Uitleg SPSS t.b.v. NSE
Benchmarkbestand
Aanleiding
Het NSE benchmarkbestand is een meerjarig bestand en bevat studentoordelen en zogenaamde
duidings gegevens (zoals contacttijd). Deze gegevens kunnen worden ingelezen maar daarvoor is het
programma SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) van IBM voor nodig en moet een
gebruiker een aantal bewerkingen in SPSS kunnen uitvoeren omdat het bestand geen kant en klare
rapportages kent. De opbouw van het bestand moet beschouwd worden als “ruw bestand” waarin alle
gegevens op detail niveau beschikbaar is gesteld. Niet iedereen beschikt over SPSS (het is een duur
pakket) of heeft de dagelijkse routine om met het bestand te werken. Het is dus tijd voor een
(opfris)cursus SPSS. Zie hieronder wat we gaan behandelen. Bijna alle bewerkingen in SPSS kunnen
trouwens ook in het open source programma PSPP worden uitgevoerd. Dit programma is gratis.
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1. PSPP downloaden
Op de volgende webpagina is algemene informatie te vinden over het open source GNU programma
PSPP:
http://www.gnu.org/software/pspp/

2. Datamanagement
Hieronder wordt duidelijk gemaakt hoe data in een databestand wordt weergegeven in SPSS. Ik zal
ingaan op de structuur van de data en hoe de data gemanaged kan worden.

In het plaatje hierboven zie je hoe een bestand in SPSS eruit ziet (het betreft overigens het meerjarige
benchmarkbestand uit 2014). In de kolommen (verticaal) zijn de variabelen opgenomen en in de rijen
(horizontaal) de respondenten van de Nationale Studenten Enquête. Deze structuur wordt in (bijna)
alle SPSS databestanden van stichting Studiekeuze123 gehanteerd.
In de rijen 14 tot en met 19 zie je bijvoorbeeld zes respondenten die met een random
respondent nummer (volgnummer 346017 tot en met 346022) in het databestand zijn opgenomen.
Deze studenten studeerden in 2010 (jaar) geschiedenis (Crohoactueel) aan de Universiteit Leiden
(BrinActueel). Momenteel bevind je je in het inhoudelijke gedeelte van het databestand, dit zie je terug
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aan het “tabblad” Data View (linksonder in het databestand). In dit tabblad vind je de inhoudelijke
informatie van de respondenten.

Laten we nu even naar het andere tabblad kijken, genaamd Variabele View. Dit gedeelte van het
databestand opent het inhoudelijk deel van de gehanteerde variabelen. Dit is niet een ander bestand,
maar een andere weergave van het databestand waarin de structuur van het databestand gemanaged
is (bij het aanmaken van het bestand) of aangepast kan worden (indien wijzigingen noodzakelijk zijn).

In de Variabele View vind je in de kolommen informatie over de structuur van de variabelen en in elke
rij vind je één variabele).
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Bij Name vind je de namen van de variabelen die in Data view in de kolommen zijn opgenomen.
Bijvoorbeeld BrinActueel (naam van de instelling) die we eerder in Data View zijn tegengekomen. Deze
variabele is van het type string (tekst; overige mogelijkheden zijn bijvoorbeeld getal, datum) en heeft
in dataview een breedte van 12 karakters, met nul decimalen. Onder het kopje label vind je een korte
omschrijving van de variabele en bij values is aangegeven waaruit je functioneel kunt kiezen als je in
Data View informatie gaat invullen.

