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Voorwoord

Op feesten en partijen ben je niet bepaald populair als je vertelt dat je ‘sta-
tisticus’ bent. Dat wordt deels veroorzaakt door de verwachting dat statistiek 
moeilijk is en saai, en deels doordat mensen denken dat statistiek iets is waar je 
in het dagelijks leven nauwelijks mee te maken hebt.
Toch vertel ik met plezier: ‘Ik ben statisticus!’ Ik geef les in statistiek en ik vind 
het heel leuk en interessant om statistiek te gebruiken. Waarom? Ik kan mijn 
ongebreidelde nieuwsgierigheid naar antwoorden op vragen in de samenleving 
bevredigen door middel van het analyseren en interpreteren van data. Boven-
dien, je beseft het misschien niet, maar iedereen gebruikt dagelijks statistiek, 
leest erover in de krant, ziet het op de tv en op internet en past het toe op het 
werk. Veel studenten zien het nut van statistiek niet in als ze op de universiteit 
beginnen, maar vaak krijg ik na een aantal jaren positieve reacties van mensen 
die constateren dat ze toch veel aan de cursussen statistiek hebben gehad.
Hoe komt dat nu, dat veel mensen toch zo tegen statistiek opzien? En … wat is 
er aan te doen? Dat was zo ongeveer het onderwerp van mijn proefschrift, en 
vier jaar intensieve studie resulteerde in een aantal aanbevelingen om onder-
wijs in statistiek ‘aantrekkelijker’ te maken. Maar ja, hoe doe je dat dan? Minder 
saaie onderwerpen (noem maar eens een alternatief voor de ‘standaarddevia-
tie’), prettige interactie tijdens de lessen, vooral heel veel hulp en uitleg en bij 
voorkeur het afschaffen van tentamens? Tja, daar heb ik ook het antwoord niet 
op. Wel heb ik geprobeerd om met dit boek statistiek wat toegankelijker en dui-
delijker te maken. Ik hoop dat ik in die opzet geslaagd ben.
De meesten van jullie gebruiken dit boek omdat de opleiding het voorschrijft. 
Ik weet het: je ziet op tegen de colleges, tegen het moeilijke huiswerk, de oefe-
ningen met SPSS en vooral het tentamen. Wat ik voor jullie kan doen is mijn 
ervaring met statistiek en met het geven van cursussen aan beginners en gevor-
derden omzetten in een heldere en functionele tekst. Ik ben sinds de jaren 
negentig bij methodologie- en statistiekonderwijs betrokken, niet alleen als 
ontwerper en auteur, maar juist ook als docent. Het zijn vooral de studenten 
die mij gedurende de afgelopen jaren hebben geïnspireerd en gestimuleerd om 
statistiek toegankelijk te maken voor een breder publiek en het uit de stoffige 
academiekamertjes te trekken. Statistiek is van alle tijden en van alle mensen.
In de afgelopen jaren heb ik vele voorbeelden van statistische technieken ver-
zameld, kritisch gekeken naar de uitleg van de vele verdelingen, transformaties 
en testen, en daaruit heb ik op basis van mijn ervaring en de leerdoelen in het 
hoger onderwijs een keuze gemaakt. Statistiek is een middel om een doel te 
bereiken, geen doel op zich. Statistiek moet toch vooral worden gebruikt om 
gegevens te ordenen, om goede resultaten te presenteren en om ze bruikbaar te 
maken voor de samenleving. Statistiek als instrument dus.
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Schrijven is een eenzaam vak. Achter de computer, tot in de late uurtjes, vele 
weekends was ik er zoet mee. Toch komt zo’n boek niet in eenzaamheid tot 
stand. Daarom wil ik graag een aantal mensen bedanken. Allereerst Saskia 
Haartsen, Astrid van der Schee, Esther den Hollander, Rianne de Klerk, Robby 
Peele en Lenneke van der Mark, voor het meedenken, redigeren, becommenta-
riëren en vooral het moreel steunen van het schrijfproces.
Verder wil ik Joseph Resovsky, Alexander Whitcomb, Rob Erven en Rika Ver-
hoef bedanken voor hun waardevolle adviezen en bijdragen. Rob Erven voor-
zag het manuscript van minutieus commentaar en hij liet me op een andere 
wijze naar de tekst kijken.
Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan mijn studenten van de cursus 
‘multivariate statistiek’ die mij behulpzaam waren bij het bedenken van voor-
beelden om betrouwbaarheid en validiteit duidelijk te maken. De voorbeelden 
zijn van Thom, Lotte, Anna, Carina, Fleur, Sasja, Koen, Daida, Janneke, Bas en 
Merijn.
Het is al vaak gezegd en geschreven: zonder thuisfront ben je nergens. Inmid-
dels zijn ze mijn gebogen houding achter de computer zo gewend dat ze vreemd 
opkijken als ik dan eens een weekend besluit om niet te werken.
Ik draag dit boek op aan de toekomstige generatie, die in nog grotere mate 
met statistiek in aanraking zal komen dan nu al het geval is. Immers, de infor-
matiestromen worden steeds sneller, cijfers spelen een steeds belangrijkere rol 
in allerlei processen. Statistiek, met al haar regels en voorwaarden, is daarbij 
onontbeerlijk. Over twintig jaar zullen studenten nog steeds statistiekonderwijs 
volgen. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan het verhelderen van de uitleg en het 
vereenvoudigen van de toepassing, en daarmee aan een grotere aantrekkings-
kracht van het vak.

Bij de tweede druk

Statistische methoden veranderen niet snel, formules liggen vast. Wil je dus 
een tweede druk van een statistiekboek maken, dan houd je rekening met ver-
anderende curricula in het hoger onderwijs, en luister je naar de docenten die 
het vak statistiek verzorgen. Dat is ook voor deze tweede druk gebeurd. Dit 
betekent dat de tweede druk van Statistiek in stappen is voorzien van geactua-
liseerde voorbeelden, nieuwe opdrachten en checkpoints, en een frisse lay-out. 
Verder is daar waar nodig de structuur van de tekst aangepast en zijn de docen-
ten-opmerkingen en errata in de tekst verwerkt. Ook de website is aangepast 
met vernieuwde antwoordsleutels, geactualiseerde links en aanvullend extra 
materiaal. Bij het bewerken van de tekst heb ik dankbaar gebruikgemaakt van 
al jullie opmerkingen en commentaren. Daarvoor wil ik jullie hartelijk danken. 
Ook wil ik jullie vragen dit te blijven doen. Zo kunnen we blijven werken aan de 
dynamiek en de reikwijdte van dit interessante vak.

Nel Verhoeven
Middelburg, voorjaar 2017
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Wanneer gebruik 
je statistiek?

De titel van deze inleiding lijkt wat vreemd. Wanneer gebruik je statistiek?
Het antwoord is duidelijk: eigenlijk altijd! Het dagelijkse leven is er vol van:
– In de rij bij de kassa schat je de wachttijd in.
– Je berekent je gemiddelde eindcijfer voor het vak Economie.
– Je leest in de krant dat er morgen 50% kans is op de zon.

