
 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek  

A-cluster ABUOND1B.1 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Succes met leren 
Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we 
dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste 
samenvattingen voor jou te selecteren. De bundels zijn gemaakt door 
studenten dus het kan goed zijn dat er fouten in staan.  

 
Geld verdienen?  
Heb jij een briljante samenvatting? Stuur hem dan op naar 
info@svgusto.nl! Wij controleren of de samenvatting van voldoende 
kwaliteit is om uit te geven. Als jou samenvatting daadwerkelijk 
briljant is dan krijg je € 5,00 per tien pagina’s 
 



ONDERZOEK TENTAMEN PERIODE 2 

Onderzoek =  is een doelbewust en methodisch zoeken naar nieuwe kennis in de vorm van 

antwoorden op tevoren gestelde vragen volgens een tevoren opgesteld plan. 

Kwantitatief onderzoek:  

 gestructureerde vragen en vooraf bepaalde antwoordmogelijkheden  

 een groot aantal respondenten is betrokken 

Voorbeeld: hoe hard rijden mensen op een bepaald traject snelweg? 

- Meting:  snelheid per auto 

- Analyse: bereken gemiddelde snelheid van 100 auto’s 

 

Kenmerken kwantitatief onderzoek 

 vaststellen/meten 

 hoeveelheden staan centraal 

 cijfers, aantallen, percentages 

 generalisatie naar hele populatie / doelgroep 

 Analyse statistische verwerking van verzamelde gegevens  

Kwalitatief onderzoek: 

 Data die verzameld, geanalyseerd en verklaard worden en zijn verkregen door het 

observeren van wat mensen doen en zeggen. 

Voorbeeld: Waarom rijden mensen te hard, terwijl ze weten dat te hard rijden ongelukken en boetes 

veroorzaken?  

- Meting: opschrijven wat iemand bij aanhouding als reden opgeeft 

- Analyse: welke redenen komen vaker voor, met welke nuance?  

 

Kenmerken kwalitatief onderzoek 

 waarom-vraag, achterliggende oorzaken  

 leren, ontdekken 

 motieven, houding, gedrag, emoties 

 diepgang i.p.v. cijfers 

 geen generalisatie, maar beeld van een situatie 

 Analyse van verslagen van diepte-interviews en observaties 

 

 



8 stappen in onderzoeksplan 

1 Bepaal je onderwerp                                                                                                                                                            
In stap 1 bepaal je het onderwerp, formuleer je de voorlopige probleemstelling, baken je het 
onderwerp af en schrijf je je onderzoeksvoorstel. Dit laat je goedkeuren door de 
opdrachtgever van het onderzoek. 

2 Maak een onderzoeksplan                                                                                                                                  
In deze stap definieer je het onderzoek via de definitieve onderzoeksdoelstelling en de 
probleemstelling. Ook formuleer je onderzoeksvragen. Verder onderzoek je de 
randvoorwaarden van het onderzoek en de haalbaarheid ervan. 

3 Ontwerp het onderzoek 
In deze stap ontwerp je de hulpmiddelen voor het onderzoek. 

4 Verzamel je gegevens 
Nu ga je de ruwe onderzoeksgegevens verzamelen. 

5 Analyseer je gegevens 
Je analyseert in deze stap de gegevens die je hebt verzameld door selectie en ordening 

6 Formuleer conclusies en aanbevelingen 
Je beschrijft de conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen worden eventueel 
uitgewerkt in diverse scenario’s of zelfs in een compleet invoeringsplan 

7 Schrijf het onderzoeksrapport 
Je gaat het onderzoeksrapport schrijven. In het geval van een toegepast onderzoek bevat het 
rapport eventueel een invoeringsplan, waarmee de aanbevelingen worden ingevoerd. 

8 Rond je onderzoek af 
In de laatste stap presenteer je en verdedig je je onderzoek. Uiteindelijk start je eventueel 
met de uitvoering van de aanbevelingen (invoeringsplan). 

 

Soorten onderzoeksdoelen 

1. Beschrijvend  Wat is in juli 2012 het imago van de Bakkerstraat in Arnhem? 

2. Verklarend  Wat is de oorzaak van de afnemende verkoop van pc’s in 2011 bij MyCom? 

3. Evaluerend of toetsend  In welke mate heeft de scholing van het frontoffice personeel van 

de HAN bijgedragen aan de studenttevredenheid? 

4. Adviserend  Welke sociale media kan poppodium Bosch inzetten om in december 2013 

50% meer bezoekers te krijgen dan in december 2011? 

De 10 Gouden Regels voor Onderzoek & Statistiek en Gegevensbescherming 

Handel in overeenstemming met de tekst en de geest van de Gedragscode voor Onderzoek 
en Statistiek en leef de volgende bepalingen ten allen tijde na. 
 

1. Informeer de respondent over het doel van het onderzoek. 
2. Bejegen de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij 

niet wenst deel te nemen, een weigering is een weigering. 
3. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. 
4. Extra zorgvuldigheid is geboden bij het verzamelen en verwerken van bijzondere 

gegevens. Dit zijn persoonsgegevens omtrent iemands godsdienst of levensovertuiging, 
ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens 
betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke Persoonsgegevens 
en Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een 
opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag. 



5. Verwerk gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de 
uitvoering van het onderzoek, anonimiseer zo snel mogelijk. 

6. Rapporteer nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de 
respondent daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. 

7. Neem technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde 
gegevens tegen onrechtmatig gebruik. 

8. Zorg voor een tijdige melding van de verwerking bij het College bescherming 
persoonsgegevens door de opdrachtgever, als persoonsgegevens verkregen uit het 
onderzoek langer dan zes maanden na verkrijging worden bewaard. 

9. Houd alle persoonsgegevens die worden verzameld en bewerkt geheim en verstrek 
persoonsgegevens alleen aan geautoriseerde functionarissen. 

10. Wijs bij irritatie van de respondent, bij onaangekondigd onderzoek per spraaktelefoon, op de 
mogelijkheid om zijn persoonsgegevens tegen dergelijke vorm van onderzoek te 
blokkeren via www.onderzoekfilter.nl. 

 
8 stappen in onderzoeksplan  

1 Bepaal je onderwerp 
2 Maak een onderzoeksplan 
3 Ontwerp het onderzoek 
4 Verzamel je gegevens 
5 Analyseer je gegevens 
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7 Schrijf het onderzoeksrapport 
8 Rond je onderzoek af  

 

Stappen 1 tot en met 3 leiden tot het plan van aanpak: 

 leidraad voor je hele onderzoek 

 ‘contract’ met  je opdrachtgever 

Beantwoord de vragen waarom, wat en wie, waar, hoe en wanneer?  

 

Onderdelen Plan van aanpak 

I Inhoudelijk deel 

 Aanleiding 

 Doelstelling 

 Probleemstelling: hoofdvraag, subvragen 
 

II  Methode van onderzoek 

III Beheersing 

 Planning/werkplan 

 Communicatie 

 Budget 
 



 

Aanleiding:  

 Opdrachtgever 

 Probleembeschrijving 

 Waarom dit onderzoek 

 Eerder onderzoeken 

Doelstelling: 

 Wat wil de opdrachtgever met de onderzoeksresultaten gaan doen? 

 SMART formuleren  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) 
 

Hoofdvraag: 

 De vraag die je met het onderzoek moeten beantwoorden 

 Altijd specifiek formuleren 

Subvragen: 

 Alle subvragen samen geven antwoord op de hoofdvraag 

 Geen overbodige subvragen 

 Geen (gedeeltelijke) herhaling hoofdvraag 

 Geen gesloten vraag  
 
 
Methode van onderzoek 

 Op welke manier ga je je onderzoek vormgeven?  

 Waarom geef je het onderzoek zo vorm? 
 

8 stappen in onderzoeksplan  
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Deskresearch  

1 Er is al heel veel onderzocht daarom altijd eerst een deskresearch  
2 Relevante en betrouwbare informatie vinden in het beschikbaar aanbod. (boeken, 

tijdschriftartikelen, databanken, websites, cd/cd-rom / dvd etc. 

 Secundaire data  al eerder verzameld / bestaande informatie 

 Primaire data  speciaal voor jouw onderzoek / nieuwe informatie 
 
 
 

 Interne bronnen  omzetcijfers, facturen, klachten 

 Externe bronnen   CBS, brancheorganisaties,  Lexis Nexis, HBO Kennisbank, ResearchBase. 
 

Voordelen deskresearch: 

 Snel 

 Niet duur 

 Meestal beschikbaar 

 Versterking van primaire data  
 

Nadelen deskresearch: 

 Niet altijd actueel 

 Geloofwaardigheid niet altijd te beoordelen 

 Definities verschillen 

 Meeteenheden zijn niet altijd in overeenstemming   
 

Werkwijze deskresearch: 

1 Voorbereiden 
- Wat wil je weten, welke informatie heb je nodig en waarvoor? 
- Hoofdvraag / subvragen  
- Ken je al mensen die iets gepubliceerd hebben / iets weten? 
2 Zoeken 
- Maak een zoekplan 
- Ga je globaal zoeken of diepgaand? 
- Wat voor soort bronnen ga je bekijken (archieven van kranten, wetenschappelijke databases, 

…) 
- Bedenk trefwoorden en synoniemen en bewaar ze. (Engels, spelling, afkortingen, enkel- / 

meervoud, verwante termen)  
3 Vinden 
- Formuleer definitieve zoektermen 
- Stel zoekstrategieën op 
- Kies informatiebronnen 
4 Kiezen 
- Welke informatie is betrouwbaar? 
- Kijk eerst naar de organisatie, de auteur, de datum, 
- Kijk dan naar geldigheid, actualiteit, accuraatheid, status, volledigheid en dekking  
- Welke informatie moet ik gebruiken om mijn subvragen en hoofdvraag te beantwoorden? 



