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Deze druk van Inleiding SPSS is bestemd voor versie IBM SPSS Statistics 20 van dit bekende 
programma voor het analyseren van statistische gegevens. Dit boek bouwt voort op het 
succes van de voorgaande drukken voor oudere versies van SPSS en is geheel aangepast 
aan de nieuwe mogelijkheden en opbouw van versie 20. 

De leerboeken Inleiding SPSS van Eelko Huizingh zijn al jaren de meest succesvolle leerboeken 
over SPSS die worden gebruikt in het hoger onderwijs. De inhoud van deze boeken is 
gebaseerd op een in de praktijk bewezen didactische formule.

 veel aandacht voor de keuze van analysemethoden, met heldere uitleg over de IBM SPSS  
 Statistics-uitvoer en de interpretatie;

 uitleg van de belangrijkste functies;
 veel voorbeelden die aansluiten bij de beroepspraktijk van degenen die professioneel 

 met IBM SPSS Statiscs werken;
 veel schermafbeeldingen die de lezer bevestigen of hij op de juiste weg is met het zelf 

 doorlopen in IBM SPSS Statistics van de voorbeelden;
 uitgebreide uitleg over het maken van grafi eken;
 met een structuur die zelfstandig werken door studenten mogelijk maakt.

Dr. Eelko Huizingh is verbonden aan de vakgroep Innovatiemanagement & Strategie, Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
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Voorwoord

Statistische analyses zijn het wetenschappelijke wereldje allang ontgroeid. Sla maar een 
willekeurige krant open en u vindt er de resultaten van statistisch onderzoek. Actualitei-
tenrubrieken presenteren eigen opiniepeilingen en in verkiezingstijden worden dagelijks 
nieuwe prognoses bekend gemaakt. De opkomst van statistische software heeft in niet 
geringe mate bijgedragen aan deze ontwikkeling.
SPSS is al enkele decennia een van de belangrijkste statistische softwarepakketten. In 
de loop der tijd is het pakket steeds opnieuw aangepast aan de veranderende wensen van 
gebruikers en de veranderende mogelijkheden van de technologie. Het belangrijkste ver-
schil tussen SPSS voor Windows en alle voorgaande SPSS-versies is het bedieningsgemak. 
Het wordt steeds eenvoudiger om analyses uit te voeren.
Het grote bedieningsgemak kent ook een keerzijde: een t-toets met SPSS uitvoeren lukt 
echt iedereen. Maar weet ook iedereen welke conclusies uit de resultaten mogen worden 
getrokken? En: of in dit geval eigenlijk wel een t-toets mocht worden uitgevoerd? Deze 
vragen hebben te maken met het interpreteren van de analyseresultaten en de veron-
derstellingen van de analysetechniek. Met het toenemende bedieningsgemak verschuift 
de aandacht naar deze twee onderwerpen. Het ‘domme’ rekenwerk kan aan de computer 
worden overgelaten.

 Doelstelling boek

Een goed boek over SPSS dient dus niet alleen te gaan over ‘het indrukken van knoppen’. 
Het dient het gebruik van SPSS in een breder perspectief te plaatsen. De doelstelling van 
dit boek is dan ook:

Het leren benutten van de mogelijkheden van SPSS bij het verantwoord uitvoeren van 
statistisch onderzoek.

Om deze doelstelling te realiseren is dit boek in twee delen ingedeeld. Deel I is getiteld 
‘Leren werken met SPSS’. In dit deel worden de mogelijkheden van SPSS geschetst per 
fase van het  onderzoeksproces. Daarnaast bevat deel I een drietal sessies. De drie ses-
sies zijn zo geschreven dat u ze zittend achter het beeldscherm kunt doornemen. Alle te 
geven muis- en toetsaanslagen worden genoemd, voorzien van de nodige tekst en uitleg. 
Dit maakt het boek uitstekend geschikt voor zelfstudie. Tijdens de drie sessies wordt het 
uitvoeren van een klein onderzoek nagebootst, zodat u precies die dingen doet die u later 
bij uw eigen onderzoek ook zult doen.
Deel II, ‘Werken met SPSS’, is bedoeld als naslagdeel. U verzamelt gegevens en wilt hier-
mee bepaalde bewerkingen of analyses uitvoeren en staat voor de vraag hoe u dit met 
SPSS kunt doen. Deel II is gewijd aan de vele analyses die SPSS kent. Bij elke analyse 
worden de dialoogkaders afgebeeld en de door SPSS gemaakte uitvoer getoond, besproken 
en geïnterpreteerd. Om u behulpzaam te zijn bij het verantwoord uitvoeren van statis-
tisch onderzoek, worden in elk hoofdstuk ook de te maken veronderstellingen en verwante 
analysetechnieken genoemd. Om de toegankelijkheid van deel II te vergroten, is achterin 
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het boek (aan de binnenzijde van het omslag) een overzicht opgenomen van de verschil-
lende soorten analyses afgezet tegen het meetniveau van de gegevens.

 Gebruik boek

Zelf geef ik aan de Rijksuniversiteit Groningen al vele jaren cursussen waarbij we SPSS 
gebruiken. Gebaseerd op mijn ervaringen heb ik destijds het boek Inleiding SPSS geschre-
ven. Van dit boek zijn inmiddels meer dan tien versies verschenen, waarbij het boek 
steeds is aangepast aan de nieuwe mogelijkheden van SPSS en ideeën opgedaan tijdens 
het gebruik van mijn boek. 
Mijn ervaring is dat het leren werken met SPSS en het gebruiken van SPSS bij statistisch 
onderzoek twee verschillende zaken zijn. Vandaar ook de tweedeling in dit boek. Het uit-
gangspunt bij het leren werken met SPSS is dat een softwarepakket het beste vanachter 
het beeldscherm geleerd kan worden. Over een softwarepakket moet niet uitgebreid wor-
den verteld of gelezen — zelf de knoppen indrukken is de beste leerschool. Daarom bevat 
deel I een drietal sessies waarin alle belangrijke onderdelen van SPSS aan de orde komen.
Voor het goed uitvoeren van statistische analyses is een makkelijk toegankelijk naslag-
werk nodig. Hierin moeten analyses stap voor stap worden uitgelegd en de uitkomsten 
op een begrijpelijke manier worden toegelicht. Daarnaast dient duidelijk te zijn welke 
conclusies getrokken mogen worden uit welke uitkomsten. Deze ideeën bepalen de opzet 
van de hoofdstukken in deel II.
Om het gebruik van het boek te vergemakkelijken, is via de uitgever docentenmateriaal 
beschikbaar.

 Dankwoord

Een aantal mensen heeft een voor mij belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandko-
ming van dit boek. Allereerst wil ik IBM SPSS en in het bijzonder Sebastiaan Vrij dank 
zeggen voor de uitstekende samenwerking die we nu al meer dan twintig jaar hebben. 
Het contact met de verschillende medewerkers blijkt telkens opnieuw een plezierige en 
efficiënte ervaring en vormt voor mij een aangename stimulans om dit boek steeds weer 
bij te werken.
Tot slot bedank ik Ilse en Evelien. Mede dankzij hen verkeer ik in de gelukkige omstan-
digheid steeds weer uitdagend plezier met productief werk te kunnen afwisselen. Daar 
geniet ik erg van!

Groningen, april 2012

Eelko Huizingh
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Deel I
Leren werken met SPSS

Dit eerste deel bestaat uit drie inleidende en drie praktische hoofdstukken. In de eerste 
drie hoofdstukken worden de achtergronden en mogelijkheden van SPSS beschreven en in 
de andere drie hoofdstukken wordt in de vorm van sessies de werking van SPSS toegelicht.

Hoofdstuk 1 behandelt de geschiedenis en de mogelijkheden van het SPSS-gegevens-
analysesysteem en in hoofdstuk 2 staat de vraag centraal hoe u SPSS kunt gebruiken 
binnen een onderzoek. Het onderzoeksproces wordt daartoe in zeven fasen opgedeeld en 
per fase wordt aangegeven welke ondersteuning SPSS kan bieden. In hoofdstuk 2 worden 
ook steeds de bijbehorende SPSS-opdrachten genoemd.
Voordat u met SPSS kunt gaan analyseren, moet eerst een gegevensbestand worden 
gemaakt. Hiertoe moeten metingen of enquêtevragen naar variabelen worden ‘vertaald’ 
en, na het bepalen van de codering, de gegevens in een computerbestand worden inge-
voerd. Van dit alles wordt een overzicht opgesteld, dit is het in hoofdstuk 3 besproken 
codeboek.

De laatste drie hoofdstukken van deel I zijn praktisch van aard. Elk hoofdstuk bestaat 
uit een sessie waarin aan de hand van een eenvoudig voorbeeld alle onderwerpen aan 
de orde komen die van belang zijn om te kunnen werken met SPSS. De drie sessies zijn 
zo geschreven dat u ze zittend achter het beeldscherm kunt doornemen. Alle te geven 
muis- en toetsaanslagen worden genoemd, voorzien van de nodige tekst en uitleg. Omdat 
tijdens de drie sessies het uitvoeren van een klein onderzoek wordt nagebootst, doet u 
precies die dingen die u later bij uw eigen onderzoek ook zult gaan doen.

Wat is het doel van de sessies?
Voor ervaren SPSS-gebruikers is het een snelle kennismaking met de nieuwste versie van 
SPSS. Voor degenen die nu voor het eerst kennismaken met SPSS (in SPSS-jargon zijn zij 
de new friends, in tegenstelling tot de hierboven besproken old friends), geven de sessies 
in vogelvlucht een indruk van de opbouw, de werkwijze en de mogelijkheden van SPSS.
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1  Achtergronden van SPSS voor 
Windows

Inleiding

In een wereld waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, is SPSS een van de 
oudste en nog steeds veelgebruikte softwarepakketten. De eerste versie van SPSS ver-
scheen al in 1968! Paragraaf 1.1 beschrijft de ontwikkeling die het pakket sindsdien heeft 
doorgemaakt. De programmatuur van SPSS bestaat uit een basismodule, die u altijd nodig 
hebt om te kunnen werken met SPSS, en daarnaast een aantal uitbreidingsmodu les. De 
mogelijkheden hiervan worden in paragraaf 1.2 kort besproken. 

1.1  SPSS: historie en ontwikkeling

Statistiek is voor een groot deel niets anders dan het vele malen herhaald uitvoeren van 
eenvoudige rekenkundige bewerkingen. Neem het berekenen van een veelgebruikt kenge-
tal als de standaarddeviatie (de standaardafwijking). Dit gaat als volgt:
• Tel het aantal waarnemingen.
• Bereken het totaal van alle waarnemingen.
• Deel het totaal door het aantal waarnemingen, dit is het gemiddelde.
• Trek van iedere waarneming het gemiddelde af.
• Kwadrateer deze verschillen.
• Tel alle kwadraten bij elkaar op.
• Deel dit totaal door het aantal waarnemingen minus 1.
• Trek de wortel uit de uitkomst van de deling.

