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1 Welkom! 

Dit is de studiewijzer van statistiek I dat wordt aangeboden in het eerste semester van de eerste 

trajectschijf van de professionele bacheloropleiding Toegepaste Psychologie. 

 

Korte omschrijving: 

Verschillen jongens of meisjes in aanleg voor wiskunde ? 

De vraagstelling van een onderzoek vloeit dikwijls voort uit een probleem of een theorie. Hoewel 

omstreden bestaat dergelijke theorie in het geval van de aanleg voor wiskunde. Deze theorie stelt 

dat de verschillen in aanleg voor wiskunde bij jongens en meisjes voortkomen uit biologisch bepaalde 

specifieke cognitieve functies, zoals visueel-ruimtelijke capaciteiten. 

Is deze theorie plausibel ? 

In het opleidingsonderdeel statistiek I formuleren we onderzoeksvragen, verzamelen en verwerken de 

onderzoekgegevens. We voeren bewerkingen uit op de verzamelde data.  Als hulpmiddel hierbij 

hanteren we SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Eén ding is zeker: wil de theorie houdbaar zijn, dan moet ook empirisch worden aangetoond dat 

jongens meer aanleg hebben voor wiskunde dan meisjes.  

 

Statistische resultaten worden overzichtelijk weergegeven in tabellen en/of grafieken. We bestuderen 

populaties en steekproeven, types variabelen, frequentieverdelingen…. Maatstaven  

voor gemiddelde en spreiding verschaffen bijkomende informatie over het uitzicht van de verdeling. 

Binnen de psychologie wordt vaak de normale verdeling gehanteerd. Met behulp van een aangepaste 

tabel (Z-scores) krijgen we inzicht in de kansverdeling. 

 

In het wetenschappelijk onderzoek gaat de aandacht ook uit naar de verbanden tussen variabelen. 

Deze samenhangen worden door methodes van correlatie en lineaire regressie zichtbaar gemaakt. 

 

Statistiek als wetenschap, de methodiek en techniek voor het verzamelen, bewerken en interpreteren 

van statistische gegevens. Het studiegedeelte beschrijvende statistiek omvat de technieken om 

cijfermatige gegevens te beschrijven met het oog op de verwerking en grafische weergave. Een aantal 

berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van voor de studenten beschikbare tabellen.  

 

Begeleiding: 

 

De gehanteerde werkwijze en begeleiding wordt constant aangepast in het kader van de 

geldende coronamaatregelen en de concrete uitvoering kan op elk ogenblik verschillen van de 

in onderstaande paragrafen geschetste realiteit. Deze wijzigingen kan je opvolgen via de 

geëigende informatiekanalen.   

 

Tijdens de collectieve contactmomenten (hoorcolleges 9 x 4 u) worden de leerinhouden aan de hand 

van het verplichte handboek door de lector verduidelijkt. De studenten beschikken hierbij over het 

digitaal cursistenmateriaal (de slides van het hoorcollege). De theorie wordt geïllustreerd  aan de hand 

van oefeningen. Tijdens hoorcolleges consulteren studenten de op het digitaal leerplatform 

aangeboden achtergrondinformatie. Zij kunnen de voornaamste statistische begrippen beschrijven na 

het doornemen van de kernbegrippenlijst.(beschikbaar achteraan in het handboek).   
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De lector voorziet collectieve en individuele contactmomenten om specifieke leerinhouden aan 

studenten te verduidelijken. Hij is bereikbaar via mail (peter.laureys@ap.be).   

 

Internationalisering: 

We hanteren de recente versie van het meest gebruikte statistisch programma ter wereld SPSS.  

Met SPSS kan je moeiteloos de belangrijkste statistische procedures toepassen op grote 

gegevensbestanden. 

Dit moet je in staat stellen om een wetenschappelijke internationale publicatie binnen het 

psychologisch werkveld te beoordelen en te oordelen of de gehanteerde statistische technieken op de 

juiste wijze zijn gehanteerd. Zo werken we aan de internationale competentie ‘een tekst geschreven in 

een andere taal begrijpen’. 

