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Opdracht SPSS mei 2020 Feedback Academiejaar 2019-2020 

Opdracht SPSS (mei 2020) feedback 
 

Algemene statistieken: 

Studenten die hebben deelgenomen aan de SPSS opdracht scoren een gemiddelde van 6,4/10. Binnen 

de groep studenten met een score hoger dan 2/10, is het gemiddelde 6,8/10, een ‘gemiddelde 

onderscheiding’ dus!  

77% van de studenten die effectief deelnamen aan de SPSS opdracht zijn geslaagd voor dit onderdeel.  

46 studenten hebben zelfs een score behaald van meer dan 9/10. Proficiat!  

 

Algemene tips:  

- Neem je tijd om de eerste stappen dubbel te controleren. Indien er in stap 1 een fout wordt 

gemaakt, kunnen sommige antwoorden hier van afhangen. Er werd wel mild verbeterd voor 

interpretatie-vragen op basis van foutieve resultaten.  

- Studenten maken fouten in overtypen van cijfers uit SPSS. Bv. 0,167 in plaats van 0,176. 

Omdat we hier niet met zekerheid kunnen zeggen dat de student een typefout of rekenfout 

heeft gemaakt, moeten we dit fout rekenen. Dit zijn weggegooide punten. Controleer jezelf!  

- Er moest afgerond worden tot 3 cijfers na de komma. Dit is erg duidelijk gecommuniceerd 

geweest. 

- Sommige studenten hebben de missings niet op voorhand aangeduid. Hierdoor kloppen de 

berekeningen niet en zijn de antwoorden bijgevolg fout. De eerste stap is altijd het aangeven 

van missing waarden.  

- Sommige studenten geven meer informatie terwijl hier niet om gevraagd is (bv. ook 

alternatieve hypothese indien enkele de nulhypothese gevraagd wordt). Hiervoor zijn geen 

punten afgetrokken. Wanneer je extra (ongevraagde) informatie geeft, worden er wél 

punten afgetrokken als hier fouten instaan. Geef dus een antwoord op de vraag. Niet alles 

zomaar neerschrijven wat je weet.  

 

 

Bespreking van de vier vragen:  

De opdracht bestond uit vier hoofdvragen, waarvan er telkens meerdere versies werden opgesteld. 

In dit feedback document zal steeds één versie besproken worden. De andere versies moesten op 

een analoge manier worden opgelost.   
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Vraag 1 
Sociologen gaan er doorgaans van uit dat hoger opgeleide mensen gemiddeld meer uren betaald 
werken per week dan lager opgeleide mensen. Deze stelling werd door onderzoekers 
geëvalueerd aan de hand van de SCV dataset afgenomen in opdracht van de Vlaamse 
Overheid. Specifiek wilden ze nagaan of dit verschil nog steeds aanwezig is in de jongste 
generatie van de actieve bevolking. Vul hun conclusie over deze stelling aan. 

OPLOSSING 

De  respondenten in deze steekproef werken gemiddeld 39,449 betaalde uren per 
week. 50% van de respondenten presteert gemiddeld tussen de 35 en 44 betaalde uren per 
week. Voor personen met diploma secundair (geen/lager/secundair/hoger) is de spreiding 
rond het gemiddeld aantal betaalde werkuren het hoogste, namelijk 12,822 standaard 
deviaties. We moeten er rekening mee houden dat 43,892 % van de respondenten de vraag 
betreffende gepresteerde werkuren niet hebben beantwoord. 