Hoewel het bovenstaande een hele mond vol is, ziet u dat de kennis die nodig is voor 
deze berekeningen nauwelijks het niveau van de basisschool ontstijgt. Deze berekening 
een keer met de hand uitvoeren is nuttig om inzicht te krijgen in statistiek. Maar wat een 
werk zou het zijn om dit voor honderd waarnemingen te moeten doen, nog afgezien van 
de kans op fouten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat al vanaf het eerste begin van 
het computertijdperk dit rekenapparaat dankbaar gebruikt wordt door statistici. Het is 
evenmin verwonderlijk dat pas met de ontwikke ling van computers de toegepaste statis-
tiek een hoge vlucht heeft kunnen nemen.
Al sinds 1968 draagt SPSS hieraan zijn steentje bij. SPSS is destijds ontwikkeld als analy-
seprogramma voor sociale wetenschappers. De letters SPSS vormden in die tijd de afkor-
ting van Statistical Package for the Social Sciences. Tegenwoordig is SPSS veel meer: 
het programma wordt nu verkocht als een modulair totaalpakket voor gegevensinvoer, 
gegevens verwerking en gegevenspresentatie. De doelgroep bestaat dan ook allang niet 
meer uit alleen sociale wetenschap pers, SPSS is overal bruikbaar waar gegevens worden 
verzameld, geanalyseerd en gepresenteerd in tabellen en grafieken.
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Een sterk punt van SPSS is dat het nagenoeg alle veelgebruikte analysetechnieken kan 
uitvoeren. Dit maakt het pakket onder andere bijzonder geschikt voor het analyseren 
van vragenlijsten. Een van de kenmerken van vragenlijsten is namelijk dat variabelen op 
verschillende meetniveaus voorkomen. Dus niet alleen ratio of interval, maar ook nomi-
naal of ordinaal. De grote toepasbaarheid van het programma laat zich ook in aantallen 
uitdrukken: SPSS beweert wereldwijd meer dan 3 miljoen gebruikers te hebben.

Veranderende statistiek en technologie
Gedurende de vele jaren die zijn verstreken sinds 1968 is er flink gesleuteld aan SPSS om 
het programma aan te passen aan de voortschrijdende ontwikkelingen op het terrein van 
statistiek en technologie. Veel statistische methoden die in de laatste vier decennia zijn 
ontwikkeld of verbeterd, werden in SPSS opgenomen. Daarnaast heeft SPSS de ontwikke-
ling doorgemaakt van grote mainframes, opgesteld in speciaal hiervoor ingerichte reken-
centra, tot laptops met de afmetingen van een schrijfblok. De vroegere SPSS-gebruikers 
moesten een stapeltje met opdrachten klaarmaken en inleveren, eerst in de vorm van 
ponskaarten bij de balie van een rekencentrum en later in de vorm van een computer-
bestand via een terminal. Na een tijdje wachten konden ze de geprinte uitvoer ophalen. 
Latere versies van SPSS werden steeds gebruiksvriendelijker. Naast vele kleine stapjes 
voorwaarts kende SPSS in deze ontwikkeling twee grote stappen. De eerste werd in 1983 
gezet met het verschijnen van SPSS/PC, de eerste SPSS-versie voor personal computers. 
Negen jaar later, in 1992, volgde de tweede grote stap met de komst van SPSS voor Win-
dows, een versie die nog veel gemakkelijker te gebruiken was. SPSS voor Windows was 
namelijk de eerste versie van SPSS waarbij kennis van de speciale SPSS-opdrachtentaal 
niet meer nodig is. SPSS is sindsdien nog gemakkelijker en sneller te (leren) gebruiken.

De gebruikers
Niet alleen SPSS, maar ook de gebruikers zijn sterk veranderd in de loop der tijd. De 
‘eerste’ SPSS-gebruikers hebben veel van de gebruikte technieken nog met de hand moe-
ten uitvoeren en kenden deze daarom van haver tot gort: veronderstellingen, bereke-
ningswijze en betekenis van de uitkomsten waren voor hen gesneden koek. Dit geldt 
voor de hedendaagse SPSS-gebruikers veel minder, met het gevaar dat analyses verkeerd 
uitgevoerd of geïnterpreteerd worden. Dit gevaar wordt nog vergroot door het toegeno-
men bedieningsgemak: iedere leek kan een willekeurige geavanceerde analyse met SPSS 
uitvoeren, maar begrijpen is vers twee. SPSS kan hiervoor weinig bescherming bieden, 
dus een goede statistische basiskennis blijft voor het toepassen van veel technieken 
onontbeerlijk.

1.2  Het SPSS-gegevensanalysesysteem

SPSS biedt een zeer brede verzameling van statistische methoden. Het nadeel hiervan is 
dat veel gebruikers mogelijkheden worden geboden die ze nooit zullen gebruiken. Daarom 
is SPSS opgedeeld in modules die tezamen het  SPSS-gegevensanalysesysteem vormen. 
Naast de  basismodule kunnen gebruikers kiezen uit een reeks speciale modules, die ook 
afzonderlijk worden verkocht.
In dit boek worden alleen de mogelijkheden van de basismodule besproken. De basismo-
dule hebt u altijd nodig om te kunnen werken met SPSS. Deze module bevat opdrachten 
om gegevensbestanden te maken en te bewerken, en daarnaast de meest gebruikte ana-
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lysemethoden. Voorbeelden hiervan zijn frequentietabellen, kruistabellen, vele soorten 
grafieken, t-toetsen, variantie-, correlatie- en regressieanalyse (zie paragraaf 2.5 voor 
een uitgebreider overzicht). 
Het bedrijf SPSS is in de zomer van 2009 overgenomen door IBM. Toen is ook de naam van 
de software veranderd in ‘IBM SPSS’. In dit boek wordt versie 20.0.0 van SPSS besproken. 
Deze versie is op de markt gebracht in 2011 en heet officieel ‘IBM SPSS Statistics 20’. Voor 
het gemak spreken we in dit boek uitsluitend van SPSS. Voor oudere versies van SPSS is 
het boek ‘Inleiding SPSS 18.0’ meer geschikt. 
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2  Het gebruik van SPSS bij statistisch 
onderzoek

Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is om een overzicht te geven van de mogelijkheden van SPSS. 
We doen dit aan de hand van de verschillende fasen in het onderzoeksproces. De onder-
zoeksdraad wordt opgepakt bij het verzamelen van de gegevens en weer losgelaten nadat 
alle analyses zijn uitgevoerd en het  onderzoeksverslag wordt geschreven. Voor elke fase 
wordt besproken welke ondersteuning SPSS kan bieden. Tevens worden de namen van de 
te gebruiken opdrachten gegeven. Doordat ook telkens de paragrafen worden genoemd 
waarin deze opdrachten worden behandeld, is dit hoofdstuk ook tijdens een onderzoek 
goed te gebruiken als referentiepunt.
De zeven fasen die in het onderzoeksproces worden onderscheiden, worden in paragraaf 
2.1 kort beschreven. In de volgende zes paragrafen komt telkens een fase aan de orde. 
Het maken van het gegevensbestand wordt beschreven in paragraaf 2.2, daarna volgt 
het controleren van de gegevens (zie paragraaf 2.3). De volgende stap, het bewerken 
van de gegevens, is nodig als een analyse niet met alle originele gegevens moet worden 
uitgevoerd (paragraaf 2.4). Het analyseren van de gegevens is de raison d’être van SPSS, 
paragraaf 2.5 is daarom ook de langste paragraaf. Na het analyseren volgt het interprete-
ren van de analyseresultaten, zie paragraaf 2.6. In de laatste fase wordt een onderzoeks-
verslag gemaakt (paragraaf 2.7).

2.1  Het onderzoeksproces

Hoewel vele wetenschappers faseringen hebben bedacht om het proces van statistisch 
onderzoek beter te structureren, zien de meeste studies er in hoofdlijnen hetzelfde uit. 
Aan het begin van het onderzoek wordt een probleemstelling geformuleerd (een algemene 
vraagstelling) waaruit een aantal toetsbare hypothesen worden afgeleid (concrete vraag-
stellingen). Om het toetsen van de hypothesen mogelijk te maken, worden gegevens ver-
zameld, waarna de hypothesen met behulp van statistische analyses worden getoetst. Het 
onder zoeksproces eindigt met het opstellen van het onderzoeksverslag waarin conclusies 
en aanbevelingen hun plaats vinden. Het gedeelte van het onderzoeksproces waarbij SPSS 
wordt gebruikt, bestaat uit zeven fasen (zie figuur 2.1). Elke fase wordt kort besproken.

1. Het opstellen en afnemen van een vragenlijst – Nadat is vastgesteld over welke 
onderwerpen het onderzoek meer informatie moet verschaffen, wordt een vragenlijst 
gemaakt en afgenomen. Deze eerste fase is alleen nodig als speciaal ten behoeve van het 
onderzoek gegevens moeten worden verzameld (primaire gegevens). Als gebruik wordt 
gemaakt van al verzamelde gegevens (secundaire gegevens) kan deze stap uiteraard wor-
den overgeslagen.
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1. Opstellen en afnemen vragenlijst

2. Maken gegevensbestand

3. Controleren gegevens

4. Bewerken gegevens

5. Analyseren gegevens

6. Interpreteren analyseresultaten

7. Maken onderzoeksverslag

Ja

Nee

Nieuwe vragen?

Figuur 2.1  De fasen in het onderzoeksproces waarbij SPSS voor ondersteuning kan 
zorgen.

 2. Het maken van een gegevensbestand – Na het verzamelen van de gegevens, met 
behulp van vragenlijsten, invulformulieren of meetapparatuur (bijvoorbeeld scanning), is 
de volgende stap het maken van een gegevensbestand dat SPSS kan analyseren. In deze 
fase worden variabelen gedefinieerd en de verzamelde gegevens gecodeerd, ingetypt en 
opgeslagen in een bestand. Het is ook mogelijk dat de gegevens zich al in een bestand 
bevinden, in dat geval kunnen de gegevens direct in SPSS worden ingelezen.

 3. Het controleren van de gegevens – De volgende stap is het controleren van de 
gegevens. Pas als blijkt dat de gegevens foutloos ingevoerd en ingelezen zijn, kan het 
eigenlijke analysewerk beginnen. Als de ingelezen gegevens fouten bevatten, dan vindt 
terugkoppeling naar de vorige fase plaats: de foutieve gegevens worden gewijzigd, waar-
na de gegevens opnieuw worden gecontroleerd.