 

Relatie met en relevantie voor het werkveld: 

De relatie van dit opleidingsonderdeel (OLOD) met de beroepspraktijk kan je als volgt karakteriseren : 

In het opleidingsonderdeel statistiek I wordt regelmatig verwezen naar begrippen, symbolen en 

tekstinhouden die in de psychologische onderzoeksliteratuur voorkomen.   

    

 

We wensen je veel plezier met dit OLOD! 

Peter Laureys 
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2 Studietijd en studiepunten 

 

Dit OLOD omvat 6 studiepunten.  
 

De studietijd is de in uren weergegeven begrote tijd die de gemiddelde student nodig heeft voor de 

onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een OLOD te doorlopen en zo de beoogde leerdoelen te 

bereiken. Decretaal gezien komt één studiepunt overeen met een studielast voor de student van ten 

minste 25 en ten hoogste 30 uren. Daarmee worden zowel de lesactiviteiten, de voorbereiding die 

studenten hiervoor moeten doen, de verwerking van de leerstof, het studeren voor het examen en het 

afleggen van het examen, … bedoeld. 

 

In dit OLOD komen volgende werkvormen aan bod:   

 

 Werkvorm Uren per werkvorm 

In de les Hoor- en werkcolleges 36 

Practicum en oefeningen 0 

Buiten de les Werktijd buiten de contacturen 89 

Werkplekleren en/of stage 0 

 

 

 

3 Volgtijdelijkheden 

 

Op dit OLOD is geen volgtijdelijkheid van toepassing 
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4 Eindcompetenties en leerdoelen 

    

In dit deel lees je aan welke eindcompetenties je in dit OLOD werkt en wat je aan het eind van het 

OLOD moet kennen en kunnen (i.e., de leerdoelen). De leerdoelen helpen je bij de voorbereiding op 

de evaluaties. 

 

In dit OLOD werk je aan de volgende eindcompetenties en leerdoelen: 

 

 

Eindcompetentie Leerdoelen 

Aan het eind van dit OLOD kan je: 

1. Psychologische praktijk 1.1. De rol van de statistiek binnen het psychologisch onderzoek      

       weergeven (I)  

 

1.2. Een wetenschappelijke stelling of publicatie op basis van  

       voorgestelde criteria evalueren (I) 

 

1.3. In een concreet onderzoek onderbouwen of er sprake is van   

      “betrouwbaarheid” en  “validiteit” (I)  

       

 

2. Praktijkonderzoek 2.1. De diverse (7) fasen van het onderzoek weergeven (I) 

 

2.2. De kenmerken van diverse beschrijvende statistische     

       technieken (centrale waarden, spreidingsmaten…)     

       in eigen woorden uitleggen (I) 

 

2.3. De output van SPSS met betrekking tot de      

   onderzoeksgegevens van een onderzoek in het  

   psychologisch werkveld (centrale maten, spreidingsmaten,   

   correlatie en regressie) interpreteren (I) 

           

2.4. In de context van een concrete onderzoeksvraag 

       alternatieve berekeningsmethoden weergeven voor de    

       berekening van centrale waarden, spreidingsmaten, 

       correlatie en regressie (I) 

 

2.5. In de context van een concrete onderzoeksvraag de    

       bruikbaarheid van visuele  voorstellingen uit SPSS  

       (grafieken…) verklaren (I)  

 

2.6. In een concrete casus de (ethische) risico’s van de   

       statistiek aangeven (I) 

    

2.7. In een concrete onderzoeksvraag de afhankelijke en   

       onafhankelijke variabelen aangeven (I)  
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2.8. In een wetenschappelijke (inter)nationale  publicatie binnen      

   het psychologisch werkveld beoordelen of de gehanteerde  

   statistische technieken op de juiste wijze zijn gehanteerd (I) 

 

2.9. Inzicht in de relatie tussen twee variabelen aantonen (I) 

 

2.10. Motiveren welke onderzoeksmethoden in een   

         concreet onderzoek worden gehanteerd (I) 

