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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Functies van de vragenlijst

M Koppeling aan de onderzoeksvraag:
    F De vragenlijst is een middel om zodanige
        informatie van respondenten te verkrijgen, dat
        daaromtrent conclusies kunnen worden
        getrokken over de populatie.  Dit met het doel
        om onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 
    F In dit verband moet een vragenlijst de
        informatie op een makkelijke en geordende
        manier ontsluiten.
    F Vragen die uiteindelijk in de vragenlijst worden
        gebruikt, vormen als het ware operationele
        definities van de gewenste informatie.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Uitnodiging voor deelname:
        vaak zal eerst een uitnodiging gestuurd
        worden om deel te nemen aan het onderzoek.
        Belangrijk hierbij is dat duidelijk wordt
        gemaakt waarom deelname zo van belang is,
        en dat de respondent hiertoe gemotiveerd
        wordt (what’s in it for me?).
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Start van de vragenlijst:
        duidelijk moet zijn waar de vragenlijst
        betrekking op heeft, dus: titel aangeven.
        Verder zullen aan het begin van de vragenlijst
        een of meer filtervragen kunnen worden
        gesteld om vast te stellen of de respondent tot
        de doelgroep behoort:
        ‘Heeft u in het afgelopen jaar een bibliotheek
        bezocht?’
        G ja.        G nee.  
        Indien nee: u behoort niet tot de doelgroep die
        wij zoeken.  Bedankt voor uw deelname!
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Hoofddeel van de vragenlijst:
        het is belangrijk dat de vragen to-the-point
        zijn en geclusterd per deelontwerp.  Niet van
        de hak op de tak.
        Verder, zo ver als mogelijk, de vragen van
        breed naar smal ordenen, trechteren, bijv.:
        ‘hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar de
        bibliotheek bezocht?’, e.d.  Vragen over de
        genres van boeken komen dan als laatste.
        Ook meer persoonlijke vragen (sociaal-econo-
        misch-demografisch) kunnen beter aan het
        einde van de vragenlijst worden gesteld.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Afsluiting van de vragenlijst:
        dit bestaat in elk geval uit 2 delen:
        G een mogelijkheid om op- of aanmerkingen te
            maken over de vragenlijst, een soort
            feedback voor de onderzoeker;

        G een bedankje voor het meewerken aan het
            onderzoek, en een mogelijkheid om email- of
            postadres achter te laten voor het kunnen
            toezenden van een beloning of de uitslag
            van het onderzoek; 
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Aandachtspunten bij het maken van vragenlijst:
        G lengte van de vragenlijst: wanneer deze te
            lang is (vaak bij > 10 min.), haken mensen
            af.  De vragen dienen gericht te zijn op need
            to know informatie;

        G routing van de vragenlijst; voorbeeld:
            wanneer de respondent in een vraag
            aangeeft een bepaald product nooit te
            gebruiken, is het zeer irritant wanneer
            vervolgens vragen langs komen die hier aan
            voorbijgaan;
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het opstellen van vragenlijsten

M Structuur van de vragenlijst:
    F Aandachtspunten bij het maken van vragenlijst:
        G taalgebruik: dit moet passen bij de
            doelgroep, en moet vooral zo eenvoudig
            mogelijk zijn, uiteraard zonder spel- en
            typefouten;

        G privacy en anonimiteit: dit dient duidelijk te
            worden gecommuniceerd.  Hoe wordt met de
            gegevens omgegaan, welke waarborgen
            worden gegeven, enz.?
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het formuleren van goede vragen

M Open, gesloten en multiple choice vragen:
    F dubbele vragen vermijden (rijdt deze auto
        zuinig en comfortabel?), en open vragen
        (tekstvragen) eveneens beter niet gebruiken
        (leiden tot veel meningen of tot teveel
        antwoorden, en kunnen lastig gecodeerd
        worden);

    F hoewel vaak lastig te formuleren, kunnen
        gesloten vragen wel makkelijker worden
        gecodeerd.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het formuleren van goede vragen

M Open, gesloten en multiple choice vragen:
    F gesloten vragen kunnen op:
        G dichotome wijze  worden gesteld (met maar
            2 antwoordmogelijkheden: ja/nee,
            man/vrouw, enz.), of 
        G op multiple choice wijze (met 1 of meer
            antwoordmogelijkheden (welke van de
            volgende auto’s zou u overwegen te
            kopen?).
            Multiple choicevragen moeten wel worden
            voorzien van het juiste aantal en correcte
            antwoordcategorieën (dus niet slechts bijv.
            enkele automerken noemen).
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het formuleren van goede vragen