 4. Het bewerken van de gegevens – Vaak is het nodig om, voordat de analyses worden 
uitgevoerd, de gegevens eerst te bewerken. Voorbeelden van bewerkingen zijn het maken 
van klasse-indelingen en het selecteren van een groep waarnemingen (bijvoorbeeld alleen 
mannen of alleen mensen ouder dan zestig jaar). Deze fase is facultatief; als u alle ori-
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ginele gegevens in een analyse wilt gebruiken, hoeven de gegevens ook niet bewerkt te 
worden.

 5. Het analyseren van de gegevens – Pas de vijfde fase bestaat uit het daadwerke-
lijk analyseren van de gegevens. In deze fase moet voor het beantwoorden van elke 
onderzoeksvraag de meest geschikte analysemethode worden gekozen. Deze keuze is 
afhankelijk van het doel van de analyse en de mate waarin de gegevens voldoen aan de 
veronder stellingen van een analysemethode. Voor het uitvoeren van de analyse geeft u 
alle benodigde specificaties op, zoals de namen van variabelen en de gewenste kengetal-
len.

 6. Het interpreteren van de analyseresultaten – Het resultaat van een analyse is een 
tabel of grafiek met allerlei kengetallen zoals gemiddelden, overschrijdingskansen en 
correlatiecoëfficiënten. Deze informatie moet worden geïnterpreteerd om vast te stellen 
of de analyse een bevredigend antwoord op een onderzoeksvraag heeft geleverd. Vaak 
leidt interpretatie van de analyseresultaten weer tot nieuwe vragen, zodat een volgende 
bewerkings- en analyseronde begint.

 7. Het maken van een onderzoeksverslag – Als de gegevens uitputtend zijn geana-
lyseerd, wordt een onderzoeksverslag opgesteld. Dit rapport bevat onder meer de inter-
pretatie van de uitkomsten tezamen met de relevante SPSS-uitvoer (grafieken en tabel-
len). Voor een deel zal de SPSS-uitvoer in de lopende tekst worden opgenomen, de meer 
gedetailleerde uitkomsten krijgen vaak een plaats in bijlagen.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt elke fase, met uitzondering van de eerste, in een 
afzonderlijke paragraaf besproken. Voor elke fase wordt aangegeven welke ondersteuning 
SPSS u te bieden heeft.

2.2  Het maken van het gegevensbestand

Na het verzamelen van de gegevens moeten deze worden opgenomen in een bestand 
dat SPSS kan analyseren. Dit wordt het gegevensbestand genoemd. De verzamelde gege-
vens representeren kenmerken, meningen of aspecten van personen, bedrijven, huizen, 
productieseries, subsidies, enzovoort. SPSS gebruikt de term waarneming (in het Engels 
‘case’) voor het object of subject waar iets van wordt gemeten. De gemeten kenmerken 
worden aangeduid als variabelen. Het SPSS-gegevensbestand is een matrix waarin de 
waarnemingen in de rijen staan en de variabelen in de kolommen.
Het maken van een gegevensbestand bestaat uit twee stappen, namelijk het omzetten 
van de metingen in variabelen en het invoeren van de gegevens in het gegevensbestand. 
Beide stappen zullen we kort bespreken. Het is ook mogelijk dat de gegevens zich al in 
een bestand bevinden, bijvoorbeeld een Excel-bestand. De mogelijkheden van SPSS voor 
het inlezen van andere bestanden worden aan het einde van deze paragraaf besproken.

Van metingen tot variabelen
Omdat gegevensbestanden variabelen bevatten, moet u de gemeten kenmerken ‘vertalen’ 
naar variabelen en voor elke variabele vaststellen welke waarden hiervoor mogen worden 
opgegeven. Bij een enquête betekent dit dat elke vraag moet worden omgezet in een of 
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meer variabelen en dat voor elk antwoord een code moet worden bepaald (bijvoorbeeld 
eens zijn met een stelling is code 1 en oneens code 0, zie paragraaf 3.1). De omzetting 
van metingen in variabelen wordt in een overzicht vastgelegd, dit wordt het codeboek 
genoemd. Het  codeboek bevat onder meer de naam en omschrijving van elke variabele en 
de gebruikte codering. Het wordt gebruikt voor het definiëren van de variabelen en het 
coderen van de metingen (zie paragraaf 3.2). Na het invoeren van alle variabelendefini-
ties kunt u in SPSS een codeboek opvragen, zie paragraaf 7.2.
Het opgeven van de  variabelen gebeurt bij SPSS in het variabelenblad van de Data Editor. 
Dit is een spreadsheet waarin u de variabelen en hun kenmerken kunt invoeren. In feite 
geeft u aan SPSS de inhoud van het codeboek op (zie paragraaf 4.4). 
Het codeboek wordt ook gebruikt voor het omzetten van de metingen in waarden van een 
variabele. Dit wordt het coderen van de metingen genoemd. Bij een enquête stelt u voor 
elk antwoord dat iemand heeft gegeven vast welke waarde hiervoor in het gegevensbe-
stand moet worden ingevoerd.

Het invoeren van de  gegevens
De volgende stap is het vullen van het gegevensbestand met gegevens. De gemakkelijkste 
en veiligste manier om gegevens in te voeren is door gebruik te maken van de gegevens-
verzamelingmodule SPSS Data Collection Author. Als u niet over Author beschikt, kunt u 
de gegevens ook intypen in het  gegevensblad (van de Data Editor). Het gegevensblad is 
een spreadsheet waarbij de rijen worden gevormd door waarnemingen en de kolommen 
door variabelen. Het invoeren van de gegevens in het gegevensblad wordt besproken in 
de paragrafen 3.3 en 4.5. Paragraaf 7.3 behandelt een aantal nuttige functies van de Data 
Editor voor het invoegen en verplaatsen van variabelen en waarne mingen.

Het inlezen van gegevens uit een ander pakket
Soms zijn de gegevens al in een softwarepakket vastgelegd, in dat geval moet SPSS het 
gegevensbestand van dat pakket inlezen. SPSS kan bestanden van verschillende andere 
programma’s lezen, zoals databasepakketten (bijvoorbeeld Access) en spreadsheets (bij-
voorbeeld Excel en Lotus 1-2-3). Daarnaast kan SPSS ASCII-bestanden lezen en uiteraard 
ook gegevensbestanden die met andere versies van SPSS zijn gemaakt, zie paragraaf 7.5 
tot en met 7.7.

2.3  Het controleren van de gegevens

Nadat de gegevens zijn ingevoerd (of ingelezen), moet worden gecontroleerd of hierbij 
geen fouten zijn gemaakt. Als u de gegevens via het gegevensblad hebt ingevoerd, moet 
u de gegevens handmatig controleren. Vaak is dit een tijdrovende stap, maar hiermee 
voorkomt u wel dat later analyses moeten worden overgedaan omdat het gegevensbestand 
nog fouten bevat. U kunt de gegevens controleren door in de Data Editor een voor een de 
cellen af te lopen. Een andere mogelijkheid is om de inhoud van dit venster uit te printen. 
Dit overzicht kunt u dan vergelijken met de bron waaruit de gegevens zijn ingevoerd, 
bijvoorbeeld de ingevulde vragenlijsten.
Verder is het raadzaam om, nog voor het begin van de echte analyses, van alle variabelen 
een frequentietabel op te vragen (met de opdracht Frequencies, zie de paragrafen 4.7 en 
11.1). De tabellen maken duidelijk of voor een variabele niet-bestaande codes zijn inge-
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voerd (bijvoorbeeld een 2 bij een variabele met de codering 0 en 1). Daarnaast geven de 
frequentietabellen u alvast een goed inzicht in het gegevensmateriaal.
Als het gegevensbestand nog fouten bevat, kent de Data Editor een aantal handige 
opdrachten om de foutieve gegevens snel in de spreadsheet op te sporen (zie paragraaf 
7.4).

2.4  Het bewerken van de gegevens

De vierde fase in het onderzoeksproces is het bewerken van de gegevens. Deze stap is 
nodig als u bij een analyse niet alle originele gegevens nodig hebt. Als u klasse-indelin-
gen wilt gebruiken, alleen een specifieke groep wilt analyseren of gegevensbestanden 
wilt samenvoegen, dan volgt eerst de stap van het bewerken van de gegevens en daarna 
pas de analyse van de gegevens.
De bewerking heeft betrekking op een van de volgende drie elementen:
• Variabelen, zoals het maken van klasse-indelingen of het berekenen van nieuwe vari-

abelen.
• Waarnemingen, zoals het selecteren van een groep waarnemingen of het sorteren van 

de waarnemingen.
• Het hele gegevensbestand, zoals het samenvoegen of kantelen van gegevensbestanden.

Elke soort bewerkingen wordt in een afzonderlijke subparagraaf besproken, tussen haak-
jes staat steeds de betreffende paragraaf in deel II.

2.4.1 Het bewerken van variabelen

Met deze categorie bewerkingsopdrachten kunt u:
1. Berekeningen met variabelen uitvoeren.
2. Tellen hoe vaak een bepaalde waarde bij verschillende variabelen voorkomt.
3. Gegevens van vorige of volgende waarnemingen gebruiken
4. Klasse-indelingen maken.
5. Rangnummers bepalen.
6. Tekstvariabelen omzetten in numerieke variabelen.
7. Voor tijdreeksgegevens ontbrekende waarden laten invullen.

1. Berekeningen met variabelen uitvoeren: Compute Variable (8.1) – Met de opdracht 
Compute Variable wordt een nieuwe variabele gemaakt die het resultaat is van een bereke-
ning met een of meerdere bestaande variabelen. In de berekening kunt u functies gebrui-
ken, onder andere voor afronden, worteltrek ken en logaritmen. De opdracht kan ook voor 
alleen een specifieke groep waarnemingen worden uitgevoerd.
Als u weet hoeveel iemand heeft betaald voor baanhuur, tenniskleding en een tennisrac-
ket, kunt u met  Compute Variable een nieuwe variabele tennisuitgaven maken, zijnde de 
som van de andere drie variabelen.

2. Tellen hoe vaak een bepaalde waarde voorkomt:  Count (8.2) – Met de opdracht 
Count wordt een nieuwe variabele gemaakt die weergeeft hoe vaak een bepaalde waarde 
bij een aantal variabelen voorkomt. De opdracht kan ook voor alleen een specifieke groep 
waarnemingen worden uitgevoerd.
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Stel dat u in vijf stellingen het belang van bepaalde aspecten van het milieu hebt bena-
drukt en voor elke stelling hebt gevraagd of respondenten het met die stelling eens zijn. 
Dit levert u dus vijf antwoorden (vijf variabelen) per persoon op. Met Count kunt u een 
nieuwe variabele Milieu maken die aangeeft met hoeveel stellingen iemand het eens is 
(Milieu heeft dus waarden tussen nul en vijf).