Statistiek, wat is dat eigenlijk?
De eerste vraag die zich aandient, is: wat is statistiek eigenlijk? Statistiek wordt 
gezien als de wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken, 
interpreteren en presenteren van kwantitatieve gegevens. Eigenlijk is statistiek 
‘wetenschap-overstijgend’ omdat het multidisciplinair wordt toegepast. Het 
slaat een brug tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines omdat het 
zowel in de natuur- als in de sociale wetenschappen wordt gebruikt, maar ook 
bij alfawetenschappen, zoals linguïstiek. Het is een vakoverstijgende methode, 
een hulpmiddel om cijfermatige gegevens te verwerken. Dat gebeurt met grafie-
ken, tabellen en met behulp van toetsen.

Statistiek gaat over cijfermatige analyse, de analyse van getallen, van numerieke 
gegevens. Die gegevens moet je eerst verzamelen. Wanneer doe je dat? Meestal 
tijdens een onderzoek. In dit inleidende hoofdstuk geven we de statistiek een 
plek in onderzoeksprojecten. We laten zien wanneer je statistiek inzet en welke 
plaats het in je onderzoek inneemt. Statistiek kan ook duiden op ‘statistieken’: 
een verzamelwoord voor de presentatie van cijfermatige resultaten. Dat komt 
eigenlijk op hetzelfde neer.

Het nut van statistiek
Statistiek is geen populair onderwerp; ook is het geen gewild vak in de oplei-
ding. Dat heeft deels te maken met het verplichtende karakter van de leerstof. 
De drempel om extra statistiekcursussen te volgen of om statistiek toe te passen 
is vaak hoog. Deels komt dat omdat veel mensen het nut van statistiek voor hun 
professionele loopbaan en voor de samenleving niet zien. Dat is niet terecht. 
In tegenstelling tot de verwachting wordt statistiek (bijna) dagelijks toegepast: 
in de media, tijdens je werk, en natuurlijk tijdens je studie. Wanneer statistiek 
vaker gebruikt wordt als middel om een doel te bereiken en niet als doel op zich, 
zal de drempel om statistiek toe te passen lager worden. Statistiek moet worden 
ingezet als instrument, om vragen te beantwoorden. Het moet vooral worden 
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gebruikt om gegevens te ordenen, om goede resultaten te presenteren en om ze 
bruikbaar te maken voor de samenleving.

Met dit boek probeer ik vooroordelen over statistiek weg te nemen. Dat gebeurt 
door levendige, aansprekende en actuele voorbeelden te gebruiken die dicht bij 
de belevingswereld van de student liggen, door statistische technieken op een 
simpele en heldere wijze uit te leggen en door veel oefenstof aan te bieden. Geen 
lange theoretische verhandelingen over formules, maar eenvoudige en duide-
lijke toepassingen in de praktijk.

Statistiek leren
Als je dan toch een cursus statistiek gaat volgen, is het goed om veel te oefe-
nen. Je hebt geluk als je zelf aan een onderzoeksproject kunt meedoen: oefe-
ning genoeg. Is dat niet zo, dan adviseren we je om veel in groepjes te werken: 
een docent is niet altijd voorhanden, en onze ervaring is dat studenten elkaar 
heel goed kunnen helpen met het maken van opdrachten en het bestuderen van 
lastig materiaal. En dan is er de onvolprezen docent, dus: blijf niet met vragen 
zitten, maar stel ze ook echt (je bent heus niet de enige die iets niet begrijpt), 
vraag om extra uitleg waar dat nodig is.
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Verschillende soorten statistiek
Je kunt statistiek op verschillende manieren gebruiken:
– Om gegevens te ordenen en te beschrijven: we spreken dan van beschrij-

vende statistiek.
– Om kansen mee te berekenen: kansrekening is een meer theoretische vorm 

van statistiek waarbij op basis van een theoretische verdeling de kans wordt 
berekend dat een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt.

– Om gegevens te toetsen en de resultaten breder toe te passen: we spreken 
dan van inferentiële (inductieve) of toetsende statistiek.

In deze methode beginnen we met beschrijvende statistiek, om daarna de 
 basisbeginselen van de kansrekening te bespreken, en ten slotte nemen we je 
mee in de toetsende statistiek.

In dit boek en bijbehorende website zijn ervaringen met statistiek en met het 
geven van cursussen aan beginners en gevorderden samengebracht en omgezet 
in heldere en functionele tekst. In de afgelopen jaren zijn allerlei voorbeelden 
van statistische technieken verzameld, is kritisch gekeken naar de uitleg van de 
vele verdelingen, transformaties en testen, en daaruit is op basis van ervaring 
(en de leerdoelen) in het hoger onderwijs een keuze gemaakt.

In bijna ieder hoofdstuk dat nu volgt, hebben we formules gebruikt: waar nodig 
is dat gebeurd, waar dat niet nodig was, hebben we ze weggelaten. Dus: zo min 
mogelijk maar zo veel als nodig. En wat denk je? Het aantal formules dat je nodig 
hebt om kennis te maken met de statistiek in dit boek, past op minder dan vier 
kantjes A4. Dat is nog eens een meevaller.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van deze methode is om je als student een aantal instru-
menten te geven om gegevens (bestanden) te analyseren. Het bevat een inlei-
ding in statistische methoden van data-analyse. De bedoeling is dat je leert om 
deze statistische instrumenten in te zetten bij de kwantitatieve verwerking van 
gegevens. Het kan als tekstboek dienen, maar het kan ook als naslagwerk wor-
den gebruikt wanneer je kwantitatieve gegevens moet verwerken.

Een andere belangrijke doelstelling is om je statistiek ‘eigen’ te maken. Het boek 
en de website zijn zodanig opgebouwd dat op logische wijze wordt uitgelegd 
hoe een bepaalde techniek werkt, waar deze voor gebruikt wordt, en bij welke 
onderzoeksvragen deze techniek kan worden toegepast. De nadruk ligt niet 
zozeer op de formules achter de technieken (hoewel deze wel worden uitge-
legd), maar meer op de toepassing ervan. Ten slotte is het de bedoeling om de 
informatie ‘just in time’ en ‘just enough’ aan te bieden. Dat wil zeggen: de juiste 
hoeveelheid uitleg en informatie op het moment dat het nodig is.
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Deze methode is geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, en het dient 
als naslagwerk voor mensen die kwantitatieve onderzoeksgegevens willen ver-
werken.

Opbouw van het boek
Voordat de ‘harde’ statistiek begint, moet je weten wat de plaats is van statistiek 
in onderzoeksprojecten: wanneer gebruik je statistiek en hoe verhoudt zich dat 
tot de rest van je onderzoek? Daarover gaat hoofdstuk 1. Hier besteden we aan-
dacht aan een aantal basisbegrippen bod en bespreken we de fasen van onder-
zoek: ontwerp, dataverzameling, analyse en evaluatie. We laten zien waar en 
hoe je statistiek kunt inzetten en hoe je deze resultaten presenteert. Deze korte 
samenvatting van de fasen van onderzoek is gebaseerd op de methode Wat is 
onderzoek?, die eerder in deze reeks is verschenen.

