
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Onderzoek  
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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 
 



Samenvatting onderzoek 

Plan van aanpak: blz 3 tm 23 (Studiewijzer CSH-PRJ1A code SN-3162 Bijlage 1) 

Onderzoeksopdracht 

In de onderzoeksopdracht die de opdrachtgever formuleert, staan: 

-‐ Aanleiding van het onderzoek 
-‐ Doelstelling/resultaat dat onderzoek moet opleveren 
-‐ Afbakening van het onderzoek 
-‐ Einddatum voor het onderzoek 
-‐ Een budget 
-‐ Eventueel de samenstelling van het onderzoeksteam 

Briefing 

Uitzoeken wat uitgangspunten en doelstellingen achter onderzoek zijn en kijken naar invloed van 
buitenaf, wie er intern bij betrokken zijn en risico’s. 

Typen onderzoek 

1. Beschrijvend: Aangeven wat iets is, of hoe het in elkaar zit.  
2. Verklarend: Onderzoeken waarom iets zo is.  
3. Evaluerend: hieraan zit een beoordelingsaspect.  
4. Adviseren: hierbij geef je aan wat er moet gebeuren of hoe iets moet gebeuren. 

Onderdelen van plan van aanpak 

1. De aanleiding: Hierin geef je antwoord op de vraag waarom je het onderzoek wil uitvoeren en 
beschrijving geven van probleem van waaruit je onderzoek is voortgevloeid 

2. Doelstelling: het doel wat hij wil bereiken met de onderzoeksresultaten. Weten welk type 
onderzoek je gaat doen en SMART formuleren. 

3. De probleemstelling:  duidelijk maken wat je precies gaat onderzoeken. Hoofdvraag stellen en 
subvragen formuleren.  Om termen te verduidelijken heb je ook nog een kopje met definities.  Bij 
subvragen moet je letten op het volgende: 

-‐ Subvragen moeten genoeg kennis opleveren om de hoofdvraag te beantwoorden 
-‐ Een subvraag mag niet overbodig zijn 
-‐ Een subvraag mag geen parafrase van de hoofdvraag zijn 
-‐ Subvragen mogen geen gesloten vragen zijn 
-‐ Subvragen mogen niet verder gaan dan de hoofdvraag 

Bij definitie letten op: 

-‐ Uitleg mag niet gecompliceerder zijn 
-‐ Definitie moet zo kort mogelijk zijn 
-‐ Definitie mag nooit te ruim of te nauw zijn 
-‐ Definitie mag geen cirkelredenering zijn 
-‐ Definitie mag niet onnodig negatief geformuleerd zijn 



4. Beperkingen en randvoorwaarden: Bij beperkingen geef je aan welke onderdelen van het 
onderzoeksgebied je gaat behandelen en waarom niet. Op randvoorwaarden heb je geen 
invloed, ze kunnen wel je onderzoek beïnvloeden.   

Soorten onderzoek 

Fieldresearch (zoeken naar nieuwe informatie) & deskresearch (verzamelen en bewerken van bestaande 
gegevens (secundair)) of beide. 

Onderzoeksmethoden 

-‐ Literatuurstudie: Al verschenen literatuur. 
-‐ Bronnenonderzoek: interne bronnen ondernemingsplannen, jaarverslagen, notulen van allerlei 

vergaderingen en administraties of externe instanties zoals CBS, KvK, CPB, 
consumentenorganisaties 

-‐ Diepte-interviews: Meningen over onderwerp of motivatie voor gedrag/gevoelens ten opzichte 
van iets.. 

-‐ Enquetes 
-‐ Discussies met experts:  Meer inzicht krijgen in verschillende theorien en visies rondom 

onderwerp. 
-‐ Experimenten: erachter komen of de ene (onafhankelijke variabele ) invloed heeft op de andere 

(afhankelijke variabele) 
-‐ Observatieonderzoek: het doelgericht en systematisch waarnemen van verschijnselen/gedrag 

Afbakening 

Als je een grote onderzoekspopulatie hebt, baken je je onderzoek af door het trekken van een steekproef. 
De steekproefomvang wordt bepaald door de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid die je opdrachtgever 
wil hebben.  

3 typen onderzoeksontwerpen 

Elk onderzoeksprobleem is uniek. Er zijn 3 categorieen: 

-‐ Verkennend 
-‐ Beschrijvend 
-‐ Causaal 

De keuze voor het meest geschikte ontwerp hangt grotendeels af van de doelen van het onderzoek. Er 
zijn 3 doelen: 

-‐ Hypothesen ontwikkelen 
-‐ De waarde van een bepaalde variabele meten 
-‐ Hypothesen testen die de relaties tussen twee of meer variabelen aangeven 

 

Blz 58- 115 

 



In boeken gaat deskresearch alleen over zakelijke informatie, ook wel businessinformation genoemd. Dit 
is financieel nieuws, maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijven, markten, mensen, producten, diensten 
enz.  

Wat is de plaats van deskresearch in een onderzoek? 

In wetenschappelijk onderzoek is deskresearch 1 van de eerste dingen die onderzoekers doen. 

1. Het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel 
2. Een overzicht van de beschikbare literatuur maken 
3. Onderzoeksmethode en een onderzoeksstrategie bepalen 
4. Uitvoeren van het onderzoek 
5. Analyseren en verwerken van de gegevens 
6. Het schrijven en presenteren van het onderzoeksverslag 

Het verzamelen van literatuur is de basis van een goed onderzoek. Diverse vragen kunnen hiermee 
worden beantwoord: 

1. Het is meteen duidelijke welke informatie al bekend is 
2. Je krijgt allerlei ideeën hoe eerder een onderzoek is uitgevoerd 
3. Je kunt vaststellen hoe begrippen worden gedefinieerd en gemeten 

Primaire bronnen: bronnen waar de oorspronkelijke informatie in staat. 

Secundaire bronnen: verwijzen naar het oorspronkelijke artikel, boek, rapport of de website. 

Tertaire bronnen:  bevatten informatie over de secundaire informatiebronnen en zijn heel nuttig om snel 
informatiebronnen te vinden.  

Informatie vinden in 6 stappen 

de big  6 is een bekend Amerikaans stappenplan van Berkowitz en Eisenberg (1990) om informatie te 
vinden. 

1. Wat wil je eigenlijk weten? 
2. Welke informatiebronnen zijn geschikt?  

-‐ Maak een ruwe inventarisatie van de mogelijke informatiebronnen 
-‐ Rangschik de informatiebronnen naar de kans op succes 
-‐ Bedenk begrippen die geschikt zijn om de informatiebronnen te raadplegen 

3. Waar kun je de juiste informatie vinden?  
-‐ Waar is de informatiebron? 
-‐ Waar is de informatie in de informatiebron te vinden? 