 

2.11. Op basis van statistische gegevens in het psychologisch     

         werkveld beredeneren welke berekeningen moeten worden    

      uitgevoerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden (I)         

 

2.12. Sterke en zwakke punten van de diverse vormen van     

         steekproeftrekking aan de hand van een concrete casus  

         uitleggen (I)  

 

2.13. De statistische samenhang tussen twee variabelen     

        (handmatig en op basis van SPSS)  berekenen (II)    

 

3. Aangepast communiceren 3.1. Onderzoeksresultaten in enkele coherente zinnen    

         weergeven (II)  

4. Rollen opnemen  

 

5. Kritisch reflecteren      
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5 Programma 

 

In de volgende paragrafen wordt per les beschreven wat je moet doen om de les goed voor te 

bereiden. Om er het maximale uit te halen, geven we je nog wat tips voor een goede voorbereiding en 

beschrijven we wat we in de les gaan doen. Het is de bedoeling dat iedereen tijdens de les actief 

meedoet en we verwachten dan ook dat je goed voorbereid naar de les komt. De lector zal de les 

benutten voor het beantwoorden van jullie vragen over de lesstof en zal jullie vooral aan het werk 

zetten om je nieuwe kennis toe te passen. 

 

De studiewijzer is bedoeld om je een globaal idee te geven van wat er zoal in de lessen aan bod zal 

komen. De lector kan hier eventueel wel van afwijken, bijvoorbeeld als de actualiteit daar aanleiding 

toe geeft of als een bepaald onderwerp om meer uitleg vraagt. Dat betekent dat datgene wat in dit 

hoofdstuk wordt beschreven niet uitputtend is en dat de lector dus ook de vrijheid heeft om hier 

flexibel mee om te gaan. Overigens zal hij of zij je hier natuurlijk over informeren als het 

consequenties heeft voor de voorbereiding op de lessen of op uit te voeren opdrachten. 

 

De gehanteerde werkwijze en begeleiding wordt constant aangepast in het kader van de 

geldende coronamaatregelen en de concrete uitvoering kan op elk ogenblik verschillen van de 

in onderstaande paragrafen geschetste realiteit. Deze wijzigingen kan je opvolgen via de 

geëigende informatiekanalen.   

 

 

5.1 Les 1 

Korte beschrijving van de les: 

In deze les omschrijven we statistiek als de methodologische ondersteuning van het wetenschappelijk 

onderzoek en maken hierbij een onderscheid tussen beschrijvende en inductieve statistiek. In de 

beschrijvende statistiek hanteren we kengetallen. In de inductieve statistiek werken we met 

parameters voor de populatie. We bespreken het onderscheid tussen een steekproef en de populatie. 

 

We bekijken de opbouw van het wetenschappelijk onderzoek en maken kennis met de diverse fasen 

hiervan. We concretiseren begrippen (operationaliseren). We maken kennis met de diverse methoden 

van steekproeftrekking en wijzen op de gevolgen van deze keuze. We bespreken de beschrijving en 

analyse van de resultaten en de wijze waarop conclusies getrokken worden. 

 

Leeractiviteiten: 

De nieuwe statistische begrippen worden voorgesteld en verklaard. De lector illustreert de begrippen 

in een rekenkundige voorbeeld. Op deze manier wordt de  integratie van de te berekenen begrippen in 

een breder kader mogelijk. Meerdere toepassingen binnen het psychologisch onderzoeksveld worden 

tijdens dit lesmoment aan de studenten voorgelegd.    

 

Tips:  

Je bezit het handboek en beschikt over een computer waarop je een introductie in SPPS kan volgen. 

 

 

Voorbereiding op les 2:  
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Je maakt de opgaven bij het eerste hoofdstuk. De antwoorden vind je terug op de elektronische 

leeromgeving. Drie toevallig gekozen vragen worden bij de aanvang van de volgende les door de 

lector van commentaar voorzien. Je wordt aangezet om op basis van de gemaakte oefeningen vragen 

te formuleren.  