Sociologen veronderstellen dat hoger opgeleide mensen gemiddeld meer uren betaald werken 
per week dan lager opgeleide mensen. Om het verband tussen hoogst behaalde diploma en 
aantal betaalde werkuren te evalueren, werd specifiek naar de jongste generatie actieve 
bevolking gekeken en dus enkel naar de respondenten tussen 18 en 35 jaar (grenswaarden 
inbegrepen) op het moment dat ze de vragenlijst invulden, gekeken. Deze personen moeten 
bovendien aan betaald werk doen, dit is inclusief personen die in ziekte- of bevallingsverlof 
zijn (gebruik hiervoor variabele V32). Tussen de 18 en 35 jaar hebben er 259 aantal 
respondenten betaald werk (inclusief personen in ziekte- of bevallingsverlof). Indien men 
enkel naar deze groep, de jongste generatie actieve bevolking, kijkt dan werken de 
respondenten gemiddeld 39,516 uren per week. Een 99% betrouwbaarheidsinterval voor het 
gemiddelde aantal gewerkte uren per week van respondenten in de jongste generatie actieve 
bevolking bevat waarden tussen 38,079 en 40,953. Indien we het gemiddeld aantal betaalde 
werkuren binnen de jongste generatie actieve bevolking per opleidingsniveau bekijken, dan 
zien we dat respondenten met diploma hoger onderwijs gemiddeld genomen 3,351 uren 
meer betaald werken dan respondenten met enkel een diploma lager onderwijs. 
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FEEDBACK:  

In deze vraag werd getoetst naar (a) opvragen beschrijvende statistieken (b) het selecteren van 
onderzoekseenheden (c) werken met split file.  

 

Begin altijd met het aanduiden van de missings! Wanneer je dat niet doet, worden missing waarden 

als inhoudelijk betekenisvolle scores meegerekend en zal al je output sowieso fout zijn.  

1) Bij het eerste deel van de vraag moesten er beschrijvende statistieken worden opgevraagd.  

 
analyze > descriptives > frequencies/explore:  opvragen van kwartielen + gemiddelde.  

 

 

N Valid 813 

Missing 636 

Mean 39,449 

Percentiles 25 35,000 

50 38,000 

75 44,000 

 

 

2) Om te weten hoeveel missings de variabele bevat, werk je best via explore.  

Analyze > descriptives > explore 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

V27_1 AANTAL UREN 

BETAALD WERK PER 

WEEK 

813 56,1% 636 43,892 % 1449 100,0% 

 

 

Hier kan je het gemiddelde 

in aflezen, alsook hoeveel 

uren 50% van de 

respondenten werkt.  
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4) In het tweede deel van de vraag, moesten er specifieke onderzoekseenheden geselecteerd 

worden:  

‘enkel naar de respondenten tussen 18 en 35 jaar (grenswaarden inbegrepen) op het moment dat 

ze de vragenlijst invulden, gekeken. Deze personen moeten bovendien aan betaald werk doen, dit 

is inclusief personen die in ziekte- of bevallingsverlof zijn (gebruik hiervoor variabele V32).’ 

 

Hiervoor moeten er twee stappen worden ondernomen: 

(a) Leeftijd berekenen aan de hand van het geboortejaar 

Transform > compute 

2016* – V3_2 

* de dataset is immers afkomstig van 2016 

 

(b) Selecteren van de juiste onderzoekseenheden 

Data > select cases 

 
(leeftijd >= 18 & leeftijd <= 35) & ( V32 = 1 | V32 = 4 | V32 = 5) 

 

 

 

 

 

3) Voor de vraag welk diploma de grootste spreiding rond het gemiddelde heeft, moet je op 

zoek gaan naar de standaard deviatie opgesplitst per categorie ‘hoogst behaalde diploma’. 

Dit doe je door beschrijvende statistieken op te vragen nadat je de steekproef hebt 

opgesplitst via data > split file. Dan zien je dat ‘secundair diploma’ de grootste 

standaarddeviatie heeft, namelijk 12,822.  

 

Descriptive Statisticsa 

V44 HOOGST BEHAALD DIPLOMA N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1) geen diploma V27_1 9 38 40 38,67 1,000 

Valid N (listwise) 9     

2) lager onderwijs V27_1  37 18 72 36,00 11,605 

Valid N (listwise) 37     

3) Secundair onderwijs V27_1 354 4 90 38,53 12,822 

Valid N (listwise) 354     

4) hoger onderwijs V27_1  413 2 108 40,56 12,495 

Valid N (listwise) 413     

a. No statistics are computed for one or more split files because there are no valid cases. 