4. Hoe gebruik en beoordeel je de informatie?: kritisch lezen, samenvatten en begrijpen van de 
informatie die je hebt gevonden, is essentieel voor succes.  

5. Hoe verwerk je de informatie? : papers en presentaties zijn erg populair 
6. Wat is de kwaliteit van je rapportage? 

Verschillende vragen, verschillende bronnen 

1. Vraagtype quick reference: Het zoeken naar specifieke informatie valt in de categorie ‘ feitelijke 
vragen’. (NS, het weer, omzetcijfers etc) 



2. Vraagtype orienteren op een onderwerp: op zoek gaan naar informatie, om daarna beter te 
kunnen aangeven wat je eigenlijk wil weten.  

3. Iets grondig onderzoeken: het is belangrijk dat je eerst uitzoekt of iets al onderzocht is. Je kan 
dan in die onderzoeken grondige informatie zoeken.  

 

Verschillende informatie uit uiteenlopende bronnen: 

-‐ Verwijzingen naar artikelen en boeken vind je in bibliografische databanken.  
-‐ Cijfers, waaronder aandelenkoersen, financiele bedrijfsresultaten en statistische informatie, 

zijn vaak ondergebracht in afzonderlijke numerieke databank.  
-‐ Gegevens over bedrijven en mensen zijn vaak systematisch in databanken ondergebracht.  
-‐ Databanken waarin volledige teksten van bijvoorbeeld kranten en tijdschriftartikelen staan 

zijn fulltextdatabanken.  

Soorten informatie 

1. Bibliografisch: databank met verwijzingen naar publicaties, artikelen en boeken. 
2. Numeriek:  statistieken, kijkcijfers en beurscijfers.  
3. Semigestructureerd: Mengvorm van informatie 
4. Full text: Databank met volledige teksten en bronnen 

-‐ . 

Hoe herken je een goede vraag?  

-‐ Het gaat ergens over 
-‐ Het antwoord weet je nog niet  
-‐ Er is een antwoord op de vraag mogelijk 
-‐ De vraag is niet te algemeen 
-‐ De begrippen die in de vraag zijn gebruikt, zijn helder gedefinieerd en sluiten aan bij de 

analyse van het probleem.  

Hoe herken je een slechte vraag?: 

-‐ Een vraag die vaag is. Wat wil je precies weten? 
-‐ Een vraag waarop ‘ ja’ of ‘nee’ te beantwoorden is 
-‐ Een retorische vraag 
-‐ Een vraag met teveel moeilijke woorden 
-‐ Vragen waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen normatieve en descriptieve informatie: 

een oordeel is altijd een interpretatie en nooit een feit. 

Het functioneren van mensen in sociale omgevingen zoals school, organisaties, kerken, verenigingen en 
vriendengroepen kunnen invloed hebben op vragen: 

Individuele factoren: 

1. Opleiding die wordt gevolgd 
2. Kennis die men al heeft, maar ook intelligentie en persoonlijkheid 
3. Persoonlijke achtergrond, milieu en vriendengroepen 

Sociale factoren: 



1. Groepen waar je deel van uitmaakt 
2. Verwachtingen van de docent en school 
3. Verwachtingen van de beroepsgroep en de potentiële werkgever 

 Individuele factoren Sociale factoren 
intelligence Begrijpen van het probleem en 

verkennen van aanpak 
Overleg over probleem en 
verkennen van aanpak 

design Nadenken over oplossingen  en 
nadenken over wijze van selectie 

Brainstormen over oplossingen 
en formuleren keuzecriteria 

choice Keuze van alternatief en 
nadenken over uitvoering 

Beoordelen alternatieven en 
komen tot een keuze 

 

Hoe maak je een zoekplan? 

Dit is een van de belangrijkste succesfactoren voor een goed deskresearch. Het geeft structuur aan het 
zoekproces, bakent de zoekvraag af, geeft het begin en eindpunt aan en biedt bovendien ook 
duidelijkheid. Zoekplan bevat 4 elementen 

1. De zoekvragen die beantwoord dienen te worden wordt afgeleid van de deelvraag 
2. Zoektermen waarmee je naar informatie gaat zoeken:   

- Ongecontroleerde ontsluitingssystemen: Maar enkele zogenoemde ingangen tot de informatie.  
- Gecontroleerde ontsluitingssystemen: je kunt precies aangeven waar je naar zoekt.  

3. De zoekmethoden die je gaat toepassen:  
-‐ Sneeuwbalmethode: je neemt de literatuurlijst van een boek binnen jouw onderwerp als 

uitgangspunt. Je bekijkt de lijst en schat in welke publicaties je verder zouden kunnen helpen. 
En gaat zo door met verzamelen van meer literatuur.  

-‐ Zoeken naar citaatindexen: citaatindexen geven een overzicht  van artikelen die naar andere 
artikelen verwijzen 

-‐ Uitbreiden van de zoektermen: je voert een zoekterm in en bekijkt het resultaat. Als je te 
weinig interessante informatie vindt, voeg je een nieuwe zoekterm toe.  

-‐ Beperken van de zoektermen: de omgekeerde weg van uitbreiden.   
-‐ Blokkendoosmethode: je bedenkt eerst verschillende zoektermen die je vraag dekken, maar 

je denkt ook na over synoniemen.  
-‐ Parelgroeimethode: gebruik je als je niet precies weet welke zoektermen bruikbaar zijn. Je 

probeert gewoon zoektermen uit, maar let op of in de resultaten misschien betere 
zoektermen worden genoemd. 

-‐ Interactief scannen: is uiterst geschikt als je nog aan het oriënteren bent. Bij uitstek leveren 
webdirectories dan bruikbare informatie op.  
 
 

4. De informatiebronnen die je wilt raadplegen:  
-‐ Het openbare deel van het internet (free web) 
-‐ Besloten deel van het internet (deep web) 
-‐ Social media 
-‐ Bibliotheken en archieven en hun collecties 
-‐ Officiële instanties, onderzoeksbureaus en deskundigen 
-‐ Wetenschappelijke informatiebronnen 

Basistechnieken voor het zoeken naar informatie 



Boleaanse operatoren: de bekendste boleaanse operatoren zijn OR, AND en NOT. Neem 
bijvoorbeeld A als documenten over paard en B over toren.  

5. OR:  in geval van paard or toren krijg je alle documenten te zien waarin het woord paard staat, en 
alle documenten waarin het woord toren staat.  

