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Toelichting: Gewone en logistische regressie en verschillende 
succesvariabelen 

In het onderzoek zijn verschillen regressie en logistische regressie analyses uit gevoerd 
met zowel de succesvariabele uit het schoolloopbaanonderzoek van de gemeente 
Amsterdam als afhankelijke variabele: een diploma op of boven het niveau van het 
basisschool advies met maximaal 1 jaar vertraging en de door de rekenkamer meer 
stringente gehanteerde succesvariabele: een diploma op of boven het niveau van het 
basisschool advies zonder vertraging. Daarnaast zijn er analyse uitgevoerd op de groep 
leerlingen waarvan de opleiding van de ouders bekend is en ook op de gehele groep 
inclusief leerlingen waarvan de opleiding van de ouders niet bekend is. In de tabellen 1 en 
2 zijn de resultaten van deze verschillende analyses opgenomen. 
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Tabel 1 - Logistische en gewone regressieanalyse op de groep 
leerling waarvan de opleiding van de ouders bekend is, voor twee 
verschillende succesvariabelen. 

 
N=4.363, opleiding ouders onbekend niet meegenomen 

 

Logistische regressie Gewone regressie 

 

Succes 1 Succes 2 Succes 1 Succes 2 

 

b p  sig b p sig b p sig  b p sig  

constante  0,52 0,06 * -0,10 0,71   0,62 0,00 ** 0,48 0,00 ** 

 cohort  0,05 0,45   0,00 0,98   0,01 0,44   0,00 0,98   

 inkomensgroepen (ref: 110-140%)                          

Minimahuishoudens                         

met (min. 2x) SV en (min 2x) SP en geen PC  0,35 0,20   0,52 0,05 * 0,08 0,17   0,13 0,05 ** 

met alleen (min. 2x) SV en geen andere 

regeling  

-0,01 0,97   -0,02 0,95   0,00 0,98   0,00 0,95   

met alleen (min. 2x) SP en geen andere 

regeling  

0,21 0,49   0,35 0,23   0,05 0,44   0,09 0,22   

met PC (en meestal SV en/of SP)  0,31 0,31   0,50 0,10 * 0,07 0,28   0,12 0,09 * 

zonder regeling  0,04 0,92   0,09 0,80   0,01 0,86   0,02 0,80   

Overige huishoudens                         

 inkomen 140 -299% of <140% en teveel 

vermogen  

0,25 0,29   0,25 0,27   0,06 0,24   0,06 0,27   

inkomen >300%  0,47 0,06 * 0,45 0,06 * 0,09 0,07 * 0,11 0,06 * 

 opleiding ouders (ref: laag)                          

 midden  0,20 0,02 ** 0,05 0,57   0,05 0,01 ** 0,01 0,55   

 hoog  0,69 0,00 ** 0,32 0,00 ** 0,13 0,00 ** 0,08 0,00 ** 

onbekend                         

 herkomst (ref: geen migratieachtergrond                          

 westerse migratieachtergrond  -0,07 0,64   -0,42 0,72   -0,01 0,70   -0,01 0,73   

 niet-westerse migratieachtergrond  -0,33 0,00 ** -0,31 0,00 ** -0,06 0,00 ** -0,08 0,00 ** 

 bron huishoudinkomen (ref: loondienst)                          

 eigen bedrijf  0,25 0,01 ** 0,00 0,96   0,04 0,02 ** 0,00 0,96   

 bijstand  -0,27 0,11   -0,28 0,07 * -0,06 0,07 * -0,07 0,07 * 

 andere uitkering  -0,07 0,68   -0,14 0,37   -0,02 0,62   -0,03 0,37   

 pensioen/anders                    

(pseudo) R2  0,043     0,018   0,049     0,025     

* sign. p <0,10 

            ** sign p <0,05 

         
  

 Succes1: Het behalen van een schooldiploma op of boven het niveau van het basisschooladvies  

(met maximaal 1 jaar vertraging) 

Succes2: Het behalen van een schooldiploma op of boven het niveau van het basisschooladvies zonder vertragingen 

(niet zitten blijven) 
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Tabel 2 - Logistische en gewone regressieanalyse op de groep 
leerling waarvan de opleiding van de ouders niet bekend is, voor 
twee verschillende succesvariabelen. 

