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HET BEREKENEN VAN DE STEEKPROEFOMVANG 

 

Bij het verrichten van kwantitatief onderzoek (bijvoorbeeld met behulp van enquêtes) moet de onderzoeker 

rekening houden met de ‘betrouwbaarheid’, ‘validiteit’, ‘representativiteit’ en ‘nauwkeurigheid’. 

 

Betrouwbaarheid:  Ook wel aangeduid met ‘herhaalbaarheid’. Het geeft aan dat de onderzoeker het 

onderzoek op zo’n manier heeft opgezet dat een herhaling van het onderzoek (bijvoorbeeld door een 

andere onderzoeker) DEZELFDE uitkomsten zou opleveren.  Een onderzoeker zorgt voor een betrouwbaar 

onderzoek door er op te letten dat de vragen duidelijk zijn en niet verkeerd kunnen worden uitgelegd door 

de respondenten. Vragen mogen ook niet ‘sturend’ zijn, zodat de respondenten niet eerlijk antwoorden zie 

verder onderstaande aandachtspunten. 

Validiteit: Heeft ermee te maken dat je de vragen wel moet stellen aan de juiste mensen. Als je onderzoek 

doet naar de tevredenheid over babyshampoo en je vraagt het aan 20 mannen zonder kinderen dan heeft 

je onderzoek geen waarde. Omdat het niet VALIDE is. Dat geldt ook als je de verkeerde vragen stelt. Als je 

in een onderzoek over babyshampoo aan 100 jonge moeders vraagt wat ze vinden van de kleur van 

babykamers dan levert dat geen nuttige informatie op voor het babyshampoo-onderzoek. Dat noemen we 

dan ook NIET VALIDE. 

Representativiteit: Ook moet je erop letten dat je de vragen stelt aan de juiste mix van respondenten. Stel 

bijvoorbeeld dat je onderzoek doet naar de tevredenheid van het publiek bij het optreden van Marco 

Borsato. En je vraagt 100 vrouwelijke bezoekers van boven de 40 jaar naar hun mening dan mis je de 

meningen van mannen, vrouwen jonger dan 40 en kinderen. Je onderzoek gaat dan dus niet over ‘de 

bezoekers van Marco Borsato’ maar alleen over de ‘vrouwelijke bezoekers van Marco Borsato van boven 

de 40 jaar’. We zeggen het onderzoek is NIET REPRESENTATIEF voor ALLE bezoekers. Representatief 

betekent ‘ juiste afspiegeling/ vertegenwoordiging van alle elementen uit je populatie’.  

Betrouwbaarheid heeft ook te maken met het AANTAL deelnemers/ respondenten. Dat is niet vreemd. 

Wanneer je een enquête houdt en het gaat bijvoorbeeld over de smaak van bier. Dan heb je niet genoeg 

aan een enquête onder 3 mensen. Je kunt dan misschien zeggen dat 3 mensen het ‘bier niet lekker 

vonden’ maar je kunt dan niet zeggen ‘Nederlanders vinden het bier niet lekker’. Daarvoor moet je veel 

meer mensen om hun mening vragen. 

Betrouwbaarheid bij kwantitatief onderzoek heeft ook nog te maken met de vraag : Hoe groot is de kans 

dat ik onder mijn respondenten een aantal deelnemers heb die er wel HEEL AFWIJKENDE meningen op 

nahouden? Stel nu dat ik per ongeluk juist DIE respondenten aantref in mijn steekproef! Dan komt er dus 

uit mijn onderzoek een heel ‘afwijkend’ resultaat!  Hoewel dat niet helemaal uit te sluiten is bij een 

steekproef kunnen we wel de KANS berekenen dat dit gebeurt. Statistici hebben die kansen berekend en 

een tabel opgesteld die we de Z-waarde tabel noemen.  

Z-waarde tabel: 

niveau              z-waarde  

68%  1 

80%  1,28 

90%  1,65 

95%  1,96 

99%  2,57 

 

Als je wilt dat de kans op ‘zeer afwijkende’ uitkomsten als gevolg van ‘zeer afwijkende’ meningen in je 

steekproef klein is dan kies je voor een betrouwbaarheid van 99%. Dat betekent dan dat de kans op een 

zeer afwijkende uitkomst doordat je per ongeluk mensen met zeer afwijkende meningen in je  



2 
 

 

 

 

 

steekproef hebt maar 1% is. Als je tevreden bent met een kans van 5% dat dit gebeurt dan kies je voor een 

betrouwbaarheid van 95%.(betrouwbaarheidsniveau = 95%) 

 

Als je de grootte van je steekproef gaat berekenen dan moet je aangeven wat het 

‘betrouwbaarheidsniveau’ moet zijn’. In de tabel zoek je dan de bijbehorende Z-waarde op en die vul je in, 

in de STEEKPROEFFORMULE. 

