
 
 

 
Verbetersleutel examen data-analyse 1 
Jullie vinden de output van alle vragen onder de SPSS-file ‘feedback_output’.  

 

VRAAG 1 (16 pnt) 
 

Dataset ExamenAugustus2020.sav  

Variabelenaam Betekenis 

Happy* How happy are you 

Hinctnta* Household's total net income, 

all sources 

Hincfel* Feeling about household's 

income nowadays 

Health* Subjective general health 

mnactic Main activity last 7 days 

iccohbt Interviewer code, respondent 

cohabiting 

Sclmeet* How often socially meet with 

friends, relatives or colleagues 

Gndr Gender 

*Deze quasi-metrische variabelen mogen als metrisch worden beschouwd. 

Je gaat de gelukscore (happy) onderzoeken aan de hand van drie analyses. Deze drie analyses staan 

steeds los van elkaar. Met andere woorden: de onafhankelijke variabelen uit de vorige analyses 

neem je niet mee naar de volgende.  

Analyse 1 

Onderzoek of huishoudinkomen (hinctnta) een rechtstreekse invloed heeft op de gelukscore 

(happy), dan wel of het subjectieve gevoel betreffende het inkomen (hincfel) een mediërende rol 

speelt. De hypothese is dat het hebben van een klein(er) inkomen grotere bezorgdheden over 

inkomen met zich meebrengt en zo onrechtstreeks een invloed heeft op de gelukscore. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

a) Maak een schematische voorstelling van deze theorie. (   /1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Bereken het totale, directe en indirecte effect van het inkomen op de gelukscore. (    /1,5) 
 

Hiervoor voer je een stapsgewijze regressie uit. In eerste instantie voeg je enkel Hinctna toe en in 

een tweede stap Hincfel.  

 

OUTPUT: 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 7,009 ,079 

hinctnta Household's total net income, 

all sources 

,146 ,012 

2 (Constant) 8,224 ,149 

hinctnta Household's total net income, 

all sources 

,071 ,014 

hincfel Feeling about household's 

income nowadays 

-,488 ,051 

 

Het totale effect is de som van het directe effect en het indirecte effect of nog het effect van het 

huishoudinkomen op geluk zonder te controleren voor het subjectieve gevoel betreffende het 

inkomen (0,146). Het directe effect is het effect van huishoudinkomen onder controle van het 

subjectieve gevoel (0,071). Het indirecte effect kan je hieruit berekenen (totale effect – directe 

effect = indirect)  

 

 

 

 

Hinctnta Happy 

Hincfel 



 

 

 

 

Direct effect 0,071 

 

Indirect effect 0,074 

Totaal effect 0,146 

 

 
c) Interpreteer het totale, directe en indirecte effect inhoudelijk.  (    /1,5) 

 

 

Het totale effect is het bruto effect van het inkomen (ofwel het indirecte en directe effect 

tesamen). In dit geval 0,146. Indien het huishoudinkomen met één eenheid stijgt, 

verwachting we een stijging van 0,146 eenheden op de gelukscore.  

Het directe effect is onder controle van het subjectieve gevoel over het inkomen en 

bedraagt 0,071. 

Het indirecte effect is het effect van het inkomen dat verloopt via het subjectief gevoel.  

 

d) Is er sprake van multicollineariteit tussen de variabelen van dit model? Bespreek de relevante 
output en formuleer een conclusie. (    /1,5) 

 

 

Hiervoor vragen we de VIF en Tolerance op. Als vuistregel geldt dat een tolerantie <0.10 of 
een VIF > 10 een indicatie is voor een multicollineariteitsprobleem. Tolerance en VIF geven 
beide aanvaardbare waarden aan. Er is geen multicollineariteit aanwezig. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Analyse 2 

 

In deze analyse onderzoek je de invloed van verschillende predictoren op de gelukscore. Ga met een 

meervoudige regressieanalyse de invloed na van inkomen (hinctnta), gezondheid (health), het al dan 

niet samenwonen (iccohbt) en werkstatus (mnactic) op de gelukscore.  

 

Belangrijk voor de analyse:  

- Werkstatus bevat oorspronkelijk 9 categorieën. Voeg echter de categorieën ‘unemployed, 

looking for job’ en ‘unemployed, not looking for a job’ samen. Ook de categorieën 

‘community or military service’, ‘housework looking after children, others’ en ‘other’ neem je 

samen tot een categorie.  

- Gebruik het hebben van betaald werk als referentiecategorie.  

- Bij het al dan niet samenwonen, gebruik je ‘all others’ als referentiecategorie.  