Je zorgt dat je in de mogelijkheid bent om het statistisch programma SPPS te gebruiken.  

 

5.2  Les 2 

Korte beschrijving van de les: 

Tijdens dit lesmoment besteden we aandacht aan de wijze waarop gegevens worden verzameld. We 

introduceren SPSS Statistics. We tonen de aanmaak van een Variable view en voeren data in de Data 

View in. We tonen hoe een eenvoudige analyse via SPSS wordt gemaakt. 

De resultaten zijn zichtbaar in de viewer.   

 

In een onderzoekssituatie is het belangrijk begrippen goed te operationaliseren.. We onderscheiden 

vier meetniveaus : nominaal, ordinaal, interval en ratio. Wij staan stil bij de gevolgen voor de 

verwerking van de gegevens naargelang het gehanteerde meetniveau. 

 

Leeractiviteiten : 

We tonen aan op welke wijze de gegevens van een onderzoek ingevoerd worden in SPSS.  

Eerst vullen we een Variable View in voor we de gegevens in de Data View ingeven. 

We maken een eenvoudige analyse ter illustratie van hoe een SPSS commando functioneert. 

Nieuwe variabelen worden op grond van bestaande variabelen aangemaakt. 

We operationaliseerden begrippen en leren om de vier niveaus van meting van elkaar te onder- 

scheiden. We bespreken de voorbereidende werkzaamheden  die aan de eigenlijke analyse vooraf 

aan.     

 

Tip:  

Je kan tijdens dit lesmoment gebruik maken van een handleiding i.v.m. SPSS. (handboek of 

(internet)tekst).   

 

Voorbereiding op les 3 :  

Je neemt de hoofdstukken 2 en 3 in het handboek door en maakt alle oefeningen bij hoofdstuk 2 en 3 

zelfstandig thuis. De antwoorden tref je op het leerplatform aan. Opmerkingen en vragen bespreek je 

tijdens de volgende les met de lector en/of je medestudenten.   

 

5.3 Les 3 

Korte beschrijving van de les: 

Nu we beschikken over een datamatrix. Presenteren we het geheel op een overzichtelijke manier.  

We hanteren hiervoor tabelvormen of grafische voorstellingen. Het meetniveau heeft inpakt op de 

keuze van de gehanteerde grafiek. Bij het presenteren van individuele scores willen we deze afzetten 

tegen de overige scores. We gebruiken hiervoor percentielen, decielen en percentielen..    

 

Leeractiviteiten : 

De nieuwe statistische begrippen en formules worden voorgesteld en hun statistische betekenis 

verklaard. Zij worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Op deze manier wordt hun 
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integratie binnen het psychologisch onderzoek mogelijk. Meerder toepassingen binnen het 

psychologisch onderzoek worden tijdens de les uitgewerkt. 

 

Tips :  

Kijk met een kritische blik naar tabellen en grafische voorstellingen die in de media worden 

aangeboden. Merkwaardige grafieken bezorg je eventueel aan de lector en medestudenten. Je 

gebruikt hiervoor het digitale leerplatform. 

Voorbereiding op les 4 :  

De opgaven bij hoofdstuk 4 analyseer je op basis van de antwoorden die op het leerplatform 

beschikbaar zijn. Je formuleert vragen die je bij de aanvang van de volgende les aan de lector stelt. 

 

5.4 Les 4 

Korte beschrijving van de les: 

Tijdens dit lesmoment krijg je een beter inzicht in de grote hoeveelheid aan gegevens die in de Data 

Editor werden verzameld. We berekenen een aantal kengetallen. De centrummaten geven de centrale 

tendens van de verdeling weer. We kunnen gebruik maken van modus, mediaan en het rekenkundig 

gemiddelde. De toepassing van deze maat is afhankelijk van het meetniveau van de uitslagen. Het 

meetniveau van de variabele heeft impact op de wijze van bepaling van de centrale tendens. 

We illustreren dit uitvoerig aan de hand van oefeningen uit het interessegebied van de toekomstige 

psychologisch consulent. 