Na de behandeling van een aantal basisbegrippen komt de beschrijvende sta-
tistiek aan de orde. In hoofdstuk 2 behandelen we meetniveaus, centrum- en 
spreidingsmaten, figuren en tabellen. Waar nodig wordt de leerstof verdiept, 
zoals bij de positie van waarnemingen of eigenschappen van verdelingen. We 
beginnen met beschrijvingen van telkens één variabele, univariate statistiek. 
Daarna bespreken we de beschrijvende statistiek met twee variabelen, bivari-
aat dus (hoofdstuk 3). Daar gaat het om grafieken van twee variabelen en om 
kruistabellen.

analyseren

ontwerpen

evalueren

verzamelen

Figuur 1 Fasen in onderzoek

Ook nu komen we er niet onderuit: het behandelen van kansrekening, punt- en 
intervalschatting, hypothesetoetsing, significantie en toetsresultaten. We doen 
dit echter stapsgewijs, in de hoofdstukken 4 en 5. We behandelen eerst een 
aantal kansverdelingen die nodig zijn om toetsen te begrijpen. Daarna worden 
in hoofdstuk 5 punt- en intervalschattingen behandeld. Vervolgens besteden 
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we aandacht aan toets-theorie; we leggen uit wat hypothesen zijn, waarom ze 
nodig zijn en hoe je met ‘significantie’ omgaat. Hoofdstuk 5 wordt afgesloten 
met een methode voor het uitvoeren van toetsen, de W8-procedure.

Significantie

Het begrip ‘significantie’ is de afgelopen decennia vaak misbruikt om beleid te 
maken, producten te verkopen (‘echt’ significante verbeteringen … nou, echt niet 
dus), en mensen anderszins over de streep te trekken. Kijk maar naar de reclame van 
een bekend wasmiddel dat ‘significant betere resultaten geeft dan haar concurren-
ten’. Het is belangrijk te bekijken wat zo’n begrip betekent, hoe je ermee omgaat en 
welke alternatieven je hebt voor interpretatie, want die zijn er wel natuurlijk (vooral 
in de nuance van de interpretatie van resultaten naar beleidsmakers toe). Dit doen 
we in hoofdstuk 5. Zo komen ook begrippen als kwaliteit van een effect, de sterkte 
van verbanden, onderscheidingsvermogen (in het Engels ‘power’ genoemd) en 
fouten van zowel de eerste als de tweede soort aan de orde. Helaas leidden ze de 
afgelopen tijd tot misvattingen en fouten in interpretaties, en (erger nog) tot foute 
beslissingen en maatregelen. Waar zijn de echte statistici als je ze nodig hebt?

In deze methode komen ook diverse toetsen aan de orde, afgeleid van de leer-
doelen in het hoger onderwijs. In hoofdstuk 6 worden toetsen behandeld voor 
verschillen tussen twee populaties. Dat zijn de z- en de t-toets, voor gepaarde 
en onafhankelijke metingen. Ook de toets voor één gemiddelde wordt behan-
deld. In hoofdstuk 7 komen correlatie- en regressieanalyse aan bod: het analy-
seren van verbanden tussen twee variabelen en het interpreteren van mogelijke 
effecten. Een uitbreiding van ‘verschiltoetsen’ vind je in hoofdstuk 8: de vari-
antieanalyse toetst verschillen tussen meer dan twee groepen. Om gevolg te 
kunnen geven aan de toenemende stroom van variabelen op laag meetniveau 
(zogenoemde ‘kwalitatieve variabelen’) behandelen we in hoofdstuk 9 ten slotte 
een aantal verdelingsvrije alternatieven voor correlatie- en verschiltoetsen. 
Met verdelingsvrije toetsen testen we verbanden of verschillen tussen groepen, 
 zonder dat aan de voorwaarden van meetniveaus en verdeling is voldaan.

Maar, zoals aangekondigd, beginnen we met een kort overzicht (in hoofdstuk 1) 
van de onderzoeksfasen waar het allemaal om draait en bespreken we een aan-
tal sleutelbegrippen.

Leeswijzer
Ben je een beginner wat betreft statistiek, dan verdient het aanbeveling om 
het boek van begin tot eind door te werken en de oefenopdrachten te maken. 
 Overleg met medestudenten of -onderzoekers is daarbij zeker raadzaam. Heb 
je ervaring met kwantitatieve analyse, dan kan deze lesmethode prima als 
 naslagwerk dienen, via de specifieke hoofdstukindeling of via de uitgebreide 
index.
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Hulpmiddelen
Om je het leren gemakkelijker te maken bieden we bij dit boek verschillende 
hulpmiddelen aan:
– Leerdoelen: aan het begin van elk hoofdstuk worden de leerdoelen vermeld.
– Checkpoints: ieder onderwerp eindigt met een paar controlevragen, zodat je 

kunt nagaan of je het geleerde goed begrepen hebt.
– Per onderwerp worden, naast een stuk theorie, diverse voorbeelden gegeven.
– Formules worden niet zomaar aangeboden; ze worden tot in detail uitge-

legd.
– Het boek bevat een samenvattend overzicht van alle gebruikte formules, 

handzaam samengebracht op de binnenzijde van het omslag van het boek.
– In de bijlage achter in het boek zijn vier tabellen van kansverdelingen opge-

nomen.
– Opdrachten: aan het eind van ieder hoofdstuk is een aantal opdrachten 

opgenomen, zodat je kunt oefenen met de procedures, de technieken en 
de interpretatie van uitkomsten. Tenzij anders vermeld berusten de data 
voor deze opdrachten niet op daadwerkelijk verzamelde gegevens. Waar we 
gebruikmaken van bestaande resultaten, wordt de bron vermeld.

– Op de website www.statistiekinstappen2edruk.nl vind je het volgende 
materiaal:
• uitwerkingen van de opdrachten;
• de antwoorden van de checkpoints;
• extra materiaal per hoofdstuk, zoals meer informatie over het uit rekenen 

van centrummaten met SPSS, de tweezijdige z-tabel, de Chi-kwadraat-
toets voor de verdeling van één variabele, etc.;

• een overzicht van veelgebruikte onderzoekstermen, met hun definitie;
• een oefententamen met meerkeuzevragen;
• een introductie en extra uitleg over SPSS;
• een introductie in Excel;
• links naar interessante statistische informatie;
• suggesties voor aanvullende literatuur en links; daar vind je een aantal 

e-boeken (in het Engels) met interactieve oefenstof voor statistiek, extra 
uitleg, voorbeelden en heldere teksten;

• presentaties voor de docenten;
• keuzediagrammen om de keuze voor een statistische toets te vergemak-

kelijken.

