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Menu aansturing van SPSS voorbeeld in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 over 
multipele regressie analyses van recidive bij jongens 
 
Hieronder wordt uitgelegd hoe alle analyses besproken in paragraaf 6.5 van hoofdstuk 6 
van het boek  
 

Bijleveld, C.C.J.H. en Commandeur, J.J.F. (2008). Multivariate analyse. Een  
inleiding voor criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom 
Juridische uitgevers. 

 
met de menu-aansturing van SPSS kunnen worden uitgevoerd. In eerste instantie lijkt het 
misschien makkelijker om analyses via de hieronder besproken SPSS menu’s en dialoog-
vensters aan te sturen. Maar om redenen die in het boek worden uitgelegd blijkt het in de 
praktijk uiteindelijk veel handiger om command syntax te gebruiken. 
 
We zullen bij de bespreking van deze menu-aansturing van SPSS dan ook steeds laten 
zien hoe de menu-aansturingen ook in de in het boek afgedrukte command syntax kunnen 
worden omgezet. De hieronder aangegeven paragraaf-kopjes (6.5.1 Missings, et cetera) 
verwijzen steeds naar de corresponderende paragrafen uit het boek. 
 
Deze menu-aansturingen zijn van toepassing op versies 14.0 en 15.0 van SPSS.  
 
6.5.1 Missings 
 
Open het bestand jongensmva.sav in SPSS, door te dubbelklikken op dit bestand, dan wel 
door het programma SPSS op te starten en vervolgens met behulp van het menu <File, 
Open...> het bestand jongensmva.sav te openen.  
 
De frequentietabellen van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen kun je in SPSS 
opvragen via het menu <Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies...>, waarna het 
Frequencies dialoogvenster verschijnt. Selecteer de variabelen v12a, v13, v15, v18, v20a, 
v54, v62, v64, v65, v67, v68, v70, v71 en v78 links in dit venster, en voeg ze allemaal toe 
bij het veld rechts in het venster met de kop ‘Variable(s):’: 
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Zorg er ook voor dat ‘Display frequency tables’ in dit venster is aangevinkt. 
 
Vervolgens kun je twee dingen doen. Of je klikt op de ‘OK’ knop van dit venster, waarna 
de frequentietabellen van al deze variabelen direct worden aangemaakt en in het SPSS 
uitvoer venster worden afgedrukt. Of je klikt op de ‘Paste’ knop van dit venster waarna 
SPSS een zogenaamd Syntax venster opent met de volgende command syntax: 
 

 
 
Door de command syntax in dit venster te selecteren: 
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en in dit venster het menu <Run, Selection> te kiezen, dan wel op de  knop te klikken 
worden de frequentietabellen eveneens gemaakt en in de uitvoer weergegeven. 
 
De Missing Value Analyse van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen kun je in 
SPSS aansturen via het menu <Analyze, Missing Value Analysis...>, waarna het ‘Missing 
Value Analysis’ dialoogvenster verschijnt. Voeg variabelen v13, v15, v54, v62, v65, v70, 
v71 en v78 toe aan het ‘Quantitative Variables:’ veld in dit venster, en voeg variabelen 
v12a, v18, v20a, v64, v67 en v68 toe aan het ‘Categorical Variables:’ veld: 
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Klik op de ‘Patterns...’ knop, en vink in het opgekomen ‘Missing Value Analysis: 
Patterns’ venster de opties ‘Cases with missing values, sorted by missing value patterns’ 
en ‘Sort variables by missing value pattern’ aan. Voeg ook onderin dit venster variabele 
v13 toe aan het ‘Additional information for:’ veld: 
 

 
 
 
Klik op de ‘Continue’ knop. Klik in het ‘Missing Value Analysis’ venster op de 
‘Descriptives...’ knop, en vul de verschillende opties in het  ‘Missing Value Analysis: 
Descriptives’ venster als volgt in: 
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Klik op de ‘Continue’ knop. Vink rechts in het ‘Missing Value Analysis’ venster onder 
‘Estimation’ de optie ‘EM’ aan: 
 

 
 
en klik op de ‘EM...’ knop. Kies in het ‘Missing Value Analysis: EM’ venster onder 
‘Distribution’ voor ‘Normal’, laat ‘Maximum iterations’ staan op 25, vink optie ‘Save 
completed data’ aan, kies voor de optie ‘Create a new data set’ en vul in het veld achter 
‘Dataset name:’ de naam ‘EMjongensmva’ in: 
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Klik op de ‘Continue’ knop. Laat ‘Maximum categories’ in het ‘Missing Value Analysis’ 
venster staan op 25.  
 