 

Leeractiviteiten: 

Drie maten van centrale tendens worden besproken. De modus kan bij elke verdeling van uitslagen 

worden gebruikt. De mediaan kan enkel gehanteerd worden indien de waarden een volgorde kennen. 

Het gemiddelde is enkel bruikbaar indien het meetniveau minimaal het intervalniveau is. We geven 

aan op welke wijze SPSS hierbij ondersteuning kan bieden.  

 

Tip:   

Kijk na of je deze centrummaten ook in andere opleidingsonderdelen hanteert.   

 

Voorbereiding op les 5:  

Je hebt de vijf voorgaande hoofdstukken doorgenomen en de bijhorende vragen opgelost. 

Bij het oplossen van de oefeningen gebruik je SPSS. Vragen bij de antwoorden op de vragen 

uit het handboek leg je bij het begin van het volgend lesmoment aan de lector voor. 

 

5.5 Les 5 

Korte beschrijving van de les: 

We observeren of alle waarnemingen dicht bij elkaar, of eerder verspreid over het gehele continuüm 

liggen. We bestuderen een tweede aspect dienstbaar bij het vergelijken van verdelingen. 

De variabiliteit. Om de variabiliteit te kunnen vaststellen dient het meetniveau minimaal van ordinaal 

niveau te zijn. Op ordinaal niveau bestuderen we de interkwartielafstand. Bij interval- en ratiometing 

(scale) staan de variantie en standaarddeviatie centraal. 

 

Vertrekkende van het rekenkundig gemiddelde en de standaarddeviatie zijn we in staat een lineaire 

transformatie door te voeren. We verminderen elke score met het gemiddelde en delen dit verschil 

door de standaarddeviatie. Op deze manier verschijnt een verdeling van Z- waarden. Deze 
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Z- waarden geven ons een beeld hoeveel standaarddeviaties een waarnemingsuitkomst verwijderd is 

van het gemiddelde. We merken ook of deze score onder of boven het gemiddelde ligt. 

We slagen er nu in om scores van diverse oorsprong met elkaar te vergelijken. 

 

Leeractiviteiten: 

We besluiten dat de variabiliteit van de uitslagen benaderd kan worden vanuit diverse formules. Zowel 

in de beschrijvende als in de inductieve statistiek hanteren we de variantie en de standaarddeviatie. 

We stellen vast dat een lineaire transformatie (z-scores) geen invloed heeft op de vorm van de 

verdeling. Zij heeft wel invloed op het gemiddelde en soms op de standaarddeviatie. 

We bestuderen de meest gebruikte lineaire transformatie (Z- waarden) waardoor een nieuwe 

verdeling onstaat met een gemiddelde van 0 en een standaarddeviatie van één.  

 

Tip:  

Jij en andere studenten vinden in andere opleidingsmodules voorbeelden van deze transformaties   

terug. Inventariseer ze. Bespreek ze met de lector en de medestudenten. 

 

Voorbereiding op les 6: 

Je lost zelf in je thuisomgeving de aangeboden vragen uit het handboek i.v.m. de variabiliteitsmaten 

op. Bij de aanvang van het volgende lesmoment bespreek je de ondervonden moeilijkheden met je 

medestudenten en de lector.   

 

5.6 Les 6 

Korte beschrijving van de les: 

We bespreken de vorm van de verdeling (normale verdeling). Een dergelijke vorm ontstaat vaak 

(bij benadering) wanneer we een (continue) psychologische variabele meten bij een zeer groot aantal 

respondenten. We onderkennen hier een mooie klokvorm. Dergelijke verdeling kan fungeren als een 

kansverdeling. We kunnen linker- of rechteroverschrijdingskansen berekenen. We initiëren in de kans- 

berekening onder de normale verdeling. 

 

Er zijn ook variabelen waarvan de verdeling niet de typische welving van de klokvorm volgt. Als we het 

inkomen van mensen bestuderen, zien we heel veel mensen met een laag inkomen, terwijl de heel 

hoge inkomens weinig frequent voorkomen. De frequentieverdeling is niet normaal verdeeld. Om een 

vergelijking te maken met de normale verdeling maken we gebruik van kurtosis en skewness. De 

kurtosis is de maat van afwijking ten opzichte van de normale welving. De skewness verwijst naar de 

mate van tekort aan symmetrie in de verdeling. 

