
Methoden van dataverzameling:  
 
H4: Meten door middel van vragen  

H5: Meten door middel van observatie 

H6: Meten met bestaande gegevens 

 
Hoofdstuk 4: Meten door middel van vragen  
 

4.1 Inleiding 
 
In conceptueel model: aan onderzoekselementen worden kenmerken toegeschreven  

             ( = variabelen die onderzoekselementen al of 

              niet of in verschillende mate kan bezitten ) 

à onderzoeksontwerp!  

Meten:      Vaststellen van de waarde ve variabele voor een onderzoekselement 

à categorieën:  Waarden die een variabele kan aannemen  

Hoe stelt men vast tot welke categorie een onderzoekselement behoort?  

- Vragen 

- Observeren 

- Gebruiken van bestaand materiaal 

4.2 De waarnemingseenheid 
 

- Het onderzoekselement 

= Als diegene of datgenen waarnaan kenmerken worden toegeschreven  

o De populatie wordt omschreven 

= Alle onderzoekselementen die voor het onderzoek in aanmerking komen  

   à steekproef trekken!  

Zijn steekproefeenheden gelijk aan waarheidseenheden?  

Steekproefeenheden:  Eenheden van wie/waarvan gegevens verzameld worden 

§ Hoeft niet identiek te zijn met waarnemingseenheid  

- Andere waarnemingseenheden (of combinaties) 

o Proxy’s 

§ Vb. mensen dichtbij 

o Twijfel geldigheid informatie 

§ Vb. evaluatie docent bij studenten  

o Onderzoek op hoger niveau dan individu  

 



De antwoorden vd waarnemingseenheden worden samengevoegd om te komen tot scores op kenmerken 

die aan de onderzoekselementen (klassen) worden toegeschreven 

 

4.3 Afnemen van vragenlijsten 
 
De web enquête, het interview en het telefonische interview 
 
Stellen van vragen: schriftelijk, digitaal, telefonisch of mondeling 
 
Respondenten:  Onderzoekselementen of andere waarnemingseenheden die een vragenlijst beantwoorden 
 

ENQUETE 

- Schriftelijk 

- Digitaal 

- Per post of digitaal verstuurd 

WEBENQUETE 
- Site: vragenlijst 

- Digitaal invullen 

INTERVIEW 

- Monderling vragen aan respondenten gesteld 

- Gesprek tussen interviewer en respondent 

- Respondent gekozen plaats (thuis, werk…) 

TELEFONISCH 
INTERVIEW 

- Vraaggesprek tussen interviewer en respondent  

- Kort 

- Vragen: respondent kan kiezen uit antwoordcategorieën 

 
Voor- en nadelen 
 

 
ENQUETE WEBENQUETE INTERVIEW TELEFONISCH 

INTERVIEW 

Kosten Goedkoop Goedkoop Duur Goedkoop 

Steekproefgrootte 
Meer 
respondenten 

Meer 
respondenten 

Minder 
respondenten 
(doordat kosten 
duurder zijn met 
eenzelfde budget) 

Meer 
respondenten 

Response Weinig response Weinig response Veel response 
Gemiddelde 
response 

Representativiteit Representatief 
Niet representatief 
(doordat men enkel 

Representatief Representatief 



respondenten 
heeft met een pc of 
gsm) 

Anonimiteit 
Hogere 
anonimiteit 

Hogere anonimiteit Geen anonimiteit 
Gemiddelde 
anonimiteit 

Controle-effect 
Geen 
beïnvloeding van 
respondent 

Geen beïnvloeding  Wel beïnvloeding Wel beïnvloeding 

Biased viewpoint-
effect 

Niet Niet Wel Wel 

Eerlijkheid en 
betrokkenheid 

Minder zekerheid 
tot eerlijkheid 
Geen 
betrokkenheid 

Minder zekerheid 
tot eerlijkheid 
Geen 
betrokkenheid 

Meer zekerheid 
Meer 
betrokkenheid 

Neutrale zekerheid 
Neutrale 
betrokkenheid 

Volledigheid en 
betrokkenheid 

Geen 
volledigheid: 
vragen overslaan 

Geen volledigheid: 
vragen overslaan 

Wel volledigheid: 
interviewer kan 
vragen toelichten 
+ doorvragen  

In beperkte mate 

Aard van de 
vragen 

Geen emotioneel 
moeilijke zaken 
(geen idee aan 
wie hij 
vertrouwen geeft) 

