat is 25, p-waarde=0 

CFI en TLI>0,90, maar RMSEA>0,05 (0,091) dus ligt te hoog 

→ enkel CFI en TLI vinden het goed model, en dat is niet genoeg: alle alternatieve fit indices 

moeten het goed vinden in dit geval 

 
factorladingen hoog genoeg: >0,40 klopt dus die 4 vooroordelen weerspiegelen generalized 

prejudice  

ook kijken naar variantie van latente factor: 1, logisch want gestandaardiseerd 

residuele varianties: proportie meetfout in items 

ook kijken naar gestandaardiseerde oplossingen 
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local misfit bekijken: M.I. → 4 suggesties hoe het model kan verbeterd worden door 

parameters toe te voegen 

die andere_taalgroep: chi kwadraat met 22 eenheden dalen als je correlatie tussen G4_immi 

en andere_taalgroep toevoegt 

als die is toegevoegd: parameter toegevoegd dus minder vrijheidsgraden, maar chikwadraat 

veel lager!! RMSEA is dan ook <0,05 en CFI/TLI ook oké 

→ hier dus stapsgewijs model opgebouwd dat beter fit 

 

6. CFA rapporteren 
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DEEL 5: Structural Equation Modeling (SEM) 
1. Doelstelling en voorbeelden 

SEM = CFA + regressie → mediatie in factoranalyse 

bv. F gemeten adhv 3 indicatoren, maar F is ook afh variabele in mediatie 

structureel model via mediatie + meetmodel via CFA, en die worden tegelijk geschat 

combinatie van analyse van afhankelijkheid met data-reductie 

tot voor deze les werd dit niet samen gelegd, 2 aparte stappen 

→ vaak in onderzoek ook nog apart, maar niet efficiënt en model fit niet kunnen testen 

daarom SEM zodat dat allemaal in 1 stap komt 

 

2. Pad diagrammen 

 
pad diagram: grafische voorstelling van model dat we aan het schatten zijn 

SEM ook als combinatie van regressievgl schrijven, maar gaat complex zijn 

eerste vgl verwijst naar pijl E1→Y1 en F→Y1: lambda is effect F op Y1 

maar Y1 niet perfect voorspeld door F, dus residu E1 ook erbij als epsilon 

die 3 eerste vgl’en vatten die factoranalyse in meetmodel samen 

4de en 5de vgl zijn mediatie-analyse 

in afh var F komen er 2 pijlen toe: zoals we in mediatie-model altijd deden 

met E4 onverklaarde variantie 

beta1 is zogezegd c’: directe effect X1 op F, beta2 directe effect X2 op F 

dan nog mediator in vgl: indirecte effect beta3 

elke variabele waar pijl in toekomt heeft regressievgl nodig 

 

werken met pad diagrammen: aantal afspraken en terminologie 

 
meetfouten worden soms weggelaten in model, maar is wel belangrijk om mee te nemen 

types relaties:  

feedback relatie gaan wij niet schatten want longitudinale data voor nodig 

vaak wel geen relatie: niet alle variabelen zijn met mekaar gerelateerd 
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exogeen vs endogeen: 

exogeen: niet door model verklaard, ligt buiten model (als er geen enkele pijl in toekomt, 

soort startpunt van het model) 

endogeen: wel door model verklaard, oorsprong variabele ligt binnen model 

endogene variabelen ook errorterm nodig 

 

meetmodel vs structureel model: al uitgelegd  

 
schatten van het model: zelfde logica als CFA 

→ varianties en covarianties proberen reproduceren door model 

meetmodel interpreteren zoals CFA: of factorladingen sterk genoeg zijn 

structureel model interpreteren zoals mediatie 

model enkel schatten als modelidentificatie opgelost is: 

elke latente factor geijkt enerzijds + geen negatief aantal vrijheidsgraden anderzijds 

hoeveel vrijheidsgraden hier? stukken informatie in dit model = variabelen in variantie-

covariantie matrix: F niet in dataset, 5 variabelen observeren (aantal rechthoekjes 

observeren!!) 