6. AND:  met paard and toren krijg je een andere uitslag. Dan tellen alleen de documenten met de 
beide begrippen tegelijkertijd bevatten. Kortom: je krijgt dan een kleinere verzameling 
documenten voorgeschoteld. Is handig want specificeert.  

7. NOT: sluit bepaalde woorden uit. Bijvoorbeeld paard not toren krijg je alle documenten met het 
woord paard die niet het woord toren bevatten. Is erg handig als je zoektermen gebruikt in 
verschillende contexten. 

8. NEAR: is een bijzondere operator. Die geeft aan dat twee woorden bij elkaar in de buurt moeten 
staan. Je kunt dan aangeven hoeveel woorden zich tussen twee woorden mogen bevinden dit is 
meestal 3. Wordt ook wel proximity searching genoemd en word tniet door alle zoekmachines 
ondersteund.  

9. Aanhalingstekens maken het mogelijk te zoeken naar exacte woordcombinaties.. 
10. Nesting: is handig om de logica van de zoekactie te bepalen. 

Thesauri 

Biedt een lijst met woorden, maar deze woorden zijn hiërarchisch en betekenisvol georganiseerd. Biedt 
inzicht in de relaties tussen verschillende woorden binnen 1 of meerdere wetenschapsgebieden.   

-‐ Broader term= breder 
-‐ Narrower term = enger 
-‐ Related term = gerelateerd 
-‐ Used for= voorkeursterm 

Free web als informatiebron 

Het overgrote deel wordt door Google niet eens gevonden. Dit heeft een aantal redenen: 

-‐ Veel informatie is opgeslagen in dynamische databanken en die gegevens kunnen niet 
worden gevonden door zoekmachines 

-‐ Heel veel informatie is verstopt achter betaalpoortjes in het deepweb. 
-‐ Zoekmachines indexeren niet alle informatie 

H5 blz 200- 227 

Bij marktonderzoek kun je primaire data doorgaans verkrijgen door middel van een van de volgende drie 
methoden:  

-‐ Surveys (informatie verkrijgen door interviews/ vragenlijsten, enquetes) 
-‐ Observatie 
-‐ Experiment 

De 3 hoofdvormen van surveys: 

1. Door een interviewer afgenomen survey 
2. Computerondersteunend survey 
3. Door de respondent zelf uitgevoerde survey 



De voordelen van surveys 

1. Standaardisering 
2. Gemakkelijk uitvoerbaar 
3. Mogelijkheid om het onzichtbare op het spoor te komen 
4. Gemakkelijk te analyseren 
5. Gevoeligheid voor verschillen binnen subgroepen 

4 verschillende dataverzamelingsmethoden 

Je kunt bij surveyonderzoek op vier hoofdmanieren informatie bij respondenten verzamelen: 

1. Een interviewer stelt de vragen, face to face/ voice to voice 
2. Een computer ondersteunt/ leidt vragen in bij een face to face of voice to voice survey 
3. Respondenten vullen zelfstandig de vragenlijst in 
4. Mixed mode interview, een combinatie van twee of meer van bovenstaande technieken 

Traditionele methoden veranderen in nieuwe methoden: 

1. Face to face- computer ondersteunend persoonlijk interview 
2. Telefonisch interview- computerondersteund telefonisch interview 
3. Postenquete- online survey 
4. Face to face, telefonisch, post en online survey – gemengd survey 

 

Het door een interviewer afgenomen survey (zonder ondersteuning van de computer) 

Voordelen: 

1. Feedback 
2. Kwaliteitscontrol 
3. Aanpassingsvermogen 

Nadelen: 

1. Mensen maken fouten 
2. Traagheid 
3. Hoge kosten 
4. Angst voor beoordeling door de interviewer 

 

Het met computer afgenomen survey 

Voordelen: 

1. Snelheid 
2. Foutloze interviews 
3. Gebruik van fotos, videobeelden en plaatjes 
4. Opslag van data in realtime.  

Nadelen: 



1. Technische vaardigheden 
2. Hoge opzetkosten 

Het door de respondent zelf afgenomen survey 

Voordelen: 

1. Lagere kosten 
2. Controle door de respondent 
3. Geen angst voor beoordeling door de interviewer 

Nadelen: 

1. Controle ligt bij respondent 
2. Gebrek aan controle van buitenaf 
3. Hoge eisen aan de vragenlijst  

Gemengde surveys/hybride surveys 

Voordelen: 

1. Meerdere pluspunten om het doel van dataverzameling te bereiken vanwege verschillende 
onderzoeksmethoden  

Nadelen: 

1. De surveymethode kan van invloed zijn op het antwoord 
2. Een grotere complexiteit 

 

Een vergelijking van de dataverzamelingsmethoden 

Het door een interviewer afgenomen survey: 

1. Aan huis afgenomen interview: het kost meer tijd om deelnemers te werven voor een interview bij 
hen thuis en de interviewers moeten op en neer reizen naar de woning van de respondent en 
kosten zijn erg hoog. 2 belangrijke voorwaarden: 1:  persoonlijk contact moet essentieel zijn voor 
het welslagen van het interview. 2:thuisomgeving moet bevorderlijk zijn voor het 
ondervragingsproces. 

2. In een winkelcentrum afgenomen interview:  In sommige winkelcentra is het verboden om 
surveys af te nemen. Wel lage kosten  en aanwezigheid van interviewer die op respondent 
reageert. Nadelen zijn: niet representatief, veel weigerend publiek geen bevorderende omgeving 
omdat mensen vaak haast hebben en er is drukte. 

3. Op kantoor afgenomen interview: zelfde voor en nadelen als thuis afgenomen.  
4. Telefonisch interview (op een centrale locatie of een door de computer ondersteund telefonisch 

interview) het is goedkoop, en levert een hoogwaardige proef. Ook is dit een snelle methode. 
Nadelen zijn wel dat je niks kan laten zien, je kan geen verschillende oordelen en evaluaties 
geven die bij face to face interview wel mogelijk zijn. Ook wordt je beperkt in hoeveelheid en type 
informatie die je kan verkrijgen en willen mensen vaak niet meewerken. 

Het met computer afgenomen survey: 



5. Het computerondersteunend telefonisch interview: Vaak draait de computer automatisch het 
telefoonnummer van de respondent. Door drukken op toetsen ontstaan er vragen en antwoorden. 
De interviewer leest het voor, voert de antwoordcode in op de computer en gaat verder met de 
volgende vraag. De computer elimineert vragen die niet van toepassing zijn. Wordt gelijk 
opgeslagen in het databestand, controle op fouten en je kan elk moment tabellen uitdraaien. 
Meest gebruikte dataverzamelingsmethoden voor allerlei grootschalig omnibusonderzoek. 

