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Validatie

§ Chatfield (1995, 403 maal geciteerd):
● Validation: model checking
● Benadrukt bestaan van ‘model uncertainty’:

onzekerheid wordt vaak onderschat
● Adviseert model te valideren op een volledig nieuwe

reeks, ‘true replication’
● Data splitting, hold-out samples: onvermijdelijk bij

validatie van tijdreeksmodellen
● Bayesian model averaging?

Chatfield, C. (1995) Model uncertainty, data mining and statistical inference.
Journal of the Royal Statistical Society A; 158(3), pag 419-466



“Essentially, all models are wrong, but
some are useful”

George E.P. Box



Pragmatisme

§ filosofische stroming (ontstaan in VS, ca. 1870)
§ focus op het verbinden van de praktijk met de theorie,

die volgens het pragmatisme niet los van elkaar staan
§ praktijk als toetssteen voor de geldigheid van een

theorie
§ “een opvatting is waar als het in de praktijk werkt”



Tijdreeksmodellering:
Data Model

Chatfield, p. 428

Op zoek naar het ‘true model’?
òf

Een meer pragmatische aanpak:
Op zoek naar een model dat bruikbaar is.

Meerdere modellen kunnen bruikbaar zijn.
En: is modelverbetering de kosten waard?



Goodness-of-fit

Past het model bij de
waarnemingen?

• Percentage verklaarde variantie
• RMSE etc.

Kalibratieperiode!



Goodness-of-fit

PVV = 84 %, RMSE = 15 cm
ℎ = ℎ∗ + ℎ∗ = ℎ∗ + e, − = − +

cm-mv



Diagnostic checking

§ Box en Jenkins:
identification – estimation - diagnostic checking

Wordt aan de
modelveronderstellingen
voldaan?

Toegepast op residuen van de kalibratie!



Diagnostic checks

§ Voldoet het model aan de veronderstellingen?



Fysische plausibiliteit

Komt het model overeen met
hoe ik denk dat de natuur in
elkaar zit?
• Je kennis kan beperkend zijn: data

leiden niet tot nieuwe inzichten als je
toetst op fysische plausibiliteit!



Validatie

The proof of the pudding is
in the eating
• Is het model bruikbaar in de praktijk?



Validatieresultaten 31A0103_1
(data splitting)

PVV=82%, RMSE=19cm
ME=18,7 cm,
RMSE=28,5cm
P=19%



Validatie van ruimtelijk voorspelde
tijdreeksen



Validatie van 95%-voorspellingsintervallen:
Oeps!



Validatie van de standaardafwijking van de
voorspelfout: oeps!



Data worth analysis d.m.v. validatie:
bodemkartering voor schadeberekeningen.
Is gedetailleerde kartering nuttig?

§ Absolute fout bodemkaart 1:25 000 is significant kleiner
dan absolute fout bodemkaart 1:50 000 (a=0.05)
§ Gemiddeld is de afname in absolute fout gelijk aan

€ 13,16 ha-1 jr-1

§ Contante waarde daarvan is € 258 ha-1

§ Bodemkartering 1 : 25 000 kost € 30 ha-1

§ Conclusie: 30 < 258, dus bodemkartering 1 : 25 000 is
de investering waard geweest!



Einde

Bedankt voor uw
aandacht!



Validatie

§ Oreskes e.a. (1994):
● Verification: aantonen van de ‘waarheid’ van een

model
● Validation: vaststellen van de ‘geldigheid’ van een

model
● Confirmation: in hoeverre worden modeluitkomsten

bevestigd door waarnemingen?
● Bescheidenheid geboden: steekproef, fouten in

waarnemingen

Oreskes, N., K. Shrader-Frechette en K. Belitz (1994) Verification, validation, and
confirmation of numerical models in the earth sciences; Science; 263(5147), pag 641-646