Geen emotioneel 
moeilijke zaken 
(geen idee aan wie 
hij vertrouwen 
geeft) 

Wel emotioneel 
moeilijke zaken 
toelichten  

Geen emotioneel 
moeilijke zaken 
(geen idee aan wie 
hij vertrouwen 
geeft) 

Aantal vragen Minder vragen Minder vragen 
Groter aantal 
vragen  

Minder vragen  

Verwerking Eenvoudiger Eenvoudiger Moeilijk!  Eenvoudiger 

 
Het groepsinterview en de groepsenquete 
 
Groepsinterviews:  Groot aantal respondenten worden tegelijkertijd ondervraagt 

- Bepaalde groepsleden moeten niet overstemd worden tegenover anderen  

o Bepaalde leden: minder verbaal, mening niet zo sterk is, lagere status 

- Kans op vertekende informatie 

Groepsenquetes:  Respondenten vullen dat ieder voor zich de vragenlijst in  

- Geen kans op vertekende informatie want elke respondent vult afzonderlijk in  

Voordelen:  

- Kosten beperkt 

- Response hoger 

 



Nadelen:  

- Men kan alleen werken met natuurlijke groepen  

(Dezelfde als individuele)  

 
Interviewen en enqueteren 
 

4.4 Vragenlijstconstructie 
 
Indiceren en operationliseren 
 
= Proces van vertaling van theoretische eigenschappen in empirische constateerbare verschijnselen 
 
Verschil 

- Indicering:  

o Nadruk op vertalen ve theoretisch concept in empirische verschijnselen  

o Aanwijzen empirische verschijnselen voor theoretische eigenschappen = karakteristieke vd 

indicering 

o Indicator:  

§ Verschijnsel dat gekozen wordt  

§ = Vertalingen vd theoretische variabele uit het conceptueel model 

Vragen zijn verdere vertalingen vd indicatoren  

- Operationalisering: 

o Nadruk op wijze waarop het waarnemen ve verschijnsel ind e sociale realiteit zal 

plaatsvinden  

o Instructie die aangeeft hoe men te werk moet gaan om bij gegeven onderzoekselementen de 

waarde vd variabele vast te stellen  

 
BEDOELING: Theoretische variabelen uit conceptueel model te meten  

- Nood aan tussenstap: empirische verschijnselen  

- Daarna: één of meerdere vragen (zie dia’s 3 en 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verschillende vormen van meten van variabelen 
 

ENKELVOUDIG 
METEN 

- Waarde vd variabele wordt met slechts één vraag vastgesteld 

 
Voorbeeld enkelvoudig meten 

 

SAMENGESTELD 
METEN 

- Meten vd variabele gebeurd door stellen van meerdere vragen  

o Verschillende vragen 

o Verschillende antwoorden 

o Verschillende scores 

Voorbeeld samengesteld meten  

 
 
Tests & schalen:  
 

TESTS 

- Gestandaardiseerd instrument 

o Afnameprocedure 

o Scoring 

- Normatieve data 

- Voordeel:  

o Constructie onderzoek beschikbaar 

o Steekproefselectie 

- Meten van vaardigheden  

Vb. intelligentietests 



- Operationeel gedefinieerd: hoe iemands score op de test moet worden 

vastgesteld  

Kwaliteit van (bestaande) tests:  

- Theoretische achtergrond 

- Kwaliteit testmateriaal 

- Kwaliteit handleiding 

- Normen 

- Betrouwbaarheid 

- Begripsvaliditeit 

- Criteriumvaliditeit 

SCHALEN 

- Meten van 

o Houdingen 

o Metingen 

o Gevoelens 

o Persoonlijkheidskenmerken  

- Bestaan uit items 

= Uitspraken die men aan respondenten voorlegt met de vraag aan te geven, 

of ze het er mee eens of niet mee eens zijn  

Voorbeelden schalen:  

- Vijfpuntschaal:  

o De respondenten kunnen kiezen uit 5 mogelijkheidheden  

(driepuntschalen, zevenpuntschalen…) 

 
Enkel samengesteld meten bij tests&schalen?  