6. Volledig geautomatiseerd interview: de computer neemt de enquete geheel af. De computer belt 
met een bandje met inleiding. De respondent gebruikt dan de telefoontoetsen voor zijn 
antwoorden en reageert direct op de computer. Heeft een goede controle, snel en gelijk 
opgeslagen. Ook geen kosten voor interviewer en gelijk tabellen. 

7. Online survey of andere enquetes via internet: Snel, gemakkelijk en niet duur. Ook heel flexibel 
en toevoegen van plaatjes, diagrammen of producten in de schappen.  

Het door de respondent zelf afgenomen survey: 

8. Zelf afgenomen survey in groepsverband: is gemakkelijker en levert besparingen op. Vaak met 
behulp van vragenlijsten.  Snel grote groepen mensen onderzoeken.  

9. Afgegeven enquete: vertegenwoordiger benadert respondent, geeft een inleiding over het doel 
van de enquete en laat onderzoek achter, zodat deze hem zelf kan invullen later. Snelle 
doorloop, hoge respons en zeer geringe invloed van de interviewer en een goede controle op de 
selectie van de respondenten. Ook zijn zij niet duur. 

10. Postenquete : Vragenlijst via de post met verzoek deze in te vullen en terug te sturen.  Geen 
interviewers werven, en mailinglijsten zijn gemakkelijk te verkrijgen. Ook is het erg goedkoop. 
Alleen er is een controle en responsprobleem. Ook is er sprake van vertekening door zelfselectie.  

H6 p.236 tot en met 256 

Basale vraag en antwoordformats 

Om te beginnen moet je drie basale vraag en antwoordformats kennen waaruit een onderzoeker kiest: 

1. Open vragen 
2. Gesloten vragen 
3. Vragen met antwoordschalen 

Open vragen 

De respondent krijgt hierbij geen antwoordmogelijkheden maar krijgt juist de instructie om in zijn eigen 
woorden te antwoorden.  

Gesloten vragen 

Antwoordopties zijn hierbij vermeld op de vragenlijst, en deze kan dus snel en gemakkelijk worden 
beantwoord.  Bij een dichotome gesloten vraag zijn er slechts 2 antwoordopties. Met meer 
antwoordopties is het een gesloten vraag met meerdere antwoordmogelijkheden. 

Vragen met antwoordschalen 

Hierbij gebruikt de onderzoeker een schaal om de eigenschappen van een theoretisch begrip te meten. 
Een natuurlijke antwoordschaal: schaal in jaren, minuten, meters, euro’s.  Syntethische antwoorschaal: 
verzonnen schaal  zoals zevenpuntsschaal, een mate van mee eens/niet mee eens, een koopintentie die 
als percentage wordt uitgedrukt, of de sterkte van een mening of het gevoel aangeven.  



 

Overwegingen bij de keuze voor een vraag-en-antwoordformat 

Een onderzoeker kan alle zes verschillende vraag en antwoordformats voor alle vragen op een vragenlijst 
kiezen. Er zijn 5 overwegingen. 

1. Aard van het kenmerk dat wordt gemeten 
2. Vorig onderzoek 
3. De dataverzamelingsmethode 
4. Capaciteiten van de respondent 
5. Het gewenste schaalniveau 

Schaalkenmerken 

De eigenschappen van een schaal bepalen het meetniveau van de schaal. Schalen bezitten 4 
kenmerken: 

1. Beschrijving: verwijst naar het gebruik van een unieke beschrijvende aanduiding die staat voor 
elk punt op de schaal.  

2. Volgorde: verwijst naar de relatieve omvang van de beschrijvende aanduidingen.  
3. Afstand: een schaal heeft deze eigenschap als de absolute verschillen tussen de beschrijvende 

aanduidingen bekend zijn en in eenheden kunnen worden uitgedrukt.  
4. Oorsprong:  schaal bevat deze eigenschap als er een uniek beginpunt is of de schaal een echt 

nulpunt heeft.  

Meetniveaus van schalen 

Er zijn 4 meetniveaus: 

1. Nominale niveau: dit zijn schalen die alleen benamingen gebruiken. Ze kunnen alleen een 
beschrijving geven. Bijv: etniciteit, geloof, type woning, sekse, meest gekochte merk.  

2. Ordinale niveau: met dit schaalniveau kan de onderzoeker een rangorde in respondenten of hun 
antwoorden aanbrengen. Je moet aangeven wat je eerste, tweede, derde en vierde keuze is van 
merken. Deze schalen geven slechts relatieve verschillen in grootte tussen objecten aan. Hun 
eigenschappen zijn beschrijving en volgorde.  

3. Interval niveau: dit zijn schalen waarbij de afstand tussen elke beschrijvende aanduiding bekend 
is.  Bijvoorbeeld beoordelen van personeel door 1 aanduiding te kiezen uit lijst die varieert: 
buitengewoon vriendelijk, zeer vriendelijk, tamelijk vriendelijk, tamelijk onvriendelijk, zeer 
onvriendelijk, buitengewoon onvriendelijk.  

4. Rationiveau: dit zijn schalen met een echt nulpunt. (uitgegeven euros, gereisde kilometers, aantal 
kinderen of aantal jaren onderwijs etc) 

Waarom zijn meetniveaus belangrijk? 

1. Het meetniveau bepaalt welke informatie je uiteindelijk krijgt over je onderzoeksobject. 
2. Het meetniveau dicteert welk soort statistische analyse je wel of niet mag uitvoeren.  

Marktonderzoekers vallen juist vaak terug op standaardschalen uit de branche. Tot deze 
antwoordschalen horen onder andere de likertschaal, levensstijlinventarisatie en de semantische 
differentiaal.  



Likertschaal 

Hierbij moeten respondenten aangeven in hoeverre ze het eens of oneens zijn met een aantal uitspraken 
op een symetrische eens-oneensschaal. 

Levensstijlinventarisatie 

Speciale toepassing van de aangepaste likert-schaal en gaat over de waarden en 
persoonlijkheidskenmerken van mensen zoals die tot de uitdrukking komen in hun unieke activiteiten, 
interesses en meningen wat betreft werk, vrije tijd en aankopen.   

De semantische differentiaal 

Net als de likert-schaal is deze schaal ontleend aan een ander onderzoeksgebied, namelijk de semantiek: 

-‐ De semantische differentiaal bevat een aantal bipolaire bijvoeglijke naamwoorden voor de 
verschillende eigenschappen van de objecten die worden bestudeerd; respondenten geven hun 
indruk van elke eigenschap aan door een plaats op het continuüm aan te kruisen. 

