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Enkele begrippen



Meetniveau variabelen
• Nominale variabelen: haarkleur, religie, provincie

• Ordinale variabelen: stellingen, (goud/zilver/brons) (vmbo/havo/vwo)

• Interval variabelen: tijd, IQ-scores, (1 meter/2 meter/3 meter)

• Ratio-variabelen: rapportcijfers, percentages, omzet, inkomen, leeftijd

• Dichotome variabelen: ja/nee, man/vrouw
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Significantie is niet heilig

• Staar je niet blind op het begrip statistisch significant (P<0.05). Want wanneer 
je de uitkomsten van 10 willekeurig verschillende variabelen met elkaar test,  
zal er in zo’n situatie altijd statistisch significante resultaten uitrollen.

• Met andere woorden, je moet gericht toetsen (via een theorie en hypothese).

• Statistische significantie (p < 0.05) is niet heilig.

• En er is significant en relevant. Wanneer bevindingen erg relevant zijn (maar 
niet significant) moet je ze toch rapporteren.

• Ook niet-significante verbanden moet je rapporteren.
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Twee typen fouten
• Een beslissing gebaseerd op de uitkomst van een statistische toets (bijv. t-toets), is 

nooit statistisch foutvrij.

• Er zijn twee typen fouten:

• Type I: je verwerpt de nulhypothese, terwijl die in werkelijkheid waar is (=α). (Daar
zijn alle toetsen op gebaseerd; p<0.05)

• Type II: je accepteert de nulhypothese, terwijl die in werkelijkheid niet waar is. 
(=β). (Dit is een type-2 fout. Deze maak je kleiner door de power van de toets te
vergroten.)

• Power van een toets = 1- β. (Hoe groter de power hoe beter de toets).
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Methodologische bijsluiter

• In een methodologische bijsluiter van je onderzoek moet je zeker rapporteren:

• Veldwerkperiode en (non-)respons 

• Representativiteitsinspanningen. non-respons analyse

• Foutenmarges of onnauwkeurigheid

• Validiteit van je onderzoek

• Steekproefplan en realisatie

• Weegfactoren, weegefficiency

• Trekkingsproces en populatiekader
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Betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid 



Steekproef en populatie

1. Wanneer we met steekproeven werken, doen we concessies ten aanzien van 
de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de uitkomsten.

2. In rapportages staat vaak: “uit het onderzoek komt naar voren dat 45% van 
de ondernemers in Nederland het eens is met  de stelling ….”

3. Eigenlijk moet daar staan: “gezien het aantal respondenten dat deze vraag 
heeft beantwoord (n=380), kunnen we met 95% betrouwbaarheid zeggen 
dat tussen de 40% en 50% van de ondernemers in Nederland het eens is 
met de stelling….”
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95%-betrouwbaarheidsinterval

• Elke steekproefuitkomst heeft een betrouwbaarheidsinterval om zich 
heen. Dit interval geeft informatie over de onbekende uitkomst uit de 
populatie. (In Engels heet het confidence-interval)

• Dit interval bereken je met de volgende formule

• Z, n, p en σ bepalen de omvang van het interval.
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Interpretatie van het interval
• Wanneer we op grond van één steekproef een 95%-betrouwbaarheidsinterval 

voor het populatie gemiddelde berekenen, mogen we niet zeggen dat er 
95% kans is dat dit gemiddelde in het berekende interval ligt. 

• De juiste interpretatie is als volgt: bij herhaling van het onderzoek, 
waarbij 100 steekproeven uit dezelfde populatie worden getrokken - mogen 
we verwachten dat in 95 van de berekende intervallen het 

populatiegemiddelde zich bevindt. 
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Met 95% betrouwbaarheid
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Met 99% betrouwbaarheid
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• Bij herhaling van het onderzoek, waarbij 100 steekproeven uit dezelfde 
populatie worden getrokken - mogen we verwachten dat 99 van de berekende 
betrouwbaarheidsintervallen het populatiegemiddelde zullen bevatten. 