- Variabelen worden samengesteld gemeten als er meer vragen zijn om de variabele te meten!  

- Antwoorden worden samengevoegd om tot een score te komen 

 
Categorieën onderscheiden is nodig! 
 
Gesloten vragen:  Vragen waarbij de respondent moet kiezen uit twee of meer antwoordmogelijk- 

   heden  

Open vragen:   Vragen waarop de respondent zijn eigen antwoord kan formuleren  

 
CONCLUSIE: 

- Welke aspecten of dimensies? 

- Vertaal elk aspect in een of meer concrete vragen 

- Overleg de adequaatheid van keuzen 

- Corrigeer oorspronkelijke indiceren/operationalisering 



Meetniveau 
 
Meetniveau:  Betekenis v getallen  
 
Verschillende meetniveau ’s: hoe hoger het meetniveau, des te meer geavanceerder analysetechnieken 

mogelijk zijn  

 

NOMINALE NIVEAU 
(LAAGSTE 

MEETNIVEAU) 

- Wordt gemeten als categorie vd variabele van elkaar verschillen, maar er 

geen verschil van meer of minder is tussen de categorieën  

(Categorie kan ook gelijkwaardig zijn) 

Vb. Duwt uw kind leeftijdsgenootjes?   Ja (1) / Nee (2) 

- Voorbeelden van variabelen op nominaal niveau:  

o Nationaliteit 

o Geslacht (man/vrouw) 

§ Dichotome variabele 

= Variabele slechts twee categorieën 

§ Gedichotomiseerde variabelen 

= Variabelen die weliswaar meer dan twee categorieën 

hebben 

ORDINALE 
MEETNIVEAU (EEN 

NA LAAGSTE 
MEETNIVEAU) 

- Categorieën staan in rangorde: verschil van meer of minder tussen de 

categorieën 

- Niet in getal uitdrukken 

Vb. Duwt uw kind leeftijdsgenootjes?  Nooit – weinig – soms – altijd  

- Geordende categorieën  

INTERVALNIVEAU 

- Verschil van meer of minder tussen de categorieën 

- Uit te drukken in getal! 

- Niet aanwezig van absolute nulpunt 

- Absolute verschil tsn categorieën aangeven  

RATIONIVEAU 

- Verschil van meer of minder tussen de categorieën 

- Uit te drukken in getal! 

- Wel aanwezig van absolute nulpunt 

- Absolute verschil tsn categorieën aangeven 

+ MAAR OOK categorieën in verhouding tot elkaar uitdrukken  

 (zie p. 73) 
 
à Zo hoog mogelijk meetniveau voor zijn variabelen nastreven 
 
  
 



Criteria 
 
Criteria voor formuleringen 
 

BEGRIJPELIJK ZIJN 

- Begrijpelijk woordgebruik en zinsconstructie 

- Niet te moeilijke vragen 

- Beroep doen op geheugen vd respondent: 

o De tijd die verlopen is sinds de gebeurtenis 

o Belang dat de respondent hecht aan die gebeurtenis 

- Vragen over verleden (=retrospectieve vragen): slechter beantwoord 

ACCEPTABEL ZIJN 

- Niet bedreigend 

- Taboesfeer onderwerpen: niet! 

Anders: sociaal wenselijk antwoorden  

- Respondent wil zich in een zo gunstig mogelijk daglicht stellen  

Toch moet men soms die onderwerpen aanhalen! 