- Plan van aanpak! 
- Bewaar de gevonden informatie: beschrijf het volledig en plaats het overzichtelijk bij elkaar 

(bijv. per subvraag)! 
5 Verwerken 
- Bestudeer de informatie (inhoud) 
- Structureer de informatie 
- Verwerk de informatie in een verslag / presentatie  
6 Evalueren 

 
Evaluatie product: 

- Heb je genoeg informatie gevonden om je hoofd- en subvragen te beantwoorden?  
- Staat alles helder en duidelijk beschreven? 
- Heb je goed verwezen naar je bronnen? 

 
Evaluatie proces 

- Hoofd- en subvragen 
- Zoekstrategieën en zoekmethodes Relevantie?  
- Bewaren informatie / literatuurbeschrijvingen 
- Wat zou je volgende keer anders doen?  
-  

Zoekmethoden:  

1 Best match 
2 Advanced search / Geavanceerd zoeken 
3 Sneeuwbalmethode 

 

Booleaans zoeken = combineren van zoektermen 

AND  Alle termen moeten voorkomen 
OR  Eén van de termen moet voorkomen 
NOT  De 2e term mag niet voorkomen 
 

Afkortingen bij internetsites:  
.edu  onderwijsinstelling 
.ac     academische instelling, universiteit 
.net    netwerk provider 
.gov   overheid 
.org   non-profit organisatie  
.com   commerciële onderneming 
 

8 stappen in onderzoeksplan  
1 Bepaal je onderwerp 
2 Maak een onderzoeksplan 
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Verwijzen naar bronnen  APA-richtlijnen. 

Overnemen van informatie uit een bron kan op twee manieren:  
1 Parafraseren (in eigen woorden) 
2 Citeren (letterlijk overnemen) 

Altijd auteur (bedrijf / titel), jaartal en paginanummer genoemd.   
 

Analyseren 

- Noteer alle informatie die je hebt gevonden 
- Vat de informatie samen (vergeet niet de namen van auteurs te noemen) 
- Zoek overeenkomsten en verschillen en beschrijf die   
- Houd je subvragen in de gaten!!  
- Welke argument geeft de auteur? 
- Let op verschillen tussen feiten, meningen oorzaak, gevolg, verklaring, reden 
- Onderscheid hoofd- en bijzaken  

 
Verslagleggen 

- Houd je aan de structuur uit de studiehandleiding 
- Formuleer kort en bondig 
- Vergeet niet alle bronnen de vermelden (in de tekst en in de literatuurlijst)  
- Zorg ervoor dat de tekst er netjes uitziet: taalgebruik en lay-out  
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Analyse kwalitatief onderzoek 

Verhalend 

- Samenvatten  
- Patronen ontdekken: overeenkomsten / verschillen 
- Rapporteren over opmerkelijke zaken / afwijkingen 
- Best-practices  

 

Centrummaten: één getal dat alle waarden/scores typeert 

1 Gemiddelde = gemiddeld  
2 Modus  = meest voorkomende snelheid 
3 Mediaan = middelste score, bij even aantal metingen: tussen de middelste twee 

 
 



Spreidingsmaten:  maken de diversiteit in waarden/scores zichtbaar 

1 Frequentieverdeling: optelling van het aantal keren dat iedere waarde voorkomt 

- Percentage: frequentie gedeeld door het totaal aantal waarnemingen 

- Geeft relatieve verdeling in waarden aan 

2 Range of waardebereik: afstand tussen de hoogste en laagste waarde 

3 Standaardafwijking: geeft de mate van variatie/spreiding in waarden uit 

- Hoe meer variatie (extremen) in waarden, hoe hoger de standaardafwijkin 

- Vergelijking individuele waarnemingen met het gemiddelde 

- Formule:  

- Bij een ‘normale’ verdeling vallen 95% van de waarnemingen binnen 2x plus/min het 

gemiddelde  

 

 

Standaarddeviatie / standaardafwijking = de gemiddelde afwijking van het gemiddelde 
- Hoe kleiner de standaarddeviatie, hoe kleiner de spreiding 
- Bij een normale verdeling vallen 95% van de waarnemingen binnen 2x plus/min het 

gemiddelde  
 
Steekproef en gemiddelde  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Populatie: de complete groep die wordt bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van het 
onderzoeksproject. 
 
Steekproef: een deelverzameling van de populatie die representatief hoort te zijn voor de gehele 
groep. 
 
Steekproefkader: een soort moederlijst van alle steekproefeenheden in de populatie 
 
Steekproefkaderfout: de mate waarin het steekproefkader niet de gehele populatie omvat waarop 
het onderzoek betrekking heeft 
Onderzoeker kan kiezen het onderzoek uit te voeren bij: 

 Volledige telling (census) 

 Steekproef 
 
Redenen om een steekproef te trekken: 

– Praktische: kosten, omvang van de populatie 
– De doorsnee onderzoeker kan de hoeveelheid gegevens uit volledige telling niet 

analyseren 
– Kunnen hele nauwkeurige resultaten opleveren, representatief voor de populatie 

 
A-selecte steekproef: 

– Steekproef waarbij de leden van de populatie een bekende en gelijke kans hebben 
om in de steekproef terecht te komen 

 Uitkomsten zijn representatief voor de hele populatie 
 

Select steekproef: 
– Steekproef waarbij de kans dat de leden van de populatie in de steekproef 

terechtkomen onbekend is 
 Uitkomsten zijn minder representatief voor de hele populatie dan bij a-selecte 

steekproef 
 

 

Steekproef bij kwantitatief onderzoek 

 Grote aantallen 

 Indien mogelijk a-select  

 Representatief 
 

Steekproef bij kwalitatief onderzoek 

 Kleine aantallen  

 Vaak select samengesteld 

 Niet representatief, maar beeldvormend 
 

Betrouwbaarheid= mate waarin het resultaat onafhankelijk van toeval is. Als je het onderzoek op 

dezelfde manier over zou doen zou dit dezelfde resultaten moeten opleveren. 

Representativiteit =is mate waarin de geselecteerde afvaardiging overeenkomt met de populatie  

 



Representatief:  

1 Omvang steekproef niet bepalend voor de representativiteit maar moet wel voldaan worden 
aan minimale steekproefomvang. 

2 Samenstelling van de steekproef wel bepalend 
3 Juiste afspiegeling van de populatie 
- A-select trekken  
- Achteraf controleren 

 
Betrouwbaarheid 
 

1. Omvang steekproef wel bepalend voor de betrouwbaarheid 

Definitie betrouwbaarheid: Onderzoek is gedegen uitgevoerd – d.w.z. de meting is vrij van 

toevalsmatige fouten 

 

Betrouwbaarheidsinterval 

1. 100% betrouwbaarheid alleen bij volledige telling 

2. In markt-/opinieonderzoek: 95% gangbaar 

3. Iedere steekproef = unieke deelverzameling 

- Kans op kleine verschillen bij herhaling, ook met juiste afspiegeling 

- Rekening houden met foutmarge, die wordt kleiner naar mate de steekproef 

groter wordt, bv. Steekproef 1000 mensen: ± 3% en Steekproef 2000 mensen: ± 

2% 

 

Validiteit = Onderzoek is juist of geldig uitgevoerd – d.w.z. met een adequaat instrument 

 Meet je wat je beoogt te meten?  

- juiste vragen gesteld (passend bij HV/SV) 

- juist geïnterpreteerd door respondent (voor één uitleg vatbaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powerpoints Periode 2 
 
Operationaliseren= Het definiëren / concretiseren van een abstract concept of begrip uit een theorie 
tot een meetbare eenheid 
 

 Een variabele begrijpelijk en meetbaar maken 

- Expliciet : wat je WEL en NIET onderzoekt 

- Valide onderzoek: variabelen en eigenschappen van variabelen zijn concreet en meetbaar 

(voor één uitleg vatbaar) geoperationaliseerd 

Stappenplan operationering: 
1. Het begrip definiëren 
2. Nagaan of er sprake is van (sub)dimensies 
3. Per (sub)dimensie indicatoren zoeken 
4. Indicatoren vertalen in vragen, of observatiecategorieën 

 

Voorbeeld operationaliseren begrip agressie: 

Begrip  Dimensies 

(aspect/facet)  

Evt. subdimensies  Indicatoren (meting)  

Agressie  Verbaal  Verbaal direct  Schelden  

  Verbaal indirect  Roddelen  

 Fysiek  Fysiek direct  Slaan, schoppen  

  Fysiek indirect  Eigendom vernielen/beschadigen  

Observeren: 

 Kwalitatieve methodiek 

 Op basis van eigen observatievermogen; niet op iemands feedback,  

 Geen direct contact met respondenten 

 Hulpmiddelen: opnameapparatuur, aantekeningen maken 

Veelal: gebruik observatieschema 

Manieren van observeren: 

 Direct vs. indirect 

 Verborgen vs. openlijk 

 Gestructureerd vs. ongestructureerd 

 Menselijk vs. geautomatiseerd 
 



Direct = Gedrag observeren op het moment dat het zich voordoet. 
 
Indirect = Gedrag in het verleden observeren – vanuit een archief of fysieke sporen. 
 