Ook hier kun je weer uit twee opties kiezen: klik op de ‘OK’ knop links onderin het 
‘Missing Value Analysis’ venster om de analyse direct te laten uitvoeren, of klik op de 
‘Paste’ knop in het ‘Missing Value Analysis’ venster om de syntax van deze analyse naar 
het Syntax venster te laten wegschrijven, waarna je de analyse kunt laten uitvoeren door 
het menu <Run, Selection> van het Syntax venster te selecteren, dan wel door op de  
knop van het Syntax venster te klikken. Deze syntax ziet er als volgt uit: 
 
DATASET DECLARE EMjongensmva. 
MVA 
   VARIABLES = v13 v15 v54 v62 v65 v70 v71 v78  v12a v18 v20a v64 v67 v68 
  /MAXCAT = 25 
  /CATEGORICAL = v12a v18 v20a v64 v67 v68 
  /TTEST PROB PERCENT=5 
  /MPATTERN DESCRIBE=v13 
  /EM ( TOLERANCE=0.001 CONVERGENCE=0.0001 ITERATIONS=25   
OUTFILE=EMjongensmva ) . 
 
Aan het einde van de analyse opent SPSS automatisch een nieuw datavenster, ‘Untitled 
[EMjongensmva]’ geheten. Gebruik het menu <File, Save As...> van dit venster om deze 
nieuwe data set op te slaan onder de naam EMjongensmva.sav.  
 
 
 
 



Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 6 7

6.5.2 Verdeling van de afhankelijke variabele 
 
Open – voorzover je dat niet al gedaan had – het SPSS bestand EMjongensmva.sav. 
 
Kies – om een selectie te maken van alleen die jongens uit het bestand die na behandeling 
één of meer ernstige delicten hebben gepleegd – voor het menu <Data, Select Cases…>, 
kies in het ‘Select Cases’ venster onder ‘Select’ voor de optie ‘If condition is satisfied’, 
en zorg ervoor dat onder ‘Output’ de optie ‘Filter out unselected cases’ is geselecteerd: 

 

 
 

Klik vervolgens op de ‘If…’ knop, en type in het lege veld van het ‘Select Cases: If’ 
venster de tekst ‘v78 > 0’ in: 

 



Menu aansturing van SPSS voorbeeld in hoofdstuk 6 8

 
 

Klik in dit venster op de ‘Continue’ knop, en in het vorige venster vervolgens op de ‘OK’ 
knop om de analyse direct uit te laten voeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om deze 
selectie procedure om te zetten in de volgende SPSS command syntax:  
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(v78 > 0). 
VARIABLE LABEL filter_$ 'v78 > 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$  0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMAT filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE . 
 
Ongeacht of je de menu-aansturing of de command syntax-aansturing hebt gebruikt, zul 
je zien dat -na uitvoering van deze selectie procedure – in het ‘SPSS Data Editor’ venster 
alle cases die niet aan deze voorwaarde voldoen nu zijn doorgestreept, wat betekent dat 
ze in de volgende analyses niet worden meegenomen. 
 
Het histogram van de afhankelijke variabele ‘v78’ kun je nu opvragen via het menu 
<Graphs, Legacy Dialogs, Histogram...> in SPSS 15.0, en via het menu <Graphs, 
Histogram...> in SPSS 14.0. Geef variabele ‘v78’ op achter ‘Variable:’ in het 
‘Histogram’ dialoogvenster, en vink ook ‘Display normal curve’ aan: 
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Klik tenslotte op de ‘OK’ knop om het histogram direct te laten weergeven, dan wel op 
de ‘Paste’ knop om deze menu-aansturing om te zetten in de volgende SPSS command 
syntax: 
 
GRAPH 
  /HISTOGRAM(NORMAL)=v78 . 
 
die je weer –op de bovenbeschreven wijze- kunt gebruiken om hetzelfde histogram te 
laten weergeven. 
 