 

 

1) Geef de regressievergelijking. (    /1) 

 

OUTPUT 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) 8,456 ,176 

Educatie  -,075 ,360 

Werkloos  -,290 ,163 

Ziek  ,146 ,206 

Pensioen  ,112 ,087 

ander  ,039 ,118 

Samenwonen  -,118 ,091 

hinctnta  ,078 ,016 

health  -,384 ,049 

 

𝑬(𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚𝒊) = 𝟖, 𝟒𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟖𝒉𝒊𝒏𝒄𝒕𝒏𝒂𝒊 − 𝟎. 𝟑𝟖𝟒𝒉𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉𝒊 − 𝟎, 𝟏𝟏𝟖𝒄𝒐𝒉𝒐𝒖𝒔𝒊𝒏𝒈𝒊 −

𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕𝒊𝒆𝒊 − 𝟎, 𝟐𝟗𝟎𝒘𝒆𝒓𝒌𝒍𝒐𝒐𝒔𝒊+0,146 𝒛𝒊𝒆𝒌𝒊 + 𝟎, 𝟏𝟏𝟐 𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒆𝒏𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟗𝒂𝒏𝒅𝒆𝒓𝒊 



 

 

 

2) Hoeveel procent van de variantie verklaart het model? (    /0,5) 

 

 

3) Welke onafhankelijke variabele heeft het meeste invloed op de gelukscore? Waaruit leid je dit af 

en waarom? (    /1,5) 

 

Gezondheid. 

De absolute gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt is hier het hoogste. We bekijken deze 

waarde omdat we anders de meeteenheden niet zomaar met elkaar kunnen vergelijken.  

Door naar de gestandaardiseerde te kijken, kunnen we dit interpreteren in 

standaarddeviaties. 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,456 ,176  

Educatie  -,075 ,360 -,007 

Werkloos  -,290 ,163 -,058 

Ziek  ,146 ,206 ,024 

Pensioen  ,112 ,087 ,046 

ander  ,039 ,118 ,011 

Samenwonen  -,118 ,091 -,042 

11,8/11% 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,344a ,118 ,110 1,004 

a. Predictors: (Constant), health Subjective general health, Educatie mnactic=Education, Werkloos 

mnactic=Unemployed, looking for job, ander mnactic=Community or military service, Samenwonen 

iccohbt=Respondent cohabiting, hinctnta Household's total net income, all sources, Ziek mnactic=Permanently 

sick or disabled, Pensioen mnactic=Retired 

 
 



 

 

hinctnta  ,078 ,016 ,164 

health  -,384 ,049 -,271 

 

 

 

4)  Bespreek de invloed van werkstatus op de gelukscore.  

 

a) Interpreteer de partiële regressiecoëfficiënt van de dummy ‘werkloos’ (unemployed) 

inhoudelijk. (     /1) 

In vergelijking met iemand die betaald werk heeft, verwachten we een daling van 0,290 

eenheden op de gelukscore, onder controle van de andere predictoren. 

Veelgemaakte fouten: geen vermelding van ‘onder controle van…’, geen vermelding van 

de vergelijking met de referentiegroep (in dit geval betaald werk).  

 

b) Kan je dit effect generaliseren naar de populatie? Vermeld de relevante statistische 

gegevens en formuleer een besluit. (    /1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Voeg nu ook sociaal contact, gemeten aan de hand van sclmeet (how often socially meet with 

friends, relatives of colleagues) toe aan het model. Ga na of deze toevoeging een significante 

meerwaarde biedt aan het model. 

 

a) Geef de hypothesen. (        /0,5) 

𝐻0: 𝛽𝐻𝑠𝑐𝑙𝑚𝑒𝑒𝑡    𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 = 0 

𝐻𝑎: 𝛽𝐻𝑠𝑐𝑙𝑚𝑒𝑒𝑡    𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 ≠ 0 

Andere formuleringen/formuleringen in woorden werden natuurlijk ook goedgekeurd.  

 

 

Nee 

Testwaarde: -1,783 en P-waarde: 0,075 

Omdat de P-waarde > 0,05 kunnen we op een significantieniveau van 5% de nulhypothese 

niet verwerpen. We kunnen niet stellen dat deze parameter in de populatie significant 

verschilt van nul. 

Veelgemaakte fouten: ‘kan je dit effect generaliseren naar de populatie’ hiervoor kijken we 

dus naar de T-test. De F-test bekijken we wanneer we het gehele model aftoetsen.  



