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De titel van mijn rede is  

 
Beter een Goed Verhaal dan de Hele Waarheid 

 
ik zal in deze rede uiteenzetten waar mijn leerstoel Toegepaste Bayesiaanse Statistiek voor 
staat. Eerst zal ik een schets geven van het nut van de Bayesiaanse benadering voor 
onderzoekers in het algemeen, en sociale wetenschappers in het bijzonder. Daarna zal ik 
aangeven hoe ik denk een en ander vorm te geven. Daarbij zal er aandacht zijn voor de drie 
hoofdtaken van mijn leerstoel: advisering van onderzoekers, ontwikkeling van de Bayesiaanse 
statistiek, en onderwijs.    
 
Bayesiaanse Statistiek 
 
De meeste wetenschappers zijn geboeid door hun vakgebied. Naast het bestuderen en 
toepassen van de aanwezige kennis, zoeken ze naar nieuwe inzichten en ontwikkelen ze 
nieuwe theorieën. Met theorieën bedoel ik ideeën die niet empirisch geverifieerd zijn, ideeën 
die nog aan de werkelijkheid getoetst moeten worden. Vaak worden nieuwe ideeën besproken 
met vakgenoten. Soms blijkt dat de gesprekspartner er andere ideeën op nahoudt. In dat geval 
is er sprake van competitieve ideeën dan wel competitieve theorieën. Soms is er 
overeenstemming tussen de gesprekspartners en vindt er alleen een aanscherping van de 
ideeën plaats. In dat geval is er sprake van competitie met jezelf. Het klopt niet wat ik denk, 
ook wel de niets of nul-hypothese genoemd, versus, het klopt wel wat ik denk ook wel de 
niet-niets of alternatieve hypothese genoemd.   
 
Deze ideeën en theorieën zou ik goede verhalen willen noemen, waarmee een deel van de titel 
van deze rede van een context is voorzien. Goed, want geformuleerd door experts op hun 
vakgebied. Dat wil zeggen, mensen die ervoor doorgeleerd hebben. Verhalen, omdat de 
empirische verificatie nog ontbreekt. De Bayesiaanse terminologie voor goede verhalen is 
voorkennis, en omdat u dat waarschijnlijk bekender in de oren klinkt, geef ik u ook de 
vertaling in het Engels: prior knowledge.  
 
Onderzoekers laten het meestal niet bij theoretiseren. De volgende stap is het toetsen van de 
theorieën aan de werkelijkheid. Om dit te kunnen doen, moet de werkelijkheid eerst 



gekwantificeerd worden. Dit gebeurt door middel van het verzamelen van empirische 
gegevens, dan wel het zoeken van bestaande databestanden. Impliciet wordt vaak 
aangenomen dat deze gegevens de hele werkelijkheid, of, om het in termen van de titel van 
deze rede te formuleren, de hele waarheid representeren. Zoals u op kunt maken uit de titel 
van deze rede, heb ik enige bedenkingen bij deze hele waarheid. Ik kan me namelijk moeilijk 
voorstellen dat de hele waarheid te vangen is in een bak met getallen, of, om het netter te 
formuleren de data matrix. Het lijkt mij veel redelijker een concrete datamatrix te zien als een 
venster of een raam naar de hele waarheid. En, als er vitrage voor het venster hangt of als het 
raam beslagen is, dan kan de blik op de waarheid er vertekend uitzien. Hierbij valt te denken 
aan ontbrekende waarnemingen, onbetrouwbaar gemeten variabelen, het gebruik van niet 
geheel vergelijkbare groepen in een pseudo-experimenteel design, en, operationalisaties van 
theoretische variabelen waarvan de validiteit ter discussie staat. Merk op, dat er voor al deze 
problemen moderne statistische oplossingen zijn. Ontbrekende waarnemingen kunnen 
multiple geimputeerd worden, latente regressie en errors in variables modellen maken 
onbetrouwbare variabelen hanteerbaar, en propensity scores zijn een prachtig hulpmiddel om 
onvergelijkbare groepen vergelijkbaar te maken. Dit verandert echter niets aan het feit dat een 
datamatrix slechts een indirecte kijk op de waarheid biedt. 
 