In de tekst van het boek wordt, wanneer dat nodig en handig is, naar de website 
verwezen. Dat gebeurt met behulp van het hiernaast afgedrukte symbooltje.
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SPSS
Je maakt ook langzaam kennis met de SPSS-software, zowel met de opdracht-
structuur, de datavelden als met de resultatenvensters. Aan het eind van dit 
boek ben je in ieder geval in staat om SPSS te gebruiken voor een reeks eenvou-
dige analyses. Een inleiding in het programma is te vinden op de www.statistiek 
instappen.nl. Alle technieken in het boek zijn ook in SPSS uitgewerkt. Verder is 
bij alle statistische bewerkingen een voorbeeld van SPSS te vinden. SPSS brengt 
ieder jaar een nieuwe versie uit. De versies die voor dit boek gebruikt  zijn, 
zijn 22 en 24 (Mac en Windows). Bij het verschijnen van dit boek is er onge-
twijfeld weer een nieuwe versie uit. Onze ervaring is dat er meestal geen grote 
wijzigingen zijn en dat je met een handleiding van een eerdere versie van SPSS 
heel goed uit de voeten kunt.

Ten slotte
Hierboven staan toezeggingen over eenvoud van de uitleg, de stapsgewijze 
structuur, informatie die alleen wordt aangeboden wanneer en waar het nodig 
is. Verder hebben we ons ten doel gesteld geen ‘statistiekbijbel’ of ‘statistiek-
kookboek’ te schrijven. Lastig, want stapsgewijze analyses en uitgangspunten 
bij je toetsen zouden al snel het tegendeel doen vermoeden. Mocht je in dit 
boek toch tekenen van ‘verval’ ontdekken, schroom dan niet om ons hierover 
te berichten. We passen het in een volgende versie graag aan.
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1Onderzoek doen

In de inleiding schreven we het al: dit boek gaat over het analyseren van kwanti-
tatieve gegevens, statistiek dus. Meestal vindt de analyse plaats tijdens de derde 
fase van je onderzoek: de analysefase. Dat betekent dat statistiek slechts een 
onderdeel is van je hele onderzoeksproject. Je hebt al een ontwerp gemaakt, 
gegevens verzameld en een deel van je verslag is ook al klaar.

In dit eerste hoofdstuk bespreken we kort alle fasen van zo’n kwantitatief 
onderzoeksproject. Naast een beschrijving van de inhoud van iedere fase geven 
we een overzicht van veelgebruikte begrippen in die fase. Ook hebben we een 
casus opgenomen, die we per fase voor je uitwerken. Mocht je net aan je onder-
zoek begonnen zijn en de eerste bladzijde van dit boek openslaan, dan raak je 
in ieder geval bekend met het onderzoeksjargon. Ook leer je wanneer statisti-
sche analyses aan de orde komen tijdens je project. Ten slotte raak je thuis in 
de wereld van dataverzameling en rapportage. Wil je meer weten over het hele 
onderzoeksproces, dan heb je baat bij de leeswijzers die zijn opgenomen.

Leerdoelen

Aan het eind van dit hoofdstuk ben je bekend met:
– de fasen van praktijkonderzoek;
– een aantal veelgebruikte begrippen;
– de mogelijkheden van ontwerp, dataverzameling, analyse en rapportage.

1.1 Fase 1 – De ontwerpfase van onderzoek

We staan stil bij het begin van je onderzoeksproject. Bij het ontwerpen van je 
onderzoek komt van alles kijken. Je moet het onderwerp afbakenen, de pro-
bleem- en doelstelling opstellen, een voorstel uitwerken voor het verzamelen 
van gegevens, een voorstel uitwerken voor de analyse en een tijdpad maken dat 
ook haalbaar is. Oeps, geen gemakkelijke klus.
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Voorbeeld Foodtruck-festival 1

Sinds een paar jaar worden overal in Nederland zogenaamde foodtruck-festivals 
 ge organiseerd, een trend overgewaaid uit de Verenigde Staten. Een foodtruck-festival is 
een kleinschalig evenement waarbij allerlei gerechten vanuit een aantal mobiele keukens 
(vaak in omgebouwde bestelwagens en caravans) worden aangeboden in bijvoorbeeld 
een park. Een en ander wordt omlijst met muziek. De festivals zijn meestal gratis toegan-
kelijk. Stel, je doet onderzoek naar de beleving van en mening over de organisatie van 
deze festivals.

Tijdens de ontwerpfase komt de opzet van je onderzoeksproject tot stand. Dat 
doe je in overleg met je begeleider, eventueel met de opdrachtgever. Doe je zelf-
standig onderzoek, dan is het toch verstandig om het ontwerp met iemand te 
bespreken. Simpel gezegd komt de start van je onderzoek hierop neer:
a. Er is een aanleiding voor het onderzoek: een medisch onderzoeker wil een 

nieuw medicijn testen, er zijn problemen in een woonwijk die om onderzoek 
vragen, er moet een beleidsmaatregel worden ontwikkeld, men wil een pro-
duct geëvalueerd hebben, er moet een nieuwe markt worden verkend, en ga 
zo maar door.

b. Er ligt een vraag of probleem; daaruit formuleer je de probleemstelling en 
een doelstelling. Samen vormen zij de probleemomschrijving voor je project. 
De doelstelling is tweeledig: je geeft aan wat de opdrachtgever met de resul-
taten wil doen en je beschrijft de onderzoeksdoelen.

c. Je bakent je onderwerp goed af: wat valt er wel onder en wat niet. Welke 
definities gebruik je, zijn er eerdere onderzoeksresultaten bekend, welke 
theoretische modellen kun je gebruiken? Dat doe je met een vooronderzoek.

d. Je stelt een plan op voor het uitvoeren van het onderzoek, met daarin:
– de aanleiding en de probleemstelling;
– een voorstel tot een dataverzamelingsmethode, periode en populatie;
– een voorstel voor de analyse;
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– een overzicht van te verwachten situaties die mogelijk de betrouwbaar-
heid/validiteit aantasten;

– een tijdpad.

Het is belangrijk dat je het uiteindelijke ontwerp met je opdrachtgever en/of 
je begeleider bespreekt en dat je precies afspreekt wat je wel, niet en wanneer 
gaat doen. In sommige gevallen is er ook sprake van een onderzoeksbudget. Je 
krijgt dan geld voor het uitvoeren van het onderzoek (de onderzoekers worden 
ervoor betaald) of om de kosten te betalen (bijvoorbeeld van een laboratorium, 
het printen van vragenlijsten of reiskosten).

