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Workshop Qualtrics & SPSS
Voor afstudeerbegeleiders en examinatoren CE
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Inhoud
1. Aan de slag met Qualtrics
2. Validiteit, betrouwbaarheid & representativiteit
3. Welke toets wanneer?
4. Recode in SPSS

Bijlagen: uitgebreide toelichting op toetsen uitvoeren in 
SPSS
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Qualtrics
Account via HvA, citrix omgeving NIET nodig: 
www.hva.eu.qualtrics.com

Waarom Qualtrics:
- Intuïtief ontwerpen van vragenlijst
- Vragenlijst delen met medestudent (pilot) en/of begeleider(s)
- Resultaten downloaden in SPSS 

http://www.hva.eu.qualtrics.com/
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Invoeren vragenlijst
Create project/create blanc survey/geef de vragenlijst een naam
Voer de 1e vraag in
Gebruik ‘rich content editor’ voor de textuele opmaak
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Multiple choice of andere type vraag?
Multiple choice is standaard
Qualtrics biedt veel opties
Binnen de hoofdcategorieën
zijn diverse variaties te vinden
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Multiple choice
• Aantal antwoord mogelijkheden kun je zelf bepalen
• De positie van de antwoorden (opmaak)

Belangrijk: ‘Force response’ 
Dan weet je zeker dat al je respondenten alle
vragen beantwoord hebben. 
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Diverse mogelijkheden m.b.t. routering en lay out
• Pagebreak na iedere vraag -> voorkomt scrollen
• Met ‘preview’ kun je zien hoe je vraag eruit ziet op een 

beeldscherm of mobiele telefoon
• Add display logic/add skip logic: als je wilt dat bij een bepaald 

antwoord vragen worden overgeslagen (routering)
• Met ‘look & feel’ kan de achtergrond aangepast worden
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Vragenlijst versturen / data downloaden
Versturen:
- ‘distribution’ (menu bovenin)
- ‘get reuasable link’ 
Deze link kun je gebruiken in e-mails, op LinkedIn, Facebook, etc.

Downloaden
- Ga naar het home menu (projects)
- Open het dropdown menu van het betreffende project
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Data downloaden in SPSS
- ‘data & analysis’
- Open het dropdown menu van
- Selecteer ‘export data’
- Selecteer het format

Het bestand .sav wat nu door Qualtrics aangemaakt wordt kun je 
openen m.b.t. SPSS. SPSS is beschikbaar binnen de HvA Citrix 
omgeving. 
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Validiteit, betrouwbaarheid & representativiteit
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Validiteit
Vertelt in hoeverre de vragen die gesteld zijn meten wat ze moeten 
meten. M.a.w. zijn de gestelde vragen ondubbelzinnig? Kan de 
respondent de vraag anders opgevat hebben dan jij hem gesteld 
hebt? En wat betreft de gehele vragenlijst: geven de gestelde vragen 
in de vragenlijst antwoord op de onderzoeksvraag?

Bespreken met begeleider & op het inloopspreekuur van het CMI
http://www.cmihva.nl/agenda/
Vooraf testen 

http://www.cmihva.nl/agenda/
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Betrouwbaarheid
Bij een betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij 
herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere 
respondenten binnen deze doelgroep: steekproefgrootte berekenen
Grootte van de populatie vaststellen -> beschrijven
Formule toepassen (studenten laten invullen!)
(populatie > 20.000 = minimaal 377 respondenten)
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Steekproefcalculator
http://www.steekproefcalculator.com/steekproefcalculator.htm

Standaard ingesteld:
- Foutenmarge 5%
- Betrouwbaarheidsniveau 95%
- Mate van spreiding 50%
Zelf invullen: omvang onderzoekspopulatie (= totale populatie)

http://www.steekproefcalculator.com/steekproefcalculator.htm


1616

Minder respondenten?
Vergroot de foutmarge in de steekproef calculator:
- 5% -> 7%
- Aanbevolen steekproef omvang wijzigt: 195

Beschrijf gevolg, bijvoorbeeld: 
Als nu 20% van de respondenten antwoord A geeft
dan is de kans dat dit antwoord in de totale populatie
ook gevonden wordt 13 – 27% ipv 15 – 25%
(nauwkeurigheid van uitkomsten analyse daalt)

Presenter
Presentation Notes
Dit is altijd nog nauwkeuriger dan zeggen: er is een kans van 100% dat het morgen tussen de 0 en 20 graden gaat worden. 
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Representativiteit
Heb je de juiste mensen hebt gevraagd? Heb je alleen mensen 
gevraagd de vragenlijst in te vullen die je kent of waarvan je weet 
dat ze tevreden zijn? Of heb je willekeurig mensen geselecteerd?