Nadat de theorieën geformuleerd zijn, en de empirische gegevens verzameld zijn, volgt als  
derde stap de analyse van deze gegevens. Dit gebeurt vaak op basis van een statistisch model, 
of, anders geformuleerd, een mathematische beschrijving van de populatie waaruit de 
empirische gegevens afkomstig zijn. Alhoewel een statistisch model een fantastisch 
hulpmiddel is, geeft het geen beschrijving van de hele waarheid. Statistische modellen zijn 
altijd gebaseerd op aannames zoals lineariteit, onafhankelijkheid, en normaliteit waarvan het 
aannemelijk is dat ze een redelijke beschrijving van de werkelijkheid geven, maar die zeker 
niet de hele waarheid vormen. Dit geldt in sterke mate voor populaties en werkelijkheden 
waarin veel variabelen een rol spelen. Hier kunnen vaak verschillende, elk op zich redelijke, 
statistische modellen geformuleerd worden. Welk model het beste is, is vaak niet te bepalen. 
Dat laatste is problematisch omdat antwoorden op onderzoeksvragen afhangen van het 
statistische model dat gebruikt is. Net als voor de data geldt dus dat het statistische model 
slechts een indirecte kijk op de waarheid biedt. 
 
Op dit moment zijn er drie stappen achter de rug: het formuleren van theorieën, het 
verzamelen van data, en het kiezen van een statistisch model. We zijn toe aan het 
onderzoeken, verifiëren en falsifiëren van de theorieën. Een populaire benadering is het 
toetsen van hypothesen. Hierbij worden een aantal niets of nul hypothesen tegen de 
bijbehorende niet-niets of alternatieve hypothesen afgezet. Het is niet altijd eenvoudig om uit 
de resulterende significanties en p-waarden af te leiden welke ideeën of theorieën het meest 
plausibel zijn. Laat ik u een eenvoudig voorbeeld geven aan de hand van de verhalen van 
twee hypothetische onderzoekers, genaamd A en B: 
 
Het verhaal van onderzoeker A impliceert dat vier gemiddelden als volgt geordend moeten 
worden: gemiddelde 1 is groter dan 2 is groter dan gemiddelde 3 is groter dan 4. Het verhaal 
van onderzoeker B impliceert dat de ordening zou moeten zijn: gemiddelde 2 groter dan 1, 
groter dan 4, groter dan 3. Oftewel de ordening van A is 1, 2, 3, 4, en de ordening van B is 2, 
1, 4, 3.  
 
We kunnen nu op verschillende manieren verder gaan. Ik zal drie mogelijke scenario’s 
schetsen.  
 



Scenario 1: Standaard Hypothesetoetsing 
Stel nu dat de nul-hypothese ´de vier gemiddelden zijn gelijk´ verworpen wordt ten faveure 
van het alternatief ´de vier gemiddelden zijn niet gelijk´. Dan is dat aardig, want significant, 
maar het helpt niet bij het kiezen tussen theorie A en theorie B. In de praktijk wordt dat 
opgelost door naar de vier gemiddelden te kijken, en vervolgens te beslissen of ze beter bij A 
dan bij B passen. Echter, het kan zijn dat de vier gemiddelden niet eenduidig naar theorie A of 
B wijzen. Verder is er niet langer sprake van een formele toetsing omdat de keuze tussen 
theorieën  A en B gebaseerd is op een subjectieve evaluatie van de vier gemiddelden.  
 
Scenario 2: Theoriegestuurde Hypothesetoetsing 
Een betere benadering is twee hypothesen te toetsen. Ten eerste de nul-hypothese tegen een 
alternatief waarin de gemiddelden geordend zijn aan de hand van de theorie van onderzoeker 
A. En ten tweede de nul-hypothese tegen een alternatief waarin de gemiddelden geordend zijn 
aan de hand van de theorie van onderzoeker B. Dit geeft een enorme power-winst, en, bij 
verwerping van de nul-hypothese weet je waar je aan toe bent zonder dat daar nog een 
subjectieve evaluatie van de gemiddelden voor nodig is. Alhoewel deze benadering niet in 
SPSS zit, om het zo maar eens te zeggen, is ze prima uitvoerbaar. De geïnteresseerde 
onderzoeker kan hiervoor bij ons terecht. Een nadeel van deze benadering is dat beide nul-
hypothesen verworpen kunnen worden. Het is dan nog steeds niet duidelijk welke van de 
theorieën A en B de beste is. 
 