• Ergo: het 99% betrouwbaarheidsinterval is dus groter dan zijn ‘zusje’ van 
95% en daardoor is de steekproefschatting onnauwkeuriger.



Met 90% betrouwbaarheid
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• Bij herhaling van het onderzoek, waarbij 100 steekproeven uit dezelfde 
populatie worden getrokken - mogen we verwachten dat 90 van de berekende 
betrouwbaarheidsintervallen het populatiegemiddelde zullen bevatten. 

• Ergo: het 90% betrouwbaarheidsinterval is dus kleiner dan zijn ‘zusje’ van 
95% en daardoor is de steekproefschatting nauwkeuriger.



Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
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• Het zijn communicerende vaten: een zeer betrouwbare uitspraak is niet 
nauwkeurig, en vice versa.

• Hoe betrouwbaarder (99%) de uitspraak, hoe groter de berekende 
intervallen (=onnauwkeuriger).

• Hoe minder betrouwbaar (90%) de uitspraak, hoe kleiner de berekende 
intervallen (=nauwkeuriger).



Steekproeven (soorten)



Verschillende soorten

• A-selecte steekproeven; ieder subject van een populatie heeft vooraf een 
gelijke kans om in de steekproef terecht te komen. 

• Selecte steekproeven; de kans om in de steekproef terecht te komen, is 
onbekend en varieert; voorbeelden:

 Convenience sample ("zomaar van de straat plukken").

 Quota sample (gerichte selectie op relevante populatiekenmerken).

 Judgment sample (selectieve keuze van personen die aan bepaalde 
voorwaarden voldoen).
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A-selecte steekproeven

• Enkelvoudige a-selecte steekproef.

• Gestratificeerde steekproef (en binnen de strata a-select).

• Proportioneel gestratificeerd.

• Disproportioneel gestratificeerd.

• Clustersteekproef.
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Disproportioneel gestratificeerd 

• Disproportionele gestratificeerde streekproeftrekking geschiedt vooral bij scheve 

populatieverdelingen, zoals die van bedrijven.

• Het doel is om ook betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de kleinere strata 

(vaak de grote bedrijven).

• Een gevolg van deze werkwijze is wel dat je de steekproefuitkomsten moet herwegen, 

wil je tot representatieve populatie schattingen komen.
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Disproportionele gestratificeerde 
steekproef (voorbeeld)

20

Populatie 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 3.666 1.345 208 45 5.264 11,1%

Sector B 6.789 2.222 555 109 9.675 20,4%

Sector C 24.677 6.788 988 38 32.491 68,5%

Totaal 35.132 10.355 1.751 192 47.430

74,1% 21,8% 3,7% 0,4%



• Afhankelijk van op welk niveau er betrouwbare en nauwkeurige uitspraken zijn 

gewenst (op 95%-niveau; 5% foutenmarge), is de omvang verschillend:

• Op totaalniveau (n= 382)

• Op rijniveau, drie sectoren (n= 1.109)

• Op kolomniveau, vier grootteklassen (n= 1.114)

• Op celniveau (n= 2.561)

• In de praktijk (n= 1.000)
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Disproportionele gestratificeerde 
steekproef (voorbeeld)



1: Op totaalniveau (n=382)
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Steekproef 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 29 11 2 0 42

Sector B 54 18 5 1 78

Sector C 199 55 8 0 262

Totaal 282 84 15 1 382



2: Op rijniveau (n = 1.109)
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Steekproef 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 250 92 14 3 359

Sector B 260 85 21 4 370

Sector C 289 79 12 0 380

Totaal 799 256 47 7 1.109



3: Op kolomniveau (n = 1.114)
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Steekproef 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 40 48 34 18 140

Sector B 74 80 91 43 287

Sector C 268 243 162 15 688

Totaal 381 371 287 75 1.114



4: Op celniveau (n = 2.561)
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Steekproef 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 332 264 80 13 689

Sector B 364 303 176 40 883

Sector C 379 364 236 10 989

Totaal 1.075 931 492 63 2.561



5. In de praktijk
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Steekproef 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal populatie steekproef

Sector A 125 63 38 25 250 11% 25%

Sector B 125 63 38 25 250 20% 25%

Sector C 250 125 75 50 500 69% 50%

Totaal 500 250 150 100 1.000

populatie 74% 22% 4% 0%

steekproef 50% 25% 15% 10%



Steekproefopzet I

1. Welke steekproefopzet je kiest, hangt af van het niveau waarop je 
betrouwbare en nauwkeurige uitspraken wenst te doen.

