
Oplossingen hoofdstuk 3 

 

1. Het milieubesef 

 
Eerst het hercoderen van item 3 en 5, via het commando Transform, Recode into different 

variables, nadien verschijnt het dialoogvenster Recode into Different Variables. 

 

 
 

In het centrale venster brengen we de input variabelen in via een selectie uit het linker 

venster, waar de beschikbare variabelen staan. De nieuwe namen voor de variabelen 

vullen we in onder het kleine venster ‘output variable’. Via een druk op de knop 

‘Change’ kunnen we de nieuwe naam verplaatsen naar het centrale venster. De 

bovenstaande figuur illustreert dit. Nadien klikken we op ‘Old and New Values’ om aan 

te geven op welke wijze deze hercodering dient te gebeuren.  Er verschijnt een nieuw 

dialoogvenster. De volgende figuur geeft aan hoe de omzetting in dit geval dient te 

gebeuren.  

 

 
 

Aan de linkerkant typen we de oude waarde onder ‘Old Value’ en aan de rechterkant 

typen we de overeenkomstige nieuwe waarde onder ‘New Value’, nadien dien je op de 

‘Add’ knop te klikken. Nadat alle hercoderingen ingegeven werden, kun je op de 

continue knop klikken.  



 

Nadien zullen in de data editor er twee nieuwe variabelen verschijnen die overeenkomen 

met de omkering van item 3 en 5.   

 

Vervolgens maken we de somscore van de vijf items. Let op: de variabelen item 3 en 

item 5 spelen geen rol meer. Ze worden voor de volgende berekeningen vervangen door 

hun gehercodeerde waarden. 

 

Veronderstel dat we gewoon de som van alle items maken, zoals de volgende figuur 

aangeeft. Welk zijn hiervan de gevolgen?  

 

 
 

Na het klikken op de ‘OK’ knop zal een nieuwe variabele verschijnen in de data editor 

met een aantal missing values: inderdaad indien een respondent één item niet ingevuld 

heeft, heeft dat als gevolg dat hij geen totaal uitslag krijgt. Dat betekent dat deze 

respondent geen rol meer speelt bij de daaropvolgende analyse.  

 

Om dit probleem op te lossen kun je gebruik maken van de functie MEAN. Via ‘All’ aan 

te klikken in het venster ‘Function group’, krijg je een overzicht van alle mogelijke 

functies in het venster ‘Functions and Special Variables’. Kies voor de functie ‘Mean’ die 

vervolgens via de keuzeknop (pijltje) overgebracht wordt naar het venster ‘Numeric 

Expression’. De volgende figuur illustreert dit.  

 



 
 

Vervolgens dienen we in het venster Numeric Expression tussen de haakjes de vijf items 

te plaatsen telkens gescheiden door een komma. De volgende figuur toont op welke wijze 

dit dient te gebeuren.  

 

 
 

Na het klikken op de ‘OK’ knop verschijnt er in de Data View een tweede totaalscore, 

maar nu zijn er geen missing values. Dit komt omdat SPSS nu het gemiddelde maakt van 

de beschikbare waarden per persoon.  

 

 

2. Vragenlijst depressie 

 

Hercoderen van een aantal items 

Transform  Recode into different variables. 

Selecteer vraag 1, want deze wil je hercoderen.  Bij output variabele vul je de naam in die 

je aan je gecodeerde variabele wil geven.  Zo ook voor vraag 2, 4, 6 en 9. 

Er wordt gevraagd om je old values en new values te definiëren.  (zie figuur). 



 
 

Wanneer je op continue klikt en daarna op OK, zul je zien dat in je datafile de 5 extra 

variabelen zijn verschenen, die je daarnet hebt aangemaakt. 

 

Het sommeren van de items tot een totaalscore 

Transform  Compute variables. 

Bij Target Variable vul je de naam in die je wil geven aan je somscore. 

Daarna selecteer je de eerste variabele die je wil optellen (de variabele aanklikken en op 

het pijltje klikken).  Klik dan de plus aan en selecteer de volgende variabele enzovoort.  

Let er op dat je voor de omgekeerd gescoorde items de hercodeerde variabelen gebruikt. 

Klik op ok. 

 
In de datafile is nu een nieuwe variabele toegevoegd, namelijk de totaalscore. 