Logboek
We sluiten deze paragraaf af met een tip: houd een onderzoekslogboek bij 
waarin je aantekeningen maakt over je onderzoek. Zo’n logboek is in iedere 
onderzoeksfase bijzonder handig: je kunt keuzemomenten noteren, gespreks-
verslagen opnemen, korte notities maken, een tijdpad bijhouden, en ga zo maar 
door. Het nut van een logboek wordt zeker bewezen tijdens de analysefase: je 
kunt de stappen in de analyse bijhouden, tussentijdse berekeningen uitvoeren, 
interpretaties opschrijven en notities maken over het verdere verloop van je 
analyse.

Voor zo’n logboek kun je een schrift gebruiken, maar Excel of Access, of zelfs 
Word zijn handige programma’s om een log in bij te houden. Digitale tools om 
een logboek bij te houden zijn er ook, bijvoorbeeld Evernote, Google Drive, 
iDrive. Het voordeel van deze digitale tools is dat je actuele aantekeningen op 
iedere device dat je gebruikt zichtbaar zijn. Gebruik je toch een schrift, mar-
keer dan belangrijke beslissingen met een gekleurde zelfklevende ruiter, zodat 
je deze terug kunt vinden.

Voorbeeld Foodtruck-festival 2

Aanleiding voor het onderzoek naar beleving van foodtruck-festivals is dat de gemeen-
ten die de festivals organiseren, willen weten of het aanbod aansluit bij de bezoekers-
populatie. En dat geldt niet alleen voor eten en drinken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn 
dat overdag activiteiten voor (kleine) kinderen (en hun ouders) worden georganiseerd, 
terwijl de avonden meer gericht zijn op een volwassen festivalpubliek. Verder is het van 
belang dat de organisatie gladjes verloopt, veilig, gezond en in goede harmonie. Daarom 
is het goed om ook de deelnemende foodtruckers, beveiliging, verkeersregelaars, spon-
sors en andere organisatoren bij het onderzoek te betrekken. De volgende vraag zou als 
probleemstelling kunnen dienen: hoe beleven de bezoekers en deelnemers het food-
truck-festival in 2016 in hun gemeente en welke aanbevelingen ten aanzien van de orga-
nisatie en het aanbod kunnen worden gedaan voor volgende edities van het festival?

Op de website vind je een begrippenlijst waarin veelgebruikte onderzoeks-
termen kort worden uitgelegd.
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1.2 Fase 2 – Data verzamelen

Nu je ontwerp vaststaat, ben je klaar voor de tweede fase, het verzamelen van 
de gegevens. Daar valt veel over te zeggen, veel meer dan in een korte paragraaf 
is samen te vatten. We beperken ons tot de hoofdlijnen: wat houdt ‘data verza-
melen’ in, welke hoofdgroepen van dataverzameling zijn er, welke typen zijn 
geschikt voor statistische analyse?

Wat gebeurt er tijdens de fase van dataverzameling? Tja, dat lijkt een bijna over-
bodige vraag, toch? We verzamelen data! Vergis je niet, want er komt veel bij 
kijken.

Allereerst is er een onderscheid te maken tussen kwalitatieve en kwantitatieve 
dataverzameling: het verzamelen van cijfermatige gegevens en van niet-cijfer-
matige gegevens. Deze keuze maak je op basis van je probleemstelling. Vervol-
gens bepaal je precies welke methode je gaat gebruiken: wordt het een enquête, 
een experiment, ga je interviews houden, observeren of literatuuronderzoek 
doen?

Daarna ga je de begrippen meetbaar maken, met andere woorden, je maakt vra-
gen voor de enquête, een experimentele behandeling, een interviewvraag of een 
observatiecategorie. Dit heet operationaliseren. Het is een lastige fase, omdat je 
maar één gelegenheid hebt om je vragen te stellen en dus moet het wel in één 
keer goed zijn. Hier schuilt het gevaar dat je begripsvaliditeit wordt aangetast. 
Je vraagt je voortdurend af: meet ik wel wat ik meten wil?

Ten slotte ga je de data ook werkelijk verzamelen. Dan dienen zich weer nieuwe 
beslismomenten aan:
– Welke populatie heb ik voor ogen (dat heb je, als het goed is, ook al in het 

onderzoeksontwerp opgenomen)?
– Welke steekproef ga ik trekken? Trek ik wel een steekproef?
– Hoe ga ik mogelijke deelnemers benaderen?
– Hoe zorg ik ervoor dat ik een zo hoog mogelijke respons krijg?

Kwantitatief of kwalitatief gegevens verzamelen
Wil je gegevens verzamelen bij een grote groep personen, zijn de te verzamelen 
gegevens oppervlakkig, niet van gevoelige aard of doe je metingen bij mensen 
die een bepaalde behandeling ondergaan, dan kies je meestal voor een kwanti-
tatieve methode van dataverzameling. Je hoeft immers niet ‘de diepte in’ met je 
vragen, je kunt oppervlakkig en snel iemands mening meten en je hebt in korte 
tijd de beschikking over (veel) cijfermatige gegevens. Welke methoden zijn er 
zoal? De hoofdgroepen:
– de enquête: een vragenlijst voor een grote groep personen;
– het experiment: het meten van een effect van een behandeling of een test op 

een bepaalde uitkomst, in een laboratorium (zuiver experiment) of in een 
natuurlijke omgeving (veldexperiment).
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– de secundaire analyse: een heranalyse (met een nieuwe vraag) op kwantita-
tieve gegevens die al eerder voor een ander doel verzameld zijn.

Het kan ook zijn dat je probleemstelling gaat over achtergronden van bepaalde 
gebeurtenissen of gedrag, vanuit het perspectief van de deelnemende personen. 
Of je wilt meer inzicht in de leefgewoonten van een bepaalde groep mensen 
die met elkaar leven, dan alleen cijfermatige gegevens. Of je zoekt verklaringen 
voor situaties in het heden, met behulp van gebeurtenissen in het verleden. In al 
deze gevallen verdient een kwalitatieve methode de voorkeur. De hoofdgroepen 
zijn:
– het interview: een gesprek op hoofdlijnen met één persoon of een groep 

mensen waarin het perspectief van de onderzochte persoon of groep voor-
opstaat;

– de observatie: het systematisch waarnemen van het gedrag van een of meer 
personen, bijvoorbeeld in hun eigen omgeving; observatieonderzoek kent 
een aantal subtypen, zoals directe en indirecte observatie;

– kwalitatief bureauonderzoek, bijvoorbeeld archiefonderzoek, secundaire 
kwalitatieve analyse van bestaand tekstmateriaal, inhoudsanalyse, litera-
tuuronderzoek, enzovoort.

Voorbeeld Foodtruck-festival 3

De onderzoeker ontwerpt voor het foodtruck-festival twee methoden van dataverzame-
ling: zowel een enquête onder bezoekers, als interviews met een aantal deelnemende 
gemeenten, foodtruckers en veiligheidsfunctionarissen. Hij kiest voor een enquête onder 
bezoekers, omdat dan een grote groep personen kan worden ondervraagd, op een vrij 
groot aantal vragen. De gegevens kunnen kwantitatief worden geanalyseerd. Van de 
deelnemende gemeenten, foodtruckers en veiligheidsfunctionarissen wordt meer spe-
cifieke informatie verwacht en een mening die vanuit een bepaalde achtergrond wordt 
gegeven. Dat is de reden dat daar voor diepte-interviews wordt gekozen: veel informatie 
in de diepte bij een vrij kleine groep personen. De opzet is daarmee zowel kwantitatief 
als kwalitatief.