3. Gegevens van vorige of volgende waarnemingen gebruiken: Shift Values  (8.3) 
– SPSS gebruikt bij berekeningen of analyses alleen gegevens van dezelfde waarneming. 
Soms is dit niet handig, bijvoorbeeld als een actie in de ene periode invloed heeft in een 
volgende periode. Voor de analyse hebt u dan zowel gegevens van de huidige waarneming 
als van een voorgaande (of volgende) waarneming nodig. Met Shift Values verschuift u 
gegevens van een vorige (of volgende) waarneming naar de huidige waarneming.
Stel dat u de reclame-uitgaven in de vorige maand wilt relateren aan de verkopen in de 
huidige maand. Met de opdracht Shift Values maakt u dan eerst een nieuwe variabele die 
de reclame-uitgaven in de vorige maand weergeeft. Daarna kunt u de correlatie berekenen 
tussen deze nieuwe variabele en de verkopen in de huidige maand.

4. Klasse-indelingen maken: Visual Binning en Recode (8.4) – Klasse-indelingen 
worden vaak gebruikt om een continue variabele met veel verschillende waarden in een 
frequentie- of kruistabel op te kunnen nemen. Door de variabele te hercoderen worden de 
vele verschillen de waarden gereduceerd tot enkele klassen. 
Als u de leeftijd in jaren hebt gemeten en een frequentietabel wilt maken, dan moeten 
eerst leeftijdsgroepen worden gevormd met de opdracht Visual Binning (of Recode), bij-
voorbeeld jonger dan 20 jaar, tussen 20 en 40 jaar, en ouder dan 40 jaar.

5. Tekstvariabelen omzetten in numerieke variabelen: Automatic Recode (8.5) – 
De opdracht Automatic Recode zet een tekstvariabele automatisch om in een numerieke 
variabele.
Stel dat een aantal mensen gevraagd is naar hun favoriete tennisspeler en in het 
gegevens bestand de spelersnamen voluit zijn opgenomen, bijvoorbeeld ‘Agassi’, ‘Federer’ 
en ‘Roddick’. Met de opdracht Automatic Recode kunt u deze variabele dan omzetten in 
een numerieke variabele met de waarden 1, 2 en 3. SPSS zorgt er automatisch voor dat 
‘Agassi’ de omschrijving van code 1 wordt, enzovoort.

6. Rangnummers bepalen: Rank Cases (8.6) – Met de opdracht Rank Cases maakt u 
een variabele die de rangorde van de waarnemingen op basis van een of meer variabelen 
weergeeft.
Als u van honderd personen de leeftijd weet, dan kunt u met de opdracht Rank Cases een 
nieuwe variabele maken die voor de jongste persoon de waarde 1 heeft en voor de oudste 
de waarde 100 (de rangnummers kunnen ook andersom worden toegekend).

7. Voor tijdreeksgegevens ontbrekende  waarden laten invullen: Replace Missing 
Values (8.7) – Met de opdracht Replace Missing Values kunt u voor tijdreeksgegevens de 
waarschijnlijke waarde van ontbrekende waarden laten berekenen en deze hiervoor laten 
invullen.
Stel dat van een kind gedurende een jaar elke maand de lengte wordt gemeten en dat de 
waarde voor de maand mei ontbreekt. Door voor de maand mei het gemiddelde van de 
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maanden april en juni in te vullen, krijgt u voor mei een waarde die doorgaans acceptabel 
zal zijn.

2.4.2 Het bewerken van waarnemingen

Met de bewerkingsopdrachten voor waarnemingen kunt u:
1. Een opsplitsing in groepen opgeven voor identieke analyses per groep.
2. Waarnemingen selecteren.
3. Waarnemingen een verschillend gewicht toekennen.
4. Waarnemingen sorteren.

1. Een opsplitsing in groepen opgeven voor identieke analyses per groep: Split File 
(9.1) – Met de opdracht Split File kunt u een bepaalde groepsindeling opgeven, waarna 
SPSS elke volgende analyse automatisch voor elke groep afzonderlijk uitvoert.
Stel dat u voor de groep mannen en de groep vrouwen dezelfde kruistabellen, staafdi-
agrammen en correlatieanalyses wenst. U geeft dan eerst met de opdracht Split File de 
groepsindeling op en als u daarna de analyses uitvoert, wordt elke analyse voor elke groep 
afzonderlijk uitgevoerd.

2. Waarnemingen selecteren: Select Cases (9.2) – De opdracht Select Cases selecteert 
een bepaalde groep waarnemingen waarna de volgende analyses alleen voor deze groep 
waarnemingen worden uitgevoerd. U kunt waarnemingen selecteren op basis van een 
bepaalde voorwaarde, het toeval of het waarnemingnummer.
Als het geslacht van elke respondent bekend is, kunnen met Select Cases alle vrou-
wen worden geselecteerd. Als het gegevensbestand een groot aantal namen en adressen 
bevat, kunt u met Select Cases hieruit een aselecte steekproef trekken. Ook als u een 
analyse met alleen de eerste vijftig respondenten wilt uitvoeren, kunt u dit met Select 
Cases opgeven.

3.  Waarnemingen een verschillend gewicht toekennen:  Weight Cases (9.3) – SPSS 
kent elke waarneming een gelijk gewicht toe, maar met de opdracht Weight Cases kunt u 
hierin verandering aanbrengen. Weight Cases is ook zeer handig wanneer u niet beschikt 
over de oorspronkelijke waarnemingen, maar alleen over de verdeling daarvan (zie het 
voorbeeld in paragraaf 9.3).
Stel dat in het onderzoek mannen ten opzichte van vrouwen oververtegenwoor digd zijn. 
Dit betekent dat verhoudingsgewijs er in de steekproef meer mannen zijn dan in de hele 
populatie. Om de verhouding ten opzichte van vrouwen te herstellen, zou u mannen een 
lager gewicht kunnen geven.

4. Waarnemingen sorteren: Sort Cases (9.4) – Normaal gesproken staan de waarnemin-
gen in het gegevensbestand in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd. Met de opdracht 
 Sort Cases kunt u sorteren en de waarnemingen dus in een andere volgorde zetten. Sort 
Cases is handig in samenhang met de opdracht om te selecteren op basis van het waarne-
mingnummer (zie Select Cases).
Als u een analyse alleen met de jongste vijftig respondenten wilt uitvoeren, dan sorteert 
u eerst de waarnemingen op basis van de leeftijd van de respondent en daarna selecteert 
u de eerste vijftig waarnemingen.
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2.4.3 Het bewerken van het hele gegevensbestand

In tegenstelling tot de andere bewerkingsopdrachten maken de bewerkingsop drachten 
die betrekking hebben op het hele gegevensbestand een nieuw gegevensbestand. Met deze 
categorie opdrachten kunt u:
1. Gegevensbestanden samenvoegen.
2. Waarnemingen samenvoegen (aggregeren).
3. Het gegevensbestand  herstructureren (kantelen).

1.  Gegevensbestanden samenvoegen: Merge Files (10.1) – Soms staan de gegevens 
verdeeld over verschillende gegevensbestanden. Met de opdracht Merge Files kunt u deze 
bestanden samenvoegen door aan een gegevensbestand waarnemingen of variabelen toe 
te voegen.
Stel dat twee personen elk bij een eigen PC de antwoorden op een vragenlijst invoeren. 
Er ontstaan dan twee gegevensbestanden met dezelfde variabelen maar met andere res-
pondenten. In dit geval moeten de waarnemingen uit het ene bestand worden toegevoegd 
aan het andere bestand.
Stel dat u mensen op twee momenten vragen hebt gesteld over politieke partijen (voor de 
verkiezingen en na de verkiezingen) en dat hun antwoorden in twee verschillende gege-
vensbestanden zijn vastgelegd (een bestand ‘voor’ en een bestand ‘na’ de verkiezingen). 
Beide bestanden bevatten dezelfde waarne mingen maar verschillende variabelen. Nu 
moeten de variabelen uit het ene bestand worden toegevoegd aan het andere bestand.

2. Waarnemingen samenvoegen: Aggregate (10.2) – Met de opdracht Aggregate kunt 
u het detailniveau van uw analyses veranderen door waarnemingen samen te voegen. Voor 
elke variabele kunt u opgeven hoe SPSS die moet aggregeren (bijvoorbeeld door de waar-
nemingen op te tellen, het gemiddelde te bepalen of de waarde van de eerste waarneming 
in de groep te nemen).
Stel dat in een winkel voor elk merk wasmachine per dag is geregistreerd: het aantal ver-
kochte apparaten en de die dag geldende prijs. U kunt dan aggregeren naar weekcijfers 
door voor elke week het aantal per dag verkochte wasmachines bij elkaar op te tellen en 
de weekprijs te berekenen als het gemiddelde van de dagprijzen.

3. Het gegevensbestand herstructureren:  Restructure Data Wizard (10.3) – Het gege-
vensbestand is een matrix bestaande uit rijen en kolommen. In de rijen horen de waar-
nemingen en in de kolommen de variabelen. In de praktijk is dat niet altijd het geval en 
voor die situaties kent SPSS de Restructure Data Wizard.
Stel dat het gegevensbestand de verkopen per maand bevat van een aantal soorten jam 
(zoals abrikozen-, aardbeien- en kersenjam). Om te toetsen of er gemiddeld per maand 
meer abrikozen- dan kersenjam wordt verkocht, moeten de jamsoorten de variabelen 
vormen en de maanden de waarnemingen. Om te toetsen of er gemiddeld in januari 
meer jam wordt verkocht dan in juni, moeten de waarnemingen en variabelen van plaats 
verwisselen. De maanden worden dan de variabelen en de jamsoorten de waarnemingen.
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2.5  Het analyseren van de  gegevens

De vijfde stap in het onderzoeksproces is het uitvoeren van de statistische analyses. In 
het vorige hoofdstuk is aangegeven dat SPSS bestaat uit een basismodule en een aantal 
uitbreidingsmodules. In dit boek worden alleen analysetechnieken beschreven uit de 
basismodule. Andere modules bevatten een keur aan meer geavanceerde technieken.
De analyses in de basismodule die in dit boek worden beschreven zijn in de volgende zes 
groepen te verdelen:
1. Het beschrijven van een variabele.
2. Het beschrijven van groepen waarnemingen.
3. Het toetsen van verschillen tussen onafhankelijke groepen.
4. Het toetsen van verschillen tussen gerelateerde groepen.
5. Het bepalen van de samenhang tussen twee variabelen.
6. Het verklaren van een variabele door een of meer andere variabelen.