M Open, gesloten en multiple choice vragen:
    F overlappende antwoordcategorieën, ontstaan
        wanneer 2 antwoorden elkaar overlappen,
        bijv.:
        ‘Hoe oud bent u?’
        G 18 - 25 jaar
        G 25 - 35 jaar
        G 35 - 45 jaar
        G 45 - 55 jaar
        G 55 - 65 jaar
        G 65 jaar of ouder.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Het formuleren van goede vragen

M Open, gesloten en multiple choice vragen:
    F ontbrekende antwoorden, vooral bij vragen
        waar een respondent mogelijk geen antwoord
        op kan geven, bijv.:
        ‘Hoe klantvriendelijk vindt u <..bedrijf..>?’
        G zeer klantvriendelijk
        G voldoende klantvriendelijk
        G neutraal
        G klantonvriendelijk
        G zeer klantonvriendelijk.

        Wat hier ontbreekt: G weet niet / geen mening
        waardoor vaak ‘neutraal’ wordt aangekruist.



ja

nee hoor !misschien ?
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F vragen die feitelijk alleen sociaal wenselijk
        worden beantwoord, bijv.:
         ‘Hoe vaak rijdt u te hard met uw auto binnen
         de bebouwde kom?’
         G vaak
         G af en toe
         G zelden
         G nooit.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F vragen die feitelijk alleen sociaal wenselijk
        worden beantwoord:
        Beter is om de vraag te specificeren, bijv.:
         ‘In Nederland mag met max. 50 km/u binnen
         de bebouwde kom worden gereden; op woon-
         erven max. 30 km/u.  Als er weinig verkeer is,
         hoe hard rijdt u dan?
         G tussen 10 en 20 km/u te hard
         G tot 10 km/u te hard
         G de toegestane snelheid
         G tot 10 km/u onder de toegestane max. snelheid
         G tussen 10 en 20 km/u onder de toegestane max.
             snelheid.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F suggestieve vragen:
        betreffen vragen die de respondent een
        bepaalde kant op sturen, bijv. ‘Vindt u ook dat er
        te vaak binnen de bebouwde kom te hard wordt
        gereden?’
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F suggestieve vragen:
        Om dit probleem te omzeilen kan gebruik
        gemaakt worden van stellingvragen, bijv.:
        ‘Uit onderzoek van SWOV blijkt dat 75% van alle
        automobilisten te hard binnen de bebouwde kom
        rijden.  Denkt u dat dit percentage zal worden
        teruggedrongen wanneer de toegestane max.
        snelheid wordt aangepast?’
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Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F dubbele vragen:
        betreffen meerdere vragen in één vraag, hetgeen
        bij de beantwoording voor onduidelijkheid zorgt.
        Bovendien is ook voor het onderzoek onduidelijk
        waarop het antwoord betrekking heeft. 
        Voorbeeld:
        ‘Beoordeel de volgende stelling: er wordt binnen
        de bebouwde kom te hard gereden en er zijn te
        weinig verkeersdrempels geplaatst.’
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F negatief geformuleerde vragen:
        betreffen vragen die een ontkenning bevatten,
        bijv.:
        ‘In hoeverre bent u het niet eens met het
        gemeentelijke besluit om het aantal verkeers-
        drempels te verlagen?’
        G zeer oneens
        G oneens
        G eens
        G zeer eens.
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Verkeerde vragen

M Kenmerken van verkeerde vragen:
    F te moeilijke vragen:
        vaak ten gevolge van het gebruik van vakjargon
        of te vage termen, bijv.:
        ‘In hoeverre bent u het eens met de gemeente-
        lijke plannen voor doorontwikkeling van de
        verkeersveiligheid?’
        G zeer eens  G eens  G oneens  G zeer oneens.

    F Om al dit soort verkeerde vragen zoveel als
        mogelijk te voorkomen, is het vaak zinvol om
        een pilotenquête te houden, bijv. onder
        collega’s, vrienden of familie.
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Schaalmeting

M Likert-schaal, Osgood-schaal:
    F schaalmeting, schaaltechnieken worden in
        marktonderzoek ingezet om opinies en
        houdingen (attitudes) van respondenten te
        meten, en om na te gaan welke beelden
        consumenten van bepaalde merken e.d.
        (images) hebben. 