Kwaliteitsaspecten bij het inrichten van je onderzoek
Bij het ontwerpen van je onderzoek houd je rekening met de onderzoekskwali-
teit. Deze is grofweg in twee soorten te verdelen:
– betrouwbaarheid, de mate waarin je onderzoek toevallige fouten bevat;
– validiteit, de mate waarin je onderzoek systematische fouten bevat; hier 

wordt ook weer een onderscheid in aangebracht:
• interne validiteit: de mate waarin je de juiste conclusies kunt trekken;
• externe validiteit: de mate waarin je resultaten generaliseerbaar zijn;
• begripsvaliditeit: de mate waarin je meet wat je wilt meten.
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Deze kwaliteitsaspecten spelen een heel belangrijke rol gedurende je hele onder-
zoek. Je houdt er rekening mee als je de opzet van je onderzoek ontwerpt, bij de 
dataverzameling en analyse en je kijkt erop terug in de discussie en conclusie. 
We zullen er, waar nodig, speciale aandacht aan besteden.

Populatie en steekproef
Voordat je een statistische analyse op de verzamelde data loslaat, is het belang-
rijk om te weten wat het verschil is tussen een populatie en een steekproef, en 
welke gevolgen het trekken van een bepaalde steekproef heeft voor de statisti-
sche methodes die je kiest en voor je analyseresultaten. Elk beslismoment heeft 
consequenties.

De populatie is het domein van je onderzoek. Dat zijn alle eenheden (personen, 
cases, enz.) waarover je een uitspraak wilt doen. Zo kun je onderzoek doen 
naar studieresultaten van studenten medicijnen aan Nederlandse universitei-
ten, of de mening van Facebook-gebruikers analyseren, of BMW-autobezitters 
onderzoeken.

Het is bijna nooit mogelijk om iedereen in je populatie te bevragen. Daarom 
kiezen de meeste onderzoekers ervoor om een steekproef te trekken waarmee 
je bij een deel van de populatie gegevens verzamelt. Dat kan op twee manieren: 
select en aselect. Zo kun je een willekeurige steekproef trekken uit alle inge-
schreven medicijnenstudenten aan Nederlandse universiteiten, uit het klanten-
bestand van BMW aselect een steekproef trekken, of (maar dan nu select) je 
Facebook-vrienden vragen mee te doen aan je onderzoek.

Bij een aselecte steekproef selecteer je willekeurig, met behulp van een bepaalde 
methode. Iedere persoon of eenheid in je populatie heeft een berekenbare kans 
om in de steekproef terecht te komen.
Methoden van aselecte steekproeftrekking zijn:
– enkelvoudig aselect: een simpele steekproef uit alle eenheden in de popula-

tie;
– stratificatie: de populatie bestaat uit ‘strata’, bestaande deelpopulaties; uit 

ieder stratum wordt een aselecte steekproef getrokken;
– systematisch met een aselect begin: uit de populatie wordt aselect een begin 

getrokken, daarna volgt iedere vijfde of tiende persoon, enzovoort; deze 
methode is populair bij onderzoek in woonwijken; dan wordt op huisnum-
mer geselecteerd;

– cluster: in de populatie zijn clusters aanwezig; er wordt een steekproef van 
clusters getrokken en deze clusters worden in hun geheel onderzocht, bij-
voorbeeld bepaalde klassen in een school;

– getrapt: een combinatie van meerdere steekproefmethoden, meestal met een 
cluster als basis.
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Bij een selecte steekproef selecteer je personen op basis van specifieke kwali-
teiten, of omdat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Selecte steekproeven 
worden ook ingezet als de mogelijkheid ontbreekt om een aselecte steekproef te 
trekken. Methoden van selecte steekproeftrekking zijn:
– praktisch bruikbaar: iedereen die wil, kan meedoen;
– quota: je selecteert een aantal respondenten per kenmerk, bijvoorbeeld 

50 mannen en 50 vrouwen;
– sneeuwbal: je begint in je eigen netwerk en vraagt mensen of zij nog iemand 

kennen die wil meedoen aan je onderzoek; zo groeit je steekproef;
– doelgericht: je ondervraagt mensen op specifieke ervaringen of expertise, 

bijvoorbeeld bij expertonderzoek;
– zelfselectie: kandidaten voor onderzoek kunnen zich aanmelden als ze aan 

bepaalde voorwaarden voldoen; dit gebeurt vaak bij medische experimen-
ten waarbij de proefpersonen aan bepaalde fysieke ingangseisen moeten 
voldoen.

Waarom is het belangrijk dat steekproeven willekeurig zijn?
Het doel van onderzoek is om met de resultaten uitspraken te doen over je 
populatie. Als je slechts over een steekproef beschikt, een deelverzameling dus, 
dan moet je ervoor zorgen dat deze op belangrijke kenmerken op deze popula-
tie lijkt; de steekproef moet dus representatief zijn. Pas dan kun je de resultaten 
generaliseren! Bij aselecte steekproeven is die mogelijkheid het grootst.

Dat neemt niet weg dat we dit toch moeten toetsen. Dat doen we door te analy-
seren in welke mate de steekproef op de populatie lijkt. We zullen deze genera-
lisatie pas toepassen indien we zeker zijn dat onze resultaten niet het gevolg zijn 
van de samenstelling van de steekproef.

Wanneer is een experiment ‘willekeurig’?
Bij experimenten is over het algemeen geen sprake van aselecte steekproeven, 
want er worden geen steekproeven getrokken. Proefpersonen melden zichzelf 
aan. Toch wil een onderzoeker waarborgen dat de experimentele resultaten 
valide zijn. Dat gaat dan als volgt:
– Proefpersonen worden geselecteerd op bepaalde kenmerken.
– Vervolgens worden deze proefpersonen willekeurig aan de verschillende 

condities van een experiment toegewezen.
– Dat heet randomisatie.

Externe validiteit is geen harde eis bij experimenteel onderzoek. Interne vali-
diteit speelt daarentegen wel een grote rol; die wordt door deze randomisatie 
verhoogd.
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Het veld in: de dataverzameling
Wil je een goede basis leggen voor je analyse, dan moet je kwalitatief goede 
gegevens verzamelen. Voor statistische analyse zullen dat meestal experimen-
tele gegevens en enquêtegegevens zijn, soms ook bestaande datasets. Aan die 
laatste kun je niet zoveel verprutsen, want die zijn al eens voor een ander doel 
verzameld. Het is echter van het grootste belang dat je experimentele data en 
enquêtedata goed van kwaliteit zijn. Wat betekent dat?