2. Ze hangt ook af van de verdeling in de populatie.

3. Disproportioneel is bij scheve verdelingen te prefereren boven 
proportioneel.

4. Onderzoeksvragen zijn leidend. 
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Steekproefopzet II 

• Bepaal op welke achtergrondgegevens je de steekproef representatief wilt 
hebben (meestal bepalende achtergrondgegevens).

• Gebruik de mini-census van MOA als populatiekader (Gouden standaard).

• Bij internet enquêtes maakt de totale grootte van de steekproef meestal 
niet zoveel uit. Telefonisch wel.

• Zorg dat er voldoende vulling per cel zit (75 tot 100 wordt aangeraden).

28



• Kan een steekproef te klein zijn? Ja, wanneer je bij nader inzien toch wilt 
rapporteren op rij- of kolomniveau terwijl je de steekproefomvang afstemt 
op totaalniveau.

• Kan een steekproef te groot zijn? Ja, wanneer je bij nader inzien toch niet 
wilt rapporteren op cel-, rij- of kolomniveau.

• Voor onderzoek bij bedrijven is een disproportionele opzet min of meer 
standaard omdat je de uitkomsten van grote bedrijven niet wilt baseren op 
3 of 4 gesprekken.

• Voor consumentenonderzoek is internet veelal de gekozen optie. Je creëert 
dan je eigen mini-populatie.
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Steekproefopzet III 



Steekproef
(bepalen omvang)



Drie methodologische factoren I

• Het gewenste betrouwbaarheidsniveau. Hoe betrouwbaarder, hoe groter de steekproef.

• Het gewenste nauwkeurigheidsniveau. Hoe nauwkeuriger, hoe groter de steekproef.

• De standaarddeviatie van de gegeven antwoorden. Hoe groter de standaarddeviatie, 
hoe groter de steekproef.
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Drie methodologische factoren II

• De gewenste betrouwbaarheid en nauwkeurigheid kan je vooraf vaststellen. 

• De standaarddeviatie van de belangrijkste steekproefuitkomsten weet je nog niet. 

• Bij dichotome vragen (ja/nee) weet je de standaarddeviatie ook nog niet, maar hier 
kan je rekenen met een maximale variatie in de antwoorden. 

• 50% voor en 50% tegen is de maximale variatie. 

• Standaard geldt: betrouwbaarheid=95%;(on)nauwkeurigheid=5%, maximale variatie.
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Andere (meer praktische) factoren

• Het beschikbare budget.

• Op welk niveau moet/wil je je uitspraken doen (per rij, per kolom, per cel).

• Monitor: wat was de steekproefomvang uit het verleden?

• Panel: wat is de gewenste omvang (je moet uitval compenseren)

• Panel: heb je voor elke gewenste cel voldoende respondenten?

• Je kan ook uitgaan van 40%/60% i.p.v. 50%/50%; minder variatie leidt tot kleinere 
steekproeven.