Scenario 3: Bayesiaanse Model Selectie 
Het is dan ook nog beter om de theorieën A en B direct met elkaar te vergelijken. De 
klassieke statistiek heeft, wanneer het aankomt op het vergelijken van dit soort niet geneste 
hypothesen weinig te bieden. Ten eerste is het niet duidelijk of theorie A dan wel theorie B de 
rol van nul-hypothese aan moet nemen. En mocht hier al een keuze in gemaakt kunnen 
worden, dan is het zo lastig een p-waarde uit te rekenen dat de vraag zich opdringt of dit 
überhaupt wel mogelijk is. De Bayesiaanse statistiek heeft geen moeite met het vergelijken 
van niet geneste hypothesen zoals theorieën A en B. De Bayesiaanse statistiek kwantificeert 
de ondersteuning die elke theorie in de data vindt, en presenteert deze als de a posteriori kans 
dat elk van de modellen waar is. Deze a posteriori kans is een centraal begrip uit de 
Bayesiaanse statistiek, en is letterlijk de kans dat een theorie waar is na observatie van de 
data. Als deze kansen .9 en .1 zijn voor respectievelijk theorie A en B, dan vindt A veel meer 
ondersteuning in de data dan B. Zijn deze kansen .5 en .5, dan hebben de data geen voorkeur 
voor A of B. Ook deze mogelijkheid zit niet in SPSS, maar, wederom geldt dat de 
geïnteresseerde onderzoeker hiervoor bij ons welkom is.  
 
Deze schets van drie scenario’s geeft aan dat het expliciet verdisconteren van theorieën in  
statistische modellen grote voordelen kan hebben. Dit geldt in toenemende mate als de data 
een mistige of vertroebelde blik op de waarheid geven, en als het statistische model slechts 
een benadering is van de populatie waar uitspraken over gedaan worden. Conclusies geheel 
door de data laten bepalen, ontaardt vaak in een spelletje “ik zie, ik zie wat jij niet ziet”. En 
zeker als er meerdere niets tegen niet-niets hypothesen getoetst worden, is de platitude “wie 
zoekt zal vinden” op zijn plaats. Het expliciet meenemen van een theorie, betekent dat het 
statistische model wordt uitgebreid met een mal voordat het over de data gelegd wordt. 
Vervolgens wordt gekeken of de mal past of niet. Dit zal zelfs bij mistige data en een 
imperfect statistisch model goed werken. Als er consensus is dat hetzij theorie A, dan wel 
theorie B een goede beschrijving van de waarheid geeft, dan zijn er twee mallen die over de 
data gelegd kunnen worden. Ook met mistige data en een imperfect statistisch model zou het 
dan mogelijk moeten zijn te bepalen welke mal het beste past.  



 
De zojuist geschetste benadering waarin theoretische mallen over de data worden gelegd, zou 
ik de Bayesiaanse benadering willen noemen. Kenmerkend voor deze benadering is het 
expliciete gebruik van voorkennis bij de data analyse. In het voorbeeld is de voorkennis 
hypothetisch, namelijk de theorie van elk van de onderzoekers. In de Bayesiaanse benadering 
worden twee imperfecte visies op de waarheid gecombineerd en met elkaar geconfronteerd: 
het beeld dat via een statistisch model geschetst wordt door de data, en, de theorieën van de 
onderzoekers. Alhoewel data, statistisch model en theorieën elk op zich hun zwakke kanten 
hebben, zou de combinatie van deze drie ingrediënten het zicht op de hele waarheid wel eens 
sterk kunnen verbeteren. 
 