In hoofdstuk 13 geven we aan dat de logistische regressie analyse en de gewone regressie 
analyse weliswaar verschillende analyse methoden zijn die gebruikt kunnen worden bij 
een dichotome afhankelijke variabele (wel succesvol versus niet succesvol), maar dat de 
inhoudelijke interpretatie van de uitkomsten identiek is. In tabel 3 laten we zien dat 

 

N=7.432, opleiding ouders onbekend wel meegenomen 

 

Logistische regressie Gewone regressie 

 

Succes 1 Succes 2 Succes 1 Succes 2 

 

b p sig b p  sig b p sign b p  sig 

constante  0,55 0,01 ** -0,07 0,73   0,62 0,00 ** 0,48 0,00 ** 

 cohort  0,01 0,83   0,00 0,93   0,00 0,82   0,00 0,93   

 inkomensgroepen (ref: 110-140%)                          

Minimahuishoudens                         

met (min. 2x) SV en (min 2x) SP en geen PC  0,33 0,10 * 0,43 0,03 ** 0,07 0,08 * 0,11 0,02 ** 

met alleen (min. 2x) SV en geen andere regeling  0,12 0,59   0,07 0,76   0,03 0,55   0,02 0,76   

met alleen (min. 2x) SP en geen andere regeling  0,39 0,09 * 0,34 0,12   0,09 0,06 * 0,08 0,12   

met PC (en meestal SV en/of SP)  0,42 0,07 * 0,46 0,04 ** 0,09 0,05 * 0,11 0,04 ** 

zonder regeling  0,05 0,83   0,05 0,84   0,01 0,81   0,01 0,84   

Overige huishoudens                         

 inkomen 140 -299% of <140% en teveel 

vermogen  

0,37 0,03 ** 0,25 0,13   0,08 0,02 ** 0,06 0,12   

inkomen >300%  0,77 0,00 ** 0,53 0,00 ** 0,15 0,00 ** 0,13 0,00 ** 

 opleiding ouders (ref: laag)                          

 midden  0,13 0,14   0,01 0,91   0,03 0,07 * 0,00 0,89   

 hoog  0,55 0,00 ** 0,27 0,00 ** 0,10 0,00 ** 0,06 0,00 ** 

Onbekend 0,21 0,01 ** 0,15 0,03 ** 0,05 0,00 ** 0,04 0,03 ** 

 herkomst (ref: geen migratieachtergrond                          

 westerse migratieachtergrond  -0,11 0,30   -0,10 0,26   -0,02 0,38   -0,02 0,27   

 niet-westerse migratieachtergrond  -0,35 0,00 ** -0,28 0,00 ** -0,07 0,00 ** -0,07 0,00 ** 

 bron huishoudinkomen (ref: loondienst)                          

 eigen bedrijf  0,16 0,03 ** -0,04 0,51   0,03 0,04 ** -0,01 0,51   

 bijstand  -0,25 0,06 * -0,30 0,02 ** -0,06 0,04 ** -0,07 0,02 ** 

 andere uitkering  -0,15 0,22   -0,16 0,18   -0,03 0,18   -0,04 0,18   

 pensioen/anders  -0,17 0,26   -0,30 0,03 ** -0,04 0,23   -0,07 0,03 ** 

( pseudo) R2  0,037     0,016   0,041     0,022     

* sign. P <0,10 

            ** sign p <0,05 

         
  

 Succes1: Het behalen van een schooldiploma op of boven het niveau van het basisschooladvies 

 (met maximaal 1 jaar vertraging) 

Succes2: Het behalen van een schooldiploma op of boven het niveau van het basisschooladvies zonder vertragingen  

(niet zitten blijven) 
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alhoewel beide methoden verschillende coëfficiënten opleveren, ze toch leiden tot 
dezelfde conclusies. 

