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Conventies

Lijst van gebruikte symbolen

α De kans op een alfa fout.
e Het grondgetal van de natuurlijke logaritme, bij benadering 2,718.
Ln(x) Natuurlijke logaritme van x.
Log(x) Logaritme met het grondgetal 10 van x.
n Steekproefgrootte.
N Omvang van een populatie.
p De kans dat bij een willekeurige ordening van de data een effect

gevonden wordt dat groter of gelijk is aan het geobserveerde effect.
r Pearson product moment correlatiecoëfficiënt voor steekproefdata.
rpbis Punt-biseriële correlatiecoëfficiënt voor steekproefdata.
r2 (Enkelvoudige) determinatiecoëfficiënt.
R2 Meervoudige determinatiecoëfficiënt, tevens algemene vorm van r2.
R2

a Aangepaste meervoudige determinatiecoëfficiënt.
s Standaarddeviatie van een steekproef.
σ Standaarddeviatie van een populatie.
σ̂ Standaarddeviatie van een populatie, geschat aan de hand van s vol-

gens de n-1 methode.

Gehanteerde conventies met betrekking tot nulwaarden in gege-
venstabellen

- Waarde is exact nul.
0 Waarde is nul na afronding.
.. Gegeven ontbreekt of kan logischerwijs niet bestaan.
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