 

 

b) Je kan twee verschillende testen gebruiken om deze hypothese te testen. Geef voor beide 

testen de testwaarde en de P-waarde.  (       /1) 

 

 

Testwaarde (1) 17,162 (f- 

change) 

Testwaarde (2) 4,143 (t-

waarde) 

P-waarde 0,000 

 

c) Interpreteer de partiële regressiecoëfficiënt van sociaal contact. (       /1) 

 

 

 

 

 

Analyse 3 

 

In een laatste analyse ga je na of de invloed van het inkomen (hinctnta) op geluk verschillend is voor 

mannen en vrouwen (gebruik vrouwen als referentiecategorie).  

  

a) Wat is een geschikte wijze om dit na te gaan? Leg uit. (     /1) 

Het toevoegen van een interactieterm: dit laat toe te onderzoeken of het effect 

van inkomen op geluk verschillend is voor mannen en vrouwen. Hiermee laten we 

de assumptie van additiviteit los.  

 

 

b) Wat is de waarde van deze parameter? (       /0,5) 

-0,045 

 

c) Interpreteer de waarde van deze partiële regressiecoëfficiënt inhoudelijk zo volledig 

mogelijk (zonder rekening te houden met significantie). (      /1,5) 

 

Voor mannen, ten op zichte van vrouwen, ligt het effect van het inkomen op de gelukscore 

0,045 lager. 

 

 

 

Wanneer sclmeet met een eenheid toeneemt, verwachten we een toename van 0,115 

eenheden op de gelukscore, onder controle vd andere predictoren.  



 

 

VRAAG 2 (7 punten) 
 

Gebruik dataset examenAugustus2020.sav. 

 

Variabelenaam Betekenis 

basinc Against or In favour of a basic 

income scheme 

Lrscale* Placement on left right scale 

Eduyrs Years of full-time education 

completed 

mbtru Member of trade union or 

similar organisation 

Smdfslv* For fair society, differences in 

standard of living should be 

small 

Dfincac* Large differences in income 

acceptable to reward talents 

and efforts 

gndr Gender 

mnactic Main activity last 7 days 

Agea Age  

*Deze quasi-metrische variabele mag als metrisch worden beschouwd 

 

Het basisinkomen, waarbij men een inkomen ontvangt zonder een werkverplichting, staat volop in 

de aandacht. In deze analyse wordt onderzocht welke individuele en omgevingsfactoren een invloed 

hebben op het al dan niet voorstander zijn van zo een basisinkomen.   

Selecteer enkel respondenten die betaald werk hebben (mnactic) met een leeftijd tussen 24 en 65 

jaar (grenswaarden inbegrepen).   

De variabele ‘basinc’ gaat na in welke mate personen voor of tegen een basisinkomen zijn. Deze 

bestaat uit 4 categorieën, gaande van sterk tegen tot sterk voor. Hervorm deze tot een dichotome 

variabele met 2 categorieën: (a) personen tegen (‘strongly against’ en ‘againts’) en (b) personen voor 

(‘in favour’ en ‘strongly in favour’).  Zorg ervoor dat in de regressievergelijking ‘1’ staat voor 

voorstander van het basisinkomen.  

Mogelijke beïnvloedende factoren zijn:  

De plaatsing op de politieke links-rechts schaal (lrscale), egalitarisme (smdfslv), meritocratie 

(dfincac), opleidingsniveau (eduyrs), geslacht (gndr) – gebruik mannen als referentiecategorie- en 

het al dan niet lid zijn van de vakbond (mbtru) - gebruik ‘nooit lid zijn’ als referentiecategorie.  

 

 

 



 

 

1) Test of het model met deze predictoren een significant betere voorspelling geeft - voor het al 

dan niet voorstander zijn van een basisinkomen - dan een leeg model zonder onafhankelijke 

variabelen.  

 

a) Welke test gebruik je hiervoor, en wat is de titel van de SPSS output waar je deze 

terugvindt? (    /0,5) 

Model chi²-waarde in tabel ‘omnibus test of model coefficients’ 

 

b)  Hoeveel bedraagt de waarde van de teststatistiek en de P-waarde? (      /0,5) 

Testwaarde: 54,299 

 
p-waarde: 0,000 

  

 

c) Formuleer een zo volledig mogelijk besluit: (      /1) 

Omdat de P-waarde (0,000) < 0,05 kunnen we op een significantieniveau van 5% de 

nulhypothese verwerpen. Het uitgebreide model (met de onafhankelijke variabelen) verklaart 

significant meer.  

 

d) Hoeveel procent kan je bijkomend correct classificeren als je gebruik maakt van de 

onafhankelijke variabelen in vergelijking met als je hier geen gebruik van maakt? (        /0,5) 

10,3% 

 

e) Interpretatie van het intercept:  

Interpreteer het intercept inhoudelijk in termen van logits, odds en kansen. (         /1,75) 

 

Logits Waarde: -0,217 

Interpretatie: 

Logits voor iemand die zich uiterst links bevindt op het politieke spectrum, 0 

jaar gestudeerd heeft, geen lid is van de vakbond, 0 scoort op egalitarisme en 

meritocratie en man is.  
 