Elke groep wordt in een afzonderlijke subparagraaf besproken. Een schematisch overzicht 
van de uit te voeren analyses afgezet tegen het meetniveau van de variabelen vindt u aan 
de binnenzijde van het kaft achter in dit boek.
Omdat elke analysemethode eisen stelt aan het meetniveau van de variabelen, behan-
delen we in de volgende subparagraaf eerst de vier verschillende meetniveaus. Bent u al 
bekend met de betekenis van meetniveaus, dan kunt u deze bespreking overslaan.

2.5.1  Het  meetniveau van een  variabele

In het vervolg van deze paragraaf wordt een groot aantal analyses beschreven. Voor elk 
analysedoel, bijvoorbeeld het beschrijven van groepen of het bepalen van de samenhang 
tussen variabelen, bestaan meerdere analysemethoden. U moet dus steeds bepalen welke 
methode voor u de meest geschikte is. Een belangrijk criterium bij deze keuze is het meet-
niveau van de variabelen (ook wel  schalingsniveau genoemd). De verschillende methoden 
stellen namelijk eisen aan het meetniveau van de variabelen. Alleen als uw variabelen 
voldoen aan het vereiste meetniveau, mag u de betreffende methode toepassen. Overi-
gens maken veel analysemethoden ook nog andere veronderstellingen, zodat alleen het 
voldoen aan het meetniveau niet voldoende is. In deel II, waarin elke analysemethode 
wordt beschreven, wordt uitgebreider ingegaan op de andere veronderstellingen.
In een onderzoek analyseert u de waargenomen eigenschappen van bepaalde verschijn-
selen. De mate waarin deze eigenschappen gemeten kunnen worden, kan verschillen. In 
oplopende meetbaarheid worden de volgende vier typen schalen onderscheiden: nomi-
naal, ordinaal, interval en ratio. Elk van deze vier meetniveaus wordt kort beschreven en 
toegelicht met enkele voorbeelden.

1. Nominale  schaal – Bij een nominale  schaal krijgen de eigenschappen een willekeurige 
waarde. Een nominale schaal wordt gebruikt als een eigenschap eigenlijk niet meetbaar 
is, maar alleen identificeerbaar. Voorbeelden zijn kleur haar, merk tennisracket, geslacht 
en bloedgroep. Voor elke eigenschap worden categorieën onderscheiden en aan elke cate-
gorie wordt een getal toegekend. Dat getal dient als etiket en niet om de omvang van een 
eigenschap weer te geven. De haarkleuren rood, blond en zwart kunnen worden weerge-
geven met de cijfers 1, 2, en 3, maar elke andere volgorde van waarden was ook bruikbaar 
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geweest. Een hogere haarkleur betekent niet dat die persoon donkerder haar, langer haar 
of meer haar heeft.
In het bovenstaande voorbeeld zijn getallen toegekend aan een eigenschap, het komt 
ook voor dat de eigenschap al zelf in getallen wordt uitgedrukt maar het meetniveau toch 
nominaal is. Voorbeelden van dit soort eigenschappen zijn telefoonnummers, de rugnum-
mers in een voetbalelftal en de nummers van bankrekeningen. Ook dan geeft de hoogte 
van een nummer geen informatie over de waarde van een eigenschap.

2. Ordinale schaal – Bij een  ordinale  schaal krijgen de eigenschappen niet meer een wil-
lekeurige waarde, maar geeft de schaal een rangorde weer. Een hogere waarde op de schaal 
geeft aan dat een eigenschap groter is, of langer, hoger, belangrijker, beter of aantrek-
kelijker. Echter, er wordt slechts gemeten of een eigenschap meer of minder voorkomt en 
niet in welke mate de eigenschap meer of minder voorkomt.
Zo kunt u met behulp van een 5-puntsschaal meten hoe lekker een snoepje wordt gevon-
den, waarbij 1 is ‘beslist niet lekker’ en 5 ‘heel erg lekker’. Een snoepje met score 4 is 
lekkerder dan een snoepje met score 2, maar we kunnen niet zeggen dat het ene snoepje 
twee keer zo lekker is als het andere. Ook hoeft het verschil tussen score 1 en 2 niet even 
groot te zijn als het verschil tussen score 4 en 5. Een ander voorbeeld zijn de rangen in 
het leger. Een hogere rang is belangrijker, maar we kunnen niet zeggen hoeveel belang-
rijker. Ordinale schalen worden vaak gebruikt om meningen (percepties of attitudes) van 
mensen te meten.
De waarde van een eigenschap geeft dus informatie over die eigenschap. In principe bent 
u vrij te kiezen welk uiterste van een eigenschap de hoogste score en de laagste score 
krijgt. Als u op een 5-puntsschaal meet in hoeverre men het eens is met een bepaalde 
stelling, kunt u voor ‘volledig eens’ in principe zowel de score 1 als de score 5 gebruiken. 
Het is echter gebruikelijk oplopende schalen te gebruiken. Dus als de schaal weergeeft ‘de 
mate van eens zijn’ met een stelling, moet een lagere score aangeven dat men het minder 
eens is met de stelling. We kiezen dan voor 1 is ‘volledig oneens’ en 5 ‘volledig eens’.

3. Intervalschaal – De intervalschaal geeft ook een rangordening weer, maar nu heeft het 
verschil tussen de waarden wel een betekenis. Eén eenheid verschil verwijst altijd naar 
hetzelfde verschil. Het nulpunt van de schaal is echter arbitrair. Een voorbeeld van een 
  intervalschaal is de temperatuur gemeten in graden Celsius. Het temperatuurverschil tus-
sen vijf en tien graden Celsius is even groot als het verschil tussen dertig en vijfendertig 
graden. Het nulpunt is echter arbitrair gekozen, dat wil zeggen dat nul graden Celsius 
niet de laagst mogelijke temperatuur is. Daarom kunnen we ook niet zeggen dat twintig 
graden Celsius twee keer zo warm is als tien graden. Dit is gemakkelijk in te zien als we 
ons realiseren dat de temperatuur even goed in graden Fahrenheit kan worden gemeten 
als in graden Celsius.
Een ander voorbeeld betreft kalenderjaren. De periode tussen het jaar 800 en het jaar 
1000 duurde even lang als die tussen 1800 en 2000. Het nulpunt is echter ook nu arbi trair, 
het jaar 2000 kwam dus niet twee keer zo laat als het jaar 1000.

4.   Ratioschaal – De ratioschaal heeft alle eigenschappen van de intervalschaal èn er is 
sprake van een natuurlijk nulpunt. Dit betekent dat de verschillen tussen de getallen op 
de schaal een reële en gelijke betekenis hebben, evenals de verhouding tussen twee getal-
len. Voorbeelden van dit soort maatstaven zijn lengte, gewicht, afstand, geldbedragen en 
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aantallen. Stel dat plaats A op 20 kilometer afstand van plaats X ligt, en plaats B op 100 
kilometer. We kunnen dan niet alleen zeggen dat B 80 kilometer verder van X verwijderd 
is dan A, maar ook dat B vijf keer zo ver verwijderd is van X als A.

Veel methoden die gebruikt kunnen worden voor ratiovariabelen mogen ook worden toe-
gepast voor intervalvariabelen. Vandaar dat beide groepen ook wel met één term worden 
aangeduid als continue variabelen.

2.5.2 Het beschrijven van een variabele

Opdrachten om inzicht te krijgen in de verdeling van een  variabele zijn doorgaans de 
eerste analyse-opdrachten in een reeks analyses. Met dergelijke analyses wordt namelijk 
inzicht verkregen in de samenstelling van het gegevensmateriaal, waarvan bij volgende 
analyses gebruik kan worden gemaakt. U kunt een variabele beschrijven door het opvra-
gen van:
1. De frequentie van elke waarde.
2. De centrale tendentie.
3. Kengetallen voor de spreiding.
4. De overeenkomst met een theoretische verdeling.
5. De trendmatige ontwikkeling.

1. De frequentie van elke waarde – Het bepalen van de frequentie van elke  waarde 
betekent niets anders dan het turven van elke waarde (‘een rechte telling’). De frequen-
ties kunnen worden getoond in een tabel of grafiek. In het eerste geval wordt gesproken 
van een frequentietabel. SPSS kent hiervoor de opdracht Frequencies (4.7 en 11.1). Aan 
het meetniveau van de variabele wordt geen eis gesteld, wel is het zo dat voor continue 
variabelen met een groot aantal verschillende waarden de tabel al snel heel groot en 
onoverzichtelijk wordt. Dan is het handig de variabele eerst in klassen in te delen (met 
de opdracht Visual Binning, 8.4). Bij een groot aantal soortgelijke nominale of ordinale 
variabelen kan  meervoudige-antwoordenanalyse een duidelijk overzicht van de frequenties 
geven (zie hoofdstuk 14).
Voor een grafische weergave van frequenties worden  staafdiagrammen gebruikt bij nomi-
nale en ordinale variabelen (5.2 en 12.2). Bij continue variabelen worden de waarden per 
staaf gegroepeerd in een  histogram (12.7) of samengevat in de vorm van een  stamdiagram 
(11.3) of een boxdiagram (12.9).

2. De centrale  tendentie – De  centrale tendentie verwijst naar het gemiddelde van een 
groep waarnemin gen. De volgende drie maatstaven worden gehanteerd:
1.  De  modus: de waarde die het meest voorkomt. Vooral gebruikt bij nominale variabelen.
2. De  mediaan: de waarde van de middelste waarneming. Vooral gebruikt bij ordinale 

variabelen.
3. Het rekenkundig  gemiddelde: de som van alle waarnemingen gedeeld door het aantal 

waarnemingen. Vooral gebruikt bij interval- en ratiovariabelen. Omdat het rekenkun-
dig gemiddelde de meest gebruikte centrale tendentiemaatstaf is, wordt deze maatstaf 
vaak kortweg aangeduid als ‘het gemiddelde’.
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Al deze drie centrale tendentiemaatstaven worden berekend met de opdracht Frequencies 
(drukknop Statistics, 11.1.1).
U kunt ook toetsen of het steekproefgemiddelde overeenkomt met een ander gemiddelde 
(bijvoorbeeld het nationale gemiddelde of een norm):
• Voor dichotome variabelen (variabelen met slechts twee waarden) wordt hiervoor de 

 binomiale toets gebruikt (18.2.1).
• Voor ordinale variabelen kan de mediaan worden getoetst met de  Wilcoxon signed-rank 

toets (18.2.4).
• Voor interval- en ratiovariabelen kan een  t-toets voor één steekproef worden uitgevoerd 

met de opdracht One-Sample T Test (15.2).

