
Hoofdstuk 3: Het onderzoekselement 
 

3.1 Inleiding 
 
Het onderzoekselement:  Diegene of datgene waaraan de kenmerken die in het conceptueel model 
    zijn opgenomen, worden toegeschreven.  

Op wie/wat het onderzoek betrekking heeft 
o Individuen, paren, groepen, collectiviteiten 

à Wordt theoretisch gedefinieerd  
 
 
à Operationele definitie van de populatie (vereist een verantwoorde keuze) 

 

3.2 Populatie 
 

- Operationele definitie 
o Concrete identificeerbaarheid van de context (tijd/plaats) 
o Concrete identificeerbaarheid van elementen met concrete omschrijving van typische 

kenmerken 
§ Inclusiecriteria: kenmerken die deelnemers moeten hebben om in aanmerking te komen 

voor deelname aan onderzoek  
§ Exclusiecriteria: kenmerken die mensen uitsluiten van deelname aan een onderzoek 
§ Meetbaar 

o Validiteit/geldigheid van deze kenmerken: voldoende mate van zekerheid  
- = Alle elementen die voor het onderzoek in aanmerking komen  
- = Totaal aan mogelijke onderzoekseenheden 

à slechts een beperk aantal elementen worden uit de populatie gegevens verzameld: steekproef 
 

3.3 Steekproef en generaliseren  
 
Steekproef 
 

- Selectie van n elementen eenheden uit de populatie  
 

 
 
Elementaire eenheden:  De onderzoekselementen van de populatie 

(hieruit worden eenheden getrokken waarover men feitelijke informatie wil verzamelen) 



Steekproefeenheden à Verschillende steekproefeenheden vormen samen de steekproef 

Steekproeffractie: n/N 
U trekt telkens een steekproef van n = 100 studenten uit de volgende drie populaties:  

- Studenten Bach. Ped. Wet. N = 427 
- Studenten Master Ped. Wet.: N = 358 
- Schakelprogramma Ped. Wet.: N = 142 

à Bereken de respectievelijke steekproeffracties:  
 
 
 
 
 
 

 
Generaliseren  
 

- Doel: generalisatie naar populatie (interferentie) 
- Vereist:  

o Representatieve steekproef: de steekproef moet een goede afspiegeling vormen van alles 
o Aselecte trekking (kijk hieronder)  

 
Mate van zekerheid 
 

- 95% 
- Schatting maken van de grenzen waartussen dit percentage in de populatie …% en …% ligt 
- Hoe groter de zekerheid, des te verder die grenzen afwijken en des te groter het interval  

 

3.4 Steekproefgrootte – steekproefomvang  
 

- Hoe groot moet de steekproef zijn?  
o Populatie (grootte) 
o Response rate 

- Zo groot mogelijk? 
Hangt af van: 
o Doel: 

§ Parameter schatten 
§ Groepen vergelijken 

o Praktische overwegingen  
§ Soort gegevensverzameling 
§ Beschikbaarheid deelnemers  

à Hoe groter de steekproef, des te betrouwbaarder men uitspraken kan doen over iets 
 
 
 



- Variabiliteit in metingen (Sx) 
- Vertrouwen in de uitkomsten (betrouwbaarheid) 
- Foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval) 

 

 
Nog enkele overwegingen om een steekproef te bepalen:  

- Geld: budget om vb. interviews te kunnen afnemen 
- Menskracht: genoeg aantal mensen om vb. mensen te kunnen interviewen  

 

3.5 Steekproeftechnieken  
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ENKELVOUDIGE 
ASELECTE STEEKPROEF 

(EAS) 

- Iedere eenheid heeft een gelijke kans om getrokken te 
worden 

- 3 manieren :  
o Grabbeltonmethode: alle elementen worden in 

grabbelton gegooid à men trekt willekeurig hoeveel er 
nodig zijn 

o Random trekking: via computerbestand 
o Systematische trekking: systematische trekking 

gebeurd 
(zie hieronder) 

Voordelen 
- Eenvoudig 
- Meest gelijke kans à kansberekening kan worden 

toegepast 
- Geen voorkennis over populatie nodig 

Nadelen 
- Verdeling v bepaalde kenmerken 
- Opletten bij kleine n 

SYSTEMATISCHE 
STEEKPROEF 

= genummerde lijst van N eenheden in populatie 
 

- Bereken steekproeffractie 
= aantal in de steekproef te trekken eenheden, gedeeld  
door het aantal eenheden id populatie 

