
Instellingen SPSS-databestand 
 
Via Edit → Options kunnen instellingen van een SPSS-databestand gewijzigd 
worden. Hieronder worden een aantal instellingen, die veel gebruikt worden, 
besproken. 
 
Weergave van variabelen in variabelenlijsten 
Variabelen kunnen op meerdere manieren weergegeven worden in 
variabelenlijsten waaruit variabelen geselecteerd worden, bijvoorbeeld bij het 
opvragen van frequenties of het uitvoeren van een t-toets.  
 
Display Labels: in de variabelenlijst verschijnen de Labels van variabelen zoals ze 
gedefinieerd zijn in Variable View. Een nadeel hiervan is dat het soms moeilijk is 
om variabelen terug te vinden. Dit is zeker aan de orde wanneer de labels lang 
zijn en voor veel variabelen veel op elkaar lijken. 
Display Names: in de variabelenlijst verschijnen de Namen van variabelen, zoals 
deze zijn gedefinieerd in Variable View. Deze optie is niet handig wanneer 
variabelen niet-betekenisvolle naam hebben, zoals alleen een nummer. In dat 
geval zullen Labels het vinden van een variabele vergemakkelijken. 
Vaak moet men door beide te gebruiken uitvinden welke instelling het beste 
werkt. Dit zal per databestand anders zijn. 
 
Alphabetical: Variabelen staan op alfabetische volgorde in de variabelenlijst. 
File: In de variabelenlijst staan de variabelen op de volgorde zoals ze zijn 
ingevoerd in het databestand. 
Meestal zal het vinden van variabelen gemakkelijker gaan wanneer variabelen op 
alfabetische volgorde in een databestand staan. 
 
Aanpassen: Edit → Options → General. Linksboven kan onder ‘Variable Lists’ 
gekozen worden voor ‘Display Labels’ of ‘Display Names’ en voor ‘Alphabetical’ of 
‘File’. Klik daarna op Apply en OK. 
 
 
Weergave van variabelen in Output 
Variabelen kunnen op een aantal manieren worden weergegeven en kunnen 
worden aangepast via Edit → Options → Output Labels.  
Outline Labeling: hiermee kan de weergave van variabelen en waarden in de 
kolom links in de Output aangepast worden.  
Pivot Table Labeling: hiermee wordt de weergaven van variabelen en waarden in 
de tabellen van de output zelf aangepast.  
In beide onderdelen kan gekozen worden voor weergave van alleen namen/ 
waarden, alleen labels, of beide. Welke optie het beste is, is afhankelijk van het 
databestand en de voorkeur van de gebruiker. 
 
Lettertype 
Het lettertype en de lettergrootte kunnen naar eigen smaak aangepast worden 
via   Edit → Options → Viewer. 
 
Tabellen 
Via Edit → Options → Pivot Tables kan gekozen worden voor een andere opmaak 
van de tabellen. 
 