Binnen de statistiek is er ook een niet-Bayesiaanse benadering die onderzoekers in staat stelt 
theorieën in modellen te vertalen, om vervolgens met behulp van empirische data het beste 
model te selecteren. Dit zijn de lineair structurele modellen zoals geïmplementeerd in 
softwarepakketten zoals AMOS, Mplus en LISREL. Deze modellen bieden u de mogelijkheid 
uw theorieën te schetsen in termen van geobserveerde variabelen (weergegeven door 
vierkantjes), latente variabelen (weergegeven door rondjes) en af- dan wel aanwezige relaties 
tussen deze variabelen (weergegeven door pijlen). De steun van de data voor elke theorie 
wordt gekwantificeerd door middel van zogenaamde informatie-indices. Deze hebben 
welluidende namen zoals AIC, CAIC en BIC. De laatste afkorting staat voor Bayesian 
Information Criterion en kan gezien worden als de klassieke tegenhanger van de Bayesiaanse 
a posteriori kans. Een mogelijk nadeel van deze benadering is het rigide karakter van de 
specificatie van de relaties tussen variabelen: een relatie bestaat, of een relatie bestaat niet.  
Het zou realistischer zijn aan te geven welke relaties zwakker en welke sterker zijn. Ik zal een 
factor analyse waarover ik geadviseerd heb gebruiken om een eenvoudig voorbeeld van het 
laatste te geven.  
 
Stelt u zich 20 variabelen voor van het type ‘ik ben wel eens geïrriteerd’, ‘ik heb 
slaapproblemen’, en ‘ik huil regelmatig’, die indicatief zijn voor 2 factoren, namelijk, 
depressie en angst. De onderzoeker vertelde dat hij verwachtte dat de eerste 5 variabelen sterk 
indicatief waren voor depressie, maar niet voor angst. Oftewel, hij verwachtte dat voor deze 
variabelen de factorladingen voor depressie groter zouden zijn dan de factorladingen voor 
angst. Hij verwachtte ook dat het voor de laatste 5 variabelen precies andersom zou zijn, en 
dat variabelen 6 tot en met 15 indicatief voor zowel depressie als angst zouden zijn. Oftewel, 
als ik me even beperk tot de factor depressie, de ladingen van de eerste 5 variabelen zijn 
groter dan de ladingen van variabelen 11 tot en met 15, en deze zijn weer groter dan de 
ladingen van de laatste 5 variabelen. Wederom zijn ongelijkheidsrestricties nuttig om de 
theorie van een onderzoeker als een mal over het te gebruiken statistische model heen te 
leggen.  
 
Ik vermeld de benadering zoals geïmplementeerd in lineair structurele modellen om aan te 
geven dat er meerdere manieren zijn om inhoudelijke theorieën in statistische modellen te 
vertalen. Het ordenen van gemiddelden door middel van ongelijkheidsrestricties is een 
manier. Aangeven welke relaties tussen variabelen wel en niet bestaan is een andere manier. 
De grootste gemene deler in mijn benadering is het toevoegen van ongelijkheidsrestricties, 
zoals kleiner dan en groter dan, aan statistische modellen zoals variantie-analyse (denk aan 
het voorbeeld waarbij gemiddelden volgens theorieën A en B geordend werden) en lineair 
structurele modellen (denk aan de zojuist beschreven factor analyse), om op die manier de 
ideeën en theorieën van de onderzoekers te verdisconteren. De ervaring leert dat onderzoekers 



hier prima mee uit de voeten kunnen, zeker als ze competitieve modellen mogen formuleren 
om op die manier hun eigen onzekerheid over de waarheid weer te kunnen geven.       
 
Tot nu toe heeft de nadruk gelegen op het confirmeren van theorieën. Echter, ook als 
onderzoekers geen theorieën hebben, en voornamelijk exploratief bezig willen zijn, kan de 
Bayesiaanse benadering worden gebruikt. Ik zal daar nog kort iets over zeggen om daarmee 
de introductie van mijn vakgebied af te sluiten. 
 
In het voorgaande zijn de traditionele nul en alternatieve hypothese omschreven als de niets 
en de niet-niets hypothese. Zoals eerder geschetst, heb ik een voorkeur voor alternatieve 
hypothesen die kleur bekennen. Dat wil zeggen hypothesen waarmee onderzoekers aangeven 
waarnaar ze op zoek zijn, oftewel, hypothetische modellen voor de waarheid. Soms echter, is 
onderzoek voornamelijk exploratief, en zijn er geen kleurbekennende alternatieve hypothesen. 
In dat geval zou onze aandacht zich op de nul-hypothese kunnen richten. Laat ik twee 
eenvoudige voorbeelden geven. In de praktijk willen onderzoekers niet alleen weten of twee 
gemiddelden significant van elkaar verschillen, maar ook of de effect-size zo groot is, dat het 
verschil inhoudelijk gesproken relevant is. Ook willen onderzoekers meestal niet alleen weten 
of predictoren significant samenhangen met de afhankelijke variabele, maar ook hoe groot het 
percentage verklaarde variantie is. Er ontstaat dan een soort tweetrapsraket: bij een significant 
toetsingsresultaat wordt ook gekeken of de grootte van het gevonden effect interessant is.  
 
