
Gevalideerde schalen 

Als een instrument gevalideerd is, betekent dit dat er onderzoek is gedaan naar de 
validiteit en de betrouwbaarheid: het instrument meet daadwerkelijk wat het moet 
meten, ook als het gebruikt wordt in verschillende situaties door verschillende 
personen.  

Gevalideerde schalen zijn doorgaans ontwikkeld door evaluatie-experts en bevatten 
richtlijnen met betrekking tot de verzameling en analyse van data.  

Waarom zou je een gevalideerde schaal gebruiken? 

De volgende voordelen van gevalideerde schalen kunnen redenen zijn om een 
gevalideerde schaal te gebruik als onderdeel van je evaluatie: 

● Je bent geen tijd en middelen kwijt aan het ontwikkelen en testen van je 
meetinstrument;  

● De kwaliteit van je vragen en de data die je verzamelt zijn gegarandeerd goed 
en informatief, hoewel het belangrijk is om zeker te weten dat de schaal de 
juiste indicatoren voor jouw werk bevat;  

● De resultaten van je onderzoek zijn goed vergelijkbaar met die van andere 
organisaties die dezelfde schaal hebben gebruikt; 

● Gevalideerde schaal komen de betrouwbaarheid van je onderzoek ten goede, 
en daarmee ook de geloofwaardigheid van de resultaten en effecten die je 
rapporteert; 

● Lezers van je impact rapport zijn mogelijk al bekend met de schaal, waardoor 
ze de data die je rapporteert beter kunnen begrijpen; 

● Sommige gevalideerd schalen hebben richtlijnen, trainingspakketten en/of 
software-pakketten om de uitvoering van onderzoek met de betreffende 
schaal te faciliteren. 

Uitdagingen van het gebruik van gevalideerde schalen 

Gevalideerde schalen hebben veel voordelen, maar ook enkele uitdagingen in het 
gebruik: 

● De vragenlijsten kunnen erg lang zijn; 
● Gevalideerde schalen zijn niet ontworpen met jouw organisatie in gedachten 

en sluiten daardoor mogelijk niet perfect aan bij de specifieke 
omstandigheden van jouw activiteiten en doelgroep; 
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● Gevalideerde schalen worden doorgaans uitgevoerd op papier of online en 
zijn daardoor niet geschikt voor slechtzienden, laaggeletterden en mensen die 
de taal waarin je de vragenlijst afneemt niet volledig beheersen;  

● Gevalideerde schalen resulteren alleen in de kwaliteit van data die ze 
garanderen, wanneer ze volledig volgens origineel ontwerp worden 
uitgevoerd. Het toevoegen of weglaten van vragen maakt dat de schaal niet 
meer valide is. Je kan er toch voor kiezen een selectie van vragen uit een 
gevalideerde schaal te maken, wanneer je slechts op zoek bent naar een goed 
gestructureerde set vragen rondom een bepaald thema; 

● Met het gebruik van gevalideerde schalen, heb je niet de mogelijkheid om 
werknemers, de doelgroep en andere stakeholders te betrekken in het 
ontwikkelen van je meetinstrument.  
 

Gebruik altijd een combinatie van dataverzamelingsmethoden. De data uit het 
gebruik van een gevalideerde vragenlijst vul je bij voorkeur aan met kwalitatieve 
data die je verzamelt met interviews of focusgroepen en feedback data over de 
ervaringen van je doelgroep met je activiteiten. 
 
Bron: bovenstaande is een bewerking van een artikel van www.impactsupport.org  
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