Als je daar bijvoorbeeld op klikt en op de drie puntjes klikt dan zie je daar wat al is aangemaakt.
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Bij BrinActueel is bijvoorbeeld OODV de Brincode van de Protestantse Theologische Universiteit en
OOIC de BrinCode van Katholieke PABO Zwolle.
Je vindt ook informatie over eventuele missende waarden (missings), hoe de tekst wordt
uitgelijnd in de databestand (Align) en wat voor soort variabele het betreft (Measure). De kolommen
Columns en Role zijn wat mij betreft niet belangrijk.
Nog even over de variabele Measure; hier vind je drie mogelijke waarden terug: scale, ordinaal
en nominaal. Voor het rekenen in SPSS maakt het niet uit wat je hier invult, maar het is wel handig
om deze goed aan te maken voor een gebruiker.
Ik hanteer de volgende definitie:

Measure
Nominaal
Ordinaal
Scale

Definitie
Categorische zonder rangorde
Categorische met rangorde
Continue variabele

Voorbeeld
variabele
Geslacht
Vooropleiding
Huurprijs

Voorbeeld waarden
1: man; 2; vrouw
1: mavo; 2: havo; 3: vwo
0-700 euro

Deze definities zijn niet helemaal hard en hierover bestaat nog (steeds) geen concensus. Vaak wordt
ook nog interval toegevoegd aan dit rijtje om een getal met een nulpunt en zonder nulpunten te
kunnen onderscheiden, maar dit gaat misschien te ver voor nu. Terug naar de variabele view.

5

De kolommen Name, Label, Values en Missing zijn voor ons het meest functioneel. Bij name zie je,
zoals al eerder aangegeven, de naam van de variabele die je in Data View tegenkomt in de kolommen.
In Label zie je een omschrijving van de variabelen (erg handig want AlgemeenOordeel_01 zegt de
meeste gebruikers helemaal niets, maar Je Studie in het algemeen maakt meteen duidelijk om welke
NSE vraag het gaat). Bij Values kun je vinden welke waarden inhoudelijk ingevuld kunnen worden.
Eventuele missende waarden kunnen ook gedefinieerd worden met een code, waarmee niet gerekend
kan worden.
Het is nog interessant om in te gaan op de waarden die behoren bij de tevredenheidsvragen.
Deze zijn voor alle tevredenheidsvragen als volgt: -2 betekent dat de vraag niet van toepassing is. Een
-1 wordt ingevuld als er geen informatie bekend is. De codes 1 tot en met 5 volgen de categorieën van
de likert schaal die we hanteren, van 1 (zeer ontevreden) tot en met 5 (zeer tevreden). Zoals je kunt
zien zijn de waarden 2, 3 en 4 niet ingevuld, dit doen we ook niet in de enquête).
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Het valt te begrijpen dat het managen van de data zorgvuldig gebeuren moet. De variabele view moet
zorgvuldig aangemaakt worden en consequent worden beheerd omdat het enerzijds bepaalt hoe de
data in Data View inhoudelijk en visueel wordt gepresenteerd en anderzijds consequenties kan hebben
voor de afnemers van de databestanden. Deze gebruiken bijvoorbeeld datawarehouse omgevingen of
syntax bestanden die gevoelig zijn voor afwijkingen in de structuur van de data. Als je bijvoorbeeld in
variabele view iets aanpast, kan het in Data View als missing worden aangemerkt.

3. Drie belangrijke databestanden van SPSS
SPSS kent drie soorten databestanden. Dit zijn databestanden, output bestanden en syntaxbestanden.
In het kort vind je in een databestand de gegevens en de structuur, in een output bestand informatie
over de uitkomsten van een bewerking of een analyse en in een syntax bestand kun je een script
vastleggen: een automatische manier om de gegevens te bewerken en te rapporteren.

a. Databestand
In een databestand vind je de inhoud en de structuur van de data. De extensie van een databestand in
SPSS is *.sav. Voor meer informatie, zie onderdeel 2 want daar is het type bestand uitgebreid
behandeld.
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b. Output bestand
SPSS kent ook bestanden waarin de bewerkingen of uitkomsten zijn weergegeven. Dit is handig omdat
zodoende bron (databestand) en output gescheiden kunnen worden gebruikt en/of opgeslagen. In een
output bestand vind je de informatie uit het bron bestand op een gecomprimeerde wijze weergegeven.
Een voorbeeld tref je hieronder aan, waarin de gemiddelde tevredenheidsscore van een aantal
instellingen is weergegeven. Tevens is de gemiddelde huurprijs van studenten die studeren aan deze
instellingen opgenomen.