• Steekproefomvang wordt ook kleiner, wanneer de steekproef 5% tot 10% uitmaakt 
van de populatie (eindigheidscorrectie).
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Steekproefomvang en nauwkeurigheid
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Formule voor de steekproefomvang:
(voor getallen)
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Waarbij:

n = steekproefomvang
z = waarde die behoort bij gewenste betrouwbaarheid 
(95%=1,96; 99%=2,58)
e = gewenste (on)nauwkeurigheid (1%, 5%, 10%)
σ = verwachte standaarddeviatie in de steekproef

n = (z2 x σ2) / e2



Voorbeeld
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Waarbij:

n = steekproefomvang
z = waarde die behoort bij 95%-betrouwbaarheid 
e = gewenste (on)nauwkeurigheid: 5%
σ = de verwachte standaarddeviatie (50 uit bijvoorbeeld eerder 
onderzoek)

n = (1,962 x 502) / 52 = 384



Formule voor de steekproefomvang
(voor percentages)
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Waarbij:

n   = steekproefomvang
z   = waarde die behoort bij gewenste betrouwbaarheid 
e = gewenste (on)nauwkeurigheid (1%, 5%, 10%)
pq = gewenste (on)nauwkeurigheid ( p = 50%, q=(1-p)=50%)

n = (z2 x pq) / e2



Voorbeeld
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Waarbij:

n = steekproefomvang
z = waarde die behoort bij 95%-betrouwbaarheid 
e = gewenste (on)nauwkeurigheid: 5%
pq = 50% x 50% = 2500

n = (1,962 x 50*50) / 52 = 384



Vuistregels
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90% betrouwbaarheid: n = 1,642 x 100 (=2500/25) = 269 ̴ 300  

95% betrouwbaarheid: n = 1,962 x 100 (=2500/25) = 384 ̴ 400  

99% betrouwbaarheid: n = 2,582 x 100 (=2500/25) = 666 ̴ 700  



Correctie voor kleine populaties
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Waarbij:

n = steekproefomvang
z = waarde die behoort bij gewenste betrouwbaarheid 
e = gewenste (on)nauwkeurigheid
pq = de verwachte variatie
N = omvang in populatie

n = (z2 x pq) / e2) * √(N-n/N-1)



Voorbeeld
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Waarbij:

n = steekproefomvang
z = waarde die behoort bij 95%-betrouwbaarheid 
e = gewenste (on)nauwkeurigheid: 5%
pq = 50% x 50% = 2500
N = 1.000

n = (1,962 x 50*50)/52 = 384 *√(1.000-384/1,000-1) = 302



Toepassing
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Deze eindigheidscorrectie mag alleen worden toegepast wanneer de 
originele steekproefomvang 5% van de populatie uitmaakt.



Verschillen in steekproefomvang

43

Betrouwbaarheid Nauwkeurigheid Variatie Variatie Omvang

90% 10% 50%-50% 68

90% 5% 50%-50% 269

95% 10% 50%-50% 96

95% 5% 50%-50% 384

95% 3% 50%-50% 1031

99% 5% 50%-50% 666

90% 5% 30%-70% 226

95% 5% 30%-70% 320



Steekproeftrekking



Trekkingsproces I

1. Bepaal de onderzoekspopulatie; wie moeten er worden ondervraagd? 

• Wees duidelijk en nauwkeurig.

• Gaat het om vestigingen of bedrijven, om huishoudens of personen?

2. Kies het steekproefkader waaruit je de steekproef wenst te trekken.

• Voorbeelden bedrijven: LISA, DirectMarketing, Prosu, Reach.

• Klantenbestanden van de opdrachtgever.

• Consumentenpanels.

3. Schat hoe actueel en volledig dit kader is. 
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Trekkingsproces II

1. Hoe komen we aan de steekproef?

• Koop – per cel – voldoende adressen om het steekproefplan te realiseren 
(bruto = 5 tot 10 x netto).

• De gekochte adressen worden a-select benaderd. Als de cel vol zit, stop 
je met bellen.

2. Bij gebruik consumentenpanels ga je – aan de hand van de Gouden 
Standaard – na hoeveel personen je per cel wilt hebben.

• Als een cel vol is, mogen mensen niet meer deelnemen (dus alerte 
respondenten eerst).
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Trekkingsproces III

Bij gebruik van adressenbestanden van de opdrachtgever zijn twee wegen:1.

Internet: benaderen meestal iedereen.•

Telefonisch: trekken een bruto• -steekproef en gaan die bellen.

