
 

 

Soorten steekproeven (Informatiebrief 5: Steekproefmethoden)  

Om kosten en tijd te besparen werken onderzoekers met de Steekproefmethode. Kan dat op 

verschillende manieren? Jazeker.  

In onderstaande voorbeelden gaat het steeds om hetzelfde bestand aan klanten (5000) van 

Groothandel ABC te Rosmalen, een groothandel in bouwmaterialen. 

Voorbeeld 1:  

Je onderzoeksvraag luidt: Wat is de gemiddelde klanttevredenheid van de klanten van ABC? 

Steekproef: Enkelvoudig A-select (willekeurig kies je) uit het klantenbestand van alle klanten met een 

omzet van meer den € 50 000,- 

 

Voorbeeld 2: 

Je onderzoeksvraag luidt: Is er verschil in de klanttevredenheid tussen klanten van ABC uit Noord 

Nederland, Midden-Nederland en Zuid-Nederland? 

Steekproef: Een gestratificeerde steekproef. Eerst deel je het klantenebstand in 3 stukken (Noord, 

Midden en Zuid) en uit elke regio neem je evenveel klanten. 

 

Voorbeeld 3: 

Je onderzoeksvraag luidt: Zijn er verschillen in tevredenheid van de aflevering van goederen tussen 

klanten in de verschillende steden? 

Steekproef: Cluster steekproef. Je selecteert in het klantenbestand verschillende steden. Omdat het er 

teveel zijn kan je niet uit alle steden klanten gaan onderzoeken. Je pakt er dus een aantal steden uit.  

Vervolgens kijk je of klanten uit deze steden verschillend denken over de aflevering van goederen. 

 

Voorbeeld 4: 

Je onderzoeksvraag luidt. Wat vinden bezoekers van de nieuwe displays bij ABC? 

Steekproef: Systematische steekproef. Je gaat naast de nieuwe display staan en stelt vragen aan 

klanten. Maar omdat je geen tijd hebt om iedereen te vragen doe je je gesprekken met elke 10
e
 klant 

die voorbij komt lopen. 

De redenen waarom er verschillende steekproefmethoden bestaan hebben te maken met GELD en 

TIJD. Je bent beperkt in je mogelijkheden maar je kunt niet zomaar wat gaan doen. Daarom zijn er 

deze methoden bedacht om goedkoop maar wel op een betrouwbare manier onderzoek te doen. Het 

hangt van de onderzoeksvraag af, welke methode geschikt is. 

 

OPMERKING: 

Dit zijn nog lang niet alle methoden. Je kunt bijvoorbeeld ook een test onderzoek doen. 

In dat geval neem je een GEMAKSSTEEKPROEF. Het gaat er dan niet om dat het precies een juiste 

steekproef is. Je wilt bijvoorbeeld alleen je vragenlijst testen. Bij een Gemakssteekproef pik je de eerst 

de beste klanten eruit en vraag je of ze meedoen aan het onderzoek. 

 

Je hebt ook een Sneeuwbal steekproef. Dat houdt in dat je (bijvoorbeeld via Social media) mensen 

vraagt om mee te doen en mensen oproept om ook weer anderen uit te nodigen om mee te doen. In 

korte tijd kan je dan heel veel enquêtes afnemen. Het is ook relatief goedkoop. Het heeft ook nadelen 

natuurlijk. Wie doet er mee? Wat weet je precies van de deelnemers? Hoe serieus doen ze mee/ zijn 

de antwoorden wel serieus/eerlijk/ betrouwbaar? 
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