 
 
Verborgen= Onderzoeker maakt zichzelf NIET kenbaar als waarnemer – geobserveerde weet niet dat 
hij object van onderzoek is 
 
Openlijk= Onderzoeker maakt zichzelf WEL kenbaar als waarnemer – geobserveerde weet wel dat hij 
object van onderzoek is 
 
 
Gestructureerd= Vooraf observatieschema opstellen (Checklist + Gestandaardiseerd 
observatieformulier) 
 
Ongestructureerd= Geen beperkingen voor wat de waarnemer vastlegt. Alle gedragingen vastleggen 
die mogelijk interessant/relevant kunnen zijn. 
 
 
Menselijk = Waarnemer is een persoon. (ingehuurd + onderzoeker zelf) 
 
Geautomatiseerd=  Waarnemer is een apparaat (meetapparatuur verkeersbewegingen + kastje kijk- 
en luisteronderzoek) 
 

Voordelen observatie: 

 Inzicht in ‘natuurlijk’ gedrag 

 Geen interpretatie- of herinneringsfouten van de respondent 

Nadelen observatie: 

 Kleine aantallen 

 Vaak niet representatief 

 Geen diepgang, alleen waarneming aan de ‘oppervlakte’ 
 

Interviewen           

 Kwalitatieve èn kwantitatieve onderzoeksmethode 

 Survey: onderzoeker verkrijgt informatie door middel van het stellen van vragen 

- Afgenomen door interviewer 

- Ingevuld door respondent 

Voordelen survey-onderzoek 

1. Standaardisering : respondenten beantwoorden dezelfde vragen, in dezelfde volgorde 
2. Eenvoudige uitvoerbaarheid: interviewer leest voor of respondent vult zelf in 
3. Het ‘onzichtbare’ op het spoor komen: met de vragen wie, wat, waarom, hoe 
4. kun je rechtstreeks informatie verzamelen 



5. Statistische analyse: achterhalen patronen of gemeenschappelijke thema’s (alleen bij 
kwantitatieve data) 

6. Verschillen tussen subgroepen opdelen respondenten in demografische groepen of andere 
subgroepen (alleen bij kwantitatieve data) 

 

Verschillende survey-vormen:  
Keuzes maken 

 Mondeling of schriftelijk 

 Het communicatiemiddel 

 Individuele of groepsgewijze benadering 
 
Bij iedere keuze zijn er twee mogelijkheden 

 Gestructureerd 

 Ongestructureerd 
 

 Gestructureerd  Ongestructureerd  

Mondeling  Gestructureerd 

interview 

Open interview 

Schriftelijk  Enquête Associatieve en 

projectieve technieken   

 

Mondeling: face-to-face / telefonisch 
Schriftelijk: papier / online 
Gestructureerd: kwantitatief 
Ongestructureerd: kwalitatief 
 
3 survey-vormen: 

1 Door de interviewer afgenomen  
- Mondeling / gestructureerd (gestructureerde vragenlijst) 
- Mondeling / ongestructureerd (Topiclijst) 

2 Door de respondent zelf ingevuld 
- Schriftelijk / gestructureerd (enquête) 

3 Computerondersteund 
- Schriftelijk / gestructureerd (online enquête / CAPI / CATI) 

 
Open vragen= respondent antwoordt in eigen woorden, krijgt geen antwoordmogelijkheden 

voorgelegd. 

Gesloten vragen= respondent krijgt antwoordopties voorgelegd. 

- Dichotoom: JA, NEE 

- Meerdere opties: nooit, soms, regelmatig, vaak, altijd 



 

Vragen met antwoordschalen= gebruik van een schaal om eigenschappen van een begrip 

(mening/gevoel) te meten. 

- Natuurlijk: aantal jaren, minuten, cijfer 1-10 
- Synthetisch: verzonnen schaal, mee eens – mee oneens 

 

1. Aard van het kenmerk dat gemeten wordt 

– Volstaat JA/NEE als antwoord, of wordt een mening/gevoel gepeild? 

 JA/NEE: gesloten vraag 

 Mening/gevoel: antwoordschaal 

2. Vorig onderzoek 

– Vergelijking met eerdere resultaten wenselijk?    

 Overnemen antwoordformat vorig onderzoek 

3. Dataverzamelingsmethoden 

– Hoe complex wil je de vragen stellen?  

 Bij F2F/schriftelijk zijn complexere vragen mogelijk dan bij telefonisch survey  

4. Capaciteit van de respondent 

– Kan de respondent zichzelf goed uitdrukken of niet?  

 Leeftijd, opleidingsniveau  

5. Gewenst schaalniveau 

– Wil je statistische analyses uitvoeren?  

 Bij open/dichotome gesloten vragen (JA/NEE) kan geen gemiddelde 

berekend worden 

Likert-schaal 

Respondenten geven aan in hoeverre ze het eens/oneens zijn met een uitspraak 
- Meet intensiteit van gevoel 
- Mening t.a.v. een stelling 

 
5-puntsschaal wordt het meest gebruikt in marktonderzoek 

- Vaste antwoordcategorieën, bij (neutraal geformuleerde) stelling 
 

Bij meten gevoel, bijvoorbeeld t.a.v. (klant)tevredenheid,  

- Helemaal/volledig niet tevreden 



- Niet tevreden 
- Neutraal 
- Tevreden 
- Helemaal/volledig tevreden 

 

 Open vraag vs. gesloten vraag 

 Direct vs. indirecte vraag 

 Waardevrije vs. suggestieve vraag 

Open vraag  Gesloten vraag  

Begint met vragend voornaamwoord (wie, wat, 

waarom, hoe?)  

Begint met werkwoord (bent u, hebt u, wilt u?)  

Vrijheid voor respondent:  Respondent is beperkt:  

-  geen JA/NEE mogelijk 

-  niet directief  

-  beperkt aantal antwoordopties 

-  directief 

 

Direct: Ben je tevreden over de dienstverlening van Albert Heijn? 

Indirect: Zou je je vrienden aanbevelen om bij Albert Heijn boodschappen te doen? 

 
Waardevrij: klinkt je eigen mening niet in door 
Wat vindt u van…  
 
Suggestief: klinkt je eigen mening wel in door 
Vindt u ook niet dat…  

 
Groepsinterview=  Meerdere respondenten geven antwoord op open of gesloten vragen die door 
een interviewer gesteld worden 
Instrument = vragenlijst 
 
Focusgroep= Groep respondenten  worden begeleid door een onafhankelijke moderator in een 
ongestructureerde, spontane discussie rondom vooraf bepaalde onderwerp(en) 
Instrument = topiclijst 
 
Focusgroepen zijn populair in marktonderzoek 

 geven inzicht in ideeën, gevoelens en ervaringen over producten/diensten 

 geven ´voeling´ met de doelgroep, begrijpen van de consument 
 
Voordelen focusgroep 
 

 leveren nieuwe ideeën op 



 opdrachtgever zie de doelgroep “in actie” 

 flexibel/veelzijdig 
werken goed met speciale respondenten 
Nadelen focusgroep 

 kleine aantallen dus niet representatief 

 subjectieve interpretatie (kwalitatief) 

 hoge kosten 
 
Voordelen groepsinterview 
 

 tijdsbesparing: meerdere respondenten tegelijkertijd bevragen i.p.v. individueel 

 dynamisch: motiverend voor respondenten 
 
Nadelen groepsinterview 

 beïnvloeding: respondenten kunnen elkaar beïnvloeden 

 organisatie: organisatorisch lastiger dan een individueel interview 

 iedereen moet aan het woord komen!!! 

DE START VAN EEN ONDERZOEK 
De onderzoeksopdracht: 

1. De aanleiding van het onderzoek 

2. De doelstelling / resultaat dat het onderzoek moet opleveren 

3. De afbakening van het onderzoek 

4. Een einddatum voor het onderzoek en evt. een globale planning 

5. Een budget 

6. Evt. de samenstelling van het onderzoeksteam 

De briefing 

Je bent nu in de definitiefase aanbeland. Je gaat de onderzoeksopdracht analyseren. 

Voor de briefing: 

- Welke omstandigheden hebben geleid tot dit onderzoek / tot de situatie zoals die nu is; 

- Hoe kunnen de organisatie en het probleem kort gekarakteriseerd worden; 

- Welke doelstelling heet de opdrachtgever met dit onderzoek; 

- Wat wil de opdrachtgever precies weten; 

- Welke vragen moet je beatwoorden om zijn vragen te beantwoorden; 

- Met welke randvoorwaarden en beperkingen moet je tijdens een onderzoek rekening 

houden; 

- Welke voorkeur heet de opdrachtgever voor de methode die je gaat volgen; 

- Welke activiteiten moeten er allemaal ondernomen worden om tot een goed eindresultaat 

te komen. 

Tijdens de briefing 

       - Begin de briefing met een inleiding; 

       - Stel zoveel mogelijk openvragen + doorvragen; 

       - Gebruik het moment om jezelf te verkopen. 



Na de briefing 

      - Schrijf een verslag hoe de huidige situatie is. 

HET PLAN VAN AANPAK 
Het plan van aanpak is belangrijk voor het verdere verloop van het onderzoek. 

1. Aanleiding Waarom wil je het onderzoek uitvoeren? Beschrijving probleem waaruit 

onderzoek is voortgekomen en opdrachtgever.  

