
Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier 
(contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen 
konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd naar 
informatie over het huisdier en informatie over het overlijden. Verder werd aan 
de hand van stellingen informatie verzameld over de relaties van mensen en de 
gevoelens die zij hadden vlak na het overlijden van het huisdier en de gevoelens 
die zij op dit moment hebben. Voor deze onderdelen van de vragenlijst is een 
totaalscore berekend door het gemiddelde te nemen van de vragen en stellingen 
die bij het onderdeel hoorden. Daarvoor zijn ook een aantal variabelen 
omgepoold. In totaal hebben 247 mensen de vragenlijst ingevuld. 
 
 
Rangcorrelatie van Spearman 
Met behulp van de rangcorrelatie van Spearman kan een verband tussen twee 
variabelen van ordinaal meetniveau getoetst worden. Verder kan de 
rangcorrelatie van Spearman ook gebruikt worden voor een verband tussen twee 
variabelen van interval meetniveau dat kromlijnig is. De rangcorrelatie van 
Spearman kan niet gebruikt worden voor het toetsen van parabolische 
verbanden. 
 
Onderzoeksvraag 
Een voorbeeld van een onderzoekvraag die met behulp van de rangcorrelatie van 
Spearman beantwoord kan worden: Is er een verband tussen het 
opleidingsniveau en de kwaliteit van relaties? 
De kwaliteit van relaties is gemeten met stellingen waarover de respondenten op 
een 7–puntschaal moesten aangeven in hoeverre ze het eens waren met de 
stelling. Het gemiddelde van de stellingen is berekend. 
Het opleidingsniveau is gemeten is 3 categorieën: lager onderwijs/ MAVO/ VBO; 
HAVO/ VWO/ MBO; HBO/ WO. 
 
Voorwaarden 
De rangcorrelatie van Spearman is een non-parametrische toets, waardoor er 
geen voorwaarden gelden voor voorwaarden gelden voor de verdeling. Om te 
generaliseren om wel voldaan worden aan de voorwaarde van random steekproef 
en onafhankelijke observaties. Deze voorwaarde kan gecontroleerd worden door 
naar de onderzoeksopzet te kijken. Daaruit moet blijken of er sprake is van een 
random steekproef en onafhankelijke waarnemingen. In dit onderzoek konden 
respondenten zelf beslissen of ze de vragenlijst op internet wilden invullen. 
Daarmee is het geen random steekproef en moet daarmee rekening gehouden 
worden bij de conclusie van het onderzoek. Men kan er van uit gaan dat er 
sprake is van onafhankelijke waarnemingen, omdat het aannemelijk is dat iedere 
respondent zonder overleg over de antwoorden met andere respondenten de 
vragenlijst heeft ingevuld. 
 
Hypothesen 
De verwachting is dat er een verband bestaat tussen het opleidingsniveau en de 
kwaliteit van relaties. De richting van het verband is niet duidelijk. De statistische 
hypothesen die hierbij horen: 
H0: ρs = 0 
H1: ρs ≠ 0 
Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
Uitvoeren 
Uitvoeren correlatie: Analyze > Correlate > Bivariate. Zet de variabelen waarvoor 
de correlatie berekend moeten worden in de box ‘Variables’. In dit geval zijn dat 
de variabelen opl en Meanrelaties. Vink aan Spearman en klik aan Two-tailed 
(omdat de alternatieve hypothese een ongerichte hypothese is). 



 

 
 
Klik op OK. 
 
Interpretatie 

 
 
De correlatie is rs = .003. Dat betekent dat er geen verband is tussen het 
opleidingsniveau en de kwaliteit van relaties. Deze correlatie is dan ook niet 
significant, omdat de p-waarde (.959) groter is dan α (.05). Dit resultaat kan als 
volgt gerapporteerd worden: rs = rs-waarde; p = p-waarde; n = grootte groep. 
Voor dit voorbeeld is dat: rs = .003; p = .959; n = 247. 
 
Conclusie 
Er is geen significant verband tussen het opleidingsniveau en de kwaliteit van 
relaties. 
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