 

Oplossingen:  

- Goede inleiding 

- Bieden van twee alternatieven: meer acceptabel  

- Presumerende vragen 

= Er wordt iets aangenomen dat helemaal niet het geval hoeft te zijn  

o Vb. vragen naar frequentie van iets, ipv naar of ze het doen of niet 

§ Hoevaak heeft u buitenechtelijk geslachtsverkeer? ipv hebt u 

buitenechtelijk geslachtsverkeer?  

o Men dwingt de respondent een bepaalde richting in die tegen de 

sociale wenselijkheid ingaat 

- Interviews bij man en vrouw samen afgenomen  

- Stellen van indirecte vragen 

1. Eenvoudige, feitelijke vragen stellen  

2. Vragen voorleggen over hoe andren die in eenzelfde situatie 

zitten, dingen doen of over bepaalde dingen denken met de 

bedoeling af te leiden wat de respondent zelf doet of denkt  

3. Gebruik van projectieve vragen 

4. Voorleggen v hypothetische of fictieve situaties aan respondenten 

5. Voorleggen van onvolledige uitspraken die de respondent moet 

afmaken  



NEUTRAAL 
GEFORMULEERD 

ZIJN 

- Alle antwoordmogelijkheden hebben een gelijke kans en moeten in 

vraagformulering opgenomen worden  

- Niet suggestief zijn:  

o Niet geformuleerd dan bepaalde antwoorden eerder gekozen of 

genoemd dan andere  

ONDUBBELZINNING 

EN 

EENDIMENSIONAAL 

ZIJN 

- Eendimensionaal: als er maar één ding tegelijk gevraagd wordt 

Vb. Hoe staan uw ouders en kenissen tov het feit dat… 

à best afzonderlijk gesteld 

- Ondubbelzinning: als het onderwerp vd vraag door alle respondenten op 

dezelfde wijze wordt begrepen 

o Als niet: men weet niet meer wat de antwoorden betekenen 

 Vb. ‘regelmatig’: is dit vrij vaak? is dit soms? vaak?  

(zie dia’s 27 en 28) 
 
Criteria voor volgorde van vragen 
 
Volgorde van de te bespreken onderwerpen 

Volgorde van vragen binnen elk onderwerp 

- Zet vragen over eenzelfde onderwerp bij elakar 

- Per onderwerp: logische volgorde 

 

FUNNEL APPROACH 
(TRECHTER 

BENADERING) 

- Eerst: vragen over informatie en kennis 

- Daarna: vragen over opvattingen en meningen 

- Meest algemene vragen eerst 

- Daarna vragen over bijzondere onderdelen  

à Voorkomen dat antwoord op eerdere vraag bepalend is voor antwoord op 

volgende vragen  

HALO-EFFECT 

- Het antwoord op de ene vraag heeft invloed op de wijze waarop latere 

vragen worden opgevat en beantwoord 

- Komt voor als respondent bij alle vragen consequent wil blijven  

- Voorbeeld van halo-effect: responsset 

o = Respondent na aantal keren hetzelfde antwoord gegeven te 

hebben zonder nog te luisteren of na te denken, hetzelfde 

antwoord blijft geven  

o Reeks vergelijkbare vragen 

o Probleem van validiteit à niet aan het meten wat 

proefpersonon denkt 

- Kan ontstaan door suggestie in volgorde van vragen  



PROBLEEM VAN DE 
PLAATS VAN DE 
VRAGEN OVER 
PERSONALIA ID 
VRAGENLIJST 

 

AANDACHTSCURVE 

- Begin: interessante vragen; minder belangrijk maar de aandacht wel 

wekken 

- Daarna: vragen met meer inspanning 

- Tot slot: door vermoeidheidsverschijnselen à gemakkelijkere vragen 

à bijna geen denkwerk  

 
Vraagvormen  
 

 GESLOTEN VRAGEN OPEN VRAGEN 

Antwoord Categorie – waarde Tekst 

Format 

Dichotoom 

Meerkeuzevragen 

- Nominaal meetniveau 

- Voordeel: 

o Eenvoudig 

o Details 

- Nadeel:  

o Antwoorden 

uitputtend en 

uitsluitend 

o Rank-orde effect 

Rating schalen: Likert-schalen  

- Zie beneden! 