8

Het is ook erg makkelijk om de gegevens te kopiëren, bijvoorbeeld naar Microsoft Excel of naar
Microsoft Powerpoint. Dit kan op twee manieren. Als eerste door de gehele tabel te kopiëren en verder
niets aan de opmaak te veranderen. Ten tweede door de ruwe data te kopiëren (selecteer de tabel en
druk op copy special met de rechter muisknop), waarna je zelf een mooi overzicht kan maken in
bijvoorbeeld Microsoft Excel. Plakken doe je in Microsoft Excel met plakken speciaal en kies dan tekst.
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Nu is het een kwestie van mooi opmaken (als je onderstaande in ieder geval mooi vindt).
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c. Syntax bestand
Met een syntax bestand kun je automatisch bewerkingen uitvoeren op databestanden. Dit is met name
relevant als je vaker dezelfde bewerkingen uitvoert op de databestanden. In SPSS is dit eigenlijk heel
erg makkelijk want elke bewerking die je doet in het menu die kun je opslaan. Bijvoorbeeld, bij het
aanmaken van bovenstaande tabel in SPSS is het mogelijk om op paste te drukken en dan krijg je
automatisch de code (syntax). Ik zal deze zo laten zien.

De syntax code heb je overigens al eerder gezien, namelijk bij de output bij onderdeel 3b. Bij elke
actie die je namelijk uitvoert wordt het automatisch weggeschreven in de output. In de syntax (als je
dus op paste hebt geklikt krijg je de volgende code te zien.
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Deze lijkt in eerste instantie erg ingewikkeld maar al gauw zie je dat de variabelen terugkomen die je
eerder al hebt gezien. Bijvoorbeeld BrinActueel, AlgemeenOordeel_01 en huur. Deze kun je natuurlijk
makkelijk aanpassen door bijvoorbeeld AlgemeenOordeel_01 in AlgemeenOordeel_02 te veranderen.
Als ik met syntax bestanden werk dat verander ik het grijze deel tekst in een functionele
naam. Zie hieronder voor een voorbeeld.

Nu heb je een syntax bestand wat je volgende jaar weer kunt gebruiken. Je opent het nieuwste
databestand en draait de syntax. Hiervoor selecteer je de tekst en druk je op de groene pijl en ga je
even lunchen ;-) terwijl dat de computer je opdracht uitvoert.
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Op de site van studiekeuzeinformatie.nl van Stichting Studiekeuze123 zijn een aantal standaard syntax
bestanden te vinden (in 2016 stond dat op de volgende bladzijde:
http://www.studiekeuzeinformatie.nl/planning-teruglevering-resultaten-nse-2016/codeboek)

4. Openen van bestanden
Je kunt een data / syntax of output bestand heel makkelijk openen op de gebruikelijke manier
(dubbelklikken op het bestand). Let wel op: een syntaxbestand openen is niet voldoende (tenzij je
alleen de code wilt aanpassen). Je zult dan ook een bijbehorend data bestand moeten openen.
De andere wijze om bestanden te openen is door SPSS op te starten en via het menu
bestanden te openen. Druk hiervoor op File/Open en kies Data voor data bestanden, syntax voor
syntax bestanden en output voor output bestanden. Als je alle drie opent dan heb je dus drie
onderdelen van SPSS geopend. Let een beetje op met het openen van verschillende data / syntax of
output bestanden. Stel je voor dat je een script runt (van syntax), hoe weet je dan dat de laatste
brondata gebruikt wordt? Hint, dat is het bestand dat je het laatste geopend hebt. Even voor de SPSS
cracks onder ons: je kunt ook database bestanden openen in SPSS. Bijvoorbeeld de
studiekeuzeinformatie database van Stichting Studiekeuze123.