 

 

3. Welk is het meetniveau van volgende variabelen? 

 a. de kleur van de ogen van de proefpersoon: nominaal; 

 b. de bloedgroep van de proefpersoon: nominaal; 

  c. het lichaamsgewicht, uitgedrukt in kg: ratio; 

  d. het IQ van de proefpersoon: interval; 

  e. de lichaamslengte van de persoon, uitgedrukt in cm: ratio; 

  d. het aantal verkopen op maandbasis: ratio; 

  e. de score op een test voor extravertie: interval; 

  f.  het hoogst genoten opleidingsniveau van de persoon: ordinaal;  

  g. de leeftijd van de persoon uitgedrukt in jaren: ratio; 

  h. de seksuele geaardheid van de persoon: nominaal; 

  i. het gezinsinkomen per maand: ratio; 

  j. het aantal kinderen in het gezin: ratio; 

 

 

 

4. Het IQ van middelbare scholieren 

In eerste instantie vullen we een Variable View in:  

 
 

 

De data voeren we in via de Data View:  

 
 

Vervolgens maken we het gemiddelde van VIQ en PIQ. Indien we gebruik maken van de 

functie MEAN zal SPSS voor elke respondent een score geven. Dit kan dus niet. Dus 

moeten we het gemiddelde berekenen in de Numeric Expression als (VIQ + PIQ)/2. Dit 



kan als volgt in het venster Compute Variable. (dit verschijnt na Transform - Compute 

Variable):  

 

 
 

Dit levert volgend resultaat op in de Data View.  

 
 

De variabele IQ wordt gevormd door het gemiddelde te nemen van de twee IQ scores en 

in geval van een missing value zal er geen uitslag verschijnen.  

 

 

5. De betrouwbaarheid van het materialisme.  

Open het bestand busters.sav. Je vindt hier de resultaten van een vragenlijst i.v.m. de 

levensstijl en koopgedrag van consumenten. Je start het commando via Analyze - Scale - 

Reliability Analysis. Vervolgens kom je terecht in het keuzevenster Reliability Analysis. 

Vervolgens maak je een keuze uit de variabelenlijst voor de vier betreffende items en 

plaats deze in het rechtervenster, zoals volgende figuur aangeeft.  

 

 
 



Na een klik op de OK knop verschijnt in de Viewer volgende output. Dat wil zeggen dat 

deze vier items een voldoende homogeniteit vertonen om gebruikt te worden als een 

schaal.  

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,816 4 

 

 

Om na de gaan of deze betrouwbaarheid nog verhoogd kan worden door eliminatie van 1 

of enkele items werd een itemanalyse uitgevoerd. Door te klikken op Statistics knop kom 

je terecht in het volgende keuzevenster. Hier dien je aan te vinken: Scale if item deleted. 

Dat wil zeggen hoe zal de betrouwbaarheid wijzigen indien het betreffende item 

geëlimineerd zou worden.  

 

 
 

SPSS toont de resultaten van deze itemanalyse in de Viewer als volgt.  

 
Uit deze resultaten van de itemanalyse kunnen we besluiten dat de betrouwbaarheid niet 



kan verhoogd worden door het weglaten van items. De betrouwbaarheid van .82 blijkt 

optimaal te zijn.  

 

6. De leeftijden 

De gegevens van tien respondenten worden ingevoerd in SPSS. Na het invullen van de 

Variable View met één variabele, wordt de Data View als volgt ingevuld.  

 

 
 

Voor een gegroepeerde frequentietabel te maken dienen we eerst een Recode uit te 

voeren. In het dialoogvenster Recode Into Different Variables kiezen we voor de nieuwe 

naam ‘Leeftijdsgroepen’ en vervolgens klikken we op Old and New Values. 

 

 
 

Deze Old and New Variables worden vervolgens aangeduid. Let op dat je Output 

variables are strings afvinkt. Dat is de enige manier om de nieuwe variabele als string in 

te voeren.  

 



Sla dit bestand op als leeftijd.sav via het commando File – Save as en kies vervolgens de 

plaats waar dit bestand opgeslagen zal worden.  

 

7. Een schoolvorderingtoets 

De gegevens worden ingevoerd in SPSS. De volgende figuur geeft een beeld van de Data 

View 

 

 
 

 

Via Transform Compute kun je de rekenkundige bewerking aangeven om een totaalscore 

te maken. De volgende figuur heeft aan hoe het kan.  

 

 
 

Na het klikken op de ok toets ontstaat een nieuwe variabele in de Data View met de naam 

van TOTAAL.  

 

 
 

 

 

 



8. Het experiment van de verloren brief 

 

De onderzoekers gebruiken vier onafhankelijke variabelen: de regio van de vindplaats 

(Vlaanderen of Wallonië), het adres van de bestemming (Vlaanderen of Wallonië), de 

vindplaats van de brief (in een bushalte of in een openbare telefooncel) en de wijze 

waarop de postzegel toegevoegd werd (vastgeplakt, één losse zegel, vier losse 

postzegels). Deze variabelen zijn allemaal van nominaal niveau.  