3. Kengetallen voor de  spreiding – U kunt een groot aantal kengetallen opvragen die 
inzicht geven in de spreiding van een variabele. Voorbeelden zijn voor variabelen op 
minimaal ordinaal niveau  percentielen, het  minimum en het maximum. Voor interval- en 
ratiovariabelen bestaan veel meer spreidingsmaatstaven, zoals het  bereik (het verschil 
tussen minimum en maximum), de  standaarddevi atie en de  variantie.
SPSS kent drie opdrachten met vergelijkbare mogelijkheden voor het berekenen van deze 
spreidingsmaat staven: de drukknop Statistics bij de opdrachten Frequencies (11.1) en 
Explore (11.3) en de drukknop Options bij de opdracht Descriptives (11.2).

4. De overeenkomst met een theoretische verdeling – Er zijn verschillende manieren 
om inzicht te krijgen in de mate waarin de waargenomen  verdeling van een variabele 
overeenkomt met een theoretische verdeling, bijvoorbeeld de normale verdeling. U kunt 
dit doen door het opvragen van kengetallen, grafieken of het uitvoeren van een toets.
Kengetallen die inzicht geven in de overeenkomst met een normale verdeling zijn de 
 scheefheid en de  kurtosis. De scheefheid geeft weer in welke mate een verdeling symme-
trisch is. Bij de normale verdeling zijn de beide helften aan weerszijden van het gemid-
delde (de modus) elkaars spiegelbeeld en de verdeling is dus volledig symmetrisch. Bij 
een positieve scheefheid heeft de verdeling ‘een staart’ naar rechts en zijn er relatief 
gezien meer waarnemingen groter dan de modus. De  welving of kurtosis is een maatstaf 
voor de relatieve platheid van de verdeling ten opzichte van de normale verdeling. De 
kurtosis is positiever als de top hoger ligt en negatiever als de top lager ligt. De normale 
verdeling heeft een kurtosis van nul. Beide kengetallen vereisen ten minste een ordinale 
schaal en kunnen zowel met de opdracht Frequencies, Descriptives als Explore worden 
opgevraagd (zie hoofdstuk 11).
Verschillende grafieken geven een goed inzicht in de overeenkomsten tussen een waar-
genomen verdeling en een normale verdeling. Voorbeelden zijn  boxdiagrammen (12.9) 
en  histogrammen met een normale curve (12.7). Meer in het bijzonder geldt dit voor een 
normaal-kwantielplot en  een  afwijkingengrafiek (11.3.2).
U kunt ook toetsen in hoeverre de waargenomen verdeling overeenkomt met een theo-
retische verdeling, bijvoorbeeld de normale verdeling. Dit kan met de  Kolmogorov-Smirnov 
toets (18.2.3). De variabele dient dan ten minste ordinaal geschaald te zijn. De verdeling 
van een nominale variabele kunt u toetsen aan een theoretische verdeling met behulp 
van de  chi-kwadraattoets (18.2.2). De verdeling waaraan moet worden getoetst, kunt u 
zelf opgeven. U kunt bijvoorbeeld onderzoeken of er evenveel mannen als vrouwen zijn 
ondervraagd door een theoretische verdeling van 1:1 op te geven. Het is ook mogelijk dat 
uit een andere bron, bijvoorbeeld het CBS, bekend is dat de onderzochte populatie twee 
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keer zoveel mannen bevat als vrouwen. Met de chi-kwadraattoets kunt u dan nagaan of 
de steekproef representatief is ten aanzien van het kenmerk geslacht. Dit is het geval als 
ook in de steekproef de verhouding tussen mannen en vrouwen (ongeveer) 2:1 is.

5. De trendmatige ontwikkeling – Als de waarnemingen elkaar in de tijd opeenvolgende 
metingen weergeven, kan het zinvol zijn de trendmatige ontwikkeling te onderzoeken. Dit 
kan met behulp van staafdiagrammen (5.2 en 12.2), lijngrafieken (12.3) of oppervlakte-
grafieken (12.4).

2.5.3 Het beschrijven van  groepen waarnemingen

Voor het beschrijven van groepen waarnemingen kan, afhankelijk van het meetniveau van 
de variabele, een van de volgende analyse-opdrachten worden gebruikt:
• Een  kruistabel bevat informatie over het aantal waarnemingen per groep en wordt 

opgesteld met de opdracht Crosstabs (13). Kruistabellen worden vooral gebruikt bij 
nominale of ordinale variabelen.

• Voor interval- of ratiovariabelen berekent de opdracht Means (15.1) voor elke groep 
kengetallen zoals het gemiddelde, de spreiding en het aantal waarnemingen.

Grafieken voor het beschrijven van groepen zijn:
• Gegroepeerde en gestapelde   staafdiagrammen (12.2) voor nominale en ordinale variabe-

len.
• Lijn- en   oppervlaktegrafieken (12.3 en 12.4) worden gebruikt voor het analyseren van 

de trendmatige ontwikkeling van verschillende groepen.

Een andere mogelijkheid is om met de opdracht Split File (9.1) de waarnemingen in ver-
schillende groepen te splitsen en daarna analyses voor het beschrijven van één variabele 
uit te voeren (zoals het opvragen van een frequentietabel, kengetallen of een grafiek). 
Deze analyse wordt dan voor elke onderscheiden groep afzonderlijk uitgevoerd.

2.5.4 Het toetsen van  verschillen tussen onafhankelijke groepen

Om te toetsen of onafhankelijke groepen significant van elkaar verschillen, kent SPSS 
een aantal toetsen. Het is gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen situaties met 
twee groepen en met meer dan twee groepen.
Bij twee onafhankelijke groepen kunt u een van de volgende toetsen uitvoeren:
• De chi-kwadraattoets voor nominale variabelen, met de drukknop Statistics bij de 

opdracht Crosstabs (13.3).
• De  Mann-Whitney toets (18.3.1) of de Kolmogorov-Smirnov toets (18.3.2) voor ordinale 

variabelen.
• De t-toets voor interval- en ratiovariabelen met de opdracht Independent Samples T 

Test (15.3).

Bij meer dan twee onafhankelijke groepen worden de volgende toetsen gebruikt:
• De chi-kwadraattoets voor nominale variabelen, met de drukknop Statistics bij de 

opdracht Crosstabs (13.3).
• De  mediaantoets (18.3.3) en de  Kruskal-Wallis toets (18.3.4) voor ordinale variabelen.
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• Variantieanalyse (de F-toets) voor interval- en ratiovariabelen. SPSS kent twee opdrach-
ten voor variantieanalyse: de opdracht One-Way ANOVA (16.2) als u op basis van één 
variabele groepen onderscheidt en de opdracht GLM Univariate (16.3) als de groepen 
op basis van twee of meer variabelen worden onderscheiden.

2.5.5 Het toetsen van verschillen tussen gerelateerde groepen

Soms zijn de waarnemingen in de onderscheiden groepen niet onafhankelijk van elkaar 
maar aan elkaar gerelateerd. Dit is het geval als u niet zomaar mannen en vrouwen onder-
vraagt, maar echtparen. Of als u dezelfde personen voor en na een bepaalde gebeurtenis 
ondervraagt. Om te toetsen of gerelateerde groepen significant van elkaar verschillen, 
kent SPSS de volgende toetsen:
• De tekentoets (18.4.1) en de  Wilcoxon matched-pair signed-rank-toets (18.4.2) voor ordi-

nale variabelen bij twee gerelateerde groepen.
• De  Friedman-toets (18.4.3) voor ordinale variabelen bij meer dan twee gerelateerde 

groepen.
• De gepaarde  t-toets voor interval- en ratiovariabelen met de opdracht Paired-Samples 

T Test (15.4). 

2.5.6 Het bepalen van de  samenhang tussen twee variabelen

Om inzicht te krijgen in de mogelijke samenhang tussen twee variabelen kunt u opvragen:
• Een kruistabel voor nominale en ordinale variabelen met de opdracht Crosstabs (13).
• Een spreidingsdiagram waarbij de ene variabele op de horizontale as en de andere op 

de verticale as staat, terwijl de waarnemingen in de vorm van een puntenwolk wor-
den afgebeeld. Spreidingsdiagrammen worden gemaakt met de opdracht Graphs-Chart 
Builder (6.2 en 6.5) en vereisen minimaal ordinale variabelen. Spreidingsdiagrammen 
geven niet alleen goed inzicht in de mate waarin twee variabelen samenhangen maar 
ook in de vorm van de samenhang (bijvoorbeeld rechtlijnig of kromlijnig).

Of en de mate waarin twee variabelen met elkaar samenhangen, kan ook in de vorm van 
een kengetal worden weergeven, namelijk:
• De chi-kwadraattoets om voor nominale variabelen te bepalen of twee variabelen al dan 

niet onafhankelijk van elkaar zijn (13.3).
• De phi-coëfficiënt om voor nominale variabelen de mate van samenhang te bepalen 

(13.4).
• De Spearman correlatiecoëfficiënt en de  Kendall’s tau voor ordinale variabelen (beide 

13.4 en 17.1).
• De  Pearson correlatiecoëfficiënt voor interval- en ratiovariabelen. SPSS kent hiervoor 

de opdracht Bivariate Correlations (17.1) en als u wilt corrigeren voor de invloed van 
een derde variabele de opdracht Partial Correlations (17.2).

2.5.7 Het verklaren van een variabele door een of meer andere  variabelen

Om te toetsen of er een lineair verband bestaat tussen een afhankelijke variabele en 
een of meer onafhankelijke variabelen, wordt regressieanalyse gebruikt. Regressieana-
lyse levert een vergelijking op waarmee de afhankelijke variabele numeriek kan wor-
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den verklaard. Belangrijke veronderstellingen zijn dat er een oorzakelijk verband moet 
bestaan tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke variabelen ( causaliteit), 
en de variabelen interval- of ratiogeschaald zijn. Het verband tussen de variabelen moet 
lineair (rechtlijnig) zijn, of rechtlijnig gemaakt kunnen worden.  Regressieanalyse wordt 
uitgevoerd met de opdracht Linear Regression (17.3). Als het verband kromlijnig is en via 
een wiskundige formule kan worden beschreven, kunt u de opdracht Curve Estimation 
gebruiken voor het uitvoeren van de regressieanalyse (zie paragraaf 17.4).