5. Opslaan van bestanden
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Het opslaan van de bestanden is niet lastig, dit ben je namelijk al gewend door met Microsoft Windows
te werken.
Toch wil ik jullie een ding op jullie hart drukken. Werk nooit met de oorspronkelijke bestanden. Maak
altijd een copy van het databestand of syntaxbestand voordat je gaat werken. SPSS heeft namelijk
een vervelende eigenschap om bij het afsluiten van het programma te vragen of je de data wilt
opslaan en deze staat automatisch op ja ingesteld. Als je niet goed leest dan sla je alle wijzigingen op
in het “oorspronkelijke” databestand. Dus werk altijd met een back-up, maak een copy aan en met een
logische naam, omdat je later namelijk niet meer met welk bestand je aan het werken was.

6. Basisbewerkingen
In onderstaand deel van de tekst worden een aantal basisbewerkingen uitgewerkt die ik regelmatig
heb moeten gebruiken. Dit zijn o.a. het aan en uit zetten van de weegfactor, het uitvoeren van een
selectie op de data, het opvragen van gemiddelden of frequenties, het makkelijker weergeven van de
data op een hoger / geaggregeerd niveau en het werken met tabellen en figuren.

a. Weegfactor aan/uit
Als eerste informatie over de weegfactor1. Een weegfactor is een slimme manier om de scheefheid in
respons per opleiding achteraf recht te trekken (per instelling/opleiding/locatie) zodanig dat de groep
op een gelijke manier meetelt, zoals zou moeten op basis van de juiste studentenaantallen.
In het meerjarige benchmarkbestand is deze weegfactor opgenomen. Deze staat standaard uit.
Mijn advies is om de weegfactor aan te zetten voor bijna alle bewerkingen en analyses. Bij inferentiële
statistiek (dit zijn statische toetsen zoals t-testen of ANOVA’s) is mijn advies om de weegfactor uit te
laten maar bij beschrijvende statistiek (zoals gemiddelden/frequenties/tabellen/figuren) is het geen
enkel probleem om de weegfactor aan te laten. Om de weegfactor aan te zetten, ga je naar de
menubalk en klikt op Data/Weight cases.

Zie http://www.studiekeuzeinformatie.nl/wp-content/uploads/2014/03/Weging-DataNSE.pdf voor meer informatie over onze weegfactor
1
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Vervolgens selecteer je weegfactor bij de radiobutton Weight cases by Frequencie factor.

De weegfactor uitzetten, is simpel: je selecteert in plaats van Weight cases by de mogelijkheid Do not
weight cases.
Nog een interessant weetje over de weegfactor. Hoe weet je wanneer deze aan of uit staat? In
het databestand zie je rechtsonderin staan of de aanstaat, zie onder. (zie hiervoor het plaatje
linksonder) of uitstaat (zie hiervoor het plaatje rechtsonder).
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Als deze uitstaat zie je rechtsonder niets staan.

Let wel een beetje op met de weegfactor, want als je wilt weten hoeveel studenten de enquête hebben
ingevuld dan heb je niets aan de functie frequencies om het aantal studenten te bereken als de
weegfactor aanstaat.

b. Selecties
In SPSS is het ook mogelijk om de selecties toe te passen op het gehele databestand. Stel je
bijvoorbeeld voor dat je alleen de respondenten uit 2014 wilt selecteren. Daarvoor open je het
databestand en ga je in de menubalk naar Data/Select cases
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Daarna opent zicht een nieuw menu waarin je de selectie kunt aangeven. Klik daarvoor op If condition
is satisfied (als aan een conditie voldaan wordt dan wordt de data geselecteerd).
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Nu klik je op If…
En voer je Jaar in met de pijl naar rechts en geeft vervolgens aan dat jaar gelijk moet zijn aan 2014 op
de volgende manier:
Jaar = 2014
Je kunt in dit venster allerlei functies gebruiken, de meest gebruikte zijn
=

gelijk aan

<

kleiner dan

>

groter dan

and

en

or

of

Daarna druk je op Continue en op OK.

