
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. 
Voor de analyse van de gegevens zijn verschillende vragen omgepoold en zijn 
vervolgens de vragen samengevoegd tot één score die de mate van angst meet. 
Voor beide meetmomenten is een angstscore gemaakt (zie document Ompolen en 
samenvoegen).  
 
 
T-toets voor één groep 
 
Met een t-toets voor één groep kan getoetst worden of het gemiddelde op een 
bepaalde variabele in die groep gelijk is aan een vastgestelde waarde. 
 
Onderzoeksvraag 
Met behulp van een t-toets voor één groep kan de volgende onderzoeksvraag 
beantwoord worden: ‘Is de gemiddelde leeftijd van de groep studenten die aan 
het onderzoek heeft meegewerkt lager dan 25 jaar?’ Wanneer de groep studenten 
een gemiddelde leeftijd heeft van 25 jaar of hoger vormen zij wellicht geen goede 
afspiegeling van ‘studenten in het algemeen’, omdat deze over het algemeen 
jonger zijn dan 25 jaar.  
 
Voorwaarden 
De voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van een t-toets voor één groep: 

1. Random steekproef en onafhankelijke waarnemingen. 
2. Afhankelijke variabele moet in de populaties normaal verdeeld zijn 

 
Ad 1. 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 mochten studenten zich zelf 
aanmelden voor het onderzoek. 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 de 
studenten alleen achter een computer zaten en daarop de vragenlijst hebben 
ingevuld. 
 
Ad 2. Of er sprake is van een normaalverdeling kan worden gecontroleerd met 
een histogram. Wel moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat een 
histogram alleen laat zien wat de verdeling in de steekproef is. Hieronder staat 
het histogram voor leeftijd (zie document Grafieken en document Beschrijvende 
Statistieken voor uitleg over het maken van histogrammen).  
 



 
 
Zoals in het histogram te zien is, is de variabele leeftijd niet normaal verdeeld. In 
dit geval zal dat de resultaten van de toets niet beïnvloeden, omdat de 
onderzochte groep groter is dan 20. In dat geval is de t-toets robuust tegen 
schending van de voorwaarde van normaalverdeling. 
 
Hypothesen 
De verwachting is dat de gemiddelde leeftijd kleiner zal zijn dan 25 jaar. De 
statistische hypothesen die daarbij horen: 
H0: µ = 25 
H1: µ < 25 
 
Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
Uitvoeren 
Uitvoeren van een t-toets voor één groep: Analyze > Compare Means > One 
Sample T Test. Zet de variabele die getoetst wordt, in dit geval leeftijd, in de box 
‘Test Variable(s)’. Vul in de box ‘Test Value’ de score in waarop getoetst wordt, in 
dit geval is dat de score 25.  
 

 
 
Klik op OK. 
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Interpretatie 
 

 
 

 
 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de 
onderzochte groep studenten 20,82 is. Dat is lager dan 25 jaar, dus dit resultaat 
is in overeenstemming met de alternatieve hypothese. 
 
Doordat er eenzijdig getoetst is, wordt de p-waarde gedeeld door 2.Uit de t-toets 
blijkt dat de p-waarde (.000) kleiner is dan α (.05). Daardoor kan de 
nulhypothese verworpen worden. Het gemiddelde is significant lager dan 25. Dit 
resultaat kan als volgt gerapporteerd worden: t (df) = t-waarde; p = p-waarde. 
In dit voorbeeld is dat: t (117) = -10.32; p < .001. 
 
Conclusie 
De gemiddelde leeftijd van de studenten is significant lager dan 25 jaar. 
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