-‐ De semantische differentiaal is gericht op de meting van de beteknis van een object, begrip of 
persoon.  

 

Basisbegrippen bij steekproeven en steekproeftrekking 

Een populatie: complete groep die wordt bestudeerd, zoals aangegeven in de doelen van het 
onderzoeksproject.  

Een steekproef : deelverzameling van de populatie die representatief hoort te zijn voor de gehele groep.  

De steekproefeenheid:  het meest basale onderzoeksniveau.  Bijvoorbeeld 1 huishouden.  

Een steekproef is een deelverzameling van een groep; een volledige telling wordt gedefinieerd als een 
telling van de gehele populatie.  

Onder steekproeffout vallen alle fouten in een survey die optreden omdat je een steekproef gebruikt. 
Wordt veroorzaakt door 2 factoren. 1; methode van steekproeftrekking. 2: factor is de grootte van de 
steekproef.  

Steekproefkader : moederlijst van alle steekproefeenheden in de populatie bijvoorbeeld een 
telefoonboek. Een steekproefkader bevat altijd een steekproefkaderfout, oftewel de mate waarin het 
steekproefkader niet de gehele populatie omvat waarop het onderzoek betrekking heeft.  

Redenen om een steekproef te nemen  

-‐ Praktische overwegingen zoals kosten en de omvang van de populatie 
-‐ Doorsnee onderzoeksbureau of doorsnee onderzoeker kan de enorme hoeveelheden gegevens 

die een volledige telling genereert niet analyseren 

2 basismethoden van steekproeftrekking: aselecte en niet-aselecte steekproeven 

-‐ Aselecte steekproeven: probalitity samples. Steekproeven waarbij leden van de populatie een 
bekende kans hebben om in de steekproef terecht te komen.  



-‐ Niet-aselecte steekproeven: nonprobalitiy samples. Steekproeven waarbij kans dat de leden van 
de populatie in de steekproef terechtkomen onbekend is. 

Methoden van aselecte steekproeftrekking 

Enkelvoudige aselecte steekproeven: kans om in de steekproef te worden opgenomen is ‘ bekend’ en 
gelijk voor alle leden van de populatie. formule: kans op selectie = steekproefomvang/ populatieomvang. 
methoden voor enkelvoudige aselecte steekproeven: 

-‐ Random device methode: hulpmiddel of instrument dat garandeert dat elk lid van de populatie 
dezelfde kans heeft om in de steekproef te belanden (gooien van een dobbelsteen of munt) 

-‐ Toevalsgetallen: kleine populaties die gemakkelijk te hanteren zijn door het fysieke hulpmiddel. 
Computer genereert een lijst met toevalsgetallen. 

Voor en nadelen van enkelvoudige aselecte steekproeven 

Methode geeft zuivere schatting van de populatiekenmerken en garandeert dat elk lid van de populatie 
een bekende en gelijke kans heeft om in de steekproef terecht te komen; daarom is de eruit 
voortkomende steekproef ongeacht zijn omvang een valide representatie van de populatie. 

Enkelvoudige aselecte steekproeven in de praktijk 

Random digit dialing: draaien van willekeurige telefoonnummers en het met de computer trekken van 
aselecte steekproeven. 

Systematische steekproeven:  Goedkope methode. Om deze methode te gebruiken moet je eerst een lijst 
op papier van de populatie hebben, net als bij enkelvoudige aselecte steekproeven. Onderzoeker bepaalt 
het zogenoemde skipinterval, dat wordt berekend door het aantal namen in de lijst te delen door de 
steekproefomvang. Formule = omvang populatielijst/steekproefomvang. 

Nadelen van systematische steekproeven 

 Steekproefkaderfout is een groot punt van zorg bij telefoongidsen en niet actuele lijsten.  

Clustersteekproeven: hierbij verdeel je de populatie in subgroepen die elk de hele populatie 
vertegenwoordigen.  

Type van clustersteekproeven is gebiedssteekproeven 

-‐ Gebiedssteekproeven: Onderzoeker deelt de onderzoekspopulatie in geografische gebieden in. 
De onderzoeker heeft 2 keuzes: 
1. Eenstapsmethode: Onderzoeker gaat ervan uit dat de geografische gebieden voldoende 

identiek zijn dat hij zijn aandacht op 1 gebied kan concentreren en vervolgens de resultaten 
naar de hele populatie kan generaliseren.  

2. Tweestapsmethode: de onderzoeker selecteert voor de eerste stap een aselecte steekproef 
van gebieden en beslist bij de tweede stap welke statistische methode hij zal gebruiken om 
een steekproef van personen binnen de gekozen gebieden te betrekken. 

Tweestapsmethode is representatiever en betrouwbaarder. 

Nadelen van cluster of gebiedsstreekproeven 



Grootste gevaar bij clustersteekproeven is de clusterspecificatiefout als de clusters niet homogeen zijn.   

-‐ Gestratificeerde steekproeven:  bij alle steekproefmethoden tot nu toe wordt er uitgegaan dat de 
bevolking een normale verdeling heeft voor zijn belangrijkste kenmerken en representatief is. 
Alleen je hebt gauw populaties die niet symmetrisch zijn volgens een normale verdeling. 
Oplossing is de gestratificeerde steekproef, waarbij je de populatie in subgroepen verdeelt en 
vervolgens uit alle subgroepen een steekproef trekt.  

Werken met scheve populaties 

Een scheve populatie (skewed population) heeft een lange staart aan het uiteinde en een korte staart aan 
het andere uiteinde. Wijkt dus sterk af van de klokvormige verdeling die we normaal zien bij een 
enkelvoudige aselecte, systematische of clustersteekproef. 

Nauwkeurigheid van gestratificeerde steekproeven 

In feite kan je nauwkeurigheid bij deze steekproeftrekking op 2 manieren bereiken. 

1. Analyse van elk stratum maken.  De onderscheidende verschillen tussen de strata bepalen hoe 
het in werkelijkheid  

2. Procedure waarmee je gemiddelde van de totale steekproef kunt bepalen, namelijk door 
gewogen gemiddelde te gebruiken, waarbij de formule rekening houdt met de omvang van de 
strata vergeleken met de totale populatieomvang en waarbij percentages op de gemiddelden van 
de strata worden toegepast. Formule voor 2 strata = gemiddelde vd populatie= (gemiddelde 
A)(percentage A)+(gemiddelde B)(percentage B). waarbij a staat voor stratum a en b en b staat 
voor stratum A. de formule leidt tot schatting die overeenkomt met ware verdeling van populatie, 
als de omvang van de steekproeven van de strata niet in verhouding staat tot hun aandeel in de 
populatie.  