 

DE STEEKPROEFFORMULE 

Voor het berekenen van het aantal enquêtes dat nodig is voor je onderzoek maken we gebruik van 2 

formules.  Soms heb je maar 1 van de 2 nodig. 

De eerste formule heet de FORMULE VOOR DE MINIMALE STEEKPROEFOMVANG 

Formule:  n = p% x q% x (z/e%)² 

Hierin is  

n : de  minimale steekproefomvang  

p%= percentage van de gespecificeerde  categorie  

q%= percentage dat niet tot de gespecificeerde categorie hoort  

z= z-waarde (van betrouwbaarheidsniveau)  

e%= de vereiste foutmarge  

 

Deze formule gebruik je altijd. En wanneer je onderzoekspopulatie groter is dan 10 000 (personen/ 

elementen) dan heb je aan deze formule genoeg. De n die je hiermee berekent is dan de steekproefgrootte 

die je nodig hebt voor je onderzoek. 

 

Bij minder dan 10.000 elementen in de populatie gebruiken we ook nog de 2e formule. 

Dit is de FORMULE VOOR DE GECORRIGEERDE STEEKPROEFOMVANG 

               n       

       n’ =      1 + (n/N) 
 

Hierin is: 

n’ = gecorrigeerde minimale steekproefomvang  

n = minimale steekproefomvang  

N = de totale populatie 

Rekenvoorbeeld: 

Paula onderzoekt de tevredenheid van de vaste gasten van een Hotel. Het hotel heeft 1100 vaste gasten. 

Ze wil een enquête afnemen met vragen over de tevredenheid. Hoeveel enquêtes moet ze nu afnemen? 

 

Stap 1: Hoe betrouwbaar moet het onderzoek zijn? (Meeste onderzoekers kiezen voor een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%) 
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Stap 2: Hoe nauwkeurig moet het onderzoek zijn? Wanneer uit het onderzoek komt dat 30% van de 

respondenten ontevreden is. Moet het rapport dan ook zo nauwkeruig zijn dat 30% van ALLE GASTEN 

ontevreden is? Of mag het ook zo zijn dat het rapport een percentage geeft dat er een paar % naast mag 

zitten?. Dus dat je in het rapport schrijft: Ik heb het niet helemaal precies kunnen meten maar tussen de 

25% en 35% van alle gasten is ontevreden. (Dit is de nauwkeurigheidsmarge die je kiest) 

Stap 3: Heeft onderzoeker zelf al een sterke aanwijzing over de uitkomst? 

(Meestal hebben onderzoekers geen zekere verwachting van de uitkomst / of vinden ze het veiliger om dat 

niet te ‘gokken’). 

 

Stap 4: Hoe groot is de populatie? (Populatie= totaal aantal mensen/elementen waar het onderzoek over 

gaat). In het geval van Paula gaat het in totaal dus om 1100 gasten. (populatiegrootte is 1100). 

Stap 5: Invullen van de formule voor de MINIMALE STEEKPROEFOMVANG. 

 

Paula vult de formule als volgt in: 

n = p% x q% x (z/e%)²       >>>>                 n= 50 x 50 x (1,96/5) ² 
 

Uitleg:  

Paula heeft geen idee van de uitkomst van het onderzoek en vult voor p 50 in en ook voor q 50 in. (Dit 

betekent dat onderzoeker de uitkomst niet van tevoren kan schatten). 

Voor de betrouwbaarheid van 95% zoekt ze in de tabel de Z-waarde op en die is 1,96 

Voor de nauwkeurigheid vult ze 5 in. (Ze neemt hier de nauwkeurigheid die meestal aangenomen wordt 

voor onderzoek namelijk 5%) 

 

Uitrekenen van de formule geeft:     2500 x (0,392)x(0,392) = 384,16 

 

Stap 6: Is het aantal van de popualtie groter dan 10 000? Dan is DIT het aantal enquêtes dat afgenomen 

moet worden: namelijk 385 (we ronden de uitkomst uit de berekening altijd naar boven af) 

 

Als de populatie kleiner is dan 10 000 moet Paula ook nog rekenen met formule 2 (De GECORRIGEERDE 

STEEKPROEFOMVANG). Omdat het onderzoek van Paula over de vaste gasten gaat, is de populatie 

kleiner dan 10 000. De populatie is immers 1100. En dus moet ze ook nog rekenen met de 2e formule. 

 

               n       

n’ =  1 + (n/N)  >>> n’= 385 :(1 +(385/1100)) =  385:(1 +0,35) = 385 : 1,35 = 285,18 

 

Er zijn dus 285,18  =  286 ingevulde enquêtes nodig. (we ronden de uitkomst uit de berekening weer naar 

boven af) 

 

Paula kan haar berekening controleren met behulp van de rekentool op de website  

http://www.rcompany.nl/rekenhulp/ 
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