
Bij het nieuwe pinnen moet je eerst 
een keus maken voor het soort betaling

Betalen: ingewikkelder  
dan u denkt

Grids, waarin een matrix met stellingen en een standaard 
antwoordformaat aan respondenten wordt voorgelegd, zijn al 
langere tijd een populair instrument bij onderzoekers. Een 
matrix heeft voor hen duidelijk voordelen: het standaardfor-
maat vereenvoudigt de statistische analyse, bij papieren 
vragenlijsten spaart het papier, en bij papier en web lijkt de 
vragenlijst korter. Ook is een serie vragen in een matrix snel te 
beantwoorden. Maar daar ligt ook een probleem: recent 
onderzoek heeft uitgewezen dat matrixvragen ook gemak-
zuchtig antwoordgedrag uitlokken, zoals nondifferentiatie. 
Bovendien wijzen evaluaties uit dat respondenten matrixvra-
gen monotoon en vervelend vinden. Van gewenste vraagvorm 
is de matrix het stoute jongetje van de klas geworden. 
Onderzoekers hebben een aantal alternatieve vraagvormen 
voorgesteld om de taak voor de respondent aantrekkelijker te 
maken, invulfouten te voorkomen en zo betere data te 
verkrijgen. Een bekende en mooie vorm is ‘drag and drop’, 
waarbij de respondent met de muis het gekozen antwoord 
naar de juiste plaats sleept. Nadeel is dat deze vorm relatief 
veel tijd kost, zodat minder vragen in een vragenlijst kunnen 
worden opgenomen. Een goed alternatief is de ‘scrolling-ma-
trix’ of carrousel. Hierbij ziet de respondent steeds dezelfde 
serie antwoordmogelijkheden op het scherm, maar de vragen 

worden één voor één aangeboden. Zo gauw een vraag 
beantwoord is, verdwijnt de vraag en vliegt een nieuwe 
vraagtekst van links op zijn plaats. Vandaar de benaming 
carrousel. Deze carrousel of scrolling-matrix heeft het voordeel 
dat beantwoorden minder tijd kost dan bij drag-and-drop, en 
dat door het één voor één aanbieden van de vragen verveling 
en ongewenst antwoordgedrag voorkomen wordt. Maar hoe 
goed doet deze vorm het nu in de praktijk?
Samen met de Universiteit van Utrecht heeft Flycatcher een 
aantal experimenten uitgevoerd waarin de traditionele 
matrix-vragen vergeleken werden met de nieuwe scrolling-
matrix of carrouselvorm. Niet alleen werd de vraagvorm 
experimenteel vergeleken, ook onderwerp van de 
vragen en lengte van de matrix werden gevarieerd.
Het eindresultaat was positief. Gebruik van de 
scrolling-matrix leidde tot een hogere respons, 
minder break-offs, minder straight-lining en in het 
algemeen betere datakwaliteit. Bovendien waren de 
respondenten duidelijk positiever in hun evaluaties. 
Kortom, de scrolling-matrix is inderdaad een 
aantrekkelijk alternatief. «
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