 𝑎 =  𝑝(𝑝 + 1)/2 in variantie-covariantie matrix → (5 ∗ 6)/2 = 15 aantal stukken 

informatie 

hoeveel parameters vrij schatten die ongekend zijn:  

stel factorlading Y1 fixeren op 1, dan nog 2 factorladingen vrij schatten 

5 errorvarianties (e1-e5) 

3 effect parameters (beta’s): pijlen in mediatie 

en 1 variantie van X1 als exogene variabele 

aantal unknowns: 11 

→ 15-11 = 4 vrijheidsgraden dus is oké 
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3. MIMIC model 

multiple indicator multiple cause model 

 
factor verklaren adhv meerdere verklarende factoren: gender, leeftijd, eduyrs 

soort spin-vorm achtig dus 

met soctrust als soort doorgeefluik tussen structureel model en meetmodel 

vrijheidsgraden testen:  

informatie: 6*7/2=21 & parameters te schatten: 15 

dus 6 vrijheidsgraden 

 
model fit:  

chi-kwadraat: p-waarde significant dus model verwerpen want er is verschil tussen model en 

populatie 

alternatieve indices: 

RMSEA=0,047 dus <0,05 is goed model, hoe lager hoe beter 

CFI/TLI > 0,90 dus goed model (proportionele verbetering tov slechts denkbare model) 

hier besluiten dat alternatieve indices aangeven dat het goed model is 

als dat wel slecht zou zijn: local fit bekijken 
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dan parameters gaan interpreteren:  

BY=factorlading, iets wordt geïndiceerd door 

→ eerste factorlading is 1,000 met standaarderror 0, die parameter is gefixeerd op 1 

ON=regressie-effecten, iets wordt voorspeld door 

bv. effecten van opleiding met significantie erbij 

intercepts mogen we hier negeren, zijn niet interessant 

dan nog residuele varianties: deel van bv. socvertr dat niet verklaard wordt door opleiding, 

gender, leeftijd 

interpretatie: 

uit de factorladingen blijkt dat de indicatoren het concept sociaal vertrouwen goed meten, 

want de ladingen zijn allemaal groter dan 0,40 

→ hoe groter, hoe beter de meting is dus hoe sterker de indicatoren 

bv. als latente var met 1 stdev met 1 eenheid toeneemt, zal factorlading met 0,767 

toenemen 

factorlading 0,767: als je dat kwadrateert (=0,59), krijg je indicatie van hoe goed indicator 

overlapt met factor  

regressie effecten: enkel eduyrs verklaart socvertr op significante manier 

→ per extra stdev in jaren opleiding, zal socvertr toenemen met 0,249 stdev (onder controle 

van gender en leeftijd) 

(zowel predictor als afh var dus interpreteren in standaardafwijkingen) 

voor gender en age geen effect te besluiten 

verklaarde variantie van socvertr door 3 predictoren: kijken bij residuele varianties 

residuele variantie van socvertr 6,4% want 93,6% verklaart het model niet 

→ model verklaart niet veel van socvertr 

logica van factorladingen: moet minstens 0,40 zijn, anders geen goeie meting 

maar in regressie-effecten hoeft dat geen 0,40 te zijn 

 

4. Mediatie model 

mediatie met latente variabelen 

oefening: 
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mensen met hoger opl → hoger scoren op benevolence → beter scoren op migratie 

attitudes 

 
vrijheidsgraden: 28 knowns en 16 unknows → 12 vrijheidsgraden 

 
gestandaardiseerde parameters: factorladingen >0,40 dus sterk genoeg 

hier nog bij: benevolence omgekeerd gescoord, dus wie hoger scoort op benevolence is 