2.6  Het  interpreteren van de  analyseresultaten

De uitvoer van een analyse bestaat uit een tabel of grafiek met aantallen, percentages, 
gemiddelden, overschrijdingskansen, coëfficiënten, enzovoort. Dit zijn slechts getal-
len, louter cijfertjes. Om een antwoord op een onderzoeksvraag te krijgen, moet u deze 
getallen interpreteren. Over het algemeen biedt SPSS hiervoor slechts beperkte hulp: 
interpreteren is nog altijd mensenwerk.
SPSS vergemakkelijkt het interpreteren wel op een aantal manieren. Zo bewaart het pro-
gramma automatisch alle uitvoer in de Viewer. Hierin kunt u de uitvoer bekijken, zonodig 
van commentaar voorzien, wijzigen en bewaren. SPSS markeert interessante uitkomsten 
door bijvoorbeeld sterretjes achter een significante correlatiecoëfficiënt te zetten of 
opvallende cellen te arceren. Ook berekent SPSS steeds de overschrijdingskans (p-waarde) 
van een toets (zoals chi-kwadraat-, t-, of F-toets). Een enkele keer kunt u SPSS al bij het 
uitvoeren van een analyse interpretatiemaatstaven laten toepassen. Een voorbeeld is 
regressieanalyse, waar kan worden opgegeven aan welke eisen een variabele moet voldoen 
om opgenomen te worden in de vergelijking. SPSS stelt dan zelf vast of een variabele 
voldoet aan de door u opgegeven voorwaarden.
Om het interpreteren van de analyseresultaten te vereenvoudigen, is van elke techniek in 
deel II een voorbeeld opgenomen. Hierbij wordt niet alleen de exacte opdracht weerge-
geven en besproken, maar ook wordt de resulterende SPSS-uitvoer afgedrukt en uitgebreid 
besproken en geïnterpreteerd.

2.7  Het maken van het onderzoeksverslag

Het onderzoeksverslag wordt vrijwel altijd in een tekstverwerker opgesteld en niet binnen 
SPSS. Toch bevat de Viewer wel de mogelijkheden om een eenvoudig rapport te maken. 
In de Viewer kunt u uitvoer selecteren, van commentaar voorzien, bewaren en printen. 
Als u het onderzoeksrapport in een tekstverwerker opstelt, kunt u delen van de uitvoer 
in de Viewer markeren en kopiëren naar een tekstverwerker. Op deze wijze kunt u zowel 
tekst, tabellen als grafieken in het onderzoeksverslag opnemen (zie paragraaf 6.9 voor 
een voorbeeld).
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ABS 123
Absolute waarde 123
Academic (Tablelook) 96
Access 117
Achtergrondkleur 99
Active Dataset 104
Afbreken

decimale waarde 123
Afdrukken (drukknop) 62
Afronden

getal 123
Aggregate

tekstvariabelen 160
Uitbreidingen 159

Align 45
AllVariables (set) 112
Analyseresultaten

interpreteren 21
Andrew 178
ANOVA

One-Way 215, 227, 228
ANY 126
ARTAN 123
Autocorrelatie 258
Automatic Recode

Uitbreidingen 140

Basismodule 4
Bereik 18, 169
Bereik-staafdiagram 192
Berekeningen: uitstellen 297
Bestanden

aantal recente 298
inlezen 115

Betrouwbaarheidsinterval 175, 
269

Bewaren
Analyseresultaten 100
(drukknop) 62
in een ander formaat 116

Binomiale toets 18, 271
Bivariate Correlations

een-/tweezijdig toet-
sen 242
kengetallen 243
niet-volledige correlatiema-
trix 242
Ontbrekende waarden 244
Uitbreidingen 246
WITH 242

Bonferroni 233
Boxdiagram 18, 193
Break Variable 157, 160
Brown-Forsythe toets 231

95% CI for Diff 221
Casenum 128
Cauchyverdeling 127
Causaliteit 21
CDF 127
Celaanwijzer 36
Cell Properties 98
Cells (drukknop) 200
Centimeters 296
Centrale tendentie 17
CFVAR 125
Chart Builder 56

Basic Elements 65
boxdiagram 193
cirkeldiagram 188
dual axes 186, 190
Element Properties 185
histogram 191
hoog-laagdiagram 192
lijngrafiek 186
ontbrekende waarden 186
oppervlaktegrafiek 187
Optional Elements 185
Options 186
spreidingsdiagram 81, 189
staafdiagram 58, 184
titel 65, 185
voetnoot 185

Chart Editor 66
Charts (drukknop) 170
Chi-kwadraat

Likelihood-ratio 203
Mantel-Haenszel 203
Pearson 202, 203

Chi-kwadraattoets 18, 201, 
272

voorwaarden 203
Chi-kwadraatverdeling 127
Cirkeldiagram 188
Cochran’s Q 289
Codeboek 10, 27
Codeboek opvragen 112
Codering 27
Cohen’s kappacoëfficiënt 204
Compute 11, 71, 121, 122

Uitbreidingen 122
CONCAT 126
Confidence Interval 175
Continuity Correction 203
Contrast (Tablelook) 95
Copy Data Properties 

Wizard 111
Correlatie

bivariate 239

ordinale variabelen 243
partiële 240

Correlatiecoëfficiënt
meervoudige 249
partiële 245
Pearson 204, 239
Spearman 204, 243

Correlatiematrix
niet-volledige 242

Correlations
Bivariate 240

COS 123
Cosinus 123
Count 11

Uitbreidingen 132
Covarianten 236
Crosstabs

Cells 199
Format 204
geen kruistabel 199
Statistics 203

Current Date/Time 128
Cursief 97
Curve Estimation 239

Database Wizard 117
Date Arithmetic 128
Date Creation 128
Date Extraction 128
Datumfuncties 128
DBASE 117
Decimalen

in tabellen 99
standaardinstelling 297

Descriptives
kengetallen 173
Uitbreidingen 173
Volgorde variabelen 174
Z-scores bewaren 174

Determinatiecoëfficiënt 249
Detrended normal q-q 

plot 179
Discrete missing values 85, 

111
Display frequency tables 168
Doelvariabele

omschrijving 129
type 129

Dummy-variabelen 247
Dunnett’s C 233
Dunnett’s T3 233
Durbin-Watson 257

Edit Options 295

Index
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Eenzijdig toetsen 221
E (getal) 123
Equal Variance

t-toets 222
Eta 204, 215
Excel 117
Exit 54
EXP 123
Expected frequency 202
Explore

diagrammen 179
Indeling in groepen 178
kengetallen 178
Options 178
Plots 179
Statistics 178
Uitbreidingen 178

Extremen 177, 194
Explore

diagrammen 179
Indeling in groepen 178
kengetallen 178
Options 178
Plots 179
Statistics 178
Uitbreidingen 178

Extremen 177, 194

Filter On 79
Find (drukknop) 115
Find Next 115
FIRST 158
Formatting (knoppenbalk) 97
Fractional rank 143

Charts 168
Format 168
geen tabel afdrukken 168
Layout kengetallen 171
Statistics 168
volgorde rijen 171

Friedman-toets 20, 293
F-toets

bij regressieanalyse 250, 
253
datum 128
goniometrische 123
logische 126
rekenkundige 123
statistische 124
tekstvariabelen 126

F-waarde 230

Games-Howell 233
Gamma 204
Gammaverdeling 127
Ga-naar-nummer 

(drukknop) 114
Gegevens

analyseren 15
bewerken 71
intypen 28
invoeren 10, 44

Gegevensbestand(en)

commentaar toevoegen 112
herstructureren 160
maken 36, 109
meerdere openen 103, 112
openen 55
samenvoegen 14, 153

Gegevensblad 10
Gemiddelde 169

geometrisch 215
harmonisch 215
rekenkundig 17, 124
schattingen van 178
van groepen 212

Gepaarde t-toets 290
Getal e 123
Goniometrische functies 123
Goodman & Kruskal’s

gamma 204
Go to Case 114
Graden van vrijheid

binnen groepen 230
tussen groepen 230

Grafiek(en)
elementen wijzigen 195
Grid Lines 298
kaderrand 297
lettertype 297
lijn- 19
maken 183
oppervlakte- 19
soorten 181
verhouding breedte/hoog-
te 297
wijzigen 64, 184

Grid Lines 298
Groepen

analyseren 145
beschrijven 19, 211
selecteren 147
splitsen 145
verschillen tussen 192

Hampel 178
Harmonisch gemiddelde 215
Helling regressielijn 247
Hercoderen

automatisch 139
Herstructureren

gegevensbestand 14
High-low-close 192
Histogram 17, 18, 183, 190

bij Explore 179
bij regressieanalyse 260
met normale verdeling 191

Hodges-Lehman 
schatting 280, 289

Homogeneity-of-variance 231
Hoofdletters 79
Hoog-laagdiagram 192
Huber 178

Inches 296
Indelen

in klassen 134
Indeling tabel wijzigen 92
Independent-Samples T Test

Define Groups 219, 222
Uitbreidingen 222

INDEX 126
Inhouddeel Viewer 50
Interactie

bij regressieanalyse 255
bij variantieanalyse 234

Interpreteren uitvoer 21
Interquartile Range 175
Interval 16
Inverse DF 127

Jonckheere-Terpstra toets 281
Journaalbestand 298

Kansverdelingen 123
Kantelen

gegevensbestand 164
Kappa 204
Kendall’s coefficient of con-

cordance 290
Kendall’s tau 20, 204, 239, 

240, 243
Kendall’s tau-b 204
Kendall’s tau-c 204
Key Variables 156
Klassen

en percentielen 169
Kleur

tekst 97
Kolmogorov-Smirnov toets 18, 

274, 281, 283
vergelijken met theoretische 
verdeling 179

Kolombreedte 110
aanpassen 103

Kopiëren uitvoer
via Copy objects 102

Kruistabel 19
aantal waarnemingen 200
bij meervoudige-antwoor-
den 208
Cells 198
inhoud van de cellen 200
meerdere 199
percentages 201
per groep 199
residuen 201
Uitbreidingen 198
volgorde van rijen 204
weging 201

Kruskal-Wallis toets 19, 281, 
287

Kurtosis 18
Kwadratensom

binnen groepen 229
gemiddelde 230, 250
totale 229
tussen groepen 229

Kwartielen 169
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Labels
tonen in uitvoer 297

Lag 128
Laplaceverdeling 127
Layers (in tabel) 93
Least-significant differen-

ce 232
LENGTH 126
Lettergrootte 97
LG10 123
Lijngrafiek 186

verschillen 183
Likelihood Ratio 203
Linear-by-linear associa-

tion 203
Case Labels 259
Options 254
Statistics 256
Uitbreidingen 252

LN 123
natuurlijke 123

Log-normaalverdeling 127
LOWER 126
LPAD 126
LSD 232
LTRIM 126

Machtsverheffen 122
Mann-Whitney toets 19, 218, 

281, 282
Map (standaard) 298
Marginal homogeneity 

test 289
MAX 125
Maximaliseer-knop 34

bij berekening 125
McNemar 204
McNemar’s toets 289

bij aggregeren 158
MEAN 124

kengetallen 214
Options 214
subgroepen 213
Uitbreidingen 213

Mediaan 17, 125
Mediaantoets 19, 228, 281, 

285
analyseren 17
frequentietabel 206
kruistabel 208

Median 125
Meeteenheid 296
Meetniveau 15

wijzigen 299
Menu 34
Merge Files 153
M-estimators 178
MIN 125
Minimum 18
MISSING 127
Missing value

system 85
user 85

vervangen 143
MOD 123
Modus 17
Moses extreme reaction 

toets 280
Multiple Response

Crosstabs 208
data 27
Define Sets 205
Frequencies 206
set opgeven 205

Multiplicatief model 255

Natuurlijke logaritme 123
NewVariables (set) 112
Niet-parametrische 

toetsen 267
voor één groep 270
voor gerelateerde groe-
pen 288
voor onafhankelijke groe-
pen 280

