
Hoe verzamel ik een goede steekproef? 
Er zijn drie ingrediënten nodig om een goede steekproef te verzamelen: 
steekproefgrootte, willekeurige toewijzing en responspercentage.  
 
Hoe groot moet je steekproef zijn?  
Dit is een van de meest gestelde vragen bij het uitvoeren van een enquête en hier is 
geen simpel getal op te noemen, zoals statistici vaak zeggen: “Dat hangt ervan af”.  
Is de doelgroep klein (<30 personen) dan is het zaak iedereen de vragenlijst af te 
laten nemen. Is de doelgroep groter (>30 personen) creëer dan een steekproef uit je 
totale doelgroep-populatie.  
Hoe groter de steekproef des te beter de afspiegeling van de populatie en tevens 
hoe subtieler de veranderingen kunnen zijn die worden opgemerkt. Een goede 
steekproef neemt daarom al snel een groot deel van je budget in en dat is eigenlijk 
niet gek, het is de primaire bron van informatie op basis waarvan je de vragen aan 
het begin van dit stuk kunt beantwoorden.  
 
Hoe trek je een steekproef?  
Als je een steekproef van 1,000 personen trekt maar enkel hoogopgeleide mensen 
meeneemt, krijg je niet een representatief beeld van wat er in de samenleving speelt. 
Daarom is het belangrijk dat de steekproef een goede afspiegeling van je doelgroep 
is. Als iedereen uit de doelgroep evenveel kans maakt om deel te nemen in het 
onderzoek is representativiteit gegarandeerd. Praktisch doe je dit door een 
willekeurig selectie te maken uit je doelgroep, bijvoorbeeld door je administratieve 
data in Excel te laden en met de RAND-functie een willekeurige groep te selecteren. 
Dit wordt simple random sampling genoemd. Wil je binnen je steekproef kijken naar 
verschillen, bijvoorbeeld op geslacht? Dan splits je de populaties op in mannen en 
vrouwen en trek je uit beiden een steekproef. Dit heet stratified random sampling. 
 
Hoe maximaliseer je het responspercentage?  
Een derde en laatste ingrediënt van een steekproef is het responspercentage - het 
percentage van je steekproef dat de vragenlijst ook daadwerkelijk heeft ingevuld. 
Hoe minder respondenten de (gehele) vragenlijst invullen, hoe meer risico er is dat 
de steekproef zijn representativiteit verliest. Dit betekent dus ook dat elke 
respondent moet worden aangemoedigd om alle vragen in te vullen. De lengte van 
de vragenlijst is van invloed. Uit onderzoek blijkt dat respondenten een vragenlijst te 
lang vinden duren als het invullen hiervan meer dan 20 minuten tijd vergt. Als 
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respondenten de meerwaarde van hun deelname inzien neemt het 
responspercentage toe. 
 
Bron: bovenstaande is een bewerking van een artikel van www.impactsupport.org  
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