Let op: 2. ontdubbelen bij adressenbestanden opdrachtgevers.

Op telefoonnummer, bedrijfsnaam, straatnaam, postcode etc.•

Let op: 3. bouncers bij internetenquêtes onder bedrijven.

Wordt iedereen nog benaderd?•
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Trekkingsproces IV

• Wees alert op de kwaliteit van het trekkingskader.

• Zowel qua actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid 

• Adressenbestanden van de opdrachtgever zijn veelal vervuild 

• Niet goed bijgehouden, dubbele adressen of namen (kost tijd, moet je 
begroten).

• Moet iedereen benaderd worden of gaan we aselect bellen totdat cel vol is?

• Twee opties: je koopt  bijv. 10x de netto-steekproef per cel en je stopt met 
bellen wanneer de cel vol is, of je koopt bijv. 2x de netto-steekproef en je blijft 
bellen totdat je iedereen bereikt heb. 

• De eerste optie is sneller en goedkoper.
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Representativiteit en non-
respons



Enkele begrippen I

Populatie• : de verzameling van personen, bedrijven, etc. waarover men 
uitspraken wil doen.

Steekproef• : een van de vele deelverzamelingen van deze populatie.

Representativiteit• : een steekproef is representatief wanneer de 
samenstelling van de steekproef op relevante kenmerken gelijk is aan de 
samenstelling van de populatie.

Onderzoeksdoel• : met behulp van de steekproefuitkomsten wil je iets 
zeggen over de populatie.

Representatieve steekproef • ≠ representatieve respons
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Enkele begrippen II

• Validiteit: de mate waarin de resultaten van een bepaald onderzoek te 
generaliseren zijn. 

• Betrouwbaarheid: de mate waarin de resultaten van een bepaald onderzoek 
robuust zijn.

• Representativiteit: in hoeverre zijn de respondenten die meedoen goede
vertegenwoordigers van de populatie.

• De steekproefomvang bepaalt niet de representativiteit!

• Wegen: nodig om representativiteit te herstellen
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Representativiteit I

• De validiteit van een onderzoek is lastig om te bepalen.

• De betrouwbaarheid van een onderzoek (herhalen) vaststellen, gebeurt zelden.

• Je moet er dus alles aan doen om te voorkomen dat er selectieve respons is.

• Stel daarom “de juiste vragen aan voldoende juiste mensen”

• Daarom is non-respons onderzoek zo belangrijk.

• Daarom is een neutrale intro zo belangrijk.

• Daarom is een goed steekproefkader  zo belangrijk.
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Representativiteit II

De representativiteit van je steekproef kan je toetsen in SPSS.•

Vaak wordt de verdeling van de achtergrondkenmerken van de respondenten •
vergeleken met de verdeling van de achtergrondkenmerken van de populatie.

De representativiteit neemt toe wanneer:•

Gekozen wordt voor telefonisch onderzoek.•

• A-select wordt gebeld.

De intro neutraal is.•

Er een non• -respons analyse is.
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Non-respons

1. Er is altijd non-respons bij een onderzoek.

• Er zijn veel categorieën: geen tijd / geen zin; geen zin in deze enquête; 
geen zin in het onderwerp; taalproblemen; respondent overleden; bedrijf 
gestopt; respondent niet bereikbaar; infotoon; fax; na 5x proberen nog 
geen contact.

2. Bij telefonische enquêtes is er zicht op de soorten non-respons, bij internet 
enquêtes is er geen zich op de non-respons (men doet mee of niet).

3. Met een non-respons analyse kan je beoordelen of de steekproef 
representatief is voor de populatie.
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Non-respons analyse

1. Probeer bij weigering de respondenten toch over te halen enkele vragen te 
beantwoorden (maximaal 5 ja/nee vragen).

2. Zorg ervoor dat de vragen cruciaal zijn voor je onderzoek.

3. Toets of er verschillen zijn tussen de respondenten en weigeraars op deze 
vragen (m.b.v. SPSS).

4. Dit soort analyse kan alleen  bij telefonische enquêtes.
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Weging en ophogen



Weging I

1. Dit doe je om problemen van non-respons te ‘repareren’ of omdat je een  
disproportionele steekproef heb getrokken.

2. Is niet per se de oplossing om alles weer goed te maken (zoals veel journalisten 
denken).

• “De steekproef is herwogen zodat de uitkomsten representatief zijn”.