Voorkeur 

Waarde 

Vragen met open einde 

Deelvragen 

Doel 
Toetsend 

Groepen vergelijken 

Exploratief 

Specifieke situatie 

n Groot Klein 

Design / analyse Kwantitatief Kwalitatief 

 
 
 
 



Gesloten vragen mogen alleen gebruikt worden, als:  

1. Vraag ondubbelzinnig en eendimensionaal is 

2. Alle antwoordmogelijkheden vooraf bekend zijn 

Zo niet: verliest men de neutraliteit 

3. Antwoordmogelijkheden moeten in duidelijk onderscheiden categorieën voorkomen  

 
Voor- en nadelen open vragen  
 

VOORDELEN NADELEN 

- Respondenten mogen in eigen woroden 

antwoorden 

- Meer waarheidsgetrouwe antwoorden  

- Meer motiverend dan gesloten vragen  

- Meer genuanceerde informatie 

o Interviewer kan doorvragen  

- Antwoorden moeten letterlijk genoteerd 

worden (oplossing: voicerecorder) 

- Verwerking neemt meer tijd in beslag 

- Lage betrouwbaarheid  

- Onbetrouwbaar als men conclusies wil 

trekken over frequentie bepaalde 

antwoordcategorie 

- Mate van open- of geslotenheid van de 

respondent  

Vb. pp 1: geeft 1 oorzaak 

pp 2: geeft meerdere oorzaken  

Bij pp 1 kwamen ze niet in gedachten  

 
CONCLUSIE: 

- Vragen mogen open zijn, maar ze mogen niet te algemeen gesteld worden  

- Men zou ze kunnen opsplitsen in deelvragen  

 
Vragen met meerdere antwoordmogelijkheden  
 
Reeks van categorieën moet uitputtend en uitsluiten zijn :  
 
Uitputtend:  Elk antwoord moet in een categorie kunnen worden ondergebracht 

Uitsluitend:  Het antwoord kan slechts in één categorie worden ondergebracht 

 
Opeenhoping van aantal vragen met meer antwoordcategorieën 

à vraag met formele antwoordmogelijkheden: de onderzoeker legt de respondent vragen voor met steeds 

dezelfde antwoordmogelijkheden  

 
 
 
 
 



Likert-schalen  
 
Schaal met vragen met formele antwoordmogelijkheden 

Vb. ja/nee, goed/fout, zeer eens/eens/oneens/zeer oneens 

- Voordeel: 

o Differentiatie 

- Nadeel:  

o Neutrale antwoorden 

§ Bij onevenschaal à vermijden door evenschaal te nemen  

o Extreme categorieën 

§ Vb. vierschaal: dichter bij extremen 

- (Quasi)-interval meetniveau 

 
Eisen die aan schaalitems en antwoordcategorieën gesteld moeten worden:  
 

WOORDGEBRUIK 
- Aangepast vocabulair aan respondenten 

- Voorzichtig zijn met bepaalde woorden (geen, altijd…) 

ZINSBOUW 

- Enkelvoudige (ipv samengestelde) zinnen 

- Geen dubbele ontkenning 

- Korte items 

- Ondubbelzinnig, ondeelbaar, eenvoudig, duidelijk 

INHOUD 

- Vermijd verwijzen naar verleden 

- Vermijden dingen, ten onrechte als feiten 

- Items moeten relevant zijn  

- Vermijd items waarmee men het (on)eens zal zijn  

 
Probleem van aantal categorieën dat men in items moet opnemen  

- Soms meer dan twee antwoordmogelijkheden  

- Schaaluiteinden ontwijken  

o Weinig mensen extreem eens of extreem oneens 

o Oplossing: men biedt +2puntschaal aan maar meet eigenlijk maar de …puntschaal 

- Middencategorie:  

o Wordt gezien als vluchtmogelijkheid  

- Vermijden positieve responsset 

o Sommige items positief, andere negatief formuleren 

 
 
 
 



Rangschikkingsvragen  
 
= Een respondent rangschikt een aantal categorieën in bepaalde volgorde  

- Voordeel: 

o Informatie over voorkeuren  

- Nadeel:  

o Complexe data-analyse 

o Moeilijk bij veel opties (vanaf 5) 