minder benevolent 

1 stdev meer opleiding, zal lagere anti-immigratie attitudes van -0,22 

hoe hoger opleiding, hoe lager scoren op benevolence 

indirect effect: -0,007 → significantie testen via Mplus 

totaal effect: -0,007 + (-0,220) = -0,227 

model fit zou ge hier ook nog eerst moeten doen eigenlijk 
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DEEL 6: Panel analyse 
1. Doelstelling panel analyse 

panel modellen: voor panel data → herhaaldelijke metingen van dezelfde variabelen bij 

dezelfde eenheden (groep mensen of zo) over de tijd heen 

niet hetzelfde als longitudinale data: hoeft niet dezelfde variabelen te meten 

waarom panel data? om sterkere causaliteit te kunnen aanduiden, door storende factoren 

buiten beeld te houden 

bv. zorgt kinderen krijgen voor verandering in houding tov traditionele genderrollen, of zorgt 

verandering tov genderrollen ervoor dat mensen meer geneigd zijn kinderen te krijgen? 

dus oorzaak en gevolg niet helemaal duidelijk 

→ panel data gebruiken om dat probleem op te lossen 

endogeneity bias: gebruiken als exogene variabele terwijl die eigenlijk endogeen is en dus 

verklaard wordt door andere variabelen in het model 

panel data geeft meer informatie: niet enkel samenhang op bepaald tijdstip maar ook 

timing! → tijdsordening tussen de variabelen checken 

causale relatie: 3 vwden 

1) covariatie 

2) tijdsordening tussen variabelen 

3) uitsluiten van alternatieve verklaringen: kan nog wel problematisch zijn bij paneldata 

 

evoluties over de tijd kunnen bekijken: individuele trajecten gaan bestuderen 

bv. vooral stabiliteit of eerder verandering doorheen de tijd? 

verschillende aspecten van stabiliteit en verandering: 

(invariantie=stabiliteit) 

1) structurele invariantie: verandering in manier waarop iets gemeten wordt, meting 

van bepaald concept 

afvragen of meetinstrument over de tijd heen hetzelfde meet 

testen: door multi-group CFA en dan kijken of er evenveel factoren te vinden zijn, 

zelfde factorladingen etc 

bv. leestest: bij 7-jarigen niet zelfde test als bij 12-jarigen → meet niet hetzelfde dus 

probleem met structurele invariantie 

maar hier gaan wij ons niet echt mee bezig houden 

2) normatieve stabiliteit: stabiliteit in afwijking tov gemiddelde 

→ wie hoog/laag scoort op bep tijdstip, zal op tijdstip 2 ook hoog/laag scoren 

hoe testen: testen of tijdstippen sterke correlatie hebben 

3) level stabiliteit: stabiliteit in niveau van variabele 

→ variabele zelfde niveau/gemiddelde in T1 als in T2 

testen door gemiddelden te vgl’en tussen tijdstippen 

 

4 scenario’s van normatieve en level stabiliteit: 2 tijdstippen met gewicht metingen 
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a: wel normatieve stabiliteit, want hoog gewicht bij tijdstip 1 is ook hoog gewicht bij 2, 

terwijl gemiddelde (level stabiliteit) niet stabiel is over de tijd 

b: wel level stabiliteit, ook normatieve 

c: gemiddelde niet stabiel dus geen level stabiliteit, sommige individuen wel consistent tov 

gemiddelde, andere doorkruisen dat dus probleem met normatieve stabiliteit hier 

d: level stabiliteit oké, maar geen normatieve stabiliteit (geen correlatie tussen tijdstip 1 & 2) 

 

voorbeeld: voorkeur voor radicaal-rechtse partijen 

samenhang tussen houding tov migranten en stemmen voor extreem-rechts, maar hoe loopt 

die causaliteit?  

