
 

 
 

Soorten steekproeven 
Onderzoek onder een deel van de bevolking 

Als je een statistisch onderzoek doet, heb je informatie 
nodig. De gemakkelijkste manier om hier aan te komen is 
door een enquête te houden. Maar je kunt nooit alle 
mensen die je onderzoekt ondervragen. Daarom wordt er 
vaak een steekproef gehouden. 

In een steekproef ondervraag je een aantal personen dat model staat voor een bepaalde 
groep mensen. Dit wordt ook wel de populatie genoemd. Maar omdat het resultaat van het 
onderzoek voor de gehele populatie geldt, is het belangrijk dat de steekproef 
representatief is. 

Representativiteit 
Als je een onderzoek doet onder de gehele Nederlandse bevolking (ongeveer zestien miljoen 
mensen) kom je niet weg met het ondervragen van honderd mensen. Het verschil tussen 
de zestien miljoen en honderd is gewoon te groot. Je moet dus zorgen dat je genoeg 
mensen ondervraagt om het onderzoek representatief te laten zijn. Hierbij moet iedereen 
dezelfde kans hebben om mee te doen aan het onderzoek. Oftewel: de steekproef is aselect.  
 
Gelaagde steekproef 
Tijdens zo’n bevolkingsbrede steekproef kun je niet alleen maar kinderen ondervragen. 
Ditzelfde geldt voor alleen maar ouderen, of alleen maar veertigjarigen. Je moet zorgen 
elke groep in de populatie op een goede manier wordt vertegenwoordigd. Stel dat veertig 
procent van de Nederlandse bevolking uit ouderen zou bestaan, dan zouden onder de 
respondenten in je steekproef ook veertig procent ouderen moeten bevinden. Als je op 
deze manier werkt neem je een gelaagde steekproef af. 

Gelote steekproef 
In plaats van rekening te houden met de opbouw van 
de bevolking kun je ook het lot laten beslissen. Dit heet 
een gelote steekproef. Je kunt dan bijvoorbeeld uit 
een hele wijk zomaar honderd gezinnen selecteren, 
zonder dat je weet wie het zijn. Daar kunnen dan veel 
ouderen tussen zitten, maar dat hoeft niet. Het lot 
bepaalt immers. 
 
Systematische steekproef 
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Ook een systematische steekproef leunt erg op het toeval. Als je weet hoeveel 
respondenten je tijdens je onderzoek hebt, bepaal je een getal. Zomaar een getal tussen 
de nul en de totale populatie (te onderzoeken mensen). Stel dat je een populatie van totaal 
600 mensen hebt, dan kan dat getal 430 zijn. Of 236. Het maakt niet uit. Om nu de 
deelnemers aan het onderzoek te selecteren, neem je telkens een aantal stappen naar 
voren en naar achteren. Om te weten hoeveel dat er zijn, moet je eerst bepalen hoeveel 
mensen je wilt ondervragen.  
 
Voorbeeld 
Stel je ondervraagt 150 mensen, dan kun je de stapgrootte berekenen door de omvang van 
de totale populatie te delen door de te ondervragen mensen. In dit geval 600 gedeeld door 
150 is 4. Als het bepaalde getal 236 is, dan nemen we vanaf hier telkens stapjes van vier. 
Naar voren en naar achteren. Persoon 236 doet dus mee, persoon 240, persoon 244, maar 
ook persoon 232 en persoon 228. In totaal zul je zien dat je 150 mensen hebt. 

 


