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VRAGENLIJSTEN: VERWERKING EN ANALYSE

Verwerking van vragenlijsten

M De verwerkingsfase van vragenlijsten en gegevens:
    F deze fase omvat:
        G controleren van respons en uitvoering; 
        G het coderen van open vragen in antwoord-
            categorieën;
        G het vastleggen van gegevens in computerfiles;
        G het opstellen van een tabulatieschema;
            waarna de analysefase volgt:
            O inspectie van rechte tellingen (hoeveel-
                heden van iedere antwoordvariabele)
            O controle op representativiteit;
            O al dan niet accepteren van gestelde
                hypotheses.
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Verwerking van vragenlijsten

M Het controleren van de uitvoering:
    voordat de uitkomsten van de vragenlijsten kunnen
    worden geanalyseerd, moeten de vragenlijsten
    worden nagelopen op respons en op leesbaarheid,
    volledigheid en juistheid van de invulling.

    Waar de uitvoering in onvoldoende mate is
    gebeurd, zal de betreffende vragenlijst niet zonder-
    meer gebruikt kunnen worden.  In dit geval kan het
    nodig zijn om, indien mogelijk, de respondent
    opnieuw hierover te benaderen, of zal de
    enquêteur moeten worden geraadpleegd.
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VRAGENLIJSTEN: VERWERKING EN ANALYSE

Verwerking van vragenlijsten

M Het coderen van antwoorden op open vragen:
    F codering heeft bij gesloten vragen al plaats
        gehad bij het opstellen van de vragenlijst.
        Open vragen worden ondergebracht in een
        aantal antwoordcategorieën ;

    F verder zullen missende waarden (missing values)
        in aparte categorieën moeten worden onder-
        gebracht (’ten onrechte geen antwoord’, ‘niet
        van toepassing’);
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Verwerking van vragenlijsten

M Het vastleggen van gegevens in computerfiles:
    F om gegevens uiteindelijk grootschalig te kunnen
        verwerken, bijv. door computer, wordt gebruik
        gemaakt van een codeboek, waarna een
        datamatrix kan worden opgesteld.

    F In een codeboek worden o.a. opgenomen:
        G naam van de betreffende variabele (bv. gender);

        G korte omschrijving van de variabele (bv. 
              geslacht van respondent);

        G verwijzing van vraagnummers in vragenlijst;
        G bij de variabelen voorkomende codes (bv. 1 , 2);

        G beknopte omschrijving van de betekenis van
            deze codes (bv.  1 = man, 2 = vrouw). 
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Verwerking van vragenlijsten

M Het opstellen van een tabulatieschema:
    F datamatrix: een compacte weergave van alle
        verzamelde gegevens.  Kolommen bevatten de
        resp. vraagcodes; de rijen bestaan uit
        respondentnummers
        en gecodeerde
        antwoorden:
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Verwerking van vragenlijsten

M Gegevensverwerking met computerprogramma’s:
    F vaak worden computer-softwarepakketten
        gebruikt bij de verwerking en bewerking van de
        gegevens.
 
        Veel voorkomend zijn: SPSS (Statistical Package
        for Social Sciences), SAS (Statistical Analysis
        Software), en NCSS (Number Cruncher
        Statistical System. 
 
        Ook worden hiertoe tal van spreadsheet-
        programma’s gebruikt, zoals Excel en Lotus.
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Verwerking van vragenlijsten

M Controle op representativiteit:
    F voordat de uitkomsten worden geanalyseerd
        moet nog bekeken worden of de steekproef
        representatief was.
        Vaak vindt achteraf een representativiteits-
        controle plaats, bijv. de opbouw van de
        steekproef op bepaalde punten te vergelijken
        met bekende algemene gegevens van CBS e.d.

    F Waar bijv. een oververtegenwoordiging plaats
        heeft, zal een representativiteitscorrectie
        moeten worden uitgevoerd: evenredigheid
        creëren op basis van totaalpercentages. 
        >>
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Verwerking van vragenlijsten

M Controle op representativiteit: voorbeeld:
    steekproef onder 300 abonnees lifestyle magazine:
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Verwerking van vragenlijsten

M Controle op representativiteit: voorbeeld, vervolg:
    Duidelijk is dat hier sprake is van een dispropor-
    tioneel gestratificeerde steekproef.  Zou hier een
    proportionele verdeling gemaakt worden, dan
    zouden de weegfactoren als volgt kunnen worden
    berekend:

    <30 jr:      10.000 / 20.000 x 300 / 100 = 1,5
    30-45 jr:   8.000   / 20.000 x 300 / 100 = 1,2
    >45 jr:      2.000   / 20.000 x 300 / 100 = 0,3
    Gecorrigeerd aantal woningbezitters in steekproef:
    30 x 1,5 + 40 x 1,2 + 50 x 0,3 = 108
    108 van 300 = 36%.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F meetniveaus:
        G nominale variabelen
        G ordinale (rangordelijke) variabelen
        G interval variabelen
        G ratio-variabelen

    F interval en ratio-variabelen betreffen allebei
        zgn. numerieke of metrische variabelen.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F nominale variabelen:
        waarden waaraan geen absolute of relatieve
        betekenissen kunnen worden toegekend:

        “Tot welk geloofsrichting behoort u?: 
        G RK  G protest.  G gereform.  G islam G (enz.)”