→ daarvoor panel data nodig 

 
= cross-lagged SEM 

enerzijds stabiliteit parameters: meet hoe stabiel variabele is over de tijd (dat zijn die 

horizontale pijltjes, bv. 0,71) 

als die 1 is, is voorkeur perfect stabiel, bij 0 totaal geen stabiliteit 

naar welke vorm van stabiliteit verwijst dat? normatieve stabiliteit 
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correlatie toont aan of mensen die op tijdstip 1 scoren, ook hoog scoren op tijdstip 2, zegt 

niks over het gemiddelde tussen de tijdstippen 

anderzijds cross-lagged effecten: effect van ene variabele op de andere maar met verschil in 

tijdstip meegenomen (dat zijn die schuine pijlen) 

 

2. Type modellen 

2.1 Verschilscore modellen 
= modellen obv regressie analyse 

a) onvoorwaardelijke verschilscore model 

afh var = verschil tussen twee variabelen gemeten op  tijdstip 2 en tijdstip 1 bij zelfde 

respondenten 

onafh var: voorspellers van verandering 

maar probleem want max 2 tijdstippen 

OV: is verandering over de tijd gerelateerd aan kenmerken vh individu? 

 

voorbeeld: veranderingen in genderrol attitudes 

2 tijdstippen vgl’en: 1991 en 1993, vrouwen 16-39 jaar die kinderloos zijn en full-time job 

hebben in 1991 

afh var: verschilscore, verandering in genderrol attitudes  

hogere score is progressiever in genderrol attitudes geworden over de tijd 

 
zoals regressie interpreteren (referentiecategorieën belangrijk voor interpretatie) 

intercept -1,131: voorspelde waarde op genderattitudes als je op alle variabelen 0 scoort, 

dus -1,131 conservatiever voor mensen die geen ouder zijn geworden, 16-21 jaar zijn, laag 

opgeleid, moeder niet werkte en voltijds blijven werken 

welke stabiliteit hier? level instabiliteit 

→ kijken naar gemiddelde van bepaalde groep 

als je kind hebt gekregen tussen twee tijdstippen: -0,950 → conservatiever in genderrollen 

maar niet significant 

stel dat het wel significant was: degenen die kind hebben gekregen, scoren 0,95 lager dan 

degenen zonder kind 
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→ evolutie in genderrolattitudes in 0,95 lager: krijgen van een kind zorgt voor extra push 

naar conservatieve genderattitudes 

normatieve stabiliteit? we weten hier niks over 

waarom kunnen we hier iets zeggen van causaliteit? nl. dat krijgen van kinderen verandering 

in attitudes veroorzaakt 

effect van kind krijgen is gebeurd in 1991-1993 dus valt te vergelijken met periode daarvoor 

bv. onder controle van opleidingsniveau, of hun moeder gewerkt heeft, of ze kinderen 

hebben gekregen of niet tussen ‘91 en ’93 en hun economische activiteit, zijn 22-29 jarige 

vrouwen 1,071 punten progressiever geworden tussen ’91 en ’93 dan 16-21 jarige vrouwen 

 

1b) voorwaardelijke verschilscore model 

normatieve stabiliteit toevoegen, dat we daar iets over kunnen zeggen 

want groot nadeel van onvoorwaardelijke verschilscore model: assumptie dat verschilscore 

onafhankelijk is van antwoord op T1 

afh var: variabele T2  

onafh var: voorspellers van verandering + variabele T1 

→ T1 als predictor voor T2 

OV: wat is de verandering over de tijd heen gerelateerd aan kenmerken vh individu?  

 
grote verschil is dat attitude uit 1991 nu predictor is, en attitude 1993 afh var is 

intercept 8,806: attitude 1993 (=T2) zal score van 8,806 zijn als alle predictoren 0 zijn 

T2 is dus afh var, niet meer het verschil!! dus niet 8,806 progressiever/hoger, die 8,8 is de 

score 

iemand die 0 scoort op alle predictoren, voorspellen we in 1993 een attitude van 8,806 