Ik ondersteun deze benadering omdat statistische software momenteel niet veel meer dan dit 
te bieden heeft. Ik zie echter ook mogelijkheden voor verbetering. De effect-size kan in de 
nul-hypothese ingebouwd worden. Wat denkt u van H0: de twee gemiddelden verschillen 
minder dan .5 van elkaar versus H1: de twee gemiddelden verschillen meer dan .5 van elkaar. 
Of H0: het percentage verklaarde variante is kleiner dan 10 procent versus H1: het percentage 
verklaarde variantie is groter dan 10 procent. Het is een directe manier om de 
onderzoeksvraag te beantwoorden. Het is geen tweetrapsraket. Zowel de klassieke als de 
Bayesiaanse statistiek bieden aanknopingspunten om tot evaluatie van dit soort hypothesen te 
komen. In de Bayesiaanse benadering worden twee groepen van populaties onderscheiden. In 
het voorbeeld met de gemiddelden, ten eerste populaties waarin de gemiddelden minder dan 
.5 van elkaar verschillen, ten tweede populaties waarin de gemiddelden meer dan .5 van 
elkaar verschillen. Vervolgens wordt voor beide groepen van populaties de kans uitgerekend 
dat ze de datamatrix van de onderzoeker voortbrengen. Voor de liefhebbers, deze kans wordt 
marginal likelihood genoemd. Voor elke populatie wordt de marginal likelihood vervolgens 
omgerekend tot een posterior kans, oftewel de kans na observatie van de data dat de nul- en 
alternatieve hypothese waar zijn. Voor eenvoudige modellen kunnen we dit soort analyses al 
uitvoeren. Mocht u er belangstelling voor hebben, dan bent u bij ons welkom. Het is echter 
voor een groot deel een terrein dat nog tot ontwikkeling moet worden gebracht 
 
In het voorgaande heb ik geschetst hoe volgens mij de Bayesiaanse benadering van nut kan 
zijn bij de analyse van data in het algemeen, en data resulterend uit sociaal wetenschappelijk 
onderzoek in het bijzonder. Hier en daar heb ik aangegeven wat er momenteel al mogelijk is. 
De komende jaren zal er worden gewerkt aan de uitbreiding van deze mogelijkheden. Ik zal 
hier later in deze rede op terugkomen. 
  
Na deze inleiding met betrekking tot de Bayesiaanse statistiek wil ik iets zeggen over de drie 
hoofdtaken van mijn leerstoel. Ten eerste de 
 
Advisering van Onderzoekers. 



 
Een van de taken van de Capaciteitsgroep Methodenleer en Statistiek is het adviseren van de 
onderzoekers in de Faculteit Sociale Wetenschappen met betrekking tot het gebruik van 
methoden en statistiek. Zelf beleef ik bijzonder veel plezier aan de advisering. Misschien is 
het aardig om kort te schetsen hoe deze confrontatie van statisticus en onderzoeker meestal in 
zijn werk gaat. Eerst schetst de onderzoeker hoe zijn data eruit zien. Welke variabelen zijn er 
direct en indirect (bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst) gemeten. Wat is het 
meetniveau van elk van de variabelen dichotoom, ordinaal, continue of discreet. Zijn er 
ontbrekende waarnemingen of niet. Hoe zijn de data verzameld, via een experimenteel of 
quasi-experimenteel design, of is het een survey onderzoek.  
 
Vervolgens legt de onderzoeker me uit wat hij wil weten. Meestal wordt er dan uiteengezet 
wat de onderzoeksvragen zijn die beantwoord moeten worden. De vraag die vervolgens aan 
mij gesteld wordt is hoe deze onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden met behulp van 
de verzamelde data. Wat er eigenlijk gevraagd wordt, is hoe de onderzoeksvragen in een of 
meerdere hypotheses vertaald kunnen worden, om deze vervolgens te toetsen aan de 
verzamelde data. Na enkele voorbereidingen zoals het wegwerken van ontbrekende 
waarnemingen, en het combineren dan wel transformeren van variabelen, is het meestal 
mogelijk hypotheses te formuleren die getoetst kunnen worden met standaard statistische 
technieken zoals regressie, variantie-analyse, item response theorie, multi-level analyse of 
lineair structurele modellen. 
 