Niet aselecte methoden van steekproeftrekking 

Bij deze steekproeftrekking is de selectie niet gebaseerd op een bekende kans of willekeur. Meestal om 
de kosten lager te houden: 

1. Gemakssteekproeven: deze trekt onderzoeker zoals het hem het beste uitkomt.  
2. Beredeneerde steekproeven: verschillen qua concept enigszins van gemakssteekproeven, omdat 

er een redenering of educated guess nodig is op de vraag wie de populatie moet representeren.   
3. Sneeuwbalsteekproeven: men vraagt respondenten namen van nieuwe respondenten door te 

geven.   
4. Quotasteekproeven: de onderzoeker stelt specifieke quota vast voor verschillende typen van 

personen die ondervraagd moeten worden. 

Online technieken van steekproeftrekking 

1. Aselecte online onderscheppingssteekproeven: er wordt een aselecte steekproef getrokken uit de 
bezoekers van een website 

2. Online steekproeven op uitnodiging: potentiele respondenten krijgen een berichtje dat ze een 
vragenlijst kunnen invullen op een bepaalde website 

3. Online panelsteekproeven trekken: deze proef verwijst naar consumenten of andere panels die 
marktonderzoeksbureaus expliciet opzetten om online surveys van representatieve steekproeven 
te kunnen houden. 



Een steekproef opzet ontwikkelen 

1. De populatie definieren 
2. Een lijst van de populatie verkrijgen 
3. De steekproefopzet (omvang en methode) ontwerpen 
4. de steekproef trekken 
5. steekproef valideren 
6. zo nodig nieuwe steekproefelementen trekken 
-‐ H8 p.300 tot en met 312 

2 redenen waarom een marketingmanager moet begrijpen hoe je de steekproefomvang bepaalt: 

-‐ Onder velen een vooroordeel dat een steekproef groot moet zijn; maar er is geen verband tussen 
steekproefomvang en representativiteit 

-‐ Een marketingmanager moet een goed inzicht hebben in hoe je de omvang van de steekproef 
bepaalt omdat de grootte van de steekproef vaak een belangrijke kostenfactor is/ 

Factoren die de steekproefomvang bepalen 

 Enige perfecte nauwkeurige steekproef is een volledig onderzoek. De nauwkeurigheid wordt uitgedrukt 
met de term ‘ steekproeffout’. Een steekproeffout is het verschil tussen de steekproefuitkomst en de 
werkelijke populatiewaarde. ‘ een aselecte steekproef is altijd enigszins onnauwkeurig (steekproeffout)’  
maar deze zijn wel een goede representatie van de populatie, maar niet helemaal nauwkeurig. ‘ hoe 
groter een aselecte steekproef is, hoe nauwkeuriger’  

Formule voor berekening van de steekproeffout= steekproeffout % = 1,96 maal  wortel 2500/N 

Nog algemenere steekproeffout= steekproeffout % = z maal wortel pq/n 

Er wordt meestal gewerkt met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en dus met een z-waarde van 1,96 

-‐ Bij betrouwbaarheidsniveau van 95 % = z = 1,96 
-‐ Bij betrouwbaarheidsniveau van 99%= z= 2,58 
-‐ Bij betrouwbaarheidsniveau van 90%= z= 1,65 

P en Q: de mate van variabiliteit in de populatie: 

De P van de formule is het populatiepercentage, en q staat gelijk aan  100-p 

N= nauwkeurigheid.  

Andere methoden om steekproef te bepalen 

-‐ Arbitraire steekproefomvang met de percentagevuistregel: steekproef moet minstens 5 procent 
van de populatie omvatten om nauwkeurig te zijn.  

-‐ Conventionele specificatie van de steekproefomvang:  hierbij wordt een of andere ‘ regel’ of getal 
gevolgd waarvan men denkt dat het de juiste steekproefomvang is bijv door een manager.  

-‐ Statistische eisen aan de bepaling van steekproefomvang:  Onderzoeker wil data-analyse 
uitvoeren waarvoor een bepaalde steekproefomvang vereist is.  

-‐ Kosten als uitgangspunt voor de bepaling van steekproefomvang:  ‘wat je je kunt permitteren 
methode’  



 

-‐ H9 p.322 tot en met 344 

Functies van een vragenlijst 

-‐ Onderzoeksdoelstellingen worden vertaald in specifieke vragen die aan de respondenten worden 
gesteld 

-‐ De vragen en de antwoordcategorieen worden gestandaardiseerd 
-‐ De gebruikte woorden, de volgorde van de vragen en hoe de vragenlijst eruit ziet, zorgen ervoor 

dat de respondent meewerkt en gemotiveerd blijft tijdens het hele interview 
-‐ Vragenlijsten dienen als permanente onderzoeksverslagen 
-‐ Afhankelijk van het soort vragenlijst kan een vragenlijst het proces van data anlyse versnellen.  
-‐ Vragenlijsten bevatten informatie waarmee je de betrouwbaarheid kunt inschatten en dienen als 

kwaliteitscontrole 

Het ontwikkelen van een vragenlijst 

1. Elke doelstelling 
2. Constructs benoemen 
3. Te meten eigenschappen benoemen 
4. Een type schaal kiezen 
5. Vragen en antwoorden formuleren 
6. Vraag beoordelen 
7. Inleiding ontwerpen 
8. Vragen op volgorde zetten 
9. Vragenlijst pretesten 
10. Goedkeuring van klant vragen 
11. Responscodes instellen 
12. Vragenlijst definitief maken 

Opdrachtgever moet vragenlijst goedkeuren: 

-‐ Controlemiddel dat aangeeft dat onderzoeker nog op 1 lijn zit met de onderzoeksdoelstellingen 
-‐ Opdrachtgever blijft zo op de hoogte van de voortgang van het onderzoek 
-‐ Fiattering beschermt de onderzoeker in het geval de opdrachtgever beweert dat de vragen niet 

volledig of onjuist waren 

Het ontwikkelen van vragen 

Onderzoeksvragen dienen om de volgende zaken te meten: 

-‐ Attitudes 
-‐ Overtuigingen 
-‐ Gedrag 
-‐ Demografische data 

De antwoorden moeten betrouwbaar en valide zijn 

4 dingen die je ‘wel’ moet doen bij het formuleren van een vraag: 

1. Toegespitst op 1 kwestie 



2. Eenvoudig 
3. Kort 
4. Volstrekt eenduidig 

4 dingen die je ‘ niet’ moet doen bij het formuleren van een vraag: 

1. Suggestieve vraag 
2. Beladen vraag 
3. De vraag mag niet 2 in 1 vraag zijn 
4. Geen overdreven worden bevatten 

Functies van een inleiding 

-‐ Onderzoeker bekend maken 
-‐ Doel van het onderzoek aangeven 
-‐ Uitleggen hoe de respondent werd geselecteerd 
-‐ Verzoeken om/aanzetten tot deelname 
-‐ Kijken of betreffende persoon in aanmerking komt als respondent 

Indeling van de vragenlijst 

Soort vraag Plaatsing vd vraag VB: gedachtegang 
Filtervragen Begin vd vragenlijst Heb je de afgelopen 

maand bij de H&M 
gewinkeld? 