Beschrijving data verzameling (wie gestuurd/waar geplaatst)
SPSS Descriptives:
-> analyse samenstelling steekproef
-> is deze samenstelling hetzelfde als de samenstelling van de totale 
populatie?



1818

Welke toets wanneer?
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Welke toets wanneer? Analyseschema VERSCHIL vragen

Geslacht

Opleidingsniveau

Temp / afstand
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Welke toets wanneer? Analyseschema SAMENHANG vragen
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Hoe?
Zie bijlagen voor uitgebreide toelichting op:
- Chi kwadraat analyse
- Spearman correlatie test
- T-toets
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Recode
Bijvoorbeeld m grotere groepen te maken (voor voldoende celvulling)
• I.p.v. 7 dagen de variabele splitsen in ma-vr / za & zo
• De daadwerkelijke leeftijd in de vragenlijst vragen, daarna 

categoriseren (nooit vooraf categoriseren; je weet niet wat je 
respons gaat zijn)

Twee mogelijkheden in SPSS:
Transform; Recode into Different Variables
Transform; Compute
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Bijlagen
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Chi-kwadraattoets
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Chi-kwadraattoets

Om te onderzoeken of tussen twee categorische 
variabelen in een kruistabel al dan niet een 

statistisch significant verband (associatie) bestaat, 
gebruik je de Chi-kwadraattoets.
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Is er een verband tussen het geslacht en het wel of niet lid zijn 
van een sportvereniging?

Kan op basis van deze steekproefresultaten 
gesteld worden dat mannen in het algemeen 

meer veldvoetbal spelen dan vrouwen?



2727

Populatie

Steekproef
De steekproef wordt 
geacht representatief 

te zijn voor de 
achterliggende 
(deel)populatie.

Op grond van de toetsing van de 
beide steekproefgemiddeldes wil 

men uitspraken doen over de 
populatiegemiddeldes. 

Presenter
Presentation Notes
Alle relevante kenmerken van de populatie komen in de steekproef in dezelfde verhoudingen voor.De resultaten zijn dan generaliseerbaar voor de doelgroep (bij vereiste nauwkeurigheid en betrouwbaarheid).Bijvoorbeeld: Populatie: 60% m en 40% vSteekproef: 60% m en 40% vSteekproef is juiste afspiegeling van de populatie.Hoe goed een steekproef ook wordt getrokken, er ontstaan altijd (kleine of grote) afwijkingen ten opzichte van de populatie. Dit wordt toegeschreven aan statistisch toeval.Een verschil is significant als de waarschijnlijkheid dat de verdeling op toeval berust, kleiner is dan 1% (0,01) resp. 5% (0,05). 
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Populatie (n) Nederlanders

Steekproef (n)
De steekproef 
wordt geacht 

representatief te 
zijn voor de 

achterliggende 
(deel)populatie.

38% van de mannelijke respondenten 
is lid van een sportvereniging/ 
sportschool versus 26% van de 
vrouwelijke respondenten.

Met een zekerheid van 95% zijn 
Nederlandse mannen vaker lid van 
een sportvereniging/ sportschool dan  
Nederlandse vrouwen.

Waarom de Chikwadraattoets?
Om na te gaan of er sprake is van een significant verband; 
een verband dat met 95% betrouwbaarheid gegeneraliseerd 

kan worden naar de achterliggende (deel) populatie.

Presenter
Presentation Notes
Wanneer de waarschijnlijkheid dat de verdeling op toeval berust, kleiner is dan 5% (0.05) dan kan men spreken over significantie en dan is het mogelijk om het gevonden verband te generaliseren naar de achterliggende (deel)populatie.
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Hoe toetsen we op significantie?
Eerst worden er hypothesen opgesteld.

• H0: Er is geen verband tussen het geslacht en het lid 
zijn van een sportvereniging/ sportschool.

• H1: Er is wel verband tussen het geslacht en het lid 
zijn van een sportvereniging/ sportschool.

Vervolgens bereken je de Chikwadraattoets. 
Handmatig of m.b.v. SPSS. 
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Chi² toets, hoe werkt het?
• Bij een Chi² toets wordt voor iedere cel de verwachte 

celfrequentie (Expected count) vergeleken met de 
waargenomen celfrequentie (Observed count).

• De verdeling van de waarnemingen over de cellen op basis 
van toeval is de verwachte celfrequentie.

• Deze worden bepaald met kansberekening. De kans om in 
een bepaalde cel van de kruistabel te zitten is het product 
van de marginale kansen.

