
Elske Salemink (Klinische Psychologie) heeft onderzocht of het lezen van 
verhaaltjes invloed heeft op angst. Studenten werden at random ingedeeld in 
twee groepen. De ene groep las positieve verhaaltjes en maakte daar opdrachten 
bij. De andere groep las negatieve verhaaltjes en maakte daar opdrachten bij. 
Voor en na het lezen van de verhaaltjes vulden de studenten de State Trait 
Anxiety Inventory (STAI) in. Met deze vragenlijst werd de angst van studenten 
gemeten. De STAI bestaat uit 20 stellingen, waarover de respondent op een 4-
puntschaal moet aangeven in hoeverre een stelling op zichzelf van toepassing is. 
 
 
Beschrijvende statistieken 
 
Beschrijvende statistieken worden gebruikt om variabelen uit een onderzoek te 
beschrijven. Binnen de beschrijvende statistieken kan onderscheid gemaakt 
worden tussen frequenties en centrum- en spreidingsmaten. Beide worden hier 
besproken. 
 
Frequenties 
Frequentievragen kenmerken zich doordat er altijd gevraagd wordt naar ‘hoe 
veel…’ of ‘wat is de verdeling…’. Een voorbeeld van een frequentievraag bij dit 
onderzoek is: ‘Uit hoeveel vrouwen en hoeveel mannen bestaat de groep 
respondenten?’.  
Deze vraag kan worden beantwoord door frequenties op te vragen: Analyze > 
Descriptive Statistics > Frequencies. Selecteer de variabele geslacht uit de 
variabelenlijst en zet deze in de box ‘Variable(s)’.  
 

 
 
Klik op OK. Het Output-scherm wordt geopend en daarin is de frequentietabel te 
vinden. 
 

 
 
In de frequentietabel is het aantal, percentage, valide percentage en cumulatieve 
percentage af te lezen. Het verschil tussen het ‘gewone’ percentage en het valide 
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percentage is dat in het valide percentage de missende waarden buiten 
beschouwing worden gelaten; er wordt dus een percentage berekend gebaseerd 
op de geldige scores. 
 
Antwoord op de frequentievraag: De onderzochte groep bestaat uit 90 vrouwen 
(76.3%) en 28 mannen (23.7%).  
 
 
Centrum- en spreidingsmaten 
Bij continue variabelen, zoals leeftijd of angstscore, zal een frequentietabel weinig 
relevante informatie opleveren. Het worden grote tabellen waarvan de informatie 
zo gedetailleerd is dat het geen overzicht oplevert. In dat geval is het zinvoller 
om beschrijvende statistieken als gemiddelde en standaardafwijking te 
rapporteren. 
De beschrijvende statistieken zijn als volgt op te vragen: Analyze > Descriptive 
Statistics > Descriptives. Selecteer uit de variabelenlijst de variabelen leeftijd en 
angst1score.  
 

 
 
Klik op Options en vink aan welke beschrijvende statistieken van toepassing zijn. 
In dit geval is gekozen voor het gemiddelde, de standaardafwijking en het 
minimum en maximum.  
 

 
 



 
Klik op Continue en OK. Bekijk in het Outputscherm de beschrijvende 
statistieken. 
 
 

 
 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt het volgende: de gemiddelde leeftijd van 
de onderzochte groep is 20.82 jaar met een standaardafwijking van 4.40. De 
jongste respondent is 17 jaar; de oudste is 50 jaar. 
De gemiddelde angstscore is 1.81 met een standaardafwijking van 0.43. De 
minimale score is 1.10; de hoogste score is 3.05. Uit deze resultaten blijkt dat er 
in de onderzochte groep redelijk laag wordt gescoord op angst, aangezien de 
mogelijke scores liggen tussen 1 en 4. 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt niets over de verdeling van de scores. 
Hiervoor kan een histogram met normaalverdeling worden gemaakt (zie ook 
Grafieken).  
Graphs > Histogram. Selecteer de variabele leeftijd en zet deze in de box 
‘Variable’. Vink ook aan ‘Display normal curve’.  
 

 
 
Klik daarna op OK en bekijk het histogram in het Output-scherm. 
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Uit het histogram blijkt dat leeftijd rechtsscheef verdeeld is. Er zijn veel 
respondenten met een leeftijd rond 20 jaar; daarnaast zijn er nog een aantal 
hogere scores rond 40 en 50. De onderzochte groep bestaat uit studenten, dus de 
verdeling van leeftijden is niet opvallend.  
 
 
Beschrijvende statistieken per groep 
In sommige gevallen zijn beschrijvende statistieken voor de hele groep niet zo 
interessant. Beschrijvende statistieken voor subgroepen geven dan meer 
informatie. In dit onderzoek bijvoorbeeld is het interessant te weten of de 
gemiddelde leeftijd in beide groepen hetzelfde is. In een experiment moeten 
groepen zoveel mogelijk hetzelfde zijn op belangrijke achtergrondvariabelen, 
zoals leeftijd. Door de gemiddelde leeftijd per groep op te vragen, kan 
gecontroleerd worden of de gemiddelde leeftijd in beide groepen hetzelfde is.  
 
Databestand opsplitsen: Data > Split file. Vink aan ‘Compare Groups’. Selecteer 
de variabele waarmee je het databestand wilt opsplitsen en zet deze in de box 
‘Groups based on’; in dit geval wordt de variabele conditie geselecteerd.  
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Klik op OK. In de werkbalk onderin het SPSS-databestand (Variable View en Data 
View) staat nu ‘Split File On’. Alle analyses die uitgevoerd worden, zullen voor 
beide condities apart worden uitgevoerd. 
 
De beschrijvende statistieken worden nu opgevraagd. 
 

 
 
De gemiddelde leeftijd is in de negatieve groep iets hoger dan de leeftijd in de 
positieve groep. Waarschijnlijk komt dit doordat de oudste respondent (50 jaar) 
in deze groep zit. Dit verschil kan ook getoetst worden met een t-toets voor 
onafhankelijke groepen (zie document T-toets voor onafhankelijke groepen). 
 
Zet de Split file functie weer uit: Data > Split file. Vink aan Analyze all cases, do 
not create groups. Klik op OK. Hierna worden de analyses weer voor de hele 
groep uitgevoerd. 
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