We gaan nu de logaritmische transformatie van variabele ‘v78’ berekenen en opslaan in 
een nieuwe variabele ‘v80’ geheten. Kies daartoe het menu <Transform, Compute 
Variable…> waarna het ‘Compute Variable’ venster verschijnt: 
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Vul in het ‘Target Variable:’ veld de naam in van de nieuwe variabele (v80), en 
dubbelklik op ‘Arithmetic’ onder ‘Function group:’. Het venster ziet er nu zo uit: 
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Dubbelklik nu op ‘Lg10’ onder ‘Functions and Special Variables:’ met het volgende 
resultaat: 
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Vervang het vraagteken in de tekst ‘LG10(?)’ onder ‘Numeric Expression:’ door de tekst 
‘v78’: 
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Klik tenslotte op de ‘OK’ knop van dit venster om de analyse direct uit te laten voeren, 
dan wel op de ‘Paste’ knop om deze transformatie procedure om te zetten in de volgende 
SPSS command syntax: 
  
COMPUTE v80 = LG10(v78) . 
EXECUTE . 
 
In het Output SPSS Viewer venster verschijnen allerlei ‘Warnings’, maar daar hoef je je 
niets van aan te trekken. Achteraan in het databestand EMjongensmva.sav is nu een 
nieuwe variabele ‘v80’ toegevoegd die de logaritme van variabele ‘v78’ bevat. 
Volg voor het aanmaken van het histogram van de nieuwe variabele ‘v80’ dezelfde 
stappen als die voor het aanmaken van het histogram van de variabele ‘v78’ (zie boven).  
 
6.5.3 Bivariate relaties 
 
Zorg ervoor dat nog steeds alleen die 206 jongens in het bestand EMjongensmva.sav zijn 
geselecteerd die na behandeling minstens één ernstig delict hebben gepleegd (zie 
paragraaf 6.5.2 hierboven voor de manier waarop je dit voor elkaar kunt krijgen). Voor 
de berekening van de correlaties tussen de afhankelijke variabele ‘v80’ en de 
onafhankelijke variabelen ‘v12a’, ‘v13’ (waarvan de ontbrekende waarden met de EM 
procedure zijn aangevuld), ‘v15’, ‘v18’, ‘v20a’, ‘v54’, ‘v62’ ‘v64’, ‘v65’, ‘v67’, ‘v68’, 
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‘v70’ en ‘v71’ kies je het SPSS menu <Analyze, Correlate, Bivariate...>. Door in het 
opgekomen ‘Bivariate Correlations’ venster de variabelen ‘v12a’, ‘v13’, ‘v15’, ‘v18’, 
‘v20a’, ‘v54’, ‘v62’ ‘v64’, ‘v65’, ‘v67’, ‘v68’, ‘v70’, ‘v71’ en ‘v80’ aan het ‘Variables:’ 
veld toe te voegen: 

 

 
 
en ervoor te zorgen dat de opties ‘Pearson’, ‘Two-tailed’ en ‘Flag significant 
correlations’ zijn gekozen, en vervolgens te klikken op ‘OK’ knop, krijg je niet alleen de 
bivariate correlaties tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen, maar ook de 
bivariate correlaties tussen de onafhankelijke variabelen onderling. Klik je op de ‘Paste’ 
knop in plaats van op de ‘OK’ knop om de analyse direct uit te laten voeren, dan 
verschijnt de volgende command syntax in het SPSS syntax venster:   
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=v12a v13 v15 v18 v20a v54 v62 v64 v65 v67 v68 v70 v71 v80 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 
 
In het boek staat de volgende command syntax weergegeven om de bivariate correlaties 
tussen de afhankelijke variabele v80 en de onafhankelijke variabelen v12a tot en met v71 
apart te laten uitrekenen: 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=v12a v13 v15 v18 v20a v54 v62 v64 v65 v67 v68 v70 v71 with v80 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE . 
 
Dit toont een ander voordeel van het gebruik van command syntax in SPSS. Sommige 
analyses kunnen alleen met command syntax worden verkregen, en dus niet met menu-
aansturing.  
 
6.5.4 De eigenlijke analyse 
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Een multivariate regressie analyse met ‘v80’ als afhankelijke variabele en de dertien 
risicofactoren als onafhankelijke variabelen met de BACKWARD methode – waarbij 
alleen die 206 jongens uit het bestand zijn geselecteerd die na behandeling één of meer 
ernstige delicten hebben gepleegd - laat je in SPSS uitvoeren door het menu <Analyze, 
Regression, Linear...> te kiezen, vervolgens in het ‘Linear regression’ dialoog venster de 
afhankelijke variabele bij ‘Dependent:’ op te geven en de onafhankelijke variabelen bij 
‘Independent(s):’, bij ‘Method:’ in dit venster voor Backward te kiezen, en tenslotte op 
de ‘OK’ knop te klikken: 
 

 
 
Klikken op de ‘Paste’ knop in plaats van op de ‘OK’ knop maakt dat de volgende 
command syntax in het SPSS syntax venster verschijnt: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT v80 
  /METHOD=BACKWARD v12a v13 v15 v18 v20a v54 v62 v64 v65 v67 v68 v70 v71  . 
 
Door deze command syntax te selecteren en het menu <Run, Selection> te kiezen - dan 
wel op de  knop van het SPSS syntax venster te klikken - krijg je, nogmaals, precies 
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dezelfde resultaten als wanneer je direct op de ‘OK’ knop van het ‘Linear regression’ 
dialoog venster had geklikt. 
 
6.5.5 Controles op assumpties 
 
Om ook de model assumpties te kunnen onderzoeken begin je eerst met dezelfde stappen 
te doorlopen als hierboven beschreven in paragraaf 6.5.4. Maar in plaats van op de ‘OK’ 
knop te klikken als laatste stap, klik je nu in het ‘Linear Regression’ venster eerst op de 
‘Statistics...’ knop waarna het ‘Linear Regression: Statistics’ venster verschijnt. Vink in 
dit venster onder ‘Residuals’ de opties Durbin-Watson en Casewise diagnostics aan, als 
volgt : 

 

 
 
en klik vervolgens op de ‘Continue’ knop. Je bent nu weer terug in het ‘Linear 
Regression’ venster. Klik nu in dit venster op de ‘Plots...’ knop, waarna het ‘Linear 
Regression: Plots’ venster verschijnt. Selecteer ‘*ZRESID’ links in dit venster, en voeg 
het toe aan het veld achter ‘Y:’. Selecteer vervolgens ‘*ZPRED’ links in dit venster, en 
voeg het toe aan het veld achter ‘X:’. Vink ten slotte ook de opties ‘Histogram’ en 
‘Normal probability plot’ onder ‘Standardized Residual Plots’ aan, zodat het venster er 
uiteindelijk als volgt uiziet: 
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Klik in bovenstaand venster op de ‘Continue’ knop, en klik in het ‘Linear Regression’ 
venster op de ‘Save...’ knop. Vink in het opgekomen ‘Linear Regression: Save’ venster 
de optie ‘Standardized’ aan: 
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Klik in bovenstaand venster op de ‘Continue’ knop, en klik in het ‘Linear Regression’ 
venster ten slotte op de ‘OK’ knop om de analyse direct te laten uitvoeren, dan wel op de 
‘Paste’ knop om de volgende command syntax van deze analyse in het syntax venster te 
laten verschijnen:  
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT v80 
  /METHOD=BACKWARD v12a v13 v15 v18 v20a v54 v62 v64 v65 v67 v68 v70 v71 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED ) 
  /RESIDUALS DURBIN HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 
  /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) 
  /SAVE ZRESID . 
 
Naast alle uitvoer heeft SPSS na deze analyse ook een nieuwe variabele, ‘ZRE_1’ 
geheten, met gestandaardiseerde residuen aan bestand EMjongensmva.sav toegevoegd. 
 
Kies – om met de Kolmogorov-Smirnov test te toetsen of de gestandaardiseerde residuen 
voldoen aan de aanname van normaliteit – het SPSS menu <Analyze, Descriptive 
Statistics, Explore>, en voeg variabele ‘ZRE_1’ toe aan het ‘Dependent List:’ veld van 
het opgekomen ‘Explore’ venster: 
 

 
 
Kies linksonder bij ‘Display’ voor de optie ‘Both’, en klik op de ‘Statistics...’ knop. Vul 
het ‘Explore: Statistics’ venster als volgt in: 
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en klik op de ‘Continue’ knop. Klik vervolgens in het ‘Explore’ venster op de ‘Plots...’ 
knop, en gebruik de volgende opties van het ‘Explore: Plots’ venster: 
 

 
 
Klik op de ‘Continue’ knop van dit venster, en ten slotte op de ‘OK’ knop van het 
‘Explore’ venster om de analyse direct te laten uitvoeren, dan wel op de ‘Paste’ knop om 
de volgende command syntax van deze analyse in het syntax venster te laten verschijnen: 
 
EXAMINE 
  VARIABLES=ZRE_1 
  /PLOT  HISTOGRAM NPPLOT 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /CINTERVAL 95 
  /MISSING LISTWISE 
  /NOTOTAL. 
 
Door deze command syntax te selecteren en het menu <Run, Selection> te kiezen - dan 
wel op de  knop van het SPSS syntax venster te klikken - krijg je, andermaal, precies 
dezelfde resultaten als wanneer je direct op de ‘OK’ knop van het ‘Explore’ had geklikt.  