- Bepaal intervallengte k = N/n 
- Trek eerste steekproefeenheid a aselect uit (1,k) 
- Overige elementen bepalen als: a + k , a + 1k, a + 2k …  

 
 
 
 
 



Voordelen 
- Systematisch verspreid 
- Ordening = willekeurig 

Nadelen 
- Periodiciteit valt samen met intervallengte 

(vb. zelfdodingen per dag, periodiciteit: elke 7 dagen (dus elke maandag 
bv)  

GESTRATIFICEERDE 
STEEKPROEF 

- Verdeeld in strata 
o Strata: homogene deel in populaties 

- EAS getrokken uit elk stratum 
 

- Twee varianten 
o Proportioneel: in evenwicht: aantal 

steekproefeenheden per stratum gelijk aan populatie 
eenheden, zelfde proportie selecteren in de strata 
§ Voordeel 

Representatief voor de populatie 
§ Nadeel 

Hoe meer, hoe moeilijker 
 

 
 

o Niet-proportioneel: niet in evenwicht 
Er wordt niet evenredig getrokken aan de grootte vh 
stratum, maar per stratum een gelijk aantal 
elementen 
(zie voorbeeld, tabel in boek)  

 



§ Voordeel 
Men kan afzonderlijke conclusies stellen per 
subgroep 

§ Nadeel 
Representativiteit 

CLUSTERSTEEKPROEF 

Steekproef trekken per groepen v een element 
à populatie onderverdelen in primaire en secundaire eenheden 

1. Primaire eenheid: aselecte trekken v clusters 
vb. elk vierde middelbaar 

2. Secundaire eenheden: de onderzoekselementen 
Eens een cluster is getrokken, heel de groep doet mee 
vb. leerlingen in die klas v het vierde middelbaar 

 
§ Voordeel 

Efficiënt en goedkoop 
§ Nadeel 

Geen zuivere EAS à afhankelijke data 
Vertekening 
Beperkte variatie: vaak kenmerk 
gemeenschappelijk (homogene groep) 

TWEE- EN 
MEERTRAPSSTEEKPROEF 

Tweetrapssteekproef 
1. Aselecte trekking op 1e niveau: primaire eenheden 
2. Aselecte trekking op 2e niveau: secundaire eenheden 

Twee keuzes: 
- Proportioneel 

o In de primaire eenheden, evenredig aan hun grootte, 
worden een even groot aantal secundaire eenheden 
getrokken (zie voorbeeld in boek) 

- Niet-proportioneel 
o Aantal secundaire eenheden die getrokken worden, 

hangt af vd grootte vd primaire eenheid (zie 
voorbeeld in boek) 

 
Meertrapssteekproef 

1. Aselecte trekking uit primaire eenheden (vb. scholen) 
2. Aselecte trekking uit secundaire eenheden (vb. klassen) 
3. Aselecte trekking uit tertiaire eenheden (vb. leerlingen) 



Voordelen 
- Representativiteit 

Nadelen 
- Tijdsintensief 
- Selectie v kenmerken = grote uitdaging 
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NIET-ASELECTE 
STEEKPROEF 

Gemakssteekproef 
Steekproef gemakkelijk toegankelijk is voor een onderzoeker 

- Advertenties: humor à vooral links 
- PraxisP: rijkere, hogere klasse 

Sneeuwbal steekproef 
Steekproeven in populaties die moeilijk toegankelijk zijn 

- Aan respondenten vragen of zij nog mensen kennen die 
zouden willen deelnemen aan het onderzoek 

Quota steekproef 
- Populatie wordt verdeeld in strata 
- Interviewers 

o Zelf mensen selecteren voor vragengesprek 
o Zelf bepalen wie zijn benaderen, WEL MET de 

voorgeschreven verdeling v strata 
o Gaan niet aselect te werk, mensen die makkelijk 

bereikbaar zijn: 
§ Familie en kennissen 
§ Flatbewoners… 

N=1 STEEKPROEF EN 
CASE-STUDIES 

N = 1 steekproef 
- Single-subject research 
- N = 1 experiment 

Case-studies 
- Kwalitatieve gevalsstudies 
- één of meerdere cases 
- Diepgaand en/of explorerend 

 

Kwaliteit van de steekproef 
 

- Match onderzoeksvraag?  
- Leidt de steekproeftrekking tot een vertekening van resultaten?  

o Operationele definitie onderzoekselement 
o Wijze van steekproeftrekking 
o Omvang van de steekproef 
o Non-response  


