
Oplossingen hoofdstuk 2 
1. Aanmaken van een datafile 

In eerste instantie maken we een Variable View aan. Dit kan zoals hieronder voorgesteld.   

 

 

 

De variabelen ‘naam’ en ‘administratienummer’ worden hier ingevoerd, maar in feite 

heeft dit geen zin. Maar het kan/mag.  

De ontbrekende waarden worden ingevuld met een system missing value. Dat wil zeggen 

we vullen de ontbrekende waarden in met een lege cel.   

Na het invullen van de Varialbe View, vullen we de data in in de Data View. Dit kan als 

volgt:  

 

 
 

Deze figuur geeft aan hoe de Data View eruitziet, nadat de value knop aangeklikt werd.  

 



Het bestand kan opgeslagen worden via File, save as zoals getoond in de volgende figuur.  

 

 
 

Nadien kies je een plaats waar dit bestand weggeschreven kan worden.  

 

2. Aanmaken van een datafile 

 

 

 

De variabele (grootte van de) huishouding heeft als meetniveau ordinaal meegekregen. 

Dit is in de veronderstelling dat de onderlinge afstanden tussen de waarden niet gelijk 

zijn.  De afstand tussen de twee laatste waarden is wellicht groter dan de afstand tussen 

voorgaande waarden.   

Omdat de antwoord structuur van de vijf items precies hetzelfde is, hebben we gebruik 

gemaakt van een handigheidje, zoals op pagina 44 vermeld staat.  

De informatie dat er 500 respondenten zullen deelnemen aan het onderzoek is niet 

relevant omdat enkel een Variable View ingevuld diende te worden. De gegevens van de 

respondenten komen in de Data View en NIET in de Variable View.  

Het bestand kan opgeslagen worden via het commanda File - Save as en kies nadien een 

plaats om dit weg te schrijven.  

 

 

 



3. Aanmaken van een datafile 

 

In eerste instantie dient de vraag gesteld te worden hoeveel variabelen er in het spel zijn. 

Dit zijn er twee. Nadat de Variable View aangemaakt werd, kunnen de gegevens 

ingevoerd worden in de Data View: de datamatrix bestaat uit 13 regels (cases) en twee 

kolommen (variabelen).  

 

De Variable View ziet er als volgt uit: 

 

 

 

De Data View ziet er na het invullen van de gegevens als volgt uit:  

 

 
Na het invoeren van de gegevens in de Data View, kan het bestand opgeslagen worden 

via File - Save as.  

 

 

 



4. Een consumentenonderzoek 

 

Maak eerst een Variable View aan als volgt:  

 
 

Nadien kun je de Data View invullen: 

 
 

Je kunt dit bestand opslaan via File- Save as en vervolgens kies je een plaats om dit op te 

slaan.  

 

In dit geval gaat het dus over afhankelijke steekproeven, omdat dezelfde persoon twee 

keer gemeten wordt.  

 

Omdat de twee datasets betrekking hebben op dezelfde deelnemers spreken we over 

afhankelijke steekproeven.  

 

5. Het crimineel gedrag 

 

In eerste instantie maken we een Variable View aan als volgt. Merk op er zijn drie 

variabelen  



 

 
 

Vervolgens vullen we de Data View in en wel als volgt.  

 

 


