
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 onafhankelijke groepen 
 
Met een t-toets voor onafhankelijke groepen kan het verschil tussen de 
gemiddelden van twee onafhankelijke groepen getoetst worden. 
De t-toets voor onafhankelijke groepen wordt gebruikt in een between-subjects 
design. Dit is een design waarin groepen met verschillende respondenten met 
elkaar vergeleken worden. 
 
Onderzoeksvraag 
Een voorbeeld van een onderzoeksvraag die met behulp van een t-toets voor 
onafhankelijke groepen beantwoord kan worden: Is er op de tweede meting een 
verschil in de gemiddelde angstscore tussen de groep die positieve verhaaltjes 
heeft gelezen en de groep die negatieve verhaaltjes heeft gelezen? 
 
Voorwaarden  
De voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van een t-toets voor 
onafhankelijke groepen: 

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

 
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. Wel zijn 
de studenten at random ingedeeld in de twee groepen (positieve en negatieve 
verhaaltjes). 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 staan 
de histogrammen, per groep, die van toepassing zijn op dit onderzoek (zie 
documenten Beschrijvende Statistieken, Grafieken en Data opsplitsen en 
(sub)groepen selecteren): 



 
 
Zoals te zien is in de histogrammen is voor beide groepen de afhankelijke 
variabele niet helemaal normaal verdeeld. In dit geval zal dat de resultaten van 
de toets niet beïnvloeden, omdat beide groepen groter zijn dan 20. In dat geval is 
de t-toets robuust tegen schending van de voorwaarde van normaalverdeling. 
 
Ad 3. Homogeniteit van varianties betekent dat de spreiding in de twee populaties 
gelijk is. Daarvoor kan gekeken worden naar standaardafwijking. Ook hiervoor 
geldt dat dit informatie is uit de steekproef. De test van Levene toetst of een 
evenuteel verschil te generaliseren is naar de populatie. Deze informatie wordt 
automatisch bij de Output van de t-toets gegeven.  
 
Hypothesen  
De verwachting is dat de groep die negatieve verhaaltjes heeft gelezen een 
hogere angstscore zal hebben dan de groep die positieve verhaaltjes heeft 
gelezen. Daarbij zijn dit de statistische hypothesen: 
H0: μpositief = μnegatief 
H1: μpositief < μnegatief

 

Bij het toetsen van deze hypothesen wordt gebruik gemaakt van α = .05. 
 
Uitvoeren  
Uitvoeren van de t-toets: Analyze > Compare Means > Independent samples t-
test. Zet de afhankelijke variabele, in dit geval angst2score, in het vak ‘Test 
Variable(s)’. Zet de onafhankelijke variabele, in dit geval conditie, in het vak 
‘Grouping Variable’. Klik op ‘Define Groups’ en voer de getallen in waarmee de 
groepen aangegeven worden, in dit geval is dat 0 en 1.  
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Klik op Continue en OK. 
 
Interpretatie 
 

 
 

 
 
Uit de Test van Levene blijkt dat de spreiding in beide populaties aan elkaar 
gelijk is (resultaat van de test van Levene is niet significant). Dus aan de 
voorwaarde van homogeniteit van varianties is voldaan. We lezen daarom voor de 
t-toets de bovenste regel 
Uit de beschrijvende statistieken blijkt dat het de groep die negatieve 
verhaaltjes heeft gelezen een hogere angstscore (M = 1.85) heeft dan de groep 
die positieve verhaaltjes heeft gelezen (M = 1.73). De richting van het verschil is 
in overeenstemming met de alternatieve hypothese. 
Vanwege de eenzijdige toets, wordt de p-waarde gedeeld door 2. Dan blijkt dat 
de p-waarde (.051) groter is dan α (.05). Daardoor kan de nulhypothese niet 
verworpen worden. Dus uit de t-toets blijkt dat het verschil tussen de 
gemiddelden niet significant is. Het resultaat van de t-toets kan als volgt vermeld 
worden: t (df) = t-waarde; p = p-waarde. In dit voorbeeld is dat als volgt: t 
(116) = -1.65; p = .051 
 
Conclusie 
Er is geen significant verschil tussen de positieve en de negatieve groep in hun 
angstscore. 

Group Statistics

60 1.7250 .38073 .04915
58 1.8474 .42513 .05582

Conditie
positief
negatief
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N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

.000 .992 -1.649 116 .102 -.12241 .07424 -.26945 .02463

-1.646 113.649 .103 -.12241 .07438 -.26976 .02493

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
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F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means