Voor kwantitatieve data onder andere:
– voldoende grote steekproeven, dat maakt je data betrouwbaar;
– niet te veel missende waarden, dan is je dataset minder representatief;
– goede vragen en experimentele instrumenten, dat maakt je begripsvaliditeit 

goed (maar ook de betrouwbaarheid).

Voor kwalitatieve data onder andere:
– goed voorbereide interviewers;
– grote en aselecte steekproeven zijn niet nodig, maar je hebt voldoende gege-

vens nodig voor inhoudelijke generaliseerbaarheid;
– goede vragen en de juiste observatiecategorieën, voor het verhogen van de 

begripsvaliditeit.

Voorbeeld Foodtruck-festival 4

Voor het onderzoek onder bezoekers en deelnemers aan het foodtruck-festival is geko-
zen voor een enquête en een aantal diepte-interviews. Voor de laatste neemt de onder-
zoeker een selecte steekproef van experts: twee gemeentelijke vertegenwoordigers, 
twee foodtruckers en twee veiligheidsexperts. De enquête onder bezoekers wordt uitge-
voerd door studenten, die een even aantal van vijftig mannen en vrouwen ondervragen 
die het festival bezoeken. Een ‘quotasteekproef’ dus. De onderzoeker weet dat hij zijn 
resultaten niet zal kunnen generaliseren. Dat is ook niet zo belangrijk: de festivaldirecteur 
wil graag een indicatie van de evaluatie door de bezoekers; dan is een aselecte steek-
proef niet nodig en in dit geval niet zo handig ook.

1.3 Fase 3 – Gegevens analyseren

Eigenlijk lijkt het dubbelop: een heel boek over statistische analyse en dan ook 
nog een paragraaf in hoofdstuk 1. Het is echter belangrijk om de plaats van sta-
tistiek in het onderzoeksgeheel te zien. Daarom zetten we nu alvast een aantal 
basisbegrippen voor je op een rij.

Dat analyse ook zonder getallen kan plaatsvinden, bewijst wel de kwalitatieve 
analyse van gegevens. Deze analysestrategie wordt gebruikt in heel veel dis-
ciplines, zoals antropologie, kunsthistorisch onderzoek, literatuuronderzoek, 
maar ook bij het analyseren van ‘gevoelige’ gegevens (dus bijvoorbeeld over las-
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tige onderwerpen). Voor de volledigheid zullen we er hier kort aandacht aan 
besteden.

Kwantitatieve analyse
Bij kwantitatieve analyse gebruik je statistische methoden. Je maakt een samen-
vatting van de verzamelde gegevens, en je toetst een aantal verwachtingen op 
zo’n manier dat je hieruit een aantal conclusies kunt trekken. Er komt heel 
wat bij kijken. Meestal werk je met een steekproef. Het doel is om je conclu-
sies te verbreden (generaliseren) naar de populatie. Hypothesen zijn statisti-
sche verwachtingen over je populatie. Eerst moet je bepalen welke hypothesen 
je gaat toetsen, vervolgens beschrijf je de gegevens en je toetst je hypothesen. 
Met andere woorden: je gaat na in hoeverre de gevonden resultaten aan toeval 
te wijten zijn of aan werkelijke verschillen of relaties in een populatie kunnen 
worden toegeschreven.

Om deze analyses te kunnen doen moet je weten hoe je data eruitzien. Dat kan 
door de gegevens (variabelen) te beschrijven, door te kijken naar de verdeling 
en naar het niveau van je variabelen en door na te gaan of je data compleet zijn. 
Het ‘meetniveau’ bepaalt in hoeverre je een bepaalde statistische test mag toe-
passen. Dit zullen we in hoofdstuk 2 bespreken.

Voor het doen van analyses geldt een bepaalde procedure. Hierover wordt in de 
volgende hoofdstukken veel verteld. Om je een indruk te geven volgt hier alvast 
een voorproefje van de analyseprocedure:
1. Welke vragen ga je met je analyse beantwoorden? Oriëntatie op de gegevens: 

hoeveel ‘missende waarden’ zijn er, wat is hun meetniveau, hoe zien de ver-
delingen eruit, wat is het gemiddelde en de spreiding, welke waarde komt 
het meeste voor, wat is de mediaan? Deze indruk heb je nodig om een ana-
lyseplan te kunnen maken, een plan waarin je de juiste toetsen weergeeft.

2. Welke hypothesen (verwachtingen over de uitkomst) ga je toetsen?
3. Op basis van de oriëntatie: welke toetsen ga je gebruiken?
4. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
5. Wat is het bijbehorende significantieniveau (grenswaarde voor het trekken 

van statistische conclusies)?
6. De toetsen worden uitgevoerd. Welke resultaten zie je?
7. Hoe groot is de kans dat je verwachtingen uitkomen?
8. Wordt je hypothese verworpen of niet? Hoe luidt je interpretatie in ‘gewoon 

Nederlands’?

Om de keuze voor een bepaalde toets gemakkelijker te maken is op de website 
een  keuzediagram voor kwantitatieve analyse geplaatst. Deze diagram is ook te 
vinden op www.watisonderzoek5edruk.nl (Verhoeven, 2014).
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Kwalitatieve analyse
Vaak wil je meer achtergrond dan alleen een ‘waarderingscijfer’ (‘meten is 
weten’), en je wilt ook de ervaringen analyseren van personen die aan je onder-
zoek meedoen, niet alleen een kaal cijfer. Daarom neemt kwalitatieve analyse 
een grote plaats in. We willen er dan ook voor pleiten om naast kwantitatieve 
gegevens ook kwalitatieve gegevens te verzamelen, triangulatie dus (het inzet-
ten van meerdere methodes om je vragen te beantwoorden). Daarmee wordt de 
scope van het onderzoek verbreed en kunnen we, naast statistische generalisa-
tie, ook naar inhoudelijke generalisatie streven.

Voorbeeld Foodtruck-festival 5

De analyse voor de data die bij het foodtruck-festival verzameld zijn, verloopt als volgt:
– Kwantitatieve resultaten worden met behulp van SPSS geanalyseerd, er worden 

tabellen en grafieken aangemaakt en de evaluaties van de mannelijke bezoekers 
worden met die van de vrouwelijke bezoekers vergeleken.

– De kwalitatieve gegevens worden geanalyseerd met een methode waarin gezocht 
wordt naar samenvattende begrippen per tekstgedeelte. Alle gevonden begrippen 
worden geordend, er worden verbanden gezocht en uiteindelijk wordt een diagram 
van de gevonden resultaten gemaakt.

1.4 Fase 4 – Evaluatie en rapportage van je resultaten

Gedurende het laatste deel van je onderzoek schrijf je de conclusies en bediscus-
sieer je de resultaten. Dit is ook de fase waarin je het onderzoeksverslag schrijft, 
waarin je verantwoording aflegt van de gebruikte methoden en je je resultaten 
interpreteert. Hier komt ook de kwaliteit van de resultaten aan de orde, bij het 
bespreken van de betrouwbaarheid en de validiteit van de resultaten. Ten slotte 
bespreek je eventuele beperkingen van je onderzoek en doe je aanbevelingen.