 

Leeractiviteiten: 

We bespreken de normale verdeling. We analyseren de eigenschappen van dergelijke verdeling. 

Daarna gebruiken we dit model om na te gaan wat de kans is om binnen dergelijke verdeling een 

uitslag te vinden die groter of kleiner is dan een bepaalde waarde. We rekenen uit hoe percentielen in 

verband kunnen worden gebracht met scores. 

We stellen vast dat veel psychologische eigenschappen in de populatie een normale verdeling volgen. 

We bemerken dat sommige verdelingen niet normaal verdeeld zijn. 

 

Tip: 
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Probeer zoveel als mogelijk normale verdelingen in de menswetenschappen en positieve 

wetenschappen te onderkennen. 

Kijk na of je deze verdeling ook in andere opleidingsonderdelen hanteerde. 

 

Voorbereiding op les 7: 

Je verkrijgt belangrijke inzichten als je buiten het leslokaal individueel of in groep de oefeningen uit het 

handboek verder uitwerkt. De vragen die deze oefeningen opleveren worden in het volgende 

lesmoment besproken. Noteer ze en signaleer de onduidelijkheden. De lector herneemt enkele 

vragen tijdens het volgende lesmoment. Dit geeft je de kans diepgaandere inzichten te verwerven.   

 

5.7 Les 7 

Korte beschrijving van de les: 

We bouwen verder op de vastgestelde vorm van de verschillende verdelingen. We zetten de normale 

verdeling verder af tegen de rechtsscheve en linksscheve verdeling. We illustreren dit met talrijke 

voorbeelden. Ondertussen bestuderen we wiskundig en visueel het effect van lineaire transformaties. 

De verdeling van (interval)uitslagen geven we grafisch weer aan de hand van een boxplot. 

We oefenen dit in aan de hand van talrijke visuele voorbeelden.  

We bekijken en interpreteren de weergegeven onderzoeksresultaten (basis SPSS).  

 

Leeractiviteiten: 

We leren dat niet alle verdelingen een normale verdeling volgen en dat de skewness de afwijking 

ten opzichte van de symmetrie van de normale verdeling aangeeft. De kurtosis geeft aan in hoeverre 

de verdeling afwijkt van de welving van de klokfunctie. We beperken ons tot de univariate analyse van 

de waarnemingsuitkomsten. 

 

Tip: 

Een voorbeeldexamen wordt aan de studenten aangeboden. Het goed bekijken van de wijze van 

vraagstelling kan je bijkomende inzichten geven over de samenhang van de leerstof. 

 

Voorbereiding op les 8: 

De student krijgt op het einde van les 7 op basis van een aantal statistische eigenschappen de 

mogelijkheid om de bestudeerde verdelingen te situeren. Zijn of haar vragen en ervaringen vormen 

het startpunt van het volgende lesmoment.  

 

5.8 Les 8 

Korte beschrijving van de les: 

Op basis van de opgedane ervaringen met de statistische theorie en de ervaringen met de oefeningen 

uit het vorig lesmoment raken we geïnteresseerd in de samenhang tussen variabelen. 

Is er een verband tussen intelligentie en schoolse prestatie ? 

We bestuderen de samenhang tussen twee nominale variabelen.  

Bij het onderzoek van de samenhang tussen twee nominale variabelen maken we gebruik van 

kruistabellen. Deze nominale variabelen kunnen van oorsprong nominaal zijn of nominaal “gemaakt”. 

We kunnen variabele leeftijd of inkomen in categorieën indelen en op dit niveau kruistabellen trekken. 

Een betekenisvol verband kan door het doorvoeren van een chikwadraattoets worden onderkend. 