2. Doelstelling   Wat wil de opdrachtgever bereiken? (SMART: specifiek, meetbaar, 

acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) 

3. Probleemstelling  Wat ga je precies onderzoeken? (hoofdvraag en subvragen) 

4. Definities  Zorgen dat iedereen die het plan van aanpak leest hetzelfde verstaat onder de 

woorden en begrippen die gebruikt worden. 

5. Beperkingen en randvoorwaarden,  beperkingen:welke onderzoeksonderdelen ga je niet 

behandelen en waarom niet? / randvoorwaarden: tijd, budget, regels 

6. Methode van onderzoek onderzoeksgegevens op een goede manier verzamelen om 

subvragen te beantwoorden.  

7. Tijd, geld, communicatie  

Verschillende typen onderzoek: 

- Beschrijvend: aangeven hoe iets is of hoe iets in elkaar zit.  

- Verklarend: onderzoeken waardoor iets is zoals het is.  

- Evaluerend: beoordelingsaspect.  

- Adviserend: aangeven wat er moet gebeuren of hoe iets moet gebeuren, advies.  

DE METHODE VAN ONDERZOEK 
het tweede deel van het plan van aanpak. 

1. Kwantitatieve of een Kwalitatieve methode voor de subvraag.  

- Kwantitatief onderzoek = gegevens verzamelen door waarnemingen, steekproef, 

cijfermatige conclusies. 

- Kwalitatief onderzoek = diepgaande gesprekken met  je doelgroep, uitgebreid 

onderzoek van meningen.  

2. Deskresearch of Fieldresearch (of beide)  

 

Onderzoeksmethoden: 

1. Deskresearch: verzamelen en bewerken van bestaande gegevens(secundaire gegevens) 

a. Literatuurstudie; 

b. Bronnenonderzoek. 

2. Fieldresearch: zoeken naar nieuwe informatie  

a. Diepte-interviews; (meningen, gevoelens, motivatie voor gedrag) 



b. Enquêtes; (feiten, grote groepen, gemakkelijk verwerkbaar) 

c. Discussie met experts; (theorieën en visies rond een onderwerp)  

d. Experimenten; (invloed van de ene variabele op de andere variabele) 

e. Observatieonderzoek (gedrag) 

 VOORDELEN NADELEN 

ENQUÊTES 
* Feiten kun je goed achterhalen 
* Grotere groepen bevragen 
* Gemakkelijk verwerkbaar  

* Meningen en gevoelens kun 
je minder goed achterhalen 
* Mensen geven sociaal 
gewenste antwoorden 

DIEPTE 

INTERVIEWS 

* Meningen van mensen over een bepaald 
onderwerp of motivatie voor gedrag of 
gevoelens zijn goed te achterhalen 
* Bruikbaar om er achter te komen wat een 
opdrachtgever precies wil.  
 

* Feiten kun je minder goed 
achterhalen. 
*Lastige verwerking 
*Geen eenvoudige 
onderzoeksmethode 

DISCUSSIE MET 

EXPERTS 
 

* Meer inzicht in verschillende theorieën en 
visies die er bestaan rond een onderwerp. 
* Bredere kijk op de materie en geeft het 
meer verdieping 

* Zoveel verschillende 
theorieën en meningen dat je 
lastig overzicht kunt houden 
en keuzes kunt maken 

EXPERIMENTEN 
* Je krijgt inzicht in of de ene variabele 
invloed heeft op de andere variabele 

 

OBSERVATIE 
* Je stelt feitelijk gedrag vast.  
* Je kunt een verschijnsel doelgericht en 
systematisch waarnemen.  
 

* observatieonderzoek duurt 
lang en is daardoor heel duur.  
* de aanwezigheid van een 
observator heeft vaak invloed 
op het gedrag van mensen 

 

Het onderzoeksontwerp 
Onderzoeksontwerp=  dat is een verzameling reeds genomen beslissingen die samen het masterplan 

vormen en waarin de methoden en procedures voor het verzamelen en analyseren van de benodigde 

informatie worden gespecificeerd. 

Elk onderzoeksprobleem is uniek. Je zou zelfs kunnen stellen dat, gegeven de unieke opdrachtgever, 

het geografische toepassingsgebied en andere situationele variabelen, er zo weinig overeenkomsten 

zijn tussen onderzoeksprojecten dat elk onderzoek al een volledig nieuw en onafhankelijk project 

vanaf de basis ontworpen zou moeten worden. 

Er zijn 3 typen onderzoeksontwerpen: 

1. Verkennend 

2. Beschrijvend 

3. Causaal  

Onderzoek heeft 3 doelen: 

1. Hypothesen ontwikkelen 



2. De waarde van een bepaalde variabele meten, bv niveau van merkentrouw 

3. Hypothesen testen die de relaties tussen twee of meer variabelen aangeven 

  

Een onderzoek is een iteratief proces; door een onderzoeksproject uit te voeren, komen we er soms 

achter dat we extra onderzoek moeten doen. Een onderzoeksontwerp is géén stapsgewijze methode. 

Verkennend (exploratief) onderzoek wordt uitgevoerd om: 

 achtergrond informatie te verkrijgen; 

 begrippen te definiëren; 

 problemen en hypothesen te verhelderen; 

 onderzoekprioriteiten vaststellen. 

 

Beschrijvend (descriptief) onderzoek wordt uitgevoerd om: 

 om antwoord te geven op vragen als wie, wat, waar, wanneer en hoe. Het geeft geen 

definitief antwoord op de vraag waarom. 

Fundamentele vragen die beschrijvend onderzoek aan de orde stelt:  

1. Wie? kan worden omschreven als de klanten van het bedrijf of de concurrent? 

2. Wat? kan worden opgevat als de producten, merken, hoeveelheden enzovoort die klanten 

kopen. 

3. Waar? kan worden omschreven als de plaatsen waar de klanten deze producten kopen 

4. Wanneer? Verwijst naar de tijd of de frequentie waarmee aankopen worden gedaan 

5. Hoe? Kan duiden op de manier waarop de klanten de producten gebruiken 

Verschillende typen van beschrijvend onderzoek: 

1. Cross-sectioneel onderzoek=  Je meet eenheden uit een steekproef op slechts een moment. 

 “snapshot” van de populatie 

 marktonderzoek 

Type onderzoeksontwerp Onderzoeksdoel Wanneer? kenmerken 

1. Verkennend Achtergrondinformatie verkrijgen, 
begrippen definiëren,  
probleem en hypothesen 
verhelderen, 
onderzoeksprioriteiten vaststellen 

Als er weinig bekend is 
over het probleem 
 

- Ongestructureerd en 
informatief onderzoek  
- Snel en goedkoop 
- Verheldert het 
onderzoeksdoel  

2. Beschrijvend Marketingverschijnselen 
beschrijven en meten. 

Als er al informatie 
bekend is en het 
onderzoeksdoel 
gericht is op de 
beschrijving en meting 
van verschijnselen 

- Je beantwoord de 
vragen wie, wat, waar, 
wanneer en hoe 
 

3. Causaal Causale verbanden bepalen. ‘als-
dan’-uitspraken formuleren, als je 
al aardig iets weet van het 
probleem. 

  



 omvangrijke steekproeven 

 steekproefonderzoek: is Cross-sectioneel onderzoek waarbij de groep respondenten 

zodanig wordt samengesteld dat hij representatief is voor een specifieke populatie.  

2. Longitudinaal onderzoek= bevraag je herhaaldelijk in de tijd dezelfde steekproefeenheden 

binnen een populatie binnen een bepaalde periode.  

”film” van de populatie 

 panels: dezelfde leden van de steekproef, worden gebruikt om herhaaldelijke metingen te 

nemen. 

 consumentenpanels: een steekproef die representatief is voor een bepaald populatie. 

- Continue panels (bij elke panelmeting krijgen de leden dezelfde vragen voorgelegd. 

- Discontinue panels of omnibuspanels (bij elke panelmeting variëren de vragen) 

Causaal onderzoek wordt uitgevoerd om: 

 Inzicht te krijgen over een verschijnsel, aan de hand van een voorwaardelijke uitspraak  

‘als x, dan y’. Deze uitspraken worden dan onze manier om variabelen waarin we 

geïnteresseerd zijn te manipuleren. 

 

Experimenten=  het manipuleren van een onafhankelijke variabele om te kijken hoe deze van invloed 

is op een afhankelijke variabele, terwijl ook de effecten van andere externe variabelen onder 

controle worden gehouden.  

Laboratoriumexperimenten= het manipuleren van de onafhankelijke variabele, waarbij metingen 

van de afhankelijke variabele worden gedaan in een bedachte, kunstmatige setting om zo greep te 

houden op de veel mogelijke externe variabelen die de afhankelijke variabele kunnen beïnvloeden. 

Veldexperimenten= het manipuleren van de onafhankelijke variabele door de afhankelijke variabele 

te meten bij proefpersonen in hun natuurlijke setting. 

Testmarketing = begrip dat wordt gebruikt om een experiment, onderzoek of test aan te duiden die 

in een veldsetting wordt gehouden.  

3 typen experimenten van causaal onderzoek: 

1.  Laboratoriumexperimenten: wordt de onafhankelijke variabele gemanipuleerd en worden 

metingen van de afhankelijke variabele gedaan in een kunstmatige setting. 

2. Veldexperimenten: wordt de onafhankelijke variabele gemanipuleerd en worden metingen 

van de afhankelijke variabele gedaan bij proefpersonen in hun natuurlijke setting. 

3. Test marketing: een experiment, onderzoek of test die in een veldsetting word gehouden. 

Vorm van een veldexperiment.  