 

Odds Waarde: 0,805 

Interpretatie: 

0,805 De kans dat iemand uit deze groep voorstander is van het basisinkomen 

is 0,805 keer kleiner dan dat iemand uit deze groep tegenstander is.  

 
 

 



 

 

Kansen Waarde: 0,446 

Interpretatie: 

De kans om voorstander te zijn voor deze groep is 0,446 
 

 

 

f) Interpretatie van de regressiecoëfficiënt ‘gender’.  

Interpreteer dit effect inhoudelijk in termen van logits en odds. (     /1,25) 

 

Logits Waarde: -0,08 

Interpretatie: 

In vergelijking met mannen, scoort een vrouw 0,08 logits lager op het al dan 

niet voorstander zijn van het basisinkomen, wanneer de andere predictoren 

constant worden gehouden.  
 

 

 

Odds Waarde: 0,923 

Interpretatie: 

In vergelijking met een man, zijn de odds voor voorstander zijn van het 

basisinkomen voor een vrouw 0,923 keer kleiner dan dezelfde odds voor en 

man. Dit onder controle van de de andere predictoren.  
 

 

 

g) Bespreek volgende stelling ‘Iemand die politiek gezien zich eerder aan de rechterzijde 

bevindt, zal eerder een voorstander zijn van het basisinkomen’.  Gebruik hiervoor relevante 

statistische parameters die je uit bovenstaande analyse hebt gehaald. (       /1,5) 

 

De partiële regressiecoëfficiënt bedraagt -0,133 en is dus negatief. Bovendien staat een 

hogere score op lrscale voor een rechtsere oriëntering op het politieke spectrum. We 

kunnen deze stelling dus niet bevestigen (testwaarde 7,490 en P-waarde 0,006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VRAAG 3 (6 punten) 
 

Gebruik dataset ExamenAugustus2020.sav.  

Zorg ervoor dat voorgaande selectie uitgeschakeld is alvorens aan deze vraag te beginnen!  

Variabelen sbstrec, sbprvpv, sbeqsoc, sbbsntx, sblazy, sblwcoa meten houdingen ten aanzien van 

sociale voordelen.   

Van deze variabelen willen we een somschaal aanmaken.  We bekijken of deze indicatoren één of 

meerdere concepten meten. Voer een principale componentenanalyse uit op deze items. Gebruik 

een orthogonale rotatie.  

1) Wat is het belang van roteren – en wat is het verschil met de initiële oplossing? (     /1) 

De initiële oplossing plaatst de eerste component zo dat deze zo goed mogelijk aansluit bij de 

hele set van items en zoekt om die reden aansluiting bij beide clusters van items. Indien er 

meerdere dimensies zijn, is de initiële oplossing niet noodzakelijk de meest inzichtelijke. Het 

kan dat de initiële oplossing de eerste component eerder het midden zoekt tussen beide 

clusters, eerder dan eenduidig bij één set van clusters aan te sluiten. Vandaar gaan we 

roteren: er wordt gezocht naar een oplossing waarbij er eenduidig bij een set van clusters 

wordt aangesloten.  

 

 

 

2) Hoeveel componenten behoud je op basis van het Kaiser criterium? (     /0,5) 

 

 

 

 

3) Hoeveel bedraagt de communaliteit van het item sbprpvp? (a)  Wat wilt dit inhoudelijk zeggen? 

(b) (     /1,5) 

(a) 0,688 

(b) Hoeveel variantie er van dit item verklaard wordt door beide componenten. 

 

4) Hoeveel procent van de variantie van het item sblzazy wordt er verklaard door de eerste 

component? (     0,5) 

56,25 

 

 

 

 

 

2 



 

 

5) Is de bekomen oplossing een goed interpreteerbare oplossing? Bespreek zo volledig mogelijk.  (       

/1,5) 

 

 We vinden dat de items niet onder één component thuishoren. Twee items (sbprvp 

en sbeqsoc) laden hoog op de tweede component en laag op de eerste. Dit zijn echter 

maar twee items, wat te weinig is. 

Verder (a) componentenladingen zijn steeds >0,40 (b) er wordt steeds ondubbelzinnig 

hoog geladen op één component (c) de eerste component heeft bovendien ook een 

voldoende aantal items (namelijk 4).  