Je werkt hier met ‘of’ vermits 

een respondent geselecteerd 

wordt indien hij betaald werk 

heeft OF in ziekteverlof is OF 

bevallingsverlof heeft.  
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Wanneer stap (a) en (b) correct werden uitgevoerd, moesten er vervolgens opnieuw beschrijvende 

statistieken worden opgevraagd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ‘variable view’ kon je de 

correcte codes voor het 

selecteren terugvinden. Enkel 

personen met code 1, 4 en 5 

moesten worden geselecteerd 

van variabele V32).  
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Vraag 2 
Uit een recente studie van 2018 naar politiek vertrouwen bij Vlamingen werd een gemiddelde van 

3 gevonden op een gemiddelde somschaal met een bereik van 1 tot 5. Hogere waarden staan 

voor méér vertrouwen in politieke instellingen. Als onderzoeker wil je nagaan of er een evolutie 

heeft plaatsgevonden in politiek vertrouwen tussen 2016 en 2018. In beide studies werd politiek 

vertrouwen op exact dezelfde manier gemeten. Ga aan de hand van een geschikte hypothesetest 

na of men gemiddeld genomen lager scoort dan 3 in 2016 op de schaal met betrekking tot 

vertrouwen in politieke instellingen (met α=0.05).  

De schaal ‘Politiek_vertrouwen’ werd reeds aangemaakt en mag als metrische variabele worden 

behandeld. 

 

FEEDBACK & OPLOSSING 

In deze vraag werd getoetst naar het uitvoeren van een hypothesetest: (a) zelf kunnen bepalen 
wat de geschikte hypothesetest is, (b) het opstellen van hypotheses, (c) het uitvoeren van de 
test en (d) het formuleren van een besluit.  

 

Hier moest een one sample T-test worden uitgevoerd. Een variabele (politiek vertrouwen in 
2016) wordt immers afgetoetst tegen een bepaalde waarde (politiek vertrouwen in 2018 = 
3).  
 
analyze > compare means > one-sample T-test 
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Politiek_vertrou

wen 

-7,061 1329 ,000 -,12707 -,1624 -,0918 

 

 

1) Wat is de nulhypothese? (0,5 punt) 

 

Gemiddelde politiek vertrouwen in 2016 groter of gelijk aan 3 

 Alle varianten hierop werden goedgekeurd. Sommigen studenten hebben het in symbolen 

genoteerd, wat ook correct is. Vooral belangrijk om dan aan te geven waarvoor het symbool staat. 

Bijvoorbeeld: 

 

𝜇𝑝𝑜𝑙 ≥ 3 

Met 𝝁𝒑𝒐𝒍 = 𝒉𝒆𝒕 𝒈𝒆𝒎𝒊𝒅𝒅𝒆𝒍𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒌𝒆 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒓𝒐𝒖𝒘𝒆𝒏 𝒊𝒏 𝟐𝟎𝟏𝟔 

 

 

Testwaarde ‘3’ 

ingeven!  
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2) Welke test gebruik je hiervoor in SPSS om deze hypothese te testen? (0,5 punt) 

 

One sample T-test 

 

 Sommige studenten gaven als antwoord ‘T-test, een linkszijdige test’… Dit werd 

niet volledig goedgekeurd.  

 

3) Wat is de testwaarde? 

 

-7,061 

 

4) Wat is de P-waarde? (0,5 punt indien 3 en 4 juist) 

 

0,000 

 Het is een linkszijdige hypothesetest met negatieve testwaarde. We moeten de 

P-waarde dus delen door 2. 0/2 is in dit geval nog steeds 0.  

 

5) Formuleer een zo volledig mogelijk besluit. 

 

Omdat de P-waarde (0.000) < 0.05, kunnen we op een significantieniveau van 5% de 

nulhypothese verwerpen en de alternatieve hypothese aanvaarden: men scoort significant 

lager dan 3 op de schaal politiek vertrouwen in 2016.  

 

 Wat moet er in het besluit staan: 

- P-waarde + significantieniveau (of aangeven dat de P-waarde kleiner is dan een 

bepaald significantieniveau).  