Er zijn twee vormen van validiteit: 

1. Interne validiteit : (Is er het juiste experimentele ontwerp gebruikt is deze op de juiste 

manier geïmplementeerd?) LABORANTEXPERIMENTEN 



2. Externe validiteit : (Kunnen de resultaten van het experiment ook van toepassing worden 

verklaard op eenheden die niet rechtstreeks bij het experiment betrokken zijn geweest?) 

VELDEXPERIMENTEN 

 

 

Testmarketing: hiermee kan externe validiteit gegarandeerd worden. 

 

Verschillende typen testmarkten: 

1. Standaard testmarkt=  is de variant waarin het bedrijf de variabelen in de product en/of 

marketingmix test via zijn normale distributiekanalen 

2. Gecontroleerde testmarkten=  worden gerealiseerd door externe onderzoeksbureaus die de 

distributie van het product garanderen via vooraf gespecificeerde typen en aantallen 

distributeurs. 

3. Elektronische testmarkten=  bij deze testmarkt is een panel consumenten ermee akkoord 

gegaan om zich te laten identificeren d.m.v. een identiteitskaart, elke keer dat ze goederen 

of diensten kopen. 

4. Gesimuleerde testmarkten= (STM’s) zijn die markten waarin een beperkte hoeveelheid 

gegevens over de reactie van de consument op een nieuw product wordt ingevoerd in een 

model dat uitgaat van bepaalde veronderstellingen over geplande marketingprogramma’s; 

het model genereert dan de vermoedelijke stukafzet van het product. 

5. Lead country testmarkt= hierbij voert men de testmarkt uit in een speciaal geselecteerde 

vreemde landen die een goede voorspeller lijken te zijn voor het hele continent. 

Er zijn 3 criteria voor de selectie van testmarktgebieden en/of steden:  

 representativiteit,  

 de mate van geïsoleerdheid 

 het vermogen om de distributie en promotie te beheersen. 

 

DESKRESEARCH 
Desk research = Het zoeken van informatie achter je bureau, met behulp van informatiebronnen.  

Er zijn 3 manieren om informatie te verkrijgen:  

1. Observatie: alle activiteiten die we met onze zintuigen doen om informatie te verkrijgen.  

2. Conversatie: het gaat hier om het stellen van een vraag aan anderen 

3. Consultatie: informatie gebruiken die vastgelegd is in documenten. 

Belang van deskresearch:                                                                                                                            

Deskresearch is verplicht in elk onderzoek. Het verzamelen van literatuur is de basis van een goed 

onderzoek. Diverse vragen kunnen meteen beantwoord worden: 



 Het is meteen duidelijk welke informatie al bekend is; 

 Je krijgt allerlei ideeën hoe eerder (soortgelijk) onderzoek is uitgevoerd; 

 Je kunt vaststellen hoe begrippen worden gedefinieerd en gemeten. 

 

Documentaire informatie = informatie die door anderen is vastgelegd en gepubliceerd, zodat 

informatievergaring door consultatie mogelijk is.  

Er zijn 3 verschillende informatiebronnen: 

1. Primaire informatiebronnen = zijn de bronnen waar de oorspronkelijke informatie staat, het 

gaat om de concrete inhoud en dus niet om een verwijzing naar de inhoud. 

2. Secundaire informatiebronnen =  bieden een overzicht van verschillende publicaties en 

artikelen (zoekmachine: PiCarta) 

3. Tertiaire informatiebronnen =  bevatten informatie over secundaire informatiebronnen. 

(overzicht van zoekmachines: encyclopedie, databank) 

Informatie vinden in 6 stappen: 

1. Wat wil je eigenlijk weten ? goede vraagstelling formuleren 

2. Welke informatiebronnen zijn geschikt ? ruw inventarisatie van mogelijke 

informatiebronnen, rangschikking naar kans op succes, zoektermen bedenken. 

3. Waar kun je de juiste informatie vinden ? technische vaardigheden bv het kunnen navigeren 

door een webpagina en het goed gebruiken van een inhoudsopgave, register maar ook de 

juiste zoeksleutels en zoekvelden.  

4. Hoe gebruik en beoordeel je de informatie ? het selecteren van de juiste informatie uit de 

bron. Je moet daarvoor gegevens bestuderen, vergelijken en bekritiseren.  

5. Hoe verwerk je de informatie ? organiseren van de informatie zodanig dat deze aansluit bij 

de vraagstelling. Rapportage oftewel verslaglegging. 

6. Wat is de kwaliteit van je rapportage ?   Het kritisch evalueren van je werk.             

3 vraagtypen :                                                                                              

1. Quick reference:  is even iets opzoeken over feitelijke vragen. 

2. Oriëntatie: is het opzoek gaan naar informatie om daarna beter te kunnen aangeven wat je 

eigenlijk wilt weten. Bijvoorbeeld in het nieuws (media) 

3. Onderzoek: Iets grondig onderzoeken is het uitzoeken wat er al bekend is over een 

onderwerp. 

Van vraag naar zoekterm (= een woord waarmee je in databanken zoekt). Dit levert per zoekvraag 

een enorme verzameling zoektermen op. 

Indeling naar wijze waarop mensen tot een beslissing komen: 

 Individuele factoren Sociale factoren 

Intelligence 
erkenning en analysering 
probleem 

Begrijpen van het probleem en 
verkennen van aanpak. 

Overleg over probleem en 
verkennen van aanpak. 



 

Een van de belangrijkste succesfactoren voor goede deskresearch is het bedenken van een zoekplan. 

Een zoekplan geeft structuur aan het zoekproces.  

Het zoekplan bestaat uit 4 elementen: 

1. De zoekvragen die beantwoord dienen te worden; (leid je af van hoofdvraag) 

2. De zoektermen waarmee je informatie gaat zoeken; (begrippen, synoniemen, boleaans 

operatoren) 

3. De zoekmethoden die je gaat toepassen; (sneeuwballen, citaatindexen, uitbreiden, 

beperken, blokkendoos, parelgroeien en scannen) 

4. De informatiebronnen die je wilt raadplegen.(freeweb, deepweb, social media, 

bibliotheken,instellingen wetenschappelijke informatie ect. ) 

 

Zoek methoden: 

1. Sneeuwbalmethode: De literatuurlijst van een belangrijke publicatie biedt de basis voor het 

onderzoek. Je verzamelt op basis van de verwijzingen nieuwe verwijzingen. Het kan alleen indien een 

toonaangevende publicatie voorhanden is met goede referenties. Nadeel is dat je teruggaat in de tijd.  

2. Citaatindexen: Indexen met citaten geven inzicht in wie welke artikelen heeft geciteerd. Zo kan je 

opzoeken wie naar een bepaald belangrijk artikel heeft verwezen. Het grote voordeel is dat je actueel 

overzicht krijgt. Het nadeel is dat niet van alle wetenschapsgebieden citaatindexen beschikbaar zijn.  

3. Uitbreiden van zoektermen: Een zoekvraag wordt steeds verder uitgebreid totdat de juiste informatie 

is gevonden. De werkwijze is handig bij zoekmachines. Je begint met enkele zoektermen en probeert 

het resultaat vervolgens steeds specifieker te maken. Nadeel is dat je in het begin zoveel onbruikbare 

informatie vindt dat je er niets aan hebt.  

4. Beperken van zoektermen: Is precies het tegenovergestelde van uitbreiden. Je begint met een lijstje 

van zoektermen en als je niets vindt, haal je een zoekterm weg. Net zo lang tot je een bevredigend 

resultaat vindt. Deze methode heeft onze voorkeur bij het gebruik van zoekmachines, want je 

probeert zo specifiek mogelijk te zijn.  

5. Blokkendoosmethode: De blokkendoosmethode rijgt de verschillende zoektermen en synoniemen 

aaneen. Het idee is goed op te letten welke alternatieve begrippen, vaktermen en afkortingen van 

belang kunnen zijn.  

6. Parelgroeimethode: Als je niet goed weet welke terminologie in een vakgebied wordt gebruikt dan is 

het verstandig om ernaar op zoek te gaan. Je probeert enkele relevante termen en speurt vervolgens 

de gevonden literatuur af naar andere relevante termen.  

7. Scannen: Je zoekt bekijkt directories en lijsten met literatuur door binnen bepaalde thema’s in de 

hoop relevante en interessante informatie tegen te komen. Kan zeer nuttig zijn als je aan het 

oriënteren bent. Serendipiteit is een positief neveneffect.  

 

 

Design 
diverse alternatieven 
vergelijken 

Nadenken over oplossingen en 
nadenken over wijze van 
selectie. 

Brainstormen over oplossingen 
en formuleren keuzecriteria. 

Choice 
 beste alternatief kiezen 

Keuze van alternatief en 
nadenken over uitvoering. 

Beoordelen alternatieven en 
komen tot een keuze. 



 

 

 

Basistechnieken voor het zoeken naar informatie: 

1. Booleaanse operatoren  

AND: zoekresultaten worden verkleind. Handig als je teveel 

documenten krijgt voorgeschoteld.  

OR: zoekresultaten worden uitgebreid. Handig als je met synoniemen 

of afkortingen van bedrijfsnamen hebt te maken.  

NOT: zoekresultaten worden verkleind. Handig als je bepaalden 

woorden wilt uitsluiten. 

NEAR: Woorden moeten in elkaars nabijheid voorkomen. Hiermee 

kan je net wat scherper resultaat bepalen dan met de AND-operator. 

Dan mogen tussen de woorden maximaal 3 andere woorden zitten.  