Bedoeld om respondenten 
te selecteren die 
beantwoorden aan de 
criteria van de 
onderzoeker 

Opwarmertjes Gelijk na de filtervragen Hoe vaak gaat u 
winkelen? 

Gemakkelijk te 
beantwoorden en wekt 
belangstelling 

Overgangen  
(mededelingen en vragen) 

Voor belangrijke groepen 
van vragen of 
veranderingen in het 
vraagformat 

De volgende paar vragen 
gaan over de 
kijkgewoonten van uw 
gezin 

Geeft aan dat het 
onderwerp of format van 
de volgende vragen 
verandert 

Ingewikkelde en moeilijk 
te beantwoorden vragen 

in het midden van de 
vragenlijst; vlak voor het 
einde 

Geef de volgende 10 
winkels op gebied van 
kwaliteit een punt van 1 tot 
7 

Respondent is nu bereid 
de vragenlijst af te werken 

Classificatie en 
demografische vragen 

Laatste groep vragen Wat is de hoogste vorm 
van onderwijs die u 
genoten heeft? 

Persoonlijke vragen of 
vragen die weerstand 
kunnen roepen worden 
aan het eind van de 
vragenlijst gesteld. 

 

 

Je kan de vragenlijst indelen in blokken gelijksoortige vragen. 3 benaderingen van blokindelingen: 

1. Trechterbenadering: volgorde van vragen van breed tot smal of van algemeen tot specifiek. De 
vragen zijn algemeen van aard en staan aan het begin en de vragen die meer specifiek en 
gedetailleerd zijn staan verderop. 



2. Inspanningsbenadering:  wordt toegepast als de onderzoeker beseft dat de mate van geestelijke 
inspanning voor groepen vragen verschillend is.  Moeilijke vragen of waar je iets voor moet doen 
staan dus verderop in de vragenlijst. Gesloten vragen zijn makkelijker dan schaalvragen of open 
vragen. 

3. Sectiebenadering: hierbij wordt de format ingedeeld in logische groepen.  

Vragenlijst ontwerpen met behulp van de computer 

-‐ Vragen creeren 
-‐ Data verzamelen en databestanden creeren 
-‐ Data analyseren en diagrammen 
-‐ De vragenlijst voorcoderen ; basisregels 
1. Elk mogelijk antwoord op een gesloten vraag moet een codenummer krijgen 
2. Gebruik eencijferige codenummers, te beginnen met 1 en te vermeerderen met 1 in de logische 

richting van de antwoordschaal 
3. Gebruik hetzelfde codderingssysteem voor vragen met identieke antwoordopties 
4. Bedenkt dat een check all that apply vraag gewoon een speciaal geval is van ja of nee vraag.  
5. Stel zo mogelijk het coderingssysteem op voordat de vragenlijst wordt afgemaakt 
-‐ H10 p.350 tot en met 362 

Gegevens verzamelen en niet-steekproefgebonden fouten 

Niet steekproefgebonden fouten omvatten de volgende fouten: 
-‐ Alle soorten non-responsfouten 
-‐ Fouten in het verzamelen van data 
-‐ Fouten in de behandeling van data 
-‐ Fouten in de analyse van data 
-‐ Interpretatiefouten 

Mogelijke fouten bij het vergaren van data in het veld 

1. Opzettelijke uitvoerderfout: Wanneer enquêteur met opzet de eisen van de onderzoeker aan zijn 
laars lapt. 2 variaties van opzettelijke uitvoerderfouten: 

-‐ Bedrog van de interviewer : opzettelijk de respondenten onjuist weergeven. Komt vaak door het 
beloningssysteem 

-‐ De respondent een bepaalde richting insturen:  de interviewer beinvloedt de antwoorden van de 
respondent door de formulering, stembuiging of lichaamstaal 

2. Onopzettelijke uitvoerderfouten: een interviewer begaat een fout wanneer hij in de 
veronderstelling is dat hij zijn taak correct uitvoert.  

3. Opzettelijke respondentfouten: wanneer respondenten opzettelijk onjuiste antwoorden geven in 
surveys.  

-‐ Onjuiste respons: niet waarheid spreken, privacy beschermen, gevoelige onderwerpen 
-‐ Nonrespons: potentiele respondent neemt niet deel aan survey, breekt de deelname voortijdig af, 

of beantwoord bepaalde vragen niet 
4. Onopzettelijke respondentfouten:  wanneer het antwoord van een respondent niet valide is, 

hoewel hij zelf meent dat het juist is 
-‐ Misverstanden 
-‐ Gokken 
-‐ Verslapping van de aandacht 
-‐ Afleiding 
-‐ Vermoeidheid van de respondent 



Opzettelijke uitvoerderfouten beheersen 

2 algemene strategieën om te waken tegen gevallen waarin de interviewer opzettelijk een fout begaat: 

1. Supervisie: supervisors houden toezicht op de uitvoerders die gegevens verzamelen..  
2. Validatie: controle of de interviewer het werk heeft verricht.  

Maatregelen tegen onopzettelijke uitvoerderfouten 

De supervisor is belangrijk om de onopzettelijke interviewerfouten te minimaliseren. 3 mechanismen die 
veel worden gebruikt door professionele bureaus voor dataverzameling: 

-‐ Selectie en training 
-‐ Inwerksessies 
-‐ Rollenspellen 

Maatregelen tegen opzettelijke respondentfouten 

-‐ Vertrouwelijkheid 
-‐ Incentives 
-‐ Validatie 
-‐ De derde persoontechniek 

Maatregelen tegen onopzettelijke respondentfouten 

Er zijn allerlei maatregelen tegen onopzettelijke respondentfouten, zoals: 

-‐ Goed geformuleerde instructies 
-‐ Voorbeelden in vragenlijsten 
-‐ Omkering van schaaleindpunten 
-‐ Gebruik van aansporingen 

Analyseren: blz 420- 436 

Soorten verbanden tussen twee variabelen 

Elke schaal heeft unieke aanduidingen,die de verschillende benamingen van die schaal aangeven. De 
term niveaus impliceert dat de schaal metrisch is, namelijk interval of ratio, 4 basistypen verbanden 
tussen 2 variabelen: 

1. Niet monotome verbanden:  hierbij wordt de aanwezigheid van de ene variabele systematisch 
gerelateerd aan de aanwezigheid van een andere variabele.   