In deze paragraaf laten we zien hoe je een onderzoeksverslag opbouwt en hoe 
je de resultaten bespreekt, voornamelijk in het kader van betrouwbaarheid en 
validiteit. Hierbij lichten we een aantal basisbegrippen toe.

Opbouw van je onderzoeksverslag
In figuur 1.1 is de standaardindeling van een onderzoeksrapport weergegeven. 
Een inhoudsopgave staat er niet bij. Dat komt omdat veel onderzoeksverslagen 
als artikel gepubliceerd worden. Voor de duidelijkheid kun je die natuurlijk 
bijvoegen. De inhoudsopgave komt dan direct achter de samenvatting te staan, 
maar voor de inleiding.
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Titelblad
Samenvatting
Inleiding
Methode
Resultaten
Conclusie en discussie
Literatuurlijst
Bijlagen

Figuur 1.1 Indeling onderzoeksrapport

Titelpagina
Hier komt de titel en (eventueel) de ondertitel, je naam, datum en plaats, de 
naam van je begeleider, de school of het instituut waarbij het onderzoek is 
gedaan. De opdrachtgever (indien aanwezig) wordt hier niet vermeld.

Samenvatting
Een lastig onderdeel. In ongeveer 250 woorden schrijf je op waar het onderzoek 
over ging, hoe de data zijn verzameld en geanalyseerd en wat de hoofdconclusie 
is. Soms wil je ook mensen bedanken die bij het onderzoek geholpen hebben. 
Daarvoor moet je dan een apart voorwoord schrijven.

Inleiding
In dit deel van je verslag beschrijf je de aanleiding van je onderzoek, de pro-
bleem- en doelstelling. Doe je empirisch onderzoek, dan beschrijf je hier je 
 theoretische opzet, de literatuurstudie die de basis vormt voor je onderzoek, 
of je geeft aan wat eerdere studies aan resultaten lieten zien. Verder baken je de 
begrippen af, je geeft definities en je formuleert theoretische verwachtingen.

Methode
Dit is een belangrijk onderdeel van je onderzoeksverslag, omdat je hier verant-
woording aflegt voor de gebruikte methode van onderzoek en de operationali-
satie. Het is ook het meest gestructureerde onderdeel, en is verdeeld in een aantal 
subsecties: populatie en steekproef, ontwerp en methode van dataverzameling, 
operationalisatie (meetinstrumenten) en analyseprocedure. Je geeft precies aan 
wat het domein is, welke dataverzamelingsmethode je gebruikt en waarom, hoe 
je meetinstrument (zeg maar de vragen in je enquête, de  observatiecategorieën 
of de experimentele conditie) tot stand is gekomen, en welke statistische of 
kwalitatieve analyses je gaat uitvoeren.
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Resultaten
In dit gedeelte van het verslag geef je alle resultaten van je analyses weer. Dat 
wil zeggen dat je alle cijfers presenteert, of de uitkomsten van je kwalitatieve 
analyse. Doe je statistische analyses, dan is dit het deel waarin je aangeeft welke 
hypothesen verworpen worden en waarom, wat de sterkte is van eventuele 
gevonden verbanden, welke verschillen en overeenkomsten je hebt gevonden 
en hoe die eruitzien. Een en ander wordt voorzien van de nodige tabellen en 
figuren. Wij raden je wel aan een keuze te maken: een paar belangrijke figuren 
en tabellen in de hoofdtekst, alle andere tabellen en figuren in de bijlagen.

Conclusie en discussie
In het vierde deel van je verslag bespreek je het antwoord op de probleem-
stelling. Dat lijkt net op een samenvatting van je resultaten, maar het verdient 
aanbeveling om de conclusie toch in je eigen woorden te schrijven. Het verdient 
geen schoonheidsprijs als je alleen de resultaten in verkorte vorm herhaalt, 
bovendien moet je vermijden dat je hier nog cijfermatig materiaal gebruikt. 
Daar is in de resultaten-sectie al voldoende aandacht aan besteed.

Naast een antwoord op de probleemstelling geef je een interpretatie en je 
schrijft een discussie. Daarbij komen leermomenten aan de orde, maar ook een 
bespreking van de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek, eventuele 
kritiekpunten en misschien een bespreking van een relevante en recente ont-
wikkeling (voorzien van een bron natuurlijk). Indien je onderzoek voor een 
opdrachtgever hebt uitgevoerd, dan kun je de discussie voorzien van een aantal 
aanbevelingen.

Literatuurlijst
Alle gebruikte bronnen zet je in alfabetische volgorde in de literatuurlijst. Ze 
worden uiteraard ook in de tekst geciteerd waar dat nodig is. Voor veel manus-
cripten wordt APA gebruikt, de vormgeving van de American Psychological 
Association, versie 6.

Bijlagen
In de bijlagen (ook wel appendix genoemd) doe je al het overige materiaal, een 
uitnodigingsbrief, een kopie van de vragenlijst of de gespreksonderwerpen, 
aanvullende figuren en tabellen. Alles is voorzien van nummer en titel, zodat je 
er in de hoofdtekst naar kunt verwijzen.

Leeswijzer Wat is onderzoek?
In dit hoofdstuk hebben we slechts een bloemlezing gegeven van de opzet en 
uitvoering van onderzoek. Wil je meer weten hierover? Dan is het boek Wat 
is onderzoek? uit deze reeks een aanrader. In hoofdstuk 2 en 3 van dat boek 
vind je uitgebreide informatie over het onderzoeksontwerp, over de onder-
zoeksopzet, over de te gebruiken vraagstelling(en), de afbakening en het voor-
onderzoek. De hoofdstukken 4 tot en met 7 behandelen alle ins en outs van 
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 dataverzamelingsmethoden. De hoofdstukken 8 en 9 bevatten alle informatie 
die je nodig hebt om je gegevens te analyseren en de hoofdstukken 10 en 11 
behandelen uitgebreid welke stappen je tijdens de vierde fase zet. Ook worden 
hier diverse schrijftips gegeven.

Verder lezen? Op de website staan onder de rubriek Tips & tools verschillende 
tips voor boeken over onderzoeksprojecten.

Verder met statistiek
In dit hoofdstuk hebben we een samenvatting gegeven van een onderzoeks-
project, de fasen waaruit zo’n project bestaat en de belangrijkste aandachts-
punten tijdens het onderzoek. Deze samenvatting is natuurlijk verre van 
compleet, maar het geeft een indruk van de manier waarop een onderzoek 
wordt opgezet. De rest van het boek is gewijd aan statistiek, de kwantitatieve 
variant van de derde fase van onderzoek.

Dan rest ons niets anders dan je veel succes te wensen!

Statistiek in stappen 2016.indd   31 17-01-17   09:29:00