Een bijkomende vraag die we ons stellen gaat over de sterkte van de samenhang. Hiervoor hanteren 

we associatiematen.   
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We bekijken en analyseren ook de samenhang tussen twee interval- of ratio geschaalde variabelen. 

Voor elke proefpersoon beschikken we over twee observaties (minimaal beide op intervalniveau).     

De begrippen correlatie en regressie worden voorgesteld. 

Bij correlatie kijken we naar de richting en de sterkte van de samenhang (productmoment-

correlatiecoëfficiënt, zoals Pearson die formuleerde). 

 

 

Leeractiviteiten: 

We krijgen inzicht in associatiematen en correlatiecoëfficiënten en slagen erin de berekende 

resultaten weergegeven in een SPSS-output te interpreteren.  

 

Tip: 

Ga op zoek naar voorbeelden waarin een correlatie wordt aangegeven. Wat zijn je bedenkingen 

bij deze resultaten ?  

 

Voorbereiding op les 9: 

De oefeningen bij hoofdstuk 10 en 11 werk je zelfstandig of met enkele medestudenten uit. Heb je 

toch nog vragen om verduidelijking of uitleg dan stel je ze tijdens het laatste lesmoment.   

  

5.9 Les 9 

Korte beschrijving van de les: 

We bekijken de correlatie tussen twee ordinale metingen. Spearman ontwikkelde een 

correlatiecoëfficiënt die gebaseerd is op het verschil in rangordening voor beide variabelen. 

 

Indien we een significante samenhang vaststellen, kunnen we op grond van de regressietechniek een 

wiskundige vergelijking bepalen van het model Y = a + bX. Op deze manier kunnen we voor elke 

uitslag van de onafhankelijke variabele (X) een voorspelling maken voor de afhankelijke variabele (Y). 

In de regressieanalyse bepalen we a, de constante en b, de regressiecoëfficiënt. We hanteren de 

wiskundige formule. De waarde van de regressie bepalen betekent dat we nagaan hoe nauwkeurig we 

de Y-variabele kunnen voorspellen op grond van dit model. 

Bij deze voorspelling hanteren we de determinatiecoëfficiënt. 

 

We spreken van een enkelvoudige regressieanalyse wanneer we de afhankelijke variabele 

voorspellen op basis van één onafhankelijke variabele. 

Bij meerdere onafhankelijke variabelen spreken we over een multiple of meervoudige regressie. 

 

Leeractiviteiten: 

We stellen vast dat indien er een betekenisvolle correlatie tussen twee interval of ratio geschaalde 

variabelen aanwezig is er op basis van de regressietechniek een wiskundige formule kan gevonden 

worden waarvoor voor elke predictorwaarde een overeenkomstige criteriumuitslag voorspeld kan 

worden. De in dit hoofdstuk gepresenteerde statistische technieken worden gepresenteerd en 

verklaard. Zij worden geïllustreerd aan de hand van rekenkundige uitwerkingen van recent 

psychologisch onderzoek.   

 

Tips: 
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Je formuleert je vragen en bemerkingen bij het aangeboden voorbeeldexamen. (aanzetten tot 

oplossingen volgen in de loop van het eerste semester op https://digitap.ap.be en worden besproken 

op de twee extra opvolgingsmomenten).   

Samen met andere studenten kan je buiten de lescontext een klein studiegroepje vormen en de 

vragen samen in een aangepaste omgeving bespreken en oplossen.   

 

 

6 Toetsing 

In dit deel vind je alle relevante informatie over de toetsing van dit OLOD. 
 

Als je niet slaagt voor het OLOD in de eerste examenkans, dan blijft het examencijfer van de eerste 

examenkans behouden in de tweede examenkans als je niet deelneemt aan de tweede examenkans 

of als het examencijfer van de eerste examenkans hoger is dan het examencijfer van de tweede 

examenkans.  

 

6.1 Toetsen 

 

Toets Schriftelijk examen 

 

 

Leerdoelen Alle leerdoelen 

Toetsvorm Kennistoets (80 %, leerdoel 1.1 t/m 1.3, 2.1 t/m 2.12)  

Vaardigheidstoets hands-on (20%, leerdoel 2.13 -3.1.) 