 

Tabel 3 - Vergelijking van de uitkomsten  van de logistische en 
gewone regressieanalyse op de groep leerlingen waarvan de 
opleiding van de ouders bekend is 

  
Logistische regressie 

  
Gewone 
regressie 

Verschil 

  Succes 2       Succes 2 

  b 
Pro-
portie 

Verschil % 
tov basis   b  

constante (basis) -0,10  0,48 
 

  0,48 **   
 cohort  0,00   0,48 0,00   0,00   0,00 

 inkomensgroepen (ref: 110-140%)    

  
  

 
    

Minimahuishoudens   

  
  

 
    

met (min. 2x) SV en (min 2x) SP en geen 
PC  

0,52 * 0,60 0,13   0,13 ** 0,00 

met alleen (min. 2x) SV -0,02  0,47 0,00   0,00   0,00 

met alleen (min. 2x) SP  0,35  0,56 0,09   0,09   0,00 

met PC (en meestal SV en/of SP)  0,50 * 0,60 0,12   0,12 * 0,00 

zonder regeling  0,09  0,50 0,02   0,02   0,00 

Overige huishoudens   0,48 0,00      0,00 

 inkomen 140 -299% of <140% en teveel 
vermogen  

0,25  0,54 0,06   0,06   0,00 

inkomen >300%  0,45 * 0,59 0,11   0,11 * 0,00 

 opleiding ouders (ref: laag)               

 midden  0,05  0,49 0,01   0,01   0,00 

 hoog  0,32 ** 0,55 0,08   0,08 ** 0,00 

 herkomst (ref: geen migratieachtergrond             

 westerse migratieachtergrond  -0,04  0,46 -0,01   -0,01   0,00 

 niet-westerse migratieachtergrond  -0,31 ** 0,40 -0,08   -0,08 ** 0,00 

 bron huishoudinkomen (ref: loondienst)              

 eigen bedrijf  0,00  0,47 0,00   0,00   0,00 

 bijstand  -0,28 * 0,41 -0,07   -0,07 * 0,00 

 andere uitkering  -0,14  0,44 -0,03   -0,03   0,00 

( pseudo) R2  0,018         0,025    

* sign. p <0,10 
 

 

      ** sign. p <0,05 
 

 

   
 

  Succes2: Het behalen van een schooldiploma op of boven het niveau van het basisschooladvies zonder 
vertragingen (niet zitten blijven) 

 

In Tabel 3 staan de resultaten van de logistische regressie vermeld. De effecten van deze 
regressieanalyse zijn niet eenvoudig te duiden, maar op basis van deze effecten kan voor 
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elke groep in het model de kans op succes worden bepaald. De formule die daarvoor moet 
worden gebruikt is vanwege het feit dat alle groepen als 0-1 variabelen zijn gedefinieerd 
als volgt1:  

Exp (constante + b)/(1+Exp(constante +b). 

Deze formule levert per groep een proportie (kans op succes) op, er vanuit gaande dat alle 
andere variabelen de waarde 0 hebben. De op deze wijze verkregen kans op succes kan 
worden afgezet tegen de kans op succes in het basismodel (0,48). Het verschil kunnen we 
vergelijken met de coëfficiënten in het gewone regressiemodel die alleen de afwijking van 
het succes ten opzichte van de basis weergeven (de constante in het regressiemodel: 0,48). 
Als we de afwijking van het basismodel in de logistische regressie vergelijken met de 
coëfficiënten in het regressiemodel (verschil) dan zien we dat beide modellen exact 
dezelfde informatie opleveren.  

 
 

                                                                    
1 Voor toelichting berekening proportie bij logistische regressie zie: 
https://wikistatistiek.amc.nl/index.php/Logistische_regressie#Wat_betekenen_de_regressiecoeffienten_in_een_logistisch_m
odel.3F 
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