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 Vraag 1 (David, op spss) 

Vraag: Ik kreeg een dataset van houdingen tov migranten in 31 landen 

- eerst kruistabel maken met chikwadraat: chi2 interpreteren 

- 3 onafhankelijke variabelen (level 1 en level 2 tegelijk) toevoegen: parameters 

interpreteren, is deze toevoeging nuttig? etc 

- random slope toevoegen 

- cross-level interactie toevoegen 

 

 

 Vraag 2 (Cecil, meer theorie) 

Vraag: Gegeven kruistabel met chi2 (voor/tegen stemplicht x partijvoorkeur) 

- chi2 interpreteren: betekenis chi2, hoe bereken je dit, limieten chi2, mogelijke 

oplossingen voor limieten (odds en gestandaardiseerde residuelen) 

- verwachte waarde (gegeven in kruistabel) interpreteren: wat betekent dit, hoe 

bereken je dit 

- stel dat dit een multilevel model zou zijn, met de partijvoorkeuren en politieke 

ideologie als onafhankelijke variabelen, en voor/tegen stemplicht als afhankelijke 

variabele, en een random slope van die politieke ideologie: hoeveel parameters zou 

je dan schatten? (zoals voorbeeldvraag zie ppt! en covariantie moest ik hierbij ook 

uitleggen) 

- wat zou het betekenen als partijvoorkeur de afhankelijke variabele werd? (ik denk 

multinomiale logistische regressie of zo?) + hoe zou het intercept van CD&V er dan 

uitzien? (daar moet je denk ik logit berekenen obv de kruistabel) 

 

 

 

 

 

 Vraag 1 (David spss) 

Vraag: Ik kreeg een dataset over gevoelens enzo in de coronacrisis 

- moest verschillende kruistabellen opstellen en verbanden bespreken chi² gebruiken 

en gestandaardiseerde residuelen 

- daarna een paar kansen berekenen met die kruistabellen 

- Daarna multinomiale regressie, effecten van 3 onafhankelijke variabelen op een 

afhankelijke met 3 categorieën bespreken.  

- zien of het effect van een van die drie (leeftijd) toenam of afnam als iemand een 

jongen of meisje was → dus interactie tussen geslacht en leeftijd toevoegen 

 

 

 Vraag 2 (Cecil theorie) 

Vraag: ik kreeg de output van een multilevel nulmodel van een logistische multilevel analyse 

- wat is een multilevel nulmodel  

wat zijn de level 1 en level 2 eenheden  

waarom kan je hier geen single-level lineaire regressie doen? 



 

- wat is de ICC en bereken die  

- bereken de kans op Y wanneer voor een respondent in bepaalde cluster → fixed 

intercept + uj  in die cluster  

- ergens was een kader rond  -2 log (getal) → uitleggen wat dat betekent en wat je 

ermee kan doen  

 