§ Beter niet alle categorieën in een keer, slechts 2 

§ PAARSGEWIJZE VERGELIJKEN 

- Telkens twee categorieën voorgelegd en gevraagd welke hij/Zij het belangrijkste 

vindt 

- Elke categorie mag maar een keer vergeleken worden  

- Zie vb. p. 85 

§ Q-SORT-METHODE 

- Men laat respondent categorieën rangschikken in stapeltjes 

- Elke stapel: evenveel categorieën 

4.5 Geldigheid en betrouwbaarheid 
 
Geldigheid:  Vraag dat de variabele die men wil meten, inderdaad gemeten wordt met behulp vh 

  opgestelde meetinstrument 

 
Betrouwbaarheid:  Betrekking op de vraag hoe nauwkeurig iemands score op de te meten variabele 

   wordt vastgesteld  

Geldigheid 
 
Validiteit wordt aangetast  

- Door foutieve indicering en foutieve operationalisering 

- Als men niet relevante aspecten als indicatoren beschouwt 

Geldigheid wordt aangetast als niet alle relevante dimensies bij het indiceren betrokken worden of als niet  

relevante dimensies wel worden geïndiceerd  

 
Fouten bij operationalisering  
 
Onderscheid systematische en onsystematische fouten: 
 
Systematische: Fouten in het meetinstrument die het meetresultaat continu in een bepaalde richting 

beïnvloeden 

 



- Gevolg van de manier waarop de vragen gesteld worden 

- De interviewer besloot te snel 

- Gevolg van responseset: de neiging ongeacht de inhoud vd vraag, met ‘ja’ te reageren  

- Samenhang met eerlijkheid vd respondenten  

 
Validiteitsmethoden 
 

INHOUDSVALIDITEIT 

- Als de indicatoren en de vragen een goede afspiegeling zijn van de te 

meten variabele  

à meetinstrument = inhoudsvalide 

- Moet voldoen aan:  

1. Theoretische bezinning op en verheldering v betekenis of inhoud 

van bedoelde begrip 

2. Onderkennen en specifiëren vd theoretische dimensies vh begrip 

3. Doordacht kiezen van indicatoren voor elk vd onderscheiden 

dimensies 

4. Beoordelen vd wijze waarop de verschillende indicatoren moeten 

worden samengevoegd tot één waardebepaling vd variabele  

- Beoordelen deskundigen:  

o Collega-onderzoekers 

o Inhoudelijke deskundigen 

 à instemmen met wijze waarop gemeten begrip geïndiceerd is 

CRITERIUMVALIDITEIT 

- Scores op meetinstrument samenhangen met scores die respondenten 

behalen op externe criterium 

à meetinstrument = criteriumvalide 

Concurrente validiteit 

- Als men ter validering een criterium in het heden of verleden kiest 

Predictieve validiteit 

- Als het criterium in de toekomst ligt 

o Is de test in staat om toekomstig gedrag te voorspellen?  

Concgruente validiteit 

- Een reeds bestaand meetinstrument wordt als criterium gebruikt, 

waarvan vaststaat dat het een soortgelijke eigenschap die gemeten 

moet worden op geldige wijze meet 

(zie P. 90-91) 

 



BEGRIPSVALIDITEIT 

- Theoretisch begrip dat gemeten moet worden = centraal 

- Begrip is onderdeel in een groter theoretisch kader 

- Voorspellingen: hoe het begrip met andere variabelen zal samenhangen 

à kloppen deze?  