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

sblazy  ,750  

sblwcoa  ,736  

sbstrec  ,704  

sbbsntx  ,658  

sbprvpv   ,829 

sbeqsoc  -,107 ,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 
 

 

 

6) Ga de betrouwbaarheid na van een schaal bestaande uit de items die uit bovenstaande PCA  de 

eerste component vormden.  

 

a) Welke statistische maat vraag je op? (      /0,5) 

Cronbach’s alpha 

 

b) Wat is de waarde hiervan? (      /0,5) 

 

 

 

0,676 



 

 

VRAAG 4 
Geef een korte en accurate omschrijving van volgende begrippen 1 pt per begrip / halve punten zijn 

mogelijk 

a. Deviance 

of -2LogLikelihood. Geeft de afwijking tusssen model en data weer bij logistische regressie. Maximum 

Likelihood schatting zoekt de set parameters waarvoor de deviance minimaal is.  

 

 

b. Meervoudige correlatie-coefficient 

R; geeft weer hoe sterk een afhankelijke variabele samenhangt met een set predictoren; correlatie 

tussen voorspelde en geobserveerde waarde in een meervoudig regressiemodel 

 

 

c. Interval meetniveau 

Meetniveau van een variabele waarbij het interval tussen twee opeenvolgende waarden 

gedefinieerd is / vastligt, maar waarbij geen vast nulpunt is. 

 

 

d. Eigenvector 

Vector met coefficiënten die nodig zijn bij PCA om van originele items de componentscores te 

berekenen; deze coëfficiënten geven de effecten van de items op de principale component weer. 

 

 

 

e. Linear probability model 

Model waarbij je een dichotome afhankelijke variabelen voorspelt mbv een linear regressiemodel en 

de resulltaten interpreteert in termen van kansen. 

Deze aanpak is problematisch (voorspelling kan buiten interval 0-1 gaan; assumptie van lineariteit), 

logistische regressie als alternatief  



 

 

 

VRAAG 2  

 

OLS regressie veronderstelt dat geen hefboompunten en outliers aanwezig zijn in de data. (1) 

Omschrijf wat hefboompunten en outliers zijn, en wat het verschil is tussen beide. (2) Geef weer hoe 

we hefboompunten en outliers kunnen detecteren. 

 

Outlier: Onderzoekseenheden waarvan de waarde van de afhankelijke variabele slecht werd 

voorspeld door het model / grote residuele waarde (1p) 

 Scatterplot van (gestandaardiseerde) residuen in functie van (gestandaardiseerde) voorspelde 

waarden; residu groter dan 3 (in absolute waarde) wijst op outlier (1p) 

  

 

Hefboompunt: Onderzoekseenheid met afwijkende waarden voor afhankelijke en/of onafhankelijke 

variabele die sterke invloed hebben op regressieparameters  (1p) 

 op te sporen via case deletion statistics (Standardized DFBETA) (1p) 

 

Verschil: outlier hoeft de parameters niet te vertekenen, hefboompunt wel; outlier ligt ver van 

regresielijn, hefboompunt niet altijd (1pt) 

 

 

 



 

 

VRAAG 3 
In het Europees Sociaal Survey 2014 worden opinies van Belgische burgers over immigratie 

onderzocht. De onderzoekers gebruiken meervoudige lineaire regressie om na te gaan in welke mate 

gevoelens van etnische bedreiging (gemeten op een schaal van 0 – geen gevoel van bedreiging- tot 10 

-sterke gevoel van bedreiging) samenhangen met gender, leeftijd (in jaren) en relatieve deprivatie. 

Hieronder vind je de output van de regressieanalyse terug. Een aantal getallen zijn vervangen door 

asterisken (*****), al dan niet met een letter erbij.  

 

  
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

  
Regression 742.99 3 247.66 **B** <.0001 

  
Residual **A** ***** 2.54     

  
Total 4505.35 1483       

  

        
R-Square 0.1649 

      
Adjusted R Square 0.1632 

      

        

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

95% Confidence 

interval 

B Std. Error Beta Lower Upper 

Intercept 3.6459 0.1744 **C** 20.91 <.0001 3.3038 3.9880 

Gender: vrouw -0.2624 **D** -0.0753 -3.17 0.0016 ***** ***** 

Leeftijd -0.0004 0.0021 -0.0042 -0.18 0.8610 -0.0046 0.0038 

Relatieve deprivatie **E** ***** 0.4002 ***** <.0001 0.6275 0.7931 

 

Welke waarden horen bij de letters te staan? Vul de onderstaande tabel aan. 

**A** : 3762.36764 

**B** : 97.42 

**C** : 0 

**D** : 0.08281 

**E** : 0.71029 

 