“”: Woorden en zinnen tussen aanhalingstekens worden letterlijk 

vergeleken met de documenten. Erg handig als je namen zoekt.  

* of ?: Wildcards en trunkeren zijn manieren om verschillende 

schrijfwijzen van een woord te ondervangen. Trunkeren kun je doen 

om een of meer letters van een woord te vervangen (school*: 

schoolbank, schoolgebouw). Wildcards gebruik je om een of meer 

letters in een woord te vervangen(bur*stoel: bureaustoel, burostoel).  

Nesting: nesting is handig om de logica van de zoekactie te bepalen.  

2. Trefwoorden of social tagging: Steekwoorden die de inhoud van het document beschrijven. 

3. Thesauri: Een trefwoordenlijst die hiërarchisch en betekeningsvol zijn georganiseerd. 

       Bakkers 

UF(used for)  voorkeursterm  banketbakkers 

BT (broader term) bredere term  beroepen 

RT(related term) gerelateerd  bakkerijen/gebak 

NT (Narrower term) engere term  ? 

Door een thesaurus te raadplegen, kom je veel te weten over de indeling van een vakgebied 

en het levert je allerlei zoektermen op voor je deskresearch.  

4. Classificatieschema’s: Manier om de inhoud van documenten in codes weer te geven. 

Voordeel: het is taalonafhankelijk. Dit is erg handig als je zoekt in internationale databanken. 

SISO: Schema voor de Indeling van de Systematische Catalogus in Openbare Bibliotheken) 

Informatiebronnen: 

 Free web: openbare deel van internet toegankelijk gemaakt door zoekmachines 



 Deep web:  besloten deel van internet toegankelijk gemaakt door databanken 

 Social media: Sociale media zijn gereedschappen om mensen bij elkaar te brengen. Om de 

stem van het publiek online te laten horen en communicatie te faciliteren. (Hyves, Facebook, 

LinkedIn, Ning, Twitter, YouTube, Flickr, Slideshare)  

Social media is een waardevol element voor deskresearch omdat op er meningen worden 

uitgewisseld en gesprekken worden gevoerd. (crowdsurfing: het gegeven dat een groep 

mensen elkaar online iet mee deelt over een onderwerp, en dus kennis deelt) Wie 

Deskresearch uitvoert, doet er dus verstandig aan om vragen uit te zetten via toepassingen 

van sociale media.  

 Bibliotheken/archieven: 

Bibliotheken:KB.nl beheert onder andere het Depot van Nederlandse publicaties (boeken, 

tijdschriften, kranten, rapporten, proefschriften, stripboeken en publicaties van de 

overheid.) Picarta.  

Archieven: nationaalarchief.nl beheert de archieven van de landelijke overheid alsmede een 

aantal personen die een rol hebben gespeeld in onze samenleving.  

 Officiële instanties/onderzoekbureaus/deskundigen:  

Instanties: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel, Kadaster, Centraal 

Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau (Semi- overheid). 

Onderzoeksbureaus: Researchcentrum Onderwijs en Arbeidsmarkt, Datamonitor, Economist 

Intelligence Unit 

Deskundigen: LinkedIn, Xing, Pipl, Hyves 

 Wetenschappelijke informatiebronnen:  

Wetenschappelijke conferenties: Voor elk vakgebied worden er jaarlijks diverse 

wetenschappelijke conferenties georganiseerd, meestal door verenigingen van de 

wetenschappers en wetenschappelijke organisaties. De ene conferentie is bedoelt om 

onderzoek aan collega’s te presenteren, in een andere conferentie wordt samen met de 

collega’s aan een nieuw artikel gewerkt waarin de laatste stand van zaken wordt 

samengevat.  

Het wetenschappelijke tijdschrift:Is een blad dat met een vaste frequentie verschijnt waarin 

wetenschappers “hun” inzichten delen met de rest van de wereld. Ze laten hiermee zien 

waarmee ze bezig zijn, maar ze kunnen ook nieuwe ideeën claimen.  

Een wetenschappelijke publicatie heeft een zwaardere kwaliteitstoetsing ondergaan dan een 

vakpublicatie. Wetenschappelijke informatie is gecontroleerd door mensen die er verstand van 

hebben.  

OBSERVATIE, FOCUS-GROEPEN, EN ANDERE 

KWALITATIEVE METHODEN 
Methoden van dataverzameling: 

1. Kwantitatief onderzoek= onderzoek waarbij met behulp van gestructureerde vragen de 

antwoordmogelijkheden van tevoren bepaald zijn een waarbij een groot aantal 

respondenten betrokken is.  



 Enquêteonderzoek 

 Gestructureerde manier van vraagstelling 

 Omvangrijke representatieve steekproef onder de bevolking 

2. Kwalitatief onderzoek= onderzoek waarbij de informatie is vergregen door het observeren 

van wat mensen doen en zeggen.  

 Observatietechniek 

 Ongestructureerde manier van vraagstelling 

 In verhouding kleine steekproef waardoor niet representatief voor grote populatie 

3. Pluralistisch onderzoek= combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden 

met de voordelen van beiden. Er zijn dagbladen die online focusgroepen gebruiken voor 

brainstorming en de resultaten van die sessies daarna uitbreiden to webenquêtes. Door deze 

pluralistische benadering hebben deze dagbladen ontdekt wat voor de lezers de belangrijkste 

onderwerpen zijn. De kranten hebben daarop hun inhoud aangepast.  

Soorten observatie: 

1. Direct  indirect 

2. Verborgen  openlijk 

3. Gestructureerd  ongestructureerd 

4. Menselijk  geautomatiseerd 

Directe observatie = het observeren van gedrag op het moment dat het zich voordoet.  

Indirecte observatie = het observeren de gevolgen of resultaten van het gedrag en niet het gedrag 

zelf. (Verborgen gedrag, gedrag in het verleden) 

 Archieven: secundaire bronnen, zoals historische verslagen, die van toepassing kunnen zijn 

op het huidige bron. (scannerdata, rapporten van telefonische verkoopgesprekken, voorraad 

in opslagruimtes). 

 Fysieke sporen: tastbare bewijzen van een gebeurtenis. (doorzoeken afval, graffiti linken aan 

criminaliteit)  

 

Verborgen observatie = wanneer de geobserveerde zich er niet van bewust is dat hij of zij wordt 

geobserveerd. (mystery shopper, verborgen camera’s) Het observeren gebeurt opzettelijk niet 

openlijk omdat mensen zich anders zouden kunne gedragen, en dat zou tot gevolg hebben dat ze 

atypisch gedrag vertonen.  

Openlijke observatie = wanneer de geobserveerd zich er bewust van is dat hij of zij geobserveerd 

wordt. (kijkmeters op televisie,  

 

Gestructureerde observatie = de onderzoeker legt van te voren vast welk gedrag hij zal observeren 

en registreren, alle andere gedragingen worden genegeerd.  

 Checklist of gestandaardiseerd observatieformulier 



Ongestructureerde observatie = de onderzoeker legt geen beperking van te voren vast, alle 

gedragingen ten tijde van het onderzoek worden gevolgd en eventueel vastgelegd.  

 Verkennend onderzoek 

Menselijke observatie = De waarnemer is een persoon die door de onderzoeker is ingehuurd of de 

onderzoeker zelf.  

Geautomatiseerde observatie = De menselijke waarnemer is vervangen door een statische vorm van 

observatie bijvoorbeeld door apparaten (scanningapparatuur, tel-apparatuur) 

 Hightech 

 Telecommunicatie 

 Computerhardware 

 Softwareprogamma’s 

Voordelen: goedkoper, nauwkeuriger, functioneler. 

Voorwaarden succesvolle observatie als marktonderzoekinstrument:  

 Gebeurtenis doet zich voor in kort tijdbestek 

 Geobserveerde gedrag is publiek gedrag(= vindt plaats in openbare omgeving) 

 Het is onmogelijk om de informatie te verkrijgen door vragen te stellen aan de betreffende 

persoon vanwege de kans op onjuist of onvolledige herinneringen.  

Voordelen van observatie: 

1. In het algemeen zijn de geobserveerden  zich er niet bewust van dat ze geobserveerd 

worden, daarom reageren ze op een natuurlijke manier en geven ze de onderzoeker inzicht 

in daadwerkelijk gedrag en niet in sociaal gewenst gedrag.  

2. Het risico van herinneringsfouten wordt vermeden. De geobserveerde wordt immers niet 

gevraagd wat ze zich van een bepaald iets kunnen herinneren, in plaats daarvan worden ze 

geobserveerd terwijl ze de handeling verrichten.  

3. In sommige situatie kun je met observeren tegen geringere kosten accuratere data 

verkrijgen. Bijvoorbeeld bij tellingen 

4. Observatie kan als aanvulling dienen op andere onderzoekstechnieken. 

Nadelen van observatie: 

1. Bij directe observatie kunnen er maar kleine aantallen eenheden worden bestudeerd. 

Meestal onder speciale omstandigheden, zodat je je moet afvragen of de bevindingen 

representatief zijn.  

2. Om het observatiegedrag te verklaren is een subjectieve interpretatie nodig.  

3. Motivatie, opvattingen en andere innerlijke gemoedstoestanden niet geobserveerd 

kunnen worden. Alleen als deze gevoelens relatief onbelangrijk of overduidelijk aan het 

gedrag te zien zijn kun je observatie inzetten als onderzoeksmethode. 