2. Monotome verbanden:  verband waarbij de onderzoeker slechts de algemene richting van de 
samenhang tussen de twee variabelen kan aanduiden. 

-‐ Dalende verbanden:  ene variabele neemt toe als andere variabele afneemt. 
-‐ Stijgende verbanden: ene variabele neemt toe, als de andere variabele toeneemt 
3. Lineaire verbanden: nauwkeuriger en meest voor de hand liggende verband. Het is een 

rechtlijnige samenhang tussen 2 variabelen. Hier levert kennis van de omvang van de ene 
variabele automatisch kennis op over de omvang van de andere variabele omdat je de lineaire 
formule op dat verband kunt toepassen. Formule voor de rechte lijn = y=a + bx 
Waarbij: y = de te schatten of voorspellen afhankelijke variabele 
A= de intercept 



B= de hellingshoek 
X= de onafhankelijke variabele die wordt gebruikt om de afhankelijke variabele te voorspellen 

4. Curvilineaire verbanden: verbanden waarbij ene variabele samenhangt met de andere variabele, 
maar het verband eerder de vorm van een kromme heeft dan van een rechte lijn. 

Verbanden tussen variabelen karakteriseren 

-‐ De term aanwezigheid verwijst naar de vraag of er een systematisch verband bestaat tussen 2 
variabelen.  

-‐ Van monotome en lineaire verbanden kan ook de richting van de samenhangen worden 
beschreven. Een monotoon verband kan stijgen of dalen. In geval van hellingshoek B van een 
lineair verband geldt dat als B positief is, het lineaire verband stijgt; als b negatief is, daalt het 
lineaire verband.  

-‐ Sterkte van het verband tussen twee variabelen kan worden beschreven, waarbij gewoonlijk 
woorden als sterk, gematigd, zwak, of vergelijkbare karakteriseren worden gebruikt.  
BLZ 424 stap voor stap analyseren van verbanden 

Kruistabellen 

Een onderzoeker die het verband tussen twee nominale variabelen bestudeert, gebruikt meestal 
kruistabellen; dit is een tabel waarin de data met elkaar worden vergeleken door ze in rijen en kolommen 
te zetten. Wordt ook wel r x c tabel genoemd.  

Formule voor het celpercentage van een kolom = celfrequentie / totaal celkolom 

Formule voor het celpercentage van een rij= celfrequentie /totaal celrij 

Chikwadraat analyse: 

Bij een chikwadraat analyse (x2 analyse) bestudeer je de frequenties van 2 nominale variabelen in een 
kruistabel om te bepalen of er tussen de variabelen een niet-monotoon verband bestaat.  

Waargenomen en verwachte frequenties 

De statistische procedure gaat als volgt: 

1. De kruistabel bevat waargenomen frequenties, de feitelijke tellingen in de kruistabel 
2. deze waargenomen frequenties worden vergeleken met verwachte frequenties, die worden 

gedefinieerd als de theoretische frequenties die worden afgeleid van deze hypothese van geen 
verband tussen de twee variabelen. De mate waarin de waargenomen frequenties afwijken van 
de verwachte frequenties wordt uitgedrukt in 1 getal dat chikwadraat uit en chikwadraatverdeling 
om te bepalen of de berekende waarde significant van nul afwijkt.  

Formule voor een verwachte celfrequentie: totaal celkolom x totaal celrij/ (algemeen) totaal 

De berekende X2 waarde 

Vergelijk vervolgens de waargenomen frequenties met de verwachte frequenties. De chikwadraat formule 
leidt als volgt: X2= N /i=i (waargenomen i-verwachte i)2 / verwachte i 

Waarbij ; 



-‐ waargenomen i = waargenomen frequentie in cel i 
-‐ verwachte i= verwachte frequentie in cel i 
-‐ n= aantal cellen 

Chikwadraatverdeling 

De chikwadraatverdeling is een scheve verdeling (naar rechts) en het verwerpingsgebied ligt altijd aan 
het rechteruiteinde van de verdeling. De vorm wordt bepaald door het aantal vrijheidsgraden. Hoe mer 
vrijheidsgraden, hoe sterker het uiteinde van de verdeling naar rechts wordt getrokken( hoe meer 
vrijheidswaarden, hoe groter de chikwadraatwaarde moet zijn om in het verwerpingsgebied van de 
nulhypothese te vallen.  

Formule voor het aantal vrijheidsgraden van chikwadraat= (r-1)(c-1) 

Waarbij: 

-‐ R= aantal rijen 
-‐ C= aantal kolommen 

Hoe je een chikwadraatuitkomst interpreteert 

uit de chikwadraat analyse komt de kans naar voren dat de onderzoeker bewijs vindt voor de 
nulhypothese als hij het onderzoek zeer vele keren zou herhalen met onafhankelijke steekproeven. Als 
eruit komst als kans van 0,02 voor de nulhypothese, concludeert de onderzoeker dat hij slechts 2 procent 
van de gevallen bewijs vindt voor de nulhypothese. Dit betekent dat er een significant verschil bestaat.  

Correlatiecoefficienten en covariatie 

De correlatiecoefficient is een indexgetal dat altijd tussen de -1, 0 en +1 ligt en de sterkte en de richting 
van het verband tussen twee variabelen aangeeft. De sterkte van het verband tussen twee variabelen 
wordt uitgedrukt door de absolute grootte van de correlatiecoefficient, terwijl het teken voor de coefficient 
de richting van het verband aangeeft.  

Covariatie= de hoeveelheid verandering in de ene variabele die systematisch samenhangt met de 
verandering in de andere variabele. Hoe groter de absolute grootte van de correlatiecoefficient, hoe 
groter de covariatie tussen de twee variabelen, of hoe sterker het verband tussen beide is.  Spss geeft de 
significantie in de vorm van de kans )probalitiy) dat de nulhypothese wordt ondersteund. Bij SPSS is dit 
een ‘sig’waarde. Meestal significantie van 5%.  

 

	  

	  


