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STEEKPROEVEN

Populatie en steekproefkader

M Bij een steekproef worden verschillende elementen
    of mensen uit een onderzoeksgroep (’populatie’)
    beschouwd of ondervraagd, maar niet allemaal.

    F Populatie: een verzameling elementen (consu-
        menten, bedrijven, dingen) die tezamen de
        doelgroep vormen waarover men door steek-
        proefonderzoek uitspraken wil doen.

    F Steekproefkader: een concrete lijst waaruit een
        steekproef wordt getrokken, een administratieve
        weerspiegeling van de populatie die wordt
        onderzocht, zoals een telefoonboek, of i.d.

3

STEEKPROEVEN

Populatie en steekproefkader

M Steekproefkaders sluiten vrijwel nooit geheel aan
    bij de omschrijving van de populatie, dit door
    dekkingsfouten, namelijk:

    F onderdekking. Vb.: onderzoek onder alle fietsen-
        handelaren aan de hand van gegevens van de
        brancheorganisatie van de fietsenhandel.  Deze
        vertegenwoordigt misschien maar 85% van alle
        bedrijven in deze branche, en zo’n 15% niet; 
    F overdekking. Vb.: onderzoek onder gezinnen met
        kinderen tot 12 jaar.  Bij het werken met
        telefoonboeken heeft men zo te maken met heel
        veel elementen die niet passen bij de populatie.
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STEEKPROEVEN

Populatie en steekproefkader

M Steekproefkaders 
    F Om overdekking (enigszins) te voorkomen
        zouden eerst verschillende filtervragen moeten
        worden gesteld, hoewel bij telefoonboeken nog
        wel een onderdekking blijft bestaan.

    F Marktonderzoeksbureaus werken in dit verband
        met omvangrijke databases waarin veel
        informatie is opgeslagen over potentiële
        respondenten die al eerder aan onderzoeken
        hebben meegewerkt, zgn. accesspools.
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STEEKPROEVEN

Steekproefonderzoek: vereisten

M Steekproefvereisten:
    F de populatie moet homogeen zijn;
    F de steekproefelementen moeten aselect gekozen
        zijn (ieder element uit de populatie moet een even
        grote kans hebben om gekozen te worden);
    F de steekproef moet betrouwbaar zijn (bij 
        herhaling steeds vergelijkbare uitkomsten);
    F de steekproef moet valide zijn (meten wat 
        gemeten dient te worden);
    F de steekproef moet nauwkeurig zijn; 
    F de steekproef moet voldoende groot zijn (hetgeen
        afhangt van de gewenste betrouwbaarheid en
        nauwkeurigheid).
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STEEKPROEVEN

Validiteit en betrouwbaarheid

M Validiteit:
    Meten wat gemeten dient te worden klinkt
    eenvoudiger dan het is.  
    Aandachtspunten hierbij zijn:
    F de steekproef; deze is bijv. ontoereikend qua
        samenstelling of grootte;
    F de non-respons: een belangrijk aantal mensen wil
        of kan niet aan de steekproef deelnemen,
        waardoor de meting onvolledig wordt;
    F het gedrag van respondenten, bijv. door de
        omgeving of tijdstip waarin ondervraagd wordt;     
    F de enquête zelf, bijv. onduidelijkheid
    F de techniek, bijv. falend computersysteem 
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STEEKPROEVEN

Validiteit en betrouwbaarheid

M Betrouwbaarheid:
    Bij herhaling van het onderzoek, onder gelijke
    omstandigheden (’ceteris paribus’) zouden vergelijk-
    bare uitkomsten moeten ontstaan.
 
    Doordat gelijke omstandigheden zich vrijwel nooit
    voordoen, bijv. door verschuiving in de tijd of door
    andere locaties van onderzoek, zal betrouwbaarheid
    vrijwel nooit 100% zijn. 

    Men kan dus vrijwel nooit met 100% zekerheid een
    algemeen geldende uitspraak doen aan de hand van
    steekproefonderzoek. 
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STEEKPROEVEN

Representativiteit

M Steekproeftrekking en representativiteit:
    Uiteraard zou de populatie in de steekproef een
    goede afspiegeling moeten zijn van de onderzoeks-
    populatie.  Dit blijkt lastig uitvoerbaar te zijn, vaak
    door over- of ondervertegenwoordiging van groepen
    in de steekproef.  In dit verband wordt rekening
    gehouden met:
    F toevalsfouten; deze wordt kleiner naar mate de
        steekproef groter wordt, waardoor de uitkomst (de
        uitspraak over de populatie) steeds precieser
        wordt;
    F systematische fouten, bijv. door verkeerde
        steekproeftrekking of door de mate van non-
        respons.
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STEEKPROEVEN

Representativiteit

M Steekproeftrekking en representativiteit:
    Als een steekproef nog niet representatief blijkt te
    zijn op een bepaald kenmerk (bijv. door een over-
    vertegenwoordigng) kan de steekproeftrekking
    worden vervolgd met verdere aanvulling van (in dit
    geval) de ondervertegenwoordigde groep. 
    Andere maatregelen die genomen kunnen worden:

    F representativiteitscorrectie (herweging): groepen
        in de steekproeftrekking zwaarder laten wegen;
    F gebruikmaken van de Gouden Standaard, een CBS
        publicatie betreffende gegevens over de samen-
        stelling van de Nederlandse bevolking naar
        leeftijd, geslacht, inkomen, enz.
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STEEKPROEVEN

Representativiteit

M Non-respons:
    Voor zover mogelijk dienen de redenen te worden
    achterhaald waarom non-respons, het niet mee-
    werken aan onderzoek, tijdens het onderzoek
    optreedt.
    De mate van non-respons vertekent hoe dan ook de
    onderzoeksuitkomsten, maar in welke mate, is
    moeilijk te kwantificeren.