- Nulhypothese verwerpen 

- Inhoudelijke conclusie 

 Wanneer waardes fout (dus hypothesetest fout uitgevoerd), maar besluit correct 

geformuleerd naargelang de waardes kon men nog het maximum op deze 

subvraag behalen.  
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Vraag 3 
We willen het verband onderzoeken tussen twee types van milieubewust gedrag: enerzijds het 

aankopen van milieubewuste producten en anderzijds milieubewust gedrag in het huishouden. Om 

dit verband na te gaan, moeten er eerst gemiddelde somschalen geconstrueerd worden van de 

betreffende variabelen. 

De mate waarmee iemand milieubewuste producten aankoopt wordt gemeten via een gemiddelde 

somschaal van de items  ‘Rekening houden verwachte levensduur bij aankoop’ (V137_6), ‘Rekening 

houden herstelbaarheid’ (V137_7), ‘Gerecycleerde producten kopen’ (V137_8), ‘Letten op verpakking 

bij aankoop’ (V137_9) en ‘Biologische producten aankopen’ (V137_11).  De mate waarmee iemand 

milieubewust gedrag vertoont in het huishouden wordt gemeten via een somschaal met de items 

‘Douchegebruik beperken’ (V137_16), ‘Uitzetten elektrische apparaten bij geen gebruik’ (V137_17), 

‘Uitdoen licht bij het verlaten van de ruimte’ (V137_18) en ‘Verwarmen ruimtes waar echt nodig’( 

V137_19).  

 

Opgelet: Er mag enkel een score berekend worden indien de persoon op alle items geantwoord 

heeft.  

 
 

Beide latente schalen mogen als metrische variabelen worden behandeld. 

 

FEEDBACK & OPLOSSING:  

In deze vraag werd gepolst (a) naar het aanmaken van nieuwe variabelen die bestaan uit meerdere 
items, (b) het berekenen van een maat voor samenhang (correlatie) en (c) deze interpreteren.  

 

(a) Nieuwe variabele aanmaken 

Definieer eerst de missings alvorens je de nieuwe variabele aanmaakt!  

Transform > compute  

 

 

 

! Dit was gevarieerd over de versies 

heen. In dit geval moest je de score 

berekenen door handmatig de 

formule van het gemiddelde in te 

geven.  
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1) Wat is de gemiddelde score van de respondenten op ‘aankopen van milieubewuste 

producten’? 

 

2,999 

 

2) Wat is de gemiddelde score van de respondenten op ’milieubewust gedrag in het 

huishouden’? 

 

3,946 

 

(b) Maat voor samenhang 

 

3) Wat is een geschikte  statistische maat om het verband tussen de twee schalen na te gaan? 

Wat is de waarde van deze statistische maat? (0,5 punt) 

 

Correlatie: 0,281 

 

 Covariantie werd ook goedgekeurd. MAAR: dan moet in vraag 4 ook de 

covariantie gegeven worden en correct geïnterpreteerd worden in vraag 5.  

 Sommige studenten hebben hier Chi² test aangegeven. Dit is niet de meest 

aangewezen maat voor samenhang tussen twee metrische variabelen, maar het 

is ook niet geheel fout. Immers, wat met variabelen op een ‘lager’ niveau kan, 

kan ook met variabelen op een ‘hoger’ meetniveau. Daarom werd Chi² ook 

goedgekeurd.  

 

(c) Interpretatie 

 

4) Wat is je conclusie over het verband tussen milieubewust gedrag in vorm van aankopen 

milieubewuste producten en milieubewust gedrag in het huishouden voor deze 

respondenten? (0,5 punt) 

 

Een zwak-matig positief lineair verband. Een hogere mate van milieubewust gedrag in het 

algemeen gaat gepaard met een hogere mate van milieubewust aankopen. 

 

 Deze vraag werd onafhankelijk van correcte correlatie uit vorige vraag 

verbeterd. D.w.z. indien correlatie fout, maar besluit op basis van foutieve 

correlatie correct, werden toch punten gegeven. 

 Interpretatie van een Chi² en significantieniveau in combinatie met kruistabel 

voor inhoudelijke interpretatie werd ook goedgekeurd 
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Vraag 4 
Je wil nagaan of er een verband is tussen type arbeidssituatie (werknemer versus zelfstandige) en 

tevredenheid over het ontvangen loon.  