Als je nu goed naar het databestand kijkt dan kun je zien dat een aantal cases in de Data View
doorgestreept zijn. Deze worden dan niet in verdere berekeningen meegenomen.
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Er is nog een andere manier om te zien hoe de selectie aanstaat (de methode met de doorgestreepte
cases is niet per se handig bij grote databestanden). Rechtsonder in het databestand zie je staan Filter
On. Dit is het teken dat (naast de weegfactor ook) de selectie aanstaat.

Een veelgemaakte fout is dat de selectie niet uitgezet wordt bij een volgende berekening. De selectie
zet je uit bij Data/Select cases. Vervolgens druk je op Select All cases. En je drukt op OK.
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Rechtsonder in het scherm van Data View kun je controleren dat de selectie uit is gezet.

c. Gemiddelden
Op dit moment wordt het interessant: wat is er in data te vinden? De weegfactor staat aan en de data
van 2014 is geselecteerd. Je wilt bijvoorbeeld weten wat het gemiddelde is van de algemene
tevredenheidsvraag uit de nationale studenten enquête uit 2014. Hierbij ga je naar
Analyze/Descriptive Statistics/Descriptives.
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Hier voer je de algemene tevredenheidsvraag in. Als je niet weet welke dit is dan moet je in Variable
View opzoeken welke variabele dit betreft.

Als het goed is krijg je dan onderstaande output. Blijkbaar is het gemiddelde van alle respondenten uit
2014 op de algemene tevredenheidsvraag (met weging aan) een 3,83 op een vijf-punts-Likert-schaal.
Verder zie je dat er 232.549 studenten zijn meegenomen in het gemiddelde met als laagste score een
1 en als hoogste score een 5. Je kunt overigens meerdere gemiddeldes tegelijkertijd opvragen, deze
worden dan onder elkaar weergegeven.
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d. Frequenties
Ben je in plaats van het gemiddelde geïnteresseerd in de distributie van de gekozen antwoorden of in
de karakteristiek van achtergrondvariabelen of opleidings/instellingskenmerken, dan moet je gebruik
maken van een functie in SPSS die frequencies heet. Hieronder twee voorbeelden. Als eerste gaan we
bezien wat de respondenten in 2014 hebben ingevuld op de algemene tevredenheids vraag die we bij
6c hebben gemiddeld. Verder willen we weten hoeveel respondenten in deeltijd studeren. Als eerste
zoeken we in Variable View de juiste variabelen op. Dit is AlgemeenOordeel_01.
Hiervoor ga je naar Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies.
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Hier verschuiven we AlgemeenOordeel_01 naar rechts en om de data te visualiseren vinken we bij
Charts de optie Bar charts even aan.

Daarna drukken we op Continu en op Ok. Het eerste gedeelte laat zien dat er 2323.549 respondenten
een antwoord hebben ingevuld en dat er 118 missende waarden zijn opgenomen in het bestand. Je
kunt je nu afvragen waarom er missings zijn ;-)

Daarna krijg je de info te zien waar we naar opzoek waren. Te zien is dat 1,2% van de respondenten
zeer ontevreden is en 17,6% zeer tevreden. Het merendeel van de mensen kiest een 4 op de vijfpunts-Likert-schaal. De aantallen worden weergegeven, het percentage, het percentage zonder de
missings (wordt vaak door elkaar gehaald met de vorige) en het cumulatieve valide percentage.
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Tenslotte ook nog een grafische weergave van de vorige gegevens. Je kunt overigens meerdere
variabelen tegelijkertijd opvragen.