    F bewerking: %, turven (tellen) en evt. modus.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F nominale variabelen:
        presentatiemogelijkheden :
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F ordinale variabelen:
        waarden waaraan een bepaalde ordening kan
        worden gegeven:

        “Geef aan wat u van onze service vindt: 
        G zeer goed G goed G matig G slecht G zeer slecht”

    F bewerking: %, modus (hoogste frequentie),
        cumulatieve% en mediaan.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F ordinale variabelen:
        presentatiemogelijkheden :
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F interval variabelen:
        de waarden zijn numeriek en de afstanden
        tussen opeenvolgende schaalwaarden zijn steeds
        gelijk, zoals op een thermometerschaal.
        Echter, er is geen ratio, met andere woorden: 
        30o C is niet 3 x zo warm als 10o C.
        Verder is hier geen sprake van een nulpunt;
        waarden kunnen dus negatief zijn.

    F bewerking: %, cumulatieve%, mediaan,
        gemiddelde.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F ratio-variabelen:
        de waarden zijn numeriek en de afstanden
        tussen opeenvolgende schaalwaarden zijn ook
        hier steeds gelijk, en er is een ratio. 
        Hier is sprake van een nulpunt: kan niet negatief
        worden.  Voorbeelden: gewicht, afzet, omzet,
        inkomen, marktaandeel, e.d.

    F bewerking: %, modus, cumulatieve%, mediaan,
        gemiddelde, verhouding.
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Meetniveau van variabelen

M Soorten gegevens:
    F metrische (interval en ratio-)variabelen:
        presentatiemogelijkheden :
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Meetniveau van variabelen

M Meetniveaus en analysemogelijkheden:
    F de genoemde variabelen kunnen niet allemaal op
        dezelfde wiskundige of statistische wijze worden
        bewerkt en geanalyseerd.
        G nominale variabelen: chi-kwadraattoets
        G ordinale variabelen: rangordecorrelatie-
            coëfficiënt
        G interval variabelen: variantie-analyse,
            regressie-analyse, correlatie-analyse
        G ratio-variabelen: variantie-analyse, regressie-
            analyse, correlatie-analyse.
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Tabellen

M Relevante tabelvormen:
    F frequentietabel (rechte tellingen):
        geeft het aantal keer aan dat een zekere
        antwoordmogelijkheid voorkomt bij een
        bepaalde vraag of variabele.
    F kruistabel:
        G uitsplitsingen (banners): tabel waarbij de
            vragen meteen worden uitgesplitst naar een
            selectie uit achtergrondvariabelen (m/v,
            leeftijd, gezinsgrootte, welstand, e.d.;
            vergelijk datamatrix). 
        G crossings: kruising van uitsplitsingsvariabelen
            om na te gaan in hoeverre een significant
            verband bestaat tussen deze variabelen. 
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Tabellen

M Relevante tabelvormen:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    met de chi-kwadraat analyse kan (bij nominale
    variabelen) bepaald worden of een significant
    verband bestaat tussen een afhankelijke (te
    verklaren) nominale variabele en één of meer
    onafhankelijke (verklarende) nominale variabelen.
    
    Zo zou een warenhuis wel willen weten wat het
    verband is tussen wel-/niet-bezoekers van de
    winkelkelder (= te verklaren variabele), en het
    doel van hun bezoek: wat bekijken/wat kopen 
    (= verklarende variabele)
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    In het warenhuis-voorbeeld vindt dan een toetsing
    van de stelling (de zgn. nulhypothese H

0
) plaats: 

    “er bestaat géén duidelijk verband tussen de
    variabelen” 
    ofwel: er bestaat geen significant verband tussen
    doel bezoek en het bezoeken van de warenhuis-
    kelder.