    Mogelijkheden om dit te compenseren:
    F meer mensen uit de onderzoeksgroep te zoeken;
    F een correctie toepassen door middel van een
        herweging.   
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte of niet-aselecte methoden:
    Afhankelijk van beschikbare informatie, omvang en
    aard van de onderzoekspopulatie, het beschikbare
    steekproefkader en het onderzoeksdoel, kan gekozen
    worden uit één of meerdere methoden. 

    Aselecte steekproefmethoden verdienen de voorkeur,
    maar dit zal niet altijd lukken en zal er moeten
    worden gewerkt met niet-aselecte steekmethoden.
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte of niet-aselecte methoden:
    Aselecte methoden zijn o.a.:
    F volkomen aselecte steekproeftrekking;
    F gedeeltelijk aselecte steekproeftrekking;
    F systematische steekproeftrekking;
    F getrapte steekproeftrekking;
    F (proportioneel) gestratificeerde steekproeftrekking;
    F disproportioneel gestratificeerde steekproeftrekking;
    F geclusterde steekproeftrekking.
    Niet-aselecte methoden zijn o.a.:
    F quotasteekproeftrekking;
    F convenience-steekproeftrekking;
    F judgment-steekproeftrekking;
    F sneeuwbalsteekproeftrekking.
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:
    F Volkomen aselecte steekproeftrekking:
        = 100% representatieve steekproef. 
        Kan uitsluitend wanneer men beschikt over de
        gehele onderzoekspopulatie = steekproefkader.
        Zodoende: vrijwel nooit volkomen a-select.

    F Gedeeltelijk aselecte steekproeftrekking:
        Indien er geen complete lijst van adressen van de
        onderzoekspopulatie is, zal de trekking op onder-
        delen aselect (ad random) moeten gebeuren.  Dit
        kan bijv. door ad random telefoonnummers te
        genereren en vervolgens te vragen naar de oudste
        aanwezige. 
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:
    F Systematische steekproef (intervalsgewijs)
        = methode waarbij gehele adressenbestanden
        op systematische wijze worden doorlopen
        (iedere zoveelste element).  Omdat anders steeds
        zal worden begonnen met adres #1, dient de start
        ad random te gebeuren.

    F Getrapte steekproeftrekking:
        Hier wordt in meerdere stappen (afzonderlijke
        steekproeftrekkingen) een uiteindelijke steekproef
        gecreëerd.  Bijv.: eerst ad random gemeenten
        trekken, daarna per gemeente ad random straten
        trekken, en dan één of meer huisnummers.  
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:
    F (Proportioneel) gestratificeerde steekproef
        waarbij gehele onderzoekspopulatie in een
        aantal deelpopulaties (strata = lagen) worden
        verdeeld, waarna uit elk van deze strata, naar
        evenredigheid qua strata-verdeling, afzonder-
        lijke steekproeven worden getrokken. 
 >>
    F Disproportioneel gestratificeerde steekproef
        als boven, maar waarbij nu de verhoudingen van
        de strata in de steekproef ongelijk zijn aan de
        verhoudingen van de strata in de populatie.
 >>
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:
    F Geclusterde steekproef (clustersteekproef)
         waarbij steekproefkader vanwege geografische
         spreiding of lager onderzoeksbudget wordt
         gespitst in groepen (clusters) waarna een aselecte
         steekproef van clusters wordt getrokken. 
         Vervolgens wordt ieder element uit ieder
         getrokken cluster ondervraagd (1-traps cluster-
         steekproef).
         Ook mogelijk: na trekking van een aantal clusters
         wordt een aselecte steekproef van elementen uit
         ieder getrokken cluster getrokken (2-traps
         clustersteekproef).
    >>
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Aselecte methoden:



19

STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Niet-aselecte methoden:
    F Quotasteekproeftrekking:
         Hierbij wordt de populatie op basis van belangrijk
         geachte variabelen opgedeeld in een aantal strata,
         bijv. leeftijden.  De interviewer moet dan in een
         bepaald gebied een aantal personen (een quotum)
         in een bepaalde stratum ondervragen.
         Het niet-aselect zijn heeft hier vooral te maken
         met het feit dat de interviewer zelf respondenten
         uitkiest (die vast wel hieraan willen meewerken).

         Voorafgaand aan deze steekproef kunnen (inter-
         net)panels ‘gepolst’ zijn, bestaande uit respon-
         denten die zichzelf aanmelden (zelf-selectie).
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Niet-aselecte methoden:
    F Convenience-steekproeftrekking:
         Steekproeftrekking in winkelcentra, waarbij
         passanten over een product worden ondervraagd.
         Alleen mensen die boodschappen doen maken
         kans om in de steekproef terecht te komen.

    F Judgment-steekproeftrekking:
         Ook een non-random methode, waarbij personen
         voor de steekproef worden gekozen op basis van
         eigen oordeel of inschatting.  Bijv. alleen zware
         gebruikers van een product, of bij industrieel
         onderzoek alleen experts op een vakgebied. 
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STEEKPROEVEN

Methoden van steekproeftrekking

M Niet-aselecte methoden:
    F Sneeuwbalsteekproeftrekking:
         Methode in geval van kleine of slecht bereikbare
         doelgroepen, waarbij repondenten tevens worden
         gevraagd andere gekwalificeerde respondenten te
         noemen of op te roepen, die aan het onderzoek
         zouden willen deelnemen.  
         Niet-aselect omdat minder populaire mensen of
         mensen met minder contacten minder kans op
         deelname hebben.  