Tot dusverre is er niets bijzonders aan de hand. De onderzoeker heeft mij verteld wat hij wil 
weten, en ik heb hem verteld hoe hij daar mijns inziens achter kan komen. Van mijn promotor 
heb ik echter geleerd dat nadenken over de uitkomsten van statistisch onderzoek beduidend 
makkelijker is als er eerst voorgedacht is.  Hij gebruikte daarvoor de uitdrukking “Statistiek 
Smaakt Beter in een Denksandwich”. Ik probeer dan ook altijd om de onderzoeker te laten 
voordenken, of, om het te formuleren in termen van de titel van deze rede, om de onderzoeker 
zijn verhalen te laten vertellen. Deze verhalen zijn er bijna altijd. Daarnaast wordt er ook 
bijna altijd bij verteld dat er ook andere verhalen in omloop zijn. Anders geformuleerd, er zijn 
competitieve theorieën. 
 
Deze theorieën leiden tot voorspellingen met betrekking tot de uitkomsten van de te toetsen 
hypothesen. Deze voorspellingen vergemakkelijken vervolgens weer het nadenken op het 
moment dat de hypothesen daadwerkelijk getoetst zijn. Of, om het in termen van het motto 
van deze rede te formuleren, door voor te denken, verheldert de blik op de hele waarheid die 
door empirische data en statistische modellen geboden wordt. Wat mij is opgevallen, is dat de 
onderzoekers voorspellingen met betrekking tot de uitkomsten van statistische toetsing vaak 
uitdrukken in termen van ‘groter dan’, ‘kleiner dan’ en ‘gelijk aan’, of, ‘beter dan’, ‘slechter 
dan’ en ‘even goed’. Ik heb u daar eerder twee voorbeelden van gegeven, een met geordende 
gemiddelden, een met geordende factorladingen. Hiermee is mijn voorliefde om theorieën 
door middel van ongelijkheidsrestricties toe te voegen aan statistische modellen gemotiveerd 
en verklaard: onderzoekers kunnen er mee uit de voeten. Helaas voor de onderzoekers, aan de 
andere kant, het houdt mij van de straat, is de statistische theorie en de statistische software 
nog niet zover dat een en ander makkelijk en voor een brede familie van statistische modellen 
gebruiksklaar is. Ik zal daar nu bij de bespreking van de tweede hoofdtaak van mijn leerstoel, 
namelijk onderzoek, op terugkomen.  
 
Onderzoek 
 



Het onderzoek dat ik tot dusverre gedaan heb, en ik ben van plan op dezelfde weg door te 
gaan, valt uiteen in vier delen. Het eerste deel betreft onderzoek dat voortkomt uit de 
advisering van onderzoekers. Vooral als er statistische analyses nodig zijn die niet meer met 
standaard software zoals SPSS uitgevoerd kunnen worden, stellen onderzoekers 
samenwerking vaak op prijs. Het uitvoeren van analyses, het rapporteren van de resultaten en 
het schrijven van een deel van de methoden-sectie  zijn dan de zaken die ik voor mijn 
rekening neem. 
 