NMISS 127
Nominaal 15
Nominale variabelen

verband tussen twee 201
Normaal-kwantielplot 18, 179
Normale verdeling 169, 260

afwijkingengrafiek 18
Ntiles 143
NUMBER 126
Numeric Expression 121
Numerieke variabele 28

met veel lege catego-
rieën 139

Numerieke variabelen
standaardinstelling 297

NVALID 127

Old and New Values 138
Omslagpunt 183
Onderstrepen 97
Onderzoeksproces v
Onderzoeksverslag 7
One-Sample Nonparametric 

Tests 270
One-Sample T Test 216

Options 217
Uitbreidingen 217

One-Way ANOVA
Missing Values 232
Options 230
Post Hoc 232

Ontbrekende waarden
functies 127
vervangen 143

Opdelen van waarnemin-
gen 162

Opdrachten
voorwaardelijk uitvoe-
ren 129

Open Data File 115
Opmaak cel wijzigen 98

Oppervlaktegrafiek 187
Ordinaal 16
Ordinale variabelen

verband tussen 204
Outliers 178
Overzichtdeel Viewer 50

Pair (drukknop) 155
Uitbreidingen 225

Paired-Samples T Test 223
Partial Correlations 245

Options 246
Uitbreidingen 246

Paste (drukknop) 49
PDF 127
Pearson chi-kwadraat 202
Pearson correlatiecoëffi-

ciënt 20, 204, 239
Percentielen 18, 169
PIN 158
Pivot Tables 298
Plots

drukknop 236
Printen

Analyseresultaten 101
Printen (drukknop)

 62
Profile plot 236
Punten 296

Q-q plot
detrended 179

Quartiles 169
Query 117

R2
aangepaste 249

Random Number Seed 127
RANGE 126
Rangnummers

bij dezelfde waarden 142
per groep 142

Rangorde
bepalen 141
methoden 142

Rank Cases 141
By 142
Uitbreidingen 141

Rank Types (drukknop) 141, 
142

Ratio 16
Recode

into Different Variables 137
into Same Variables 137
Uitbreidingen 138

Regressieanalyse 239, 246, 
262

bewaren van tijdelijke varia-
belen 261
criteria selectie variabe-
len 253, 254
interactie 255
kromlijnig verband 21, 255
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methode Backward 254
methode Enter 253
methode Forward 253
methoden 252
methode Remove 254
methode Stepwise 254
Ontbrekende waarden 262
Residuen 261
Statistics 256
veronderstellingen 247

Regressiecoëfficiënten 247, 
248

Rekenkundige functies 123
Rekenmachineblok 129
Replace Missing Values 12
Reset (drukknop) 63
Restructure 160
Restructure Data Wizard 14, 

160
Rijpercentage 200
Rijvariabele 198
RINDEX 126
Risicoratio

relatieve 204
RND 123
RPAD 126
RTRIM 126
Runs-toets 278

Samenhang
gegevensbestanden 153
meerdere bestanden 155
waarnemingen 153

SAS 116
Savage score 143
Scatter (Graphs) 81

interval 16
nominale 15
ordinale 16
ratio 16

Schalingsniveau 15
Scheefheid 18, 169
Scheffé 233
SD 125
Search for Data 115

op waarnemingnum-
mer 145, 149
voorwaardelijk 147

Selecteren
uitzetten 83

S.E. mean 169, 173
Set variabelen 112
Shift Values 12, 133
Significance 127
Significantieniveau 269
SIN 123
Sinus 123
Som

bij berekening 125
Somer’s d 204
Sort Cases 13
Sorteren

ontbrekende waarde 152

Split File
uitzetten 146

Spreiding
kengetallen voor 18

Spreidingsdiagram 81, 189
analyseren 87
bij regressieanalyse 259
maken van 81

SPSS
gegevensanalysesysteem 4
starten 33
verlaten 53

SQRT 123
Staafdiagram 17, 184

bij Crosstabs 199
gegroepeerd 19
gestapeld 19
maken 56
staven kantelen 64
varianten 184

Stamdiagram 17
Stam-en-bladdiagram 175
Standaarddeviatie 18, 201
Standaardfout

van het gemiddelde 169
Standaardinstellingen 298, 

299
Startdialoogkader 56
Stata 116
Statistics

bij Crosstabs 197
bij Explore 174
bij Frequencies 171
bij Linear regression 256

Steekproef
trekken 145

Steekproefgemiddelde
toetsen aan een andere 
waarde 215

Stem-and-leaf plot 175
STRING 126
SUBSTR 126
SUM 125

bij aggregeren 158
bij berekening 125

Sum of case weights 143
SYLK 116
Syntax Editor 105
$SYSMIS 127
SYSMIS 127
Systat 115
System missing value 85, 122
System missing value 85, 122

Taartdiagram 188
Tabel wijzigen 92

wijzigen 94
Tamhane’s T2 233
Tangens 123
Target variable 121
Tekentoets 18, 216, 290

bij aggregate 160
omzetten in numerieke 138

variabele 138
Tekstvariabele 24, 28, 42, 45, 

49, 121, 134
centrale 17

Terugroepen-dialoogkader 
(drukknop) 63, 86

Text Import Wizard 116
Ties (drukknop) 142
Tijdfuncties 128
Tijdreeksgegevens 143
Time Duration Creation 128
Time Duration Extraction 128
Titelbalk 34
Toetsen 280
Toevalsgetallen 127
Toevalsgetallengenerator 127
Toevoegen van waarnemin-

gen 154
Transform-menu 127
Trend 263, 264
Trimmed Mean 175
TRUNC 123
T-toets 281

bij gerelateerde groe-
pen 223
bij twee onafhankelijke 
groepen 218
Equal Variance methode 220
gepaarde 20
Unequal Variance metho-
de 220
voor één steekproef 18, 215

Tukey 178
T-verdeling 127
T-waarde 216
Type&Label 73, 129

Uiterlijk tabel wijzigen 94
Uitlijning 45
Uitschieters 194

weglaten 175, 177
Uitvoer naar tekstverwer-

ker 101
Undo (Edit) 105
Unequal Variance-

methode 220
Uniform 127
Uniforme verdeling 127
Univariate

Model 236
Options 237
Plots 236
Post Hoc 237
Save 237

UPCASE 126
Use expression as label 73
Use Sets 112

Valid Percent 53
VALUE 127
Value label 128

in Data Editor 104
tonen in Data Editor 63
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Variabelen
afhankelijke 197, 246
berekenen 71, 121
beschrijven 17, 167
datum 128
dichotome 206
dummy 247
invoegen in Data Editor 113
kenmerken kopiëren 111
kolom 197
kolombreedte 110
meetniveau 15
naam 110
naamgeving 27
naam toekennen 37
naam wijzigen 38
nominale, verband tus-
sen 204
numeriek 110
numerieke 28
omschrijving 27, 110
omschrijving van waarde 60
onafhankelijke 197, 246
opgeven 39, 109
opgeven van 10
opzoeken 114
oridinale, verband tus-
sen 204
posities 110
rij 197
selectie van 112
standaardinstelling 297
tekst 28
toevoegen 155
type 42, 110
verklaarde 246
verklarende 246
verklaren van 20
verplaatsen 114
volgorde in dialoogka-
der 296
waarden van 28, 114

Variabelenblad 37
kenmerken kopiëren 111

Variabelenlijst 49
Variable label 40

Variable View 37, 39, 42
VARIANCE 125, 169
Variance Inflation Factor 257
Variantie 18, 169

bij berekening 125
Variantieanalyse 227, 250, 

281
één factor 228
meer factoren 228
verschil met t-toets 227

Variatiecoëfficiënt
bij berekeningen 125

Veranderingen
ongedaan maken 105

Verdeling
beoordelen 174
cumulatieve 143
exponentiële 143
theoretische 18
vorm 183

Verdelingsmaatstaf 169
Verschillen tussen onafhanke-

lijke groepen 19
Verwachte frequentie 201
Verwachte frequenties 274
Vet drukken 97
Viewer

hiërarchie van objecten 100
inhouddeel 50
overzichtdeel 50
standaardinstellingen 296
tonen elementen 296

VIF 257
Visual Binning 134

Uitbreidingen 135
Volgende waarneming 133
Voorwaardelijk

uitvoeren opdracht 129
Vorige waarneming 128, 133
Vraag

gedeeltelijk open 25
gesloten 23
kwalitatieve 24
kwantitatieve 24
open 24

Waarden
frequentie van 17
ontbrekende 85, 111, 127, 
152
tellen 130
zoeken in gegevensblad 114

Waarneming
vorige 128

Waarnemingen
aantal geaggregeerde 159
bewerken 145
invoegen 113
niet-geselecteerde 147
omzetten in variabelen 164
opdelen in meerdere 162
opzoeken 114
samenvoegen 156
selecteren 77
sorteren 151
toevoegen 153
wegen 150

Waarnemingnummer 145
Wald-Wolfowitz toets 280
Wegen waarnemingen 13
Weibullverdeling 127
Weight Cases 13, 145, 150
Welch toets 231
Welving 18
Wilcoxon matched-pair sig-

ned-rank toets 290, 292
Wilcoxon signed-rank 

toets 20, 216, 276
Wilcoxon-toets 282
WITH

bij correlatie 242
Worteltrekken 121

Yates-correctie 203

Zero-order correlations 246
Zoeken in gegevensblad 115
Z-scores 143

bewaren 173
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gebaseerd op een in de praktijk bewezen didactische formule.

 veel aandacht voor de keuze van analysemethoden, met heldere uitleg over de IBM SPSS  
 Statistics-uitvoer en de interpretatie;

 uitleg van de belangrijkste functies;
 veel voorbeelden die aansluiten bij de beroepspraktijk van degenen die professioneel 

 met IBM SPSS Statiscs werken;
 veel schermafbeeldingen die de lezer bevestigen of hij op de juiste weg is met het zelf 

 doorlopen in IBM SPSS Statistics van de voorbeelden;
 uitgebreide uitleg over het maken van grafi eken;
 met een structuur die zelfstandig werken door studenten mogelijk maakt.

Dr. Eelko Huizingh is verbonden aan de vakgroep Innovatiemanagement & Strategie, Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen.
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