     [In plaats van de nulhypothese H
0
, kan ook worden

      gewerkt met de alternatieve hypothese H
1
 : “er bestaat

      wél duidelijk verband tussen de variabelen”.] 
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Warenhuis-voorbeeld, uitgangssituatie:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 1: verhoudingsgewijs de theoretische
    waarden berekenen aan de hand van de totalen:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 2: afwijkingen onderzoeken tussen de
    werkelijke en de theoretische waarden.  Dit
    gebeurt aan de hand van:

    Hier dus:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 3: vergelijking van de berekende X2 waarde
    met tabelwaarde, de kritische chi2-waarde. 
    Dit gebeurt aan de hand van een betrouwbaar-
    heids% (bijv. 95%) en de vrijheidsgraad*) die
    behoort bij de ‘warenhuistabel’:

    (aantal kolommen - 1) x (aantal rijen -1) = 1:
    =>  X2

chi
 = 3,84

    *) zie uitleg over vrijheidsgraden, hierna  >>
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Chikwadraat analyse

M Vrijheidsgraden, nadere uitleg:
    vrijheidsgraden   -degrees of freedom, df-   vormen zoek-
    criteria bij tabellen met vaststaande waarden, zoals bij de
    chi

2
-, F-en de t-verdeling. 

    Het principe (zie ook handout 06B) kan als volgt worden
    uitgelegd:
    hoeveel vakken (getallen) moeten minimaal worden
    ingevuld om de sommen van rijen en kolommen compleet
    te maken?

    Deze vrijheidsgraden komen overeen met:
    (aantal kolommen - 1) x (aantal rijen - 1)
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Chikwadraat analyse

M Vrijheidsgraden, nadere uitleg:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 4: conclusiestap:

Hier geldt: X2

berek. 
 (59,17) > X2

chi
 (3,84), dus bestaat

een significant verband tussen de variabelen.
Met een betrouwbaarheid van 95% kan dus
gesteld worden dat er een duidelijk verband is
tussen het doel van winkelbezoek en het bezoeken
van de warenhuiskelder! 
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (opgave)
    Verondersteld wordt dat het drinken van alcohol en het
    roken van sigaretten op feestjes met elkaar samenhangt. 
    Van 255 aselect gekozen personen die regelmatig naar
    feestjes gaan, zijn de volgende gegevens bekend:

Is deze bewering, met een betrouwbaarheid van 95%, te
handhaven?
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (oplossing)

Er bestaat wel significant verband.
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (opgave)
    In een aselecte steekproef onder huishoudens van
    verschillende grootten werd nagegaan hoeveel huis-
    houdens een bepaald keukenapparaat bezitten, zie tabel:

Bepaal, met 95% betrouwbaarheid, of hier wel of geen
verband bestaat tussen huishoudgrootte en bezit app.
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (oplossing)

Er bestaat wel significant verband.
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    met de chi-kwadraat analyse kan ook worden
    nagegaan of bij een steekproef een bepaalde
    variabele representatief is voor de populatie.
   
    Toetsing vindt dan plaats op basis van de
    nulhypothese H

0 
: “er bestaat geen betekenisvol

    verschil tussen steekproefverdeling en populatie-
    verdeling”.
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Eerder voorbeeld, lifestyle magazine:

Stap 1: theoretische waarden steekproef-verdeling
bepalen, zie berekeningen.
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 2: afwijkingen onderzoeken tussen de werke-
    lijke en de theoretische waarden.  Dit gebeurt aan
    de hand van:

    Hier dus:
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 3: vergelijking van de berekende X2 waarde
    met tabelwaarde, de kritische chi2-waarde. 
    Dit gebeurt aan de hand van een betrouwbaar-
    heids% (bijv. 95%) en de vrijheidsgraad die
    behoort bij de ‘steekproefverdelingstabel’:
    (aantal klassen - 1) = 3 - 1 = 2:

    X2

chi
 = 5.99
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:
    Stap 4: conclusiestap:

Hier geldt: X2

berek.
 > X2

chi
 , dus bestaat wél een

significant verband tussen de variabelen.
Met een betrouwbaarheid van 95% kan dus
gesteld worden dat er een duidelijk verschil
bestaat tussen populatieverdeling en
steekproefverdeling! 
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (opgave)
    In een enquête werden 1000 gezinnen ondervraagd over
    het bezit van een i-phone.  De regionale onderscheiden
    zijn in de volgende tabel uitgewerkt. Is de steekproef
    representatief op verdeling over regio’s? (betrouwb.: 95%)
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Chikwadraat analyse

M De chi-kwadraat analyse:    (oplossing)

Geen significante afwijking.
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    Met deze toets kan bepaald worden of een steek-
    proefuitkomst significant afwijkt van een bepaalde
    verwachtingswaarde: de hypothetische waarde.