0,529: attitude in 1991 mee in model als regressieparameter 

→ eenheidstoename in attitude 1991, zal score in 1993 0,529 hoger liggen 

welke stabiliteit hier? normatieve stabiliteit 

we willen weten wat effect van predictoren zijn, bv. krijgen van kind 

→ interpreteren ifv verandering 
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bv. moeder gewerkt = 0,759 hoger scoren op attitude 1993, dus toename in progressieve 

attitudes 

daarin temporele orde volgen, niet ineens van 1993 1991 gaan schatten 

 

deze modellen hebben ook wel nadelen:  

onvoorwaardelijk verschilsscore zegt niks over normatieve stabiliteit 

voorwaardelijke verschilsscore wel normatieve stabiliteit maar nog steeds max 2 tijdstippen 

→ maar 1 causale richting onderzoeken 

 

2.2 Cross-lagged SEM 
SEM toegepast op panel data 

zelfde principes maar laat ons toe om iets te zeggen over causaliteit 

 
4 mogelijke relaties tussen X en Y: 

- X veroorzaakt niet Y en Y veroorzaakt niet X 

- X veroorzaakt Y 

- Y veroorzaakt X 

- beide veroorzaken mekaar 

→ schatten met 1 cross-lagged model: in één stap verband tussen X en Y testen 

met cross-lagged effecten van ene variabele op andere: de diagonalen zijn cross-lagged 

effecten 

exogene variabelen: vooraf gegeven, dat zijn de eerste tijdstippen (X1 en Y1) 

X2 en Y2 beïnvloed door X1 en Y1 

beta 1 en beta 4 zijn stabiliteitsparameters → normatieve stabiliteit 

bv. effect X1 op X2 is normatieve stabiliteitsparameter: hoe stabiel over de tijd 

beta 2 en beta 3 zijn cross-lagged regressie parameters 

correlatie tussen exogene variabelen 

errortermen van endogene variabelen ook opgenomen in model: controleren voor alle 

mogelijke storende factoren 

makkelijk uit te breiden naar meerdere tijdstippen, gewoon laag toevoegen 

verwarrend dat er correlaties zijn tussen errortermen (u en v hier), maar belangrijk om ook 

op te nemen in model want controleren voor storende factoren 
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voorbeeld: contact hypothese 

 
wat is oorzakelijke factor?  

hoe meer contact op T1, hoe meer daling op vooroordeel in T2 = causaal effect 

→ contact lijkt eerder oorzakelijke factor want groter cross-lagged effect: contact beïnvloedt 

vooroordeel, niet omgekeerd 

dus contacthypothese bevestigd 

stabiliteit: normatief, ongeveer 0,80 voor beide variabelen 

correlatie contact-vooroordeel op T1 negatief gecorreleerd, op T2 geen correlatie meer, 

omdat die samenhang wordt wegverklaard  

 

voorbeeld: politieke participatie 

 

 
stabiliteitsparameters hier: 2006 pol interest naar 2008 pol interest is 0,344 enzovoort 

niet zo hoog dus niet erg stabiel, participatie veel stabieler over de tijd, groter effect 

cross-lagged effecten en causale richting: causale richting van participatie naar interesse 

want enkel deze richting is significant en groter effect 

→ participatie heeft positief effect op interesse: als je meer deelneemt, ga je meer interesse 

ontwikkelen 
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= einde leerstof!!! jeej 

 
Herhalingsles 19/05/2021 
praktisch verloop examen: 

mondeling examen via blackboard, eerst voorbereidingstijd en dan data-analyses aan hem 

uitleggen 

daarom ook open boek 

spss en process macro, Mplus gedownload hebben → dat ter beschikking hebben tijdens 

examen 

een uur voorbereidingstijd, mondeling deel van 15 minuten  (niks indienen of zo maar 

misschien best wel syntax etc opslaan) 

examen nog op 15 punten 

 

leerstof: 

technieken die we in deze cursus behandeld hebben 

zowel hoorcolleges als oefensessies 

2 vragen over 2 verschillende technieken 

vergelijkbaar met oefeningen uit de les of uit oefensessies 

 