Hebben we deze analyse nu eigenlijk goed uitgevoerd? Nee, eigenlijk niet, want de weegfactor is
aangebleven voor het bepalen van het aantal studenten, deze moet eigenlijk uit staat. Als je dit doet
dan komt het aantal studenten uit op 232545.

e. Aggregatie naar een “hoger niveau”
Nu gaan we iets leuks doen. Stel je voor dat je voor iemand de algemene gemiddelde
tevredenheidsscore van alle opleidingen in Nederland uit 2014 moet opvragen. Als je dit wilt
bewerkstelligen, dan kun je met de tot nu toe behandelde onderwerpen uit de voeten. Je moet weging
aanzetten, (complexe) selecties toepassen en de gemiddeldes opvragen. Ik denk dat je daar ongeveer
een dag of drie mee bezig bent. Gelukkig bestaat er de functie Aggregate in SPSS. Je kunt hiermee de
data snel op een hoger niveau inlezen, bijvoorbeeld niet op het respondent niveau maar op niveau
waarop we data presenteren op onze site. Je gaat naar Data/Aggregate.
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Het volgende menu is iets complexer, omdat je een aantal stappen moet maken, maar als je een
duidelijk plan hebt wat je wilt bereiken dan ga je als volgt te werkt. Bij Break geef je aan op welk
niveau je de data wilt aggregeren (versimpelen naar een hoger niveau). Op onze site is dit
bijvoorbeeld Brin/Croho/Locatie. Eventueel kun je hier nog aan toevoegen:
bachelor/studiekaar/Opleidingsvorm, etc. Voor nu houden we het simpel. Je kijkt dus bij Variabele
View welke variabelen je nodig hebt en selecteert Actuele Brin code, Actuele Croho code en Locatie bij
Break.
Bij Aggregated Variabeles kies je AlgemeenOordeel_01 en je controleer bij Function of deze op means
staat (gemiddelde). Je vinkt ook even aan Number of Cases, want dan heb je een ruw idee of de data
betrouwbaar genoeg is om op de site gepresenteerd te worden. Verder adviseer ik om een nieuw
bestand aan te maken, bij Save. Je kiest daar Create a new dataset containing only the aggregated
variables. Je kiest een naam voor de dataset, bijvoorbeeld
BenchmarkbestandAggregatiebrincroholokatieV142014 of iets wat je zelf logischer vindt.
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Vervolgens krijg je een nieuw bestand met in vijf kolommen de naam van de instelling (BrinActueel),
de naam van opleiding (CrohoActueel), de locatie (Locatie) en het gemiddelde algemene
tevredenheidsoordeel van alle respondenten aan deze instelling, en het aantal respondenten (wat ik
niet begrijp van SPSS is dat dit op 2 decimalen wordt afgerond; als je het in Variabele View niet
afrondt dan komt het overeen met het aantal respondenten wat heeft meegedaan aan de enquête) wat
op dit niveau is geaggregeerd (gemiddeld). Dit bestand is een mooi overzicht voor verdere analyses,
ter controle of voor een eventuele publicatie.
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f. Werken met Tables / Figures
In SPSS kun je op veel manieren hetzelfde bereiken. Toch kent elke manier een nadeel en een
voordeel. Daarom laat ik jullie de mogelijkheden zien met a) relatief veel eigen vrijheid (zelf selecties
toepassen en middeling), b) met een functie (aggregate: versimpelen van het databestand met veel
data) en c) met een visualisatiemogelijkheid (met weinig data). Soms kom je er met de ene niet uit,
dan gebruik je de andere (ervaring speelt daar wel een kleine rol in en soms ook voorkeur).
Tables is een andere manier om snel overzichten te genereren, waar ik veel gebruik van maak.
Stel je voor dat je voor de data uit 2014 de Algemene tevredenheidsvraag wilt berekenen per
instelling), hoe ga je dan te werk? Bij Analyze/Tables/Custom tables moet je beginnen.
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Ik werk altijd van achter naar voren: wat wil ik hebben? De gemiddelde algemene tevredenheidsscore.
Dus zet ik AlgemeenOordeel_01 als eerste in de kolom.