    F Hypothesetoetsing bij één steekproef
        Voorbeeld: stel, een bedrijf verwacht dat de
        bekendheid van zijn product onder alle 4000
        verkooppunten in Nederland zeker 50% is.
        Uit steekproefonderzoek onder 600 verkoop-
        punten blijkt dat de bekendheid slechts 40% te
        zijn.  De vraag is in hoeverre dit een significante
        afwijking is van H

0
: bekendheid = 50%?



s  = 
p

s  = 
p

= 1,844%

x

x

p x q

40 x 60

N - n

4000 - 600

n

600

N - 1

4000 - 1

s  = 
p

s  = 
p

= 1,882%

x

x

p x q

50 x 50

N - n

4000 - 600

n

600

N - 1

4000 - 1
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij één steekproef
        G 1: uitgaande van de steekproefuitkomst :
            De gevonden waarde = 40%
            De standaardfout (rekening houdend met 
            steekproefgrootte > 10% van populatie)
            wordt:
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij één steekproef
        G 1: uitgaande van de steekproefuitkomst :
            (vervolg)
            Met een betrouwbaarheid van (bijv.)  95,4%
            (z = 2), kan nu worden gesteld dat de steek-
            proefuitkomst ligt tussen:
            40% +/- (2 x 1,844%), ofwel betrouwbaar-
            heidsinterval  hier:  
                          36,31%  <--- 40% ---> 43,69%
            H

0
: bekendheid = 50% valt ruim buiten dit

            interval, zodat H
0
 moet worden verworpen: er

            is dus een significante afwijking.
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij één steekproef
        G 2: uitgaande van de hypothese H

0 
:

            Uitgangspunt nu is dat de steekproefuitkomst
            de hypothese moet bevestigen (nul-hypothese
            toets). Op basis van de verwachte steekproef-
            uitkomst van 50%, wordt de standaardfout: 
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij één steekproef
        G 2: uitgaande van de hypothese H

0
 : (vervolg)

            Met een betrouwbaarheid van weer 95,4%
            (z = 2), zou de steekproefuitkomst moeten
            liggen tussen:
            50% +/- (2 x 1,882%), ofwel betrouwbaar-
            heidsinterval dan:  
                          46,24%  <--- 50% ---> 53,76%
            De werkelijke steekproefuitkomst was 40%,
            wat niet binnen dit interval ligt, zodat H

0
 ook

            hier moet worden verworpen: er is dus een
            significante afwijking.
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij twee steekproeven
        Ter bepaling in hoeverre een steekproefuitkomst
        significant verschilt met een andere steekproef-
        uitkomst.

        Hiermee kan bijv. de attitude ten opzichte van
        een product worden gemeten, vóór en na een
        reclamecampagne. 
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij twee steekproeven
        Vervolg voorbeeld: na een reclamecampagne
        wordt opnieuw een steekproef gehouden, nu
        onder 400 verkooppunten, waaruit blijkt dat de
        bekendheid 60% is.
 
        H

0
: bekendheid is niet significant toegenomen.

        De vraag is nu of de bekendheid significant is
        toegenomen (of afgenomen). 



steekproefomvang

bekendheid product

steekproef 1

600

40%

400

60%

steekproef 2

s  = p

s  = p = = 3,16210

+

+

p  x q1 1 p  x q2 2

60 x 4040 x 60

n1 n2

400600

z  =berek = = 6,325
p  - p1 2 40 - 60

sp 3,162
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij twee steekproeven
        Gegevens op een rijtje: 

Omdat hier sprake is van 2 kansverdelingen
moet eerst de pooled variance worden bepaald:
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij twee steekproeven
        Pooled variance: 

Om te toetsen of de bekendheid nu significant is
toegenomen, moet de kritische z-waarde
worden bepaald van het verschil tussen de
steekproefuitkomsten:
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Hypothesetoetsing bij twee steekproeven
        Kritische z-waarde : 

Deze kritische z-waarde dient te worden
vergeleken met de z-waarde volgens de
gewenste betrouwbaarheid (hier: 95,4%, 
z = 2).  De kritische z-waarde 6,325 is groter
dan de tabel z-waarde 2,0.
De bekendheid is significant toegenomen! 
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Opgave:
        Een jaar nadat een kunstgalerie in het centrum
        van Amsterdam werd geopend, werd een
        aselecte steekproef onder het lokale publiek
        gehouden (n=250): 35% van de ondervraagden
        bleek bekend te zijn met deze galerie.
        Er werd vervolgens een promotiecampagne
        opgestart, en 6 maanden later werd opnieuw
        een aselecte steekproef gehouden (n=200): nu
        bleek 45% van de ondervraagden met deze
        galerie bekend te zijn.  
        Bepaal, met 99,7% betrouwbaarheid, of de
        bekendheid significant is toegenomen.
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Hypothesetoetsing steekproeven

M Hypothesetoetsing procentuele steekproefuitkomst
    F Oplossing: bekendheid niet significant
        toegenomen.