Toetsmethode Open vragen 

Toetsbron Gesloten boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Momentopname tijdens examen 

Beoordelaar Lector 

Weging 100% 

 

 

6.2 Aanwezigheid 

Je wordt verondersteld goed voorbereid en met het nodige cursusmateriaal deel te nemen aan alle 

pedagogische activiteiten die worden georganiseerd. 

 

6.3 Tweede examenkans 

Een tweede examenkans is mogelijk voor dit opleidingsonderdeel (OLOD). 

 

6.4 Behoudbaarheid van evaluatieresultaten 

Als je niet slaagt voor het OLOD in de eerste examenkans, dan blijft het examencijfer van de eerste 

examenkans behouden in de tweede examenkans als je niet deelneemt aan de tweede examenkans 

of als het examencijfer van de eerste examenkans hoger is dan het examencijfer van de tweede 

examenkans. 

 

https://digitap.ap.be/
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7 Studiematerialen 

 

Voor dit OLOD heb je de volgende studiematerialen nodig: 

 

Verplicht: 

- Valkeneers, G. & Vanhoomissen (2018).  Inleiding in de Statistiek voor de 

gedragswetenschappen. Met ondersteuning van SPSS.  Leuven : Acco. (aangevuld met 

studiemateriaal aanwezig op www.toegepastestatistiek.net).  

- Baarda, B., Van Dijkum, C. & de Goede, M. (2014). Basisboek statistiek met SPSS.  

Groningen/Houten : Noordhoff Uitgevers. (aangevuld met info via campuz credit card) 

- Studiewijzer en schrijfwijzer als leermiddel. 

- Leermateriaal op de elektronische leeromgeving. 

 

 

 

 

http://www.toegepastestatistiek.net/
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Bijlage: Eindcompetenties  

 

Cluster Eindcompetentie 

Taakgericht werken 1. Psychologische praktijk: de BaTP identificeert de praktijkvraag 

onbevooroordeeld in overleg met en vanuit het perspectief van de cliënt 

en/of van de organisatie waarin hij werkzaam is. Hij analyseert de 

praktijkvraag vanuit verschillende psychologische referentiekaders en 

verschillende bronnen, en vertrekt hierbij steeds vanuit de 

verworvenheden van wetenschappelijk onderzoek. De analyse van de 

praktijkvraag resulteert in de formulering van een (toetsbare) 

onderzoekshypothese.  

 

2. Praktijkonderzoek: de BaTP ontwerpt een methodologisch accuraat 

handelingsplan, voert dit zelfstandig uit en stuurt dit bij op basis van 

continue monitoring van de uitvoering. Op basis van de objectieve analyse 

en interpretatie van de resultaten formuleert hij een mondeling en/of 

schriftelijk psychologisch advies aan de cliënt en/of de organisatie. Tijdens 

het proces verantwoordt hij de keuzes die hij maakt, zowel mondeling als 

schriftelijk. 

 

Relatie- en 

communicatiegericht 

werken 

3. Aangepast communiceren: de BaTP brengt complexe boodschappen 

aan cliënten en organisaties waarbij hij zijn schriftelijke, mondelinge en 

non-verbale communicatie aanpast aan de doelgroep (cliënt en/of zijn 

netwerk en/of deskundigen). 

 

4. Rollen opnemen: in relatie tot anderen neemt de BaTP als 

professional de gepaste rol op (expert, coach, teamlid, leidinggevende), 

steeds vertrekkend vanuit de deontologische basishouding.  

 

Kritisch en ethisch 

werken 

5. Kritisch reflecteren: de BaTP reflecteert kritisch over zijn eigen 

professioneel handelen en zijn professionele identiteit, en stuurt zijn 

handelen op basis van deze kritische reflectie bij. De BaTP zoekt en 

verwerkt hiervoor steeds nieuwe informatie, waardoor hij zichzelf steeds 

blijft ontwikkelen. Dit alles vormt de basis voor zijn levenslang leren.  

 

 

 