Focusgroep=  een kleine groep mensen die bijeengebracht is en wordt begeleid door een moderator 

tijdens een ongestructureerde, spontane discussie over een bepaald onderwerp. (kwalitatief 

onderzoek) 

Een focusgroep dient om erachter te komen welke ideeën gevoelens en ervaringen er leven over een 

bepaalde kwestie die door meer gestructureerde methoden van dataverzameling verborgen of 

onderdrukt zouden blijven.  

Soorten focusgroepen: 

1. Traditionele focusgroepen: 6 tot 12 mensen worden geselecteerd die ongeveer 2 uur 

bijeenkomen in een speciale ruimte met een doorkijkspiegel zodat de opdrachtgever hen 

ongezien kan observeren.  

 Respondenten zien elkaar 

 

2. Niet-traditionele focusgroepen: online focusgroepen, waarbij ze op afstand worden 

geobserveerd door de opdrachtgever. Soms maar liefst 25 of zelfs 50 respondenten, en 

sessies van 4 a 5 uur.  

 Respondenten zien elkaar niet 

Online focusgroep= een focusgroep waarbij de respondenten en/of de opdrachtgevers via internet 

communiceren en/of observeren. De deelnemers zitten meestal voor hun eigen computer terwijl de 

moderator vanuit zijn eigen online kantoor werkt.  

Voordelen online focusgroepen vergeleken met traditionele: 

1. Je hoeft er geen speciale ruimte voor in te richten 

2. Transcripties komen meteen tot stand 

3. De deelnemers kunnen zich op ver van elkaar gelegen plaatsen bevinden 

4. Deelnemers voelen zich thuis of op hun werk op hun gemak 

5. De moderator kan persoonlijk boodschappen uitwisselen met individuele deelnemers 

Nadelen online focusgroepen vergeleken met traditionele: 

1. Je kunt lichaamstaal van de deelnemers niet observeren 

2. De deelnemers kunnen de producten niet in het echt bekijken of proeven 

3. De deelnemers kunnen hun belangstelling verliezen of afgeleid worden 

Procedurele vragen bij samenstellen van focusgroep: 

1. Uit hoeveel mensen moet de focusgroep bestaan? 6-12 personen 

2. Wie moeten er in de focusgroep zitten? Deelnemers die homogene eigenschappen hebben. 

Als een onderzoeker een groep leidt die zo homogeen mogelijk is met betrekking tot 

demografische en andere kenmerken, is de kans kleiner dat verschillen in deze variabelen de 

discussie zullen beïnvloeden.  

3. Hoe worden ze geselecteerd en geworven? Wordt grotendeels bepaald door het doel van de 

focusgroep. Financiële vergoeding, cadeau helpen meestal bij het verleiden van 

respondenten. 



4. Waar moeten ze bij elkaar komen? Grote, rustige ruimtes met de tafels in een cirkel. 

(vergaderruimte, kantoor enz.) 

 

 

 

Voordelen van focusgroepen: 

1. Focusgroepen leveren nieuwe ideeën: brainstormsessies 

2. Opdrachtgevers kunnen focusgroep in actie zien: actieplannen worden eerder uitgevoerd 

3. Focusgroepen zijn vaak flexibel: veelzijdigheid aan mogelijkheden 

4. Focusgroepen werken goed met speciale respondenten: respondenten zijn eerder bereid 

deel te nemen aan het onderzoek omdat collega’s bv ook mee doen. 

Nadelen van focusgroepen: 

1. Mogelijk is de focusgroep niet representatief voor de hele doelpopulatie 

2. De interpretatie is subjectief 

3. Respondenten worden door anderen beïnvloed 

4. De kosten per deelnemer zijn hoog 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden: 

1. Vraaggesprekken 

2. Focusgroepen 

3. Diepte interviews 

4. Protocolanalyse 

5. Verschillende projectietechnieken 

6. Fysiologische metingen 

Diepte interview = een verzameling indringende vragen die in een een-op-eensituatie aan een 
onderzoekssubject worden gesteld door een getrainde interviewer om een idee te krijgen hoe het 
subject over iets denkt of waarom hij/zij zich op een bepaalde manier gedraagt.  
 Er worden vragen gesteld die de marktonderzoeker helpen om de verschillende dimensies van de 
meningen van de respondenten beter te begrijpen alsmede de achterliggende redenen.  
 
Voordelen diepte interviews: 

 Bieden inzicht in consumentengedrag.  

 Bieden inzicht in besluitvorming op individueel niveau, hoe de producten worden 
gebruikt, of in de emotionele en soms persoonlijk aspecten van het leven van 
consumenten 

 Respondenten worden niet beïnvloed door anderen dit is in een focusgroep wel het 
geval.  

 Diepte interviews zijn veelzijdig 
 
Nadelen diepte interviews: 

 Gebrek aan structuur, waardoor als resultaten mogelijk te gevarieerd zijn om goed 
inzicht in het probleem te geven.  



 Diepte interviews vereisen een zeer zorgvuldige planning, training en voorbereiding.  
Laddering= een  een-op-een diepte interview. 
 
Protocolanalyse = hierbij plaats je een persoon in een situatie waarin hij beslissingen meot nemen en 
vraag je hem om alles onder woorden te brengen waaraan hij denkt als hij een beslissing neemt.  
 

 Geeft inzicht in besluitvormingsprocessen van consumenten 

 SURVEY ONDERZOEK 
Bij marktonderzoek kun je op 3 methoden primaire gegevens verkrijgen: 

1. Survey 

2. Observatie 

3. Experiment 

Survey= informatie verkrijgen door vragen te stellen door middel van interviews, gebruikt te maken 

van vragenlijsten en het uitvoeren van enquêtes.  

Survey worden toegepast bij: 

 Publiek opinieonderzoek 

 Maatschappelijke trends 

 Bewijsvoering in rechtszaken 

Voordelen surveys: 

1. Standaardisering: alle respondenten reageren op vragen die op exact dezelfde wijze zijn 

verwoord en in dezelfde volgorde worden gesteld. De antwoordmogelijkheden zijn ook 

gelijk.  

2. Gemakkelijk uitvoerbaar: Interviewers lezen de vragen van respondenten voor en leggen 

hun antwoorden snel en eenvoudig vast. Soms vullen de respondenten zelfde vragenlijst in.  

3. Mogelijkheid om het onzichtbare op het spoor te komen: je kunt vragen stellen over 

motieven, omstandigheden, de opeenvolging van gebeurtenissen en afwegingen die zijn 

gemaakt.  

4. Gemakkelijk te analyseren: van grote steekproeven kun je met de computer snel 

frequentieverdelingen en tabellen opstellen en andere statistische analyses uitvoeren. 

5. Gevoeligheid voor verschillen binnen groepen: Respondenten kunnen worden verdeeld in 

subgroepen die met elkaar vergeleken worden om zo betekenisvolle verschillen te vinden.  

METEN BIJ MARKTONDERZOEK 
De wijze waarop een onderzoeker besluit om een concept te meten is van grote invloed op hetgeen hij 

of zij wel of niet over deze concepten kan zeggen. Een goed begrip van meten hoort tot de 

standaardkennis van marktonderzoekers.  

Dit hoofdstuk gaat over het ontwerpen van een vragenlijst.  



3 basale vraag-en-antwoord formats: 

1. Open vragen 

2. Gesloten vragen 

3. Vragen met antwoordschalen 

Open vraag= respondent krijgt geen antwoordmogelijkheden voorgelegd, maar krijgt de instructie 
om in eigen woorden te antwoorden.  
 openvraag zonder doorvragen: de interviewer probeert geen aanvullende informatie van de 
respondent te verkrijgen. 
 open vraag met doorvragen: de interviewer probeert aanvullende informatie boven tafel te 
krijgen.  
 

 

Gesloten vraag= hierbij zijn er antwoordopties vermeld op de vragenlijst, deze kan dus snel en 
gemakkelijk worden beantwoord. 
dichotome gesloten vraag: slecht twee antwoordopties ja of nee 
gesloten vraag met meerdere antwoordmogelijkheden: er zijn meerder dan twee antwoordopties 
mogelijk.  
 
Vraag met antwoordschaal = de onderzoeker gebruikt een schaal om de eigenschappen van een 
theoretisch begrip te meten. 
 natuurlijke antwoordschaal: de respondent krijgt een schaal gepresenteerd in een geschikte en 
gemakkelijk te begrijpen maat zoals: jaren, minuten, meter, euro’s ect.  
 synthetische antwoordschaal: de respondent moet een verzonnen schaal gebruiken bijvoorbeeld: 
een zevenpuntsschaal, een mate van “mee eens/niet mee eens”, een koopintentie die als percentage 
wordt uitgedrukt, of een dergelijke vorm om de sterkte van de mening of het gevoel aan te geven.  
  