à begrip wordt gemeten met behulp van geconstrueerde 

meetinstrument 

Theorie van neurotische labiliteit: aantal hypothesen 

p. 91 

- Wordt in vooronderzoek gerealiseerd 

- Kan alleen gebruikt worden als men een nieuwe test of schaal wil 

construeren 

MATE VAN 
VALIDITEIT - Bepaalde gradatie van validiteit 

 
Betrouwbaarheid 
 
Onsystematische:  Toevallige fouten à sommige respondenten scoren iets hoger wanneer er geen 

 fouten gemaakt zouden zijn, en anderen iets lager 

- Gebeurt bijna nooit 

- Nooit precies weten hoe groot de afwijkingen zijn  

 
à Invloed op de betrouwbaarheid van meetinstrumenten  

- Zo nauwekeurig mogelijk meten 

 
Fluctuatie 

Als we over een aantal dagen de gemiddelde score nemen à beter beeld mate sociale redzaamheid  

 
CONCLUSIE 

Instrument = betrouwbaar als het bij herhaalde toepassing op dezelfde, onveranderde elementen dezelfde 

waarde vd variabele als meetresultaat oplevert 

 
Methoden om de betrouwbaarheid te bepalen  
 

DE TEST-
HERTESTMETHODE 

- Op twee verschillende tijdstippen aan dezelfde respondenten 

hetzelfde meetinstrument 

- Twee scores:  

o Afname op het eerste tijdstip 

o Afname op het tweede tijdstip  



à Hoe beter de scores vh eerste tijdstip met die vh twee samenhangen, 

des te betrouwbaarder het instrument is  

Samenhang:  Respondenten die bij eerste afname hoog/laag scoren op 

het  

  instrument bij de tweede afname ook hoog/laag scoren  

Alleen gebruiken als: 

- Eerste meting geen invloed heeft op de tweede 

- Respondenten mogen niet veranderen van mening wat de 

onderzochte variabele betreft 

 

Deze methode heeft een goede schatting van betrouwbaarheid als ze 

stabiele eigenschappen moet meten  

- Vermogens 

- Intellectuele capaciteiten… 

Wanneer er veranderingen ontstaan à gebruik andere methode!  

- Door dezelfde vragen 2 keer in te vullen  

- Herinnert bepaalde opgaven  

PARELLELVORMMETHODE 

- Meten van één variabele worden twee meetinstrumenten 

geconstrueerd 

- Vragen in beide instrumenten zijn vergelijkbaar 

- Worden tegelijkertijd voorgelegd aan dezelfde respondenten 

- Per respondent, twee scores:  

o Eerste versie meetinstrument 

o Tweede versie meetinstrument 

Betrouwbare meting: als de scores op de meetinstrumenten sterk 

samenhangen  

- Voorwaarde: parallele instrumenten 

= instrumen waarvan de vragen een grote mate van 

vergelijbaarheid bezitten  

DE SPLIT-HALFMETHODE 

- Slechts één meetinstrument dat bestaat uit groot aantal vragen 

- (Na beantwoording vragen) Instrument wordt opgesplitst in twee 

delen  

o Eerste deel: oneven genummerd 

o Tweede deel: even genummerd 

 à moet vergelijkbaar zijn  



Hoe beter de overeenstemming in scores tsn de twee helften, des te hoger 

de betrouwbaarheid vh meetinstrument 

METHODE VAN INTERNE 
CONSISTENTIE 

- Kennis statistische technieken nodig 

- Slechts één meetinstrument dat bestaat uit groot aantal vragen 

- Voorgelegd aan groep respondenten  

- Coëfficient -alpha: gebaseerd op vragen en samenhang tsn die 

vragen  

à antwoorden vergelijken met andere antwoorden  

Hoe hoger de samenhang tsn de vragen die men daarbij vindt, des te hoger 

de betrouwbaarheid van het meetinstrument 

HET FEITELIJK 
VASTSTELLEN VD 

BETROUWBAARHEID 

- Als betrouwbaarheid reeds door anderen is vastgesteld à geen 

afzonderlijk vooronderzoek 

- Zelf meetinstrument ontworpen  

- Als betrouwbaar: mag gebruikt worden in hoofdonderzoek  

 
CONCLUSIE 

Gebruik van een coëfficient: hoogte v betrouwbaarheid kan uitdrukken  

- Hoe goed scores op twee verschillende tijdstippen, of twee versies, of twee helften met elkaar 

samenhangen  

- MAXIMAAL 1,00 zijn!  

- Vanaf 0,80 of hoger: betrouwbaar meetinstrument! 

 
 
 