3. Wegen heeft alleen zin als de steekproef- en de populatiegevens correct zijn.

4. Wegen heeft de veronderstelling in zich dat de respondenten in een cel goede 
vertegenwoordigers zijn van alle respondenten in die cel in de populatie (vandaar 
dat je moet streven naar een voldoende omvang per cel).

5. Je maakt een steekproef representatief alleen voor de variabelen waarop je 
herweegt !
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Weging II

1. Het is dus juist om te zeggen: “De steekproef is representatief gemaakt op 
de variabelen geslacht en leeftijd”

2. Wegen kan op verschillende niveaus: met 1 variabele, met 2 variabelen of 
met 3 of meer variabelen.

3. Er zijn verschillende weegmethoden

• Post-stratificatie (1 of 2 variabelen)

• Lineair wegen (2 of meer variabelen)

• Multiplicatief wegen (2 of meer variabelen)

4. Wegen laat de omvang van de steekproef intact (weight in SPSS).
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Weging III

Wegen heeft statistische consequenties (de foutenmarge wordt groter).1.

Deze consequenties bepaal je door de weegefficiency te berekenen.2.

Let op3. : statistische significantie toetsen (t-toets, chi-kwadraat toets e.d.) 
mogen alleen op de ongewogen data!

Ophogen doe je alleen wanneer je ervan overtuigd bent dat de gegevens over 4.
de populatie kloppen en de weegfactoren methodologisch goed zijn.

Bij wegen vanwege non5. -respons heeft dit alleen effect wanneer de variabelen 
waarop je weegt effect hebben op de doelvariabele.
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POPULATIE 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 3.666 1.345 208 45 5.264

Sector B 6.789 2.222 555 109 9.675

Sector C 24.677 6.788 988 38 32.491

Totaal 35.132 10.355 1.751 192 47.430

POPULATIE 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 7,7% 2,8% 0,4% 0,1% 11,1%

Sector B 14,3% 4,7% 1,2% 0,2% 20,4%

Sector C 52,0% 14,3% 2,1% 0,1% 68,5%

Totaal 74,1% 21,8% 3,7% 0,4% 100,0%

Weging (voorbeeld)
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STEEKPROEF 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 127 65 35 19 246

Sector B 124 80 35 36 275

Sector C 267 123 60 45 495

Totaal 518 268 130 100 1.016

STEEKPROEF 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 12,5% 6,4% 3,4% 1,9% 24,2%

Sector B 12,2% 7,9% 3,4% 3,5% 27,1%

Sector C 26,3% 12,1% 5,9% 4,4% 48,7%

Totaal 51,0% 26,4% 12,8% 9,8% 100,0%

Weging (voorbeeld)
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POPULATIE 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 7,7% 2,8% 0,4% 0,1% 11,1%

Sector B 14,3% 4,7% 1,2% 0,2% 20,4%

Sector C 52,0% 14,3% 2,1% 0,1% 68,5%

Totaal 74,1% 21,8% 3,7% 0,4% 100,0%

STEEKPROEF 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 12,5% 6,4% 3,4% 1,9% 24,2%

Sector B 12,2% 7,9% 3,4% 3,5% 27,1%

Sector C 26,3% 12,1% 5,9% 4,4% 48,7%

Totaal 51,0% 26,4% 12,8% 9,8% 100,0%

Weging (voorbeeld)
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WEEGFACTOREN 1-5 wp 6-25 wp 26-100 wp 100+ wp Totaal

Sector A 0,62 0,44 0,13 0,05

Sector B 1,17 0,59 0,34 0,06

Sector C 1,98 1,18 0,35 0,02

Totaal 1,00

Weging (voorbeeld)



1. Alle antwoorden van de 127 respondenten in cel 1 worden in de gewogen 
dataset met een factor 0,62 vermenigvuldigd (en tellen dus minder zwaar 
mee in het totale resultaat), et cetera. 