    F Voor het meten van attitudes wordt veelal
        gebruik gemaakt van Likert-schalen; voor het
        meten van images worden vaak Osgood-
        schalen ingezet.
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Schaalmeting

M Likert-schaal, Osgood-schaal:
    F Likert-schaal:
        ook wel een unipolaire ordinale schaal genoemd,
        waarbij wordt gevraagd in hoeverre
        respondenten het eens zijn met bepaalde
        stellingen, meestal volgens 5-puntsschalen :
        “Beoordeel de volgende stelling: ik heb mijn
        carrière geheel in eigen hand.”
                          G helemaal mee eens
                          G mee eens
                          G niet mee eens, niet mee oneens
                          G mee oneens
                          G helemaal mee oneens



prijs:
zeer goedkoop

kwaliteit:
zeer slecht

service:

zeer slecht

zeer duur

gemidd. scores respondenten

1 2 3 4 5 6 7

zeer goed

merk A merk B merk C

zeer goed
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VRAGENLIJST, ASPECTEN

Schaalmeting

M Likert-schaal, Osgood-schaal:
    F Osgood-schaal:
        ook wel semantische differentiaal of bipolaire
        ordinale schaal genoemd, waarbij respondenten
        worden gevraagd merken e.d. te beoordelen
        aan de hand van tegengestelde uitspraken of
        woordparen, meestal volgens 7-puntsschalen:
        “Wat vindt u van merk A?:”

          Prijs:         zeer goedkoop F F F F M F F zeer duur
          Kwaliteit: zeer slecht        F M F F F F F zeer goed
          Service:    zeer slecht        F F F M F F F zeer goed

23

VRAGENLIJST, ASPECTEN

Schaalmeting

M Likert-schaal, Osgood-schaal:
    F Osgood-schaal:
        hoewel, strict genomen, het hier gaat om een
        ordinale schaal, waarvoor geen gemiddelde
        waarden mogen worden gesteld, wordt dit toch
        veel gedaan, bijv. bij meerdere respondenten:
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Schaalmeting

M Likert-schaal, Osgood-schaal:
    F Stapel-schaal:
        een probleem hierbij is dat het niet altijd
        eenvoudig is om tegengestelde woordparen te
        benoemen, bijv. ‘romig <-> ??’ of ‘zoet <-> ??’
        In dit verband is een zgn. (10-punts) Stapel-
        schaal ontworpen die dit probleem omzeilt:

         Absoluut Absoluut
         van   niet van
         toepassing    toepassing

         +5   +4   +3   +2   +1    romig    -1   -2   -3   -4   -5  



prijs

kwaliteit

merk

A
merk

B

merk

F

merk

E

merk

C

merk

D

merk

G

1

1

2

3

5

6

7

2 3 5 6 7
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Schaalmeting

M Perceptual mapping (multivariate techniek):
    de Osgood-weergave 
    hiervóór levert bij veel
    merken een chaotische
    plaatje; perceptual
    mapping biedt dan
    uitkomst: 
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Schaalmeting

M Associatie-test:
    Een bijzondere vorm van schaaltechniek is de
    (impliciete) associatie-test (IAT), waarbij de
    reactietijd (response latency) van de respondent
    centraal staat bij het koppelen van verschillende
     merken steeds aan 2 termen, bijv.: aantrekkelijk /
     onaantrekkelijk.

    Bij snelle reactie heeft een respondent blijkbaar
    een sterkere associatie of attitude dan bij een
    langzamere reactie.
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De complete vragenlijst

M Belangrijkste elementen en ordening:
    Samenvattend, een vragenlijst bevat minimaal 
    de volgende elementen:
    O titel
    O introductie (uitleg reden van deze enquête)
    O filtervragen voor onderzoeksdoelgroep
    O vragen over onderzoeksonderwerp, geclusterd
        en getrechterd
    O vragen voor statistische doeleinden (zoals
        inkomen, huishoudgrootte, e.d.)
    O bedankje voor deelname
    O mogelijkheid voor feedback van respondent +
        adressering voor evt. beloning of i.d.