Je ziet meteen dat je er geen gemiddelde uit gaat krijgen, maar de frequenties en dit wilde je niet. Dit
komt doordat deze variabele is ingesteld op nominaal (daar kun je categorieën mee maken) en dus
moet je deze met de rechtermuisknop op scale zetten (heeft een nulpunt en kun je dus mee rekenen).
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Daarna krijg je de data er wel uit met een gemiddelde. Voeg deze toe in de kolom, naast de vorige.
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Klik ook even op Define N% Summary Statistics en kies daar bij Mean (zie je dat je ook andere
functies kunt toevoegen?) Auto (onder format) en verander deze in n,nnn. Verander de 0 onder
decimalen in 2.

Verder klik je op Apply to selection. Daarna voeg je nog BrinCroho toe aan Rows.
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Je zult merken dat je op deze wijze heel veel zelf kunt instellen en custom made tabellen kunt creëren
die met standaard functies niet te maken vallen. Uiteindelijk krijg je onderstaand overzicht (waarvan ik
je een deel laat zien).

In SPSS is het ook erg makkelijk om met standaard figuren te werken. Je gaat hiervoor naar
Graphs/Chart Builder of kiest Charts/Legacy Dialogs. De eerste mogelijkheid is de nieuwste opties,
waarin je zelf figuren kunt maken, de tweede mogelijkheid is een kant en klaar menu (zoals het in
SPSS voorheen werkte: oude instellingen). Je kunt hiermee allerlei informatie visualiseren, met
balken/lijnen/punten. Ik adviseer om met balken, lijnen en punten te werken. Het wijst zichzelf wel
wat je moet instellen. Vaak is het zo dat als je niet op OK kunt klikken je iets vergeten bent in te
stellen en even verder moet zoeken. Als je er niet uitkomt, adviseer ik om op help te drukken. Dat kan
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bij elk onderdeel van SPSS, als je het vinden klik dan op show me, dan krijg je concrete hulp bij het
onderdeel van SPSS waar je mee bezig bent.

P.S. gebruik bij frequenties de functie unweighted counts (als je de echte aantallen wilt weten) en de
functie valid N bij gemiddelden.

7. Werken met SPSS
Nu gaan we aan de slag. Met bovenstaande tools zul je onderstaande opdrachten (makkelijk) moeten
kunnen uitvoeren.
1. Hoeveel psychologie respondenten van de Radboud universiteit hebben de enquête ingevuld?
Hoeveel daarvan zijn bachelor studenten en hoeveel daarvan zijn master studenten? Hoeveel
eerstejaars en hoeveel ouderejaars? Hoeveel studenten zijn tevreden over de inhoud van de
opleiding?
2. Maak een overzicht met alle gemiddelde themascores, uitgesplitst per jaar voor
voltijdstudenten in zowel het hbo als het wo.
3. Wat is de gemiddelde “huurprijs” voor eerstejaars bachelor studenten in het oosten van het
land?
4. Hoeveel respondenten waren er in 2010 tot en met 2014? En per soort hoger onderwijs?
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8. Officereports
Moet ik per se met SPSS gaan werken. Ja, als je het vaker gaat gebruiken dan is het ontzettend
handig. Het heeft voor velen wel een steile leercurve. Een alternatief is om in Microsoft Excel met SPSS
bestanden te gaan werken. Ik ben het programma Officereports 2tegengekomen wat je in staat stelt
om SPSS bestanden te openen en te analysen in Excel, volgens het promotiefilmpje kun je ook veel
informatie analyseren en visualiseren. Het kostte in 2016 1299 US dollar per jaar.
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https://www.youtube.com/watch?v=yXt98GfQi2k
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