FORMAT VOORDELEN NADELEN 
Open vraag zonder 
doorvragen 

- Respondent kan in zijn eigen woorden 
antwoorden 

- Moeilijk te coderen en te interpreteren 
- Respondent geeft niet altijd volledige 
antwoorden 
- De kans bestaat dat van het onderwerp 
wordt afgedwaald 

Open vraag met doorvragen - Roept volledige antwoorden op - Moeilijk te coderen en te interpreteren 
gesloten vraag dichotome 
antwoordmogelijkheden 

- Eenvoudig te stellen en te coderen 
 

- Antwoordmogelijkheden zijn soms  te 
sterk vereenvoudigd 

Gesloten vraag met 
meerdere 
antwoordmogelijkheden 

- Een breed scala 
antwoordmogelijkheden 
Eenvoudig te stellen en te coderen 

- Kan de aandacht richten op 
antwoordmogelijkheden waarvan de 
respondent zich eerst niet bewust was 
- Je moet een onderscheid maken tussen 
“kies een” en “kies all die van toepassing 
zijn” 

Antwoordschalen zonder 
benaming schaalindeling 

- Respondent kan mate van 
intensiteit/gevoel uitdrukken 
- Eenvoudig te stellen en te coderen 

- Respondent kan zich soms niets bij de 
schaal voorstellen 

Antwoordschalen met 
benaming schaalindeling 

- Respondent kan mat van 
intensiteit/gevoel uitdrukken 
- Eenvoudig te stellen en te coderen 

- Respondent kan zich soms niets bij de 
schaal voorstellen 
- De schaal kan “geforceerd” of te 
gedetailleerd zijn 

 

5 overwegingen bij de keuze voor een vraag-en-antwoordformat: 



1. De aard van het kenmerk dat wordt gemeten 

2. Vorig onderzoek 

3. De dataverzamelingsmethode 

4. De capaciteiten van de respondent 

5. Het gewenste schaalniveau 

De aard van het kenmerk dat wordt gemeten 
De aard van de kenmerken van een theoretisch begrip bepalen vaak het vraag-en-antwoordformat.  
Bij sommige eigenschappen worden enkele antwoorden voorgegeven(bijvoorbeeld bij de vraag: heb 
je het product als eens gekocht?) , ander eigenschappen zijn beter uit te drukken op een schaal met 
gradaties of niveaus (in hoeverre je het eens bent met de stelling bijvoorbeeld).  
 
Vorig onderzoek 
Als een onderzoeker meent dat een vraag-en-antwoordformat betrouwbaar en valide is en bij het 
doel van het betreffende onderzoek past, dan is het meestal wijs om die schalen over te nemen uit 
vorig onderzoek in plaats van nieuwe antwoordschalen te verzinnen.  
 

Dataverzamelingsmethoden 
Sommige dataverzamelingsmethoden zijn geschikter voor bepaald vraag-en-antwoordformats dan 
andere.  
Telefonisch interview  minder verschillende typen antwoordformats en geen antwoordschalen 
Schriftelijke enquêtes  vragen met antwoordschalen  
 
De capaciteiten van de respondent 
Het is verstandig om het vraag-en-antwoordformat af te stemmen op de capaciteiten van de 
respondent.  
Iemand kan zich niet goed uitdrukken of uit niet graag zijn mening  open vragen 
Als de respondent niet gewend is om objecten op een schaal te beoordelen  schaal met benaming 
of dichotome gesloten vraag.  
 
Gewenst schaalniveau 
Bepaalde statistische analyses bevatten aannames over de aard van de maten die worden gebruikt, 
zodat de onderzoeker deze eisen moet meenemen in de keuze voor een format. Als een onderzoeker 
statistische analyses van een hoger niveau wil gebruiken, moet het antwoordformat van de vraag  de 
juiste schaalassumpties belichamen.  
 
 
Vragenlijsten worden ontworpen om informatie te verzamelen.  
Dit doe je door te meten. We meten dus eigenlijk eigenschappen van objecten. Onder objecten vallen 
consumenten, merken, winkels, advertenties of een ander theoretisch begrip dat van belang is voor 
de onderzoeker die met een bepaalde manager samenwerkt.  
 
Voorbeeld van eigenschappen van een consument zijn: leeftijd, geslacht, merkvoorkeur, mening 
Meten = de hoeveelheid of intensiteit van een kenmerk vaststellen dat door de onderzoeker van 
belang is. 
Eigenschappen = de speciale kenmerken van een object die het onderscheiden van een ander object. 
 
Objectieve eigenschappen = fysiek te verifiëren kenmerken als leeftijd, inkomen, aantal gekochte 
fietsen, laats bezochte winkel enz. 



Subjectieve eigenschappen = niet rechtstreeks te meten begrippen als houding, intenties. Hier 
worden vaak schaalmodellen gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
Waarom zijn schaaleigenschappen en het meetniveau belangrijk? 

1. Het meetniveau bepaalt welke informatie je uiteindelijk krijgt over je onderzoeksobject. 
Oftewel het bepaald wat je wel en niet kunt zeggen over het object. 

 Nominale schalen  laagste informatie niveau (een eigenschap) 

 Ratio schalen  hoogste informatie niveau (veel eigenschappen) 
2. Het meetniveau dicteert welke soort statistische analyse je wel of niet mag uitvoeren.  

De hoeveelheid informatie die de schaal bevat, dicteert de grenzen van de statische analyse 
 
Marktonderzoekers willen subjectieve eigenschappen van consumenten meten. Subjectieve 
eigenschappen zijn onder andere: houdingen, meningen, oordelen, overtuigingen, indrukken, 
waarnemingen, gevoelens en intenties. Deze theoretische begrippen leveren meetproblemen op 
omdat ze niet direct waarneembaar zijn. Daarom gebruiken we voor dergelijke theoretische 
begrippen antwoordschalen. 
 
Verschillende soorten antwoordschalen: 

1. Likert-schaal= respondenten moeten aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met 
een aantal uitspraken op een symetrische eens-oneens schaal.  

 Meet intensiteit van gevoelens 
 

2. Levensstijlinventarisatie= gaat over de waarden en persoonlijkheidskenmerken van mensen 
zoals die tot uitdrukking komen in hun unieke activiteiten, interesses en meningen wat 
betreft werk, vrije tijd en aankopen.  

 Meet psychografische kenmerken oftewel de levensstijl/levenswijze van 
consumenten 

 Marktsegmenteringsinstrument 
 

3. Semantische differentiaal= Respondenten geven hun beoordeling van een object(merk), 
begrip of persoon. Respondenten geven hun indruk van een eigenschap van bijvoorbeeld een 
merk aan door een kruisje op het betreffende lijntje te zetten. Dit doet men door de 
eigenschappen van het object in paren  uit een te zetten. Bijvoorbeeld: vriendelijk-
onvriendelijk. 

 Meet de betekenis van een object, begrip of persoon voor de consument. 

 Meten van het imago van een winkel, bedrijf of merk.  
 
Verschillende vormen van antwoordschalen: blz. 251 

1. Grafische beoordelingschaal= gebruik van een lijn of plaatje om de intensiteit van het 
antwoord aan te geven. (lijn met smileys) 

2. Beoordelingschaal met items= Gebruik van een continue schaal met cijfers of aanduidingen 
om de intensiteit van het antwoord aan te geven. (1:slecht, 5:uitstekend) 

3. Stapel-schaal= Gebruik van cijfers, meestal van -5 tot +5 om de intensiteit van het antwoord 
aan te geven. (-5 tot +5) 

4. Percentageschaal= gebruik van percentages om de intensiteit van het antwoord aan te 
geven. (0% tot 100%) 



 
Vraagstukken bij het gebruik van gevoeligheidschalen: 

1. Neem je de middelste of te wel de neutrale antwoordmogelijkheid in je schaal op? Likert-
schaal, levensstijlschaal en semantische differentiaalschaal bevatten wel een neutraal punt.  

 Voordeel neutraal punt: sommige respondenten hebben geen mening over de 
betreffende vraag en je moet ze dus de kans geven om hun ambivalentie aan te 
geven. 
 Nadeel neutraal punt: Respondenten gebruiken de neutrale optie soms als een 
trucje of methode om hun mening te verbergen, door de neutrale optie weg te laten 
dwing je deze respondenten om hun mening kenbaar te maken.  

 
2. Is er behoefte aan een volledig symmetrische schaal? Met andere woorden moet de schaal 

van negatief naar positief lopen (symmetrische schaal) of van neutraal naar positief en van 
negatief naar neutraal (asymmetrische schaal). Culturele verschillen tussen respondenten 
kunnen een probleem zijn voor de mondiale marktonderzoeker. In sommige culturen wordt 
extremisme gewaardeerd, in ander culturen wordt matigheid verwacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE  STEEKPROEFOPZET BEPALEN 
Basisbegrippen bij steekproeven: 



Populatie=de complete groep die wordt 

bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van 

het onderzoeksproject. 

Steekproef= deelverzameling van de populatie 

die representatief hoort te zijn voor de gehele 

groep.  

Steekproefeenheid= het meest basale 

onderzoeksniveau 

Volledige telling= een telling van de gehele 

populatie 

Steekproeffout= alle fouten in een survey die 

optreden omdat je een steekproef gebruikt.  

Steekproefkader =moederlijst van alle 

steekproefeenheden in de populatie.  

Steekproefkaderfout=mate waarin het 

steekproefkader niet de gehele populatie 

omvat waarop het onderzoek betrekking heeft.  

Waarom is een steekproef wenselijker dan een volledige telling? 

1. Een volledige telling houden is duur omdat consumentenpopulaties nu eenmaal uit 

miljoenen mensen kunne bestaan.  

2. Het doorsnee onderzoeksbureau of onderzoeker kan de enorme hoeveelheden gegevens die 

een volledige telling genereert niet analyseren.  

 

 

Soorten steekproeven: 

1. Aselecte steekproeven= steekproeven waarbij de leden van de populatie een bekende kans 

hebben om in de steekproef terecht te komen  

2. Niet-aselecte steekproeven = steekproeven waarbij de kans dat de leden van de populatie in 

de steekproef terechtkomen onbekend is. (op goed geluk steekproeven trekken  

haphazerd sampling) 

 