Presenter
Presentation Notes
Indien beide variabelen onafhankelijk zijn, zal de verdeling van de waarnemingen over de cellen volledig op toeval berusten. De variabelen hebben immers geen invloed op elkaar.
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Kruistabel berekening expected

Kans man: 188/450=0,42
Kans lidmaatschap: 139/450=0,31
Kans man + lidmaatschap gespeeld: 
0,41*0,30*450=58
Dit is hetzelfde als: 188*139/450= 58
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Chi² toets: de procedure I
DLWO: Sportmonitor 2009/ 2013

Ga in SPSS naar 
analyse / 
descriptives/  
crosstabs. 
De afhankelijke 
variabele komt 
altijd in de rijen te 
staan. De 
onafhankelijke 
variabele komt in 
de kolommen te 
staan. 
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Chi² toets: de procedure II

Vink onder statistics 
Chi- square aan.
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Vink onder cell display 
Observed en Expected 
aan en onder 
Percentages Column !
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Output Chi² toets 
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Output Chi² toets 

Is er sprake van een significant verschil tussen mannen en 
vrouwen en het wel of niet beoefenen van sport?
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Conclusie
• De Chi² waarde is 37,263 (df=1) en er is voldaan aan de voorwaarde 

voor de toets zoals aangegeven in voetnoot  a: elke cel moet 
tenminste 5 waarnemingen bevatten. 

• De asymptotische significantie is .000 * 100 = 0%, dat is veel lager 
dan 5% dus er is wel sprake van significantie. 

Anders gezegd: ik kan met 95% zekerheid zeggen dat er een significant
verschil is tussen mannen en vrouwen en het wel of niet beoefenen van 
sport (Chi² =37,263, df=1, p=0,000). De uitkomst die ik in de steekproef 
gevonden heb, geldt dus voor de gehele populatie. H1 wordt 
geaccepteerd.
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Conclusie
• De Chi² waarde is 0,122 (df=1). Er is voldaan aan de voorwaarde voor 

de toets zoals aangegeven in voetnoot  a, elke cel moet tenminste 5 
waarnemingen bevatten. 

• De asymptotische significantie is .727 * 100 = 72,7%, dat is hoger dan 
5% dus er is geen sprake van significantie. 

Anders gezegd: de uitkomst die ik in de steekproef gevonden heb, geldt 
NIET voor de gehele populatie. H0 wordt geaccepteerd er is geen 
aantoonbaar verschil tussen mannen en vrouwen en het wel of niet 
bezoeken van een studie-beroepskeuzebeurs (Chi²=0,122, df=1, 
p=0,727).
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Spearman



4040

Spearman rangcorrelatie
• Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt (rho) is een correlatie tussen 

rangscores.

• Door de Spearman uit te voeren weten we of er sprake is van 
(positieve, negatieve of geen) samenhang tussen ordinale 
variabelen.
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Voorbeeld
Let op, correlatie =samenhang!

In hoeverre is er significante samenhang tussen opleiding en 
inkomen?

H0: er is geen significante samenhang tussen opleiding en 
inkomen.
H1: er is wel significante samenhang tussen opleiding en 
inkomen.
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Spearman’s rangcorrelatie in spss
Maak menukeuze Analyse; Correlate; Bivariate. 



4343

Bivariate Correlations
Geef de variabelen op.
Activeer bij Correlation Coefficients
de optie Spearman.
Geef aan dat je tweezijdig wilt 
toetsen.
Bevestig met OK.
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SPSS output Spearman’s rho
We vinden een correlatie van 0,283 tussen opleiding en 
inkomen. Positieve of negatieve samenhang? Significant? 
Sterkte?
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Output interpreteren en rapporteren
Er is sprake van zwak positieve samenhang (Spearman
=0,283) tussen opleiding en inkomen (range correlatie 0 – 1). 

De correlatie is berekend over 563 personen. 

Het zijn met name degenen met een hoge opleiding die een 
hoog inkomen hebben. 

Er is sprake van significantie (p < 0.000). 
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T-Toets
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T-toets
Deze toetst of 2 gemiddelden gelijk aan elkaar zijn. 
Is er wel of niet een significant verschil tussen de twee 
gemiddelden? 
Het meetniveau is interval of ratio. 
De gemiddelden kunnen uit een steekproef afkomstig zijn of het is 
een vergelijking met een theoretisch gemiddelde. 
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Soorten T-toets
One-sample-t test: gemiddelde van een steekproef wordt 
vergeleken met een theoretisch gemiddelde

Independent samples- t test: gemiddelde van twee steekproeven 
(verschillende groepen) wordt met elkaar vergeleken

Paired-samples-t test: steekproef is herhaald met gewijzigde 
omstandigheden (dezelfde groep, dezelfde meting, ander tijdstip)
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Voorbeeld 
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