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SPSS introductie
Het computerprogramma SPSS is de uitgelezen manier om statistische doeleinden te verwezenlijken. Het softwarepakket kan
echter veel hoofdbrekens opleveren, vooral omdat het nogal onwennig voelt wanneer u het programma voor het eerst gebruikt.
Heeft u iemand nodig die u op vakkundige wijze op weg helpt met SPSS? Dan is deze cursus voor u de oplossing. Hierin leert u
binnen twee dagen of vier avonden de verwerking van analytische en kwantitatieve gegevens.

Meer info over de curus
Het programma Statistical Package for the Social Sciences, beter bekend als SPSS, is de software voor het doen van statistische
analyses. Het programma wordt gebruikt voor uiteenlopende statistische doeleinden. In de sociale wetenschap is SPSS simpelweg
onmisbaar.
De interface en het gebruik van het programma zijn overzichtelijk. Het is desondanks mogelijk dat u meer moeite heeft met het
verwerken van statistische gegevens dan vooraf gedacht. De cursus SPSS introductie helpt u de basismogelijkheden van de
software onder de knie te krijgen.
De leergang besteedt aandacht aan de volgende aspecten:
Nieuwe data invoeren
Hoe voer ik statistische gegevens in en hoe rangschik ik deze op overzichtelijke wijze?
Variabelen en labels definiëren
Welke labels ken ik toe aan de ingevoerde variabelen?
Het verkennen van databestanden
Hoe werk ik met verschillende databestanden en hoe zie ik wat het programma hier mee kan doen?
Het omgaan met missende gegevens
Wat moet ik doen wanneer er onverhoopt gegevens ontbreken?
Het uitvoeren van beschrijvende statistieken
Hoe ontvang ik meer informatie over de ingevoerde variabelen?
Het benutten en in de praktijk brengen van grafische mogelijkheden
Wat kan ik in de praktijk met de informatie verkregen uit het programma?

Doel en doelgroep
Het doel van deze leergang is om deelnemers te helpen de basisvaardigheden van het statistische programma onder de knie te
krijgen. Hierbij staat de presentatie van analytische en kwantitatieve gegevens centraal.
De cursus SPSS introductie is geschikt voor iedereen die binnen zijn of haar functie te maken krijgt met statistische gegevens en/of
databanken.

Toelatingseisen
De cursus SPSS introductie vereist geen vooropleiding. Enige beheersing van computervaardigheden, een goede beheersing van

de Nederlandse taal en basiskennis van de Engelse taal (op vmbo TL-/mavo-niveau) zijn wel belangrijk. Enige kennis van
statistieken is een pré.

Erkenning
De cursus SPSS introductie wordt afgesloten met een Albeda-certificaat.

Leslocatie
De cursus SPSS vindt plaats bij Albeda of incompany.

Verwante cursussen
•

Cursus SPSS gevorderden

Aanmelden

Duur

Twee lesdagen of vier lesavonden

Kosten

De kosten bedragen € 300,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en certificaat en exclusief btw.

Certificering

De cursus SPSS introductie wordt afgesloten met een Albeda-certificaat.

Cursusinhoud

Cursus

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naare.vandijk@albeda.nl.