2. Een weegfactor boven de 1 wil zeggen dat er te weinig zijn in de steekproef 
en vice versa. 

3. Hele hoge weegfactoren zijn problematisch dan hele lage weegfactoren.

4. Een methodologisch acceptabele range ligt tussen de 2,5 en 0,25.
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Weging IV



Wanneer je weegfactoren boven de 1. 2,5 uitstijgen, kan je dit aanpassen door 
rijen of kolommen zinvol samen te voegen.

Dit kan je ook doen wanneer je in een cel geen respondenten hebt. 2.

Wanneer dit geen soelaas biedt, kan je ook besluiten om je onderzoek op een 3.
kleinere populatie te baseren: dus enkele rijen of kolommen uit de steekproef 
te verwijderen.

Een andere optie is om niet te wegen en accepteren dat de steekproef geen 4.
representatieve uitkomsten biedt.
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Wegen V



Wegen VI

• Neem bij de beoordeling van de hoogte van de weegfactoren ook mee het 
aantal respondenten op basis waarvan het is berekend.

• Je kan ook besluiten om alleen te herwegen op sector of grootteklasse, dus 
op basis van 1 variabele. Dit hangt mede af van hoe je wilt rapporteren.

• Je kan dan geen representatieve uitspraken doen over het totaal, maar wel 
over de grootteklasse of over de sectoren.
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Wegen VII

Enkele vragen waar je over moet nadenken: • “Wat te doen wanneer ….

De populatiegegevens niet overeenstemmen met de steekproef• -gegevens?

De achtergrondkenmerken waarop je herweegt niet significant zijn?•

Je de respondenten alleen maar om persoonlijke meningen vraagt?•

Er enkele zeer grote weegfactoren zijn?•

Je op • 3 of meer variabelen wilt wegen (grootte, sector, regio)?

M.a.w. blijf kritisch •
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Een alternatief voor wegen is ophogen.  Dit doe je door de aantallen personen 1.
in een cel in de populatie te delen door het aantal respondenten in die cel ( 
3.666 / 127 = 28,87). De ophoogfactoren kunnen erg hoog zijn. Relateer de 
ophoogfactoren per cel aan de eerdere berekende weegfactoren (=0,62), dat 
geeft aan dat de ophoging verantwoord is.

Door de ophoging wordt de omvang van de steekproef opgeblazen tot het 2.
niveau van de populatie. 

Opdrachtgevers houden van ophoging.3.

LET OP: Na weging of ophoging mogen geen statistische analyses meer 4.
worden uitgevoerd.
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Ophogen 



1. Wanneer je de steekproef weegt, heeft dat (methodologisch gezien) gevolgen voor de 
omvang van de steekproef en dus ook voor de juiste foutenmarges.

2. De formule is:  aantal cellen  x (populatiepercentages)2 /aantallen in de steekproef

3. Dus (7,7)2/127 + (2,8)2/63 +  ….+ ….+ …= 14,44.

4. De Effectieve steekproefgrootte = 10.000 / 14,44  = 693

5. M.a.w. de originele steekproef was 1.016 respondenten groot en de gewogen 
steekproef 693, de weegefficiency = 68%

6. 68% is niet hoog  (70% – 80% is oké, 80% – 90% is goed, > 90% is prima).
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Weegeffciency I 



Weegefficiency II

Stel een steekproefuitkomst is • 30% en je wilt de foutenmarge berekenen

Zonder weging:• ±2,8% (𝑛 = 1.016)

Met weging:• ±3,4% (𝑛 = 693)

Weging leidt dus tot grotere foutenmarges op het niveau waarop je hebt •
gewogen.
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Lessen in kwantitatief 
onderzoek 

Ruud Hoevenagel

Leids OnderzoeksKollectief