Maak hiervoor een opdeling in twee categorieën naargelang arbeidssituatie (V19): Enerzijds de 

categorie ‘werknemer’ – - werknemers in loondienst – en anderzijds de categorie ‘zelfstandige’ – - alle 

zelfstandigen (mét en zonder werknemers, alsook personen die meewerken in gezins- of 

familiebedrijf).  

Hervorm de variabele ‘Tevredenheid loon’ naar een categorische variabele met drie categorieën: 1) 

Ontevreden: Personen die zeer ontevreden of ontevreden zijn met hun loon; 2) Tussenbeide: 

Personen die noch tevreden, noch ontevreden zijn met hun loon; 3) Tevreden: Personen doe die zeer 

tevreden of tevreden zijn met hun loon 

Gebruik deze gehercodeerde variabelen om volgende vragen te beantwoorden. 

 

FEEDBACK & OPLOSSING 

In deze vraag werd gepolst (a) naar het hercoderen van variabelen, (b) het aanmaken en aflezen 
van een kruistabel en (c) het uitvoeren van een hypothesetest van afhankelijkheid.  

 

Voorbeeld hercoderen ‘V19’ 

Door onder ‘variable view’ naar de values te kijken, leren we dat code 1 de categorie ‘werknemer’ zal 

vormen en codes 2, 3 en 4 worden geplaatst onder ‘zelfstandige’.  

 

Transform > recode  

 

In deze hercodering 

staat ‘1’ voor 

werknemer en ‘2’ voor 

zelfstandige.  
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Vragen: 

1) Indien er geen verband zou zijn tussen (de gehercodeerde variabelen) arbeidssituatie en 

tevredenheid loon, wat is dan de verwachte frequentie voor een werknemer die ‘tevreden’ 

is met zijn/haar loon?  (0,5 punt) 

 

531.382 (zie in output ‘expected count’)  

 

2) Indien je wil nagaan of een eventuele samenhang tussen arbeidssituatie en tevredenheid 

met loon te veralgemenen is naar de populatie, welke statistische toets gebruik je dan in 

SPSS? Wat is de testwaarde van deze statistische toets in de steekproef? (0,5 indien beide 

juist punt) 

 

Chi²-test,  testwaarde = 3.820 

 

 Correlatie/paired sample T-test zijn fout. We werken hier immers met 

categorische variabelen en geen metrische! 

 

 

3) Wat besluit je op basis van deze hypothesetest en hoe moet het eventuele verband tussen 

arbeidscontract en tevredenheid over loon geïnterpreteerd worden? M.a.w. geef in enkele 

zinnen de conclusie weer.  (1 punt) 

 

Er wordt geen verband teruggevonden. De P-waarde (0.148) > 0.05. We kunnen dus op een 

significantieniveau van 5% de nulhypothese niet verwerpen. En niet besluiten dat tevredenheid 

over het ontvangen loon afhankelijk is van de arbeidssituatie. 

 

 

 

Analyze > descriptives > crosstabs  

Arbeidssituatie * TevredenheidLoon Crosstabulation 

 

TevredenheidLoon 

Total 1,00 2,00 3,00 

Arbeidssituatie 1,00 Count 85 72 539 696 

Expected Count 87,0 77,6 531,4 696,0 

% within Arbeidssituatie 12,2% 10,3% 77,4% 100,0% 

2,00 Count 17 19 84 120 

Expected Count 15,0 13,4 91,6 120,0 

% within Arbeidssituatie 14,2% 15,8% 70,0% 100,0% 

Total Count 102 91 623 816 

Expected Count 102,0 91,0 623,0 816,0 

% within Arbeidssituatie 12,5% 11,2% 76,3% 100,0% 

*Arbeidssituatie ‘1’ staat voor werknemer 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,820a 2 ,148 

Likelihood Ratio 3,563 2 ,168 

Linear-by-Linear Association 1,877 1 ,171 

N of Valid Cases 816   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 13,38. 

 
 

-   