Ook het tweede deel van mijn onderzoek komt voort uit de advisering van onderzoekers. Er 
komen vragen waarop ik het antwoord niet weet, en, waarop ook in de literatuur geen 
antwoord te vinden is. Recent bijvoorbeeld, kreeg ik de vraag of door middel van 1 toets 
onderzocht kan worden of, als ik het me goed herinner, voor elk van 25 paren van partiële 
correlaties de eerste groter is dan de tweede. Ik vond het een leuke vraag, mede omdat de 
onderzoeker zijn vraag formuleerde in termen van ongelijkheidsrestricties. Uit 
literatuuronderzoek bleek dat de statistiek nog geen pasklaar antwoord op deze vraag heeft. U 
begrijpt, dat jeukt. Samen met een promovenda ben ik ondertussen de noodzakelijke 
statistische theorie om deze vraag te kunnen beantwoorden aan het ontwikkelen. Hierbij 
komen altijd een aantal stappen aan de orde. Ten eerste, kan de theorie om de vraag op  
klassieke wijze, dat wil zeggen door middel van hypothesetoetsing, te beantwoorden worden 
ontwikkeld. Ten tweede, kan de theorie om de vraag op Bayesiaanse wijze te beantwoorden 
worden ontwikkeld. Hierbij komen zowel conceptuele als technische problemen aan de orde. 
Een voorbeeld van een conceptueel Bayesiaans probleem is de specificatie van objectieve, of 
als dat niet mogelijk is, niet al te subjectieve a priori verdelingen. Een voorbeeld van een 
technisch Bayesiaans probleem is het oplossen van de integralen die nodig zijn om posterior 
kansen te kunnen berekenen.  Helaas is er nu nog een kloof tussen de theorie en de praktijk, 
en heb ik de onderzoeker die met de vraag kwam een ad hoc oplossing voor moeten stellen. 
Echter, mocht over twee jaar een onderzoeker met een soortgelijke vraag komen, dan 
verwacht ik het antwoord op de plank te hebben liggen.  
 
Een derde, klein deel van mijn onderzoek kan als puur statistisch worden gekwalificeerd. Een 
onderwerp waar ik mij momenteel mee bezig houd, is de geometrie van de 
waarschijnlijkheidsfunctie van latente mengsel modellen. Hier is het niet zozeer het 
Bayesiaanse concept van prior knowledge, maar vooral de Bayesiaanse computationele 
gereedschapskist die ik gebruik om het probleem mee te onderzoeken. Dit abstracte 
onderwerp is onder andere van belang voor een beter begrip van modellen zoals latente 
klassen analyse en model based clustering.  
 
Het vierde deel van mijn onderzoek betreft de item response theorie. Dit is het eerste 
onderwerp waar ik mij onderzoeksmatig mee bezig heb gehouden. Momenteel ligt mijn 
aandacht bij interessante en innovatieve toepassingen van de item response theorie binnen 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
 
De derde hoofdtaak van mijn leerstoel is het verzorgen van  
 
Onderwijs. 
 
Het is nog te vroeg om de Bayesiaanse statistiek in het onderwijs in te brengen. Weliswaar 
beginnen de eerste toepassingen van een en ander zichtbaar te worden in de sociaal-
wetenschappelijke literatuur, maar de meeste onderzoekers gebruiken nog steeds de klassieke 
statistiek (dat wil zeggen hypothesetoetsing). Voor een goede academische vorming van de 



studenten is het dan voorlopig ook nog nodig ze de klassieke statistiek te onderwijzen. Aan de 
andere kant is het al wel de juiste tijd om ideeën die raken aan het Bayesiaanse 
gedachtengoed in het onderwijs in te brengen. Hierbij kan gedacht worden aan de eerder 
genoemde combi van voordenken en nadenken. Dit laatste wordt mogelijk omdat in het 
huidige onderwijs methoden en statistiek gepresenteerd worden in een sociaal-
wetenschappelijke context. Voordenken in termen van x en y is onmogelijk. Voordenken in 
termen van ‘IQ’ en ‘Inkomen’ voor een steekproef van Nederlanders in de leeftijd van 30 tot 
35 jaar is daarentegen prima te doen. 
 
Daarnaast is er sinds kort een minor Methodenleer en Statistiek. Hierbinnen zitten twee 
vakken waarvan de titel begint met theorieconstructie en statistisch modelleren. Hier wordt de 
studenten geleerd hun theorieën (dat wil zeggen hun ‘goede verhalen’) vooraf te 
operationaliseren in termen van lineair structurele modellen, en vervolgens te bepalen welk 
model, en dus welke theorie, het beste is. U begrijpt, deze benadering zit heel dicht aan tegen 
het Bayesiaanse gedachtengoed zoals uiteengezet in het begin van deze rede. 
 
Op termijn, als onderzoekers de Bayesiaanse benadering meer en meer gaan gebruiken, en 
een en ander ook in toegankelijke software geïmplementeerd is, zal er in het onderwijs 
vanzelf meer aandacht voor de Bayesiaanse benadering komen. 
 
Ik nader nu het einde van mijn rede, wat mij nog rest is een 
 
Dankwoord 
 
In de eerste plaats dank ik het College van Bestuur van deze universiteit en de huidige en de 
vorige decaan van onze faculteit voor het in mij gestelde vertrouwen. Verder dank ik de 
volgende personen die bepalend zijn geweest voor mijn wetenschappelijke doen en denken: 
 
Hooggeleerde Molenaar, ik heb 15 jaar als student-assistent, promovendus en 
wetenschappelijk medewerker bij u gewerkt. In die tijd heb ik de kunst van ons vak grondig 
van u af kunnen kijken. Hiermee bedoel ik niet alleen statistische kennis en onderwijskundige 
vaardigheden. Minstens zo belangrijk waren uw vaardigheden om inhoudelijke onderzoekers 
en inhoudelijke groepen ervan te overtuigen dat statistiek belangrijk, nuttig en bruikbaar is. Ik 
heb u altijd ervaren als een stimulerende, faciliterende en innoverende leider. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik hier zonder uw bijdrage niet gestaan had. 
 
Hooggeleerde Verhelst, uw wetenschappelijke ideeën heb ik altijd bijzonder inspirerend 
gevonden. Publicaties met titels als “OPLM”, “statistiek met theta-hoed”, “dynamische 
Rasch-modellen” en “Rasch-modellen voor meerkeuze-data” zijn door mij stuk gelezen en 
zijn voor mij voorbeelden van mooi en goed onderzoek. Daarnaast waren er boeiende 
discussies over het vak, uitmondend in weddenschappen als we het echt niet eens konden 
worden. 
 
Hier niet aanwezig is Professor Donald Rubin. Hij heeft (onder andere) baanbrekend werk 
verricht op de onderwerpen “missing data analyse” en “causaliteit”. Zijn pragmatisch 
Bayesiaanse kijk op het vak, en zijn door concrete problemen bepaalde benadering, is zeer 
bepalend geweest voor mijn huidige manier van denken.  
 
Hooggeleerde van der Heijden, dat ik hier vandaag sta is te danken aan de door u geboden 
mogelijkheden om me te ontwikkelen op het gebied van onderwijs, onderzoek, management 



en bestuur. Daarnaast is het ook voornamelijk uw sturing van onze capaciteitsgroep die een 
derde hoogleraar mogelijk heeft gemaakt.  
 
Verder zijn er ook twee groepen waaraan ik dank verschuldigd ben. Mijn loopbaan is 
begonnen bij de vakgroep Statistiek en Meettheorie in Groningen. Met mensen zoals Ivo 
Molenaar, Wijbrand van Schuur, Tom Snijders, Anne Boomsma, en mijn generatiegenoten 
Marijtje van Duijn, Wendy Post, Jelle van Lenthe,  Thom Luijben en Astrea Camstra, was dit 
een uitermate inspirerende, dynamische en leerrijke werkomgeving. Hierna volgde 
Methodenleer en Statistiek in Utrecht. Vanaf de eerste dag heb ik me gerealiseerd dat de stap 
van Groningen naar Utrecht het best beschreven kan worden door het gezegde ‘verandering 
van kost doet eten’. De hoeveelheid nieuwe kost die me in Utrecht door mijn collega’s is 
voorgeschoteld, heeft me zeker doen groeien. Drie promovendi zorgen ervoor dat ik me 
zelden verveel. Irene Klugkist, Olav Laudy en Bernet Kato, het samen onderzoek doen is een 
groot genoegen. Onze samenwerking is er een voorbeeld van de meerwaarde van het geheel 
boven de som der delen. 
 
En tot slot, mijn ouders en mijn zus. Vader en Moeder, zonder jullie had ik hier nu niet 
gestaan. Jullie steun door de jaren heen is van onschatbare waarde geweest. Ik heb dat altijd 
enorm gewaardeerd. En José, al twaalf jaar, dat wil zeggen sinds mijn promotie, vraag je me 
bij elk bezoek wanneer ik nu eindelijk eens een keer hoogleraar word. Het voelt dan ook goed 
je te kunnen zeggen, dat het nu eindelijk gebeurd is.  
 
Hiermee kom ik aan het einde van mijn rede. Mocht u hier en daar uw twijfels hebben bij het 
gezegde, realiseert u zich dan mijn motto: “beter een goed verhaal dan de hele waarheid”. 
 
Ik